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افتتاحــية

وتتوالى العطاءات..
َأب � َ�ى خادم احلرمني الش ��ريفني ومش ��اعر الفرح في أوجها ،مبناس ��بة الق ��رارات التي
ج ��اءت عقب عودته من رحلته العالجية ،إال أن يعقب تلك الفرحة بفرحة أخرى،
والقرارات بقرارات ،تعكس مقدار عطفه وحنوه ألبنائه ،ومقابلة وفائهم بوفاء كان
سخاء ،وسهل سبل العيش الكرمي لكل فرد.
أعظم
ً
وش ��ملت الق ��رارات عام ��ة الش ��عب ،املوظ ��ف والطال ��ب واملش ��مولني بنظ ��ام الضم ��ان
االجتماعي ،وقضى على أزمة الس ��كن ،وعمل على ترقي ��ة جميع الضباط واألفراد
في القطاعات العسكرية واألمنية إلى الرتب األعلى.
ه ��ذه االلتفات ��ة الكرمية ال يق ��دم عليها إال رجل دولة ملهم عظيم الش ��أن ،س ��ديد
ال ��رأي ،ثاق ��ب البصي ��رة ،ومبعنى آخر ف ��إن القرارات المس ��ت كل متطلب ��ات املواطن
املعيشية والتعليمية والصحية.
ليست هي املرة األولى التي يخرج فيها الشعب السعودي يجوب شوارع جميع املدن
والق ��رى ابتهاج ًا بتلك القرارات ،فلقد عود خادم احلرمني الش ��ريفني ش ��عبه الوفي
ب�ي�ن احل�ي�ن واآلخر على مثل ه ��ذه القرارات ،وزرع االبتس ��امة ف ��ي محياهم ،ولذلك
ف ��إن ش ��عبه ق ��د زرع صورت ��ه ومحبته ف ��ي قلوبه ��م قبل أن حتم ��ل صورت ��ه أياديهم
مرفوع ��ة فوق رؤوس ��هم ،وزاد في تقوية النس ��يج االجتماعي ال ��ذي يعجز األعداء
من اختراقه.
وحت ��ى تظ ��ل لهذه الق ��رارات صداها في نف ��وس املواطنني ،لم يغف ��ل خادم احلرمني
الشريفني عن احلفاظ على هذه املكتسبات ،عبر أمره حفظه الله بضرورة تشكيل
جلان ملراقبة األسعار للحد من أي تالعب أو زيادات مبالغ فيها.
إن م ��ا يس ��تخلص من كل ذل ��ك أننا أمام إجنازات عظيمة غير مس ��بوقة ،تس ��تهدف
معاجل ��ة الكثي ��ر من األم ��ور احليوي ��ة ـ البطال ��ة ،غالء األس ��عار ،اإلس ��كان ،التنمية
العقاري ��ة ،باختص ��ار املواط ��ن ـ من خ�ل�ال رؤية اس ��تراتيجية تتجاوز امل ��كان والزمان
لسنوات طويلة قادمة.
حفظ الله بالدنا ،وأطال في عمر مليكنا ووفقه إلى ما يحب ويرضى..

د .فؤاد بن عبدالسالم الفارسي
وزير احلج

المحتويــات

إصدار فصلي للهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوائف
املطوفون ـ األدالء ـ الوكالء ـ الزمازمة
إشراف وزارة احلج

الرفادة  -العدد الرابع
رجب 1432هـ

المشرف العام
فائق بن محمد بياري
رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج الدول العربية

رؤساء مجالس إدارة المؤسسات
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ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺘﺤﻒ ”ﺃﺑﺮﻕ ﺍﻟﺮﻏﺎﻣﺔ“ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ”ﺑﺤﺐ ﻣﻜﺔ ﻧﻠﺘﻘﻲ“

) (٢٢٤ﺗﺸﻜﻴﻠﻴًﺎ ﻣﻦ ) (٢٢دوﻟﺔ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
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 334تشكيلي ًا م��ن  33دول���ة ،يتنافسون على
جتميل مكة املكرمة ،وذلك في املسابقة التي

فاروق بن صالح أبوزيد

ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ

ﺛﻢ أﻟﻘﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ أﻣﲔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻘﺪﺳـــﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳـــﺎﻣﺔ ﺑﻦ
ﻓﻀﻞ اﻟﺒﺎر اﳌﺸـــﺮف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻤﺔ أﻋﺮب ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ
ﺷﻜﺮه ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻪ
ﻟﻬﺬه اﳌﺴـــﺎﺑﻘﺔ واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪ ًا أن ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﲟﺴﺘﻐﺮب
ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮه اﻟﻜﺮﱘ ودﻋﻤﻪ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﳌﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﻬﺒﻂ اﻟﻮﺣﻲ
وﻗﺒﻠﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ .وﻛﺸﻒ د .اﻟﺒﺎر ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﲤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ

أقيمت حتت شعار "بحب مكة نلتقي" ،التي

رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد

ﻣﻨﺎﺳﺒـﺎت

أوروبا وأمريكا وأستراليا

∞±
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ﻓـــﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﻔﻞ اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻌﺎﻟـــﻲ وزﻳﺮ اﳊﺞ اﳌﻌﺮض
اﳌﺼـــﻮّر اﳌﺼﺎﺣﺐ ،اﻟﺬي ﻳﺒـــﺮز اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
ﻷﻋﻤﺎل اﳊﺞ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ
ﻣﻦ إﳒﺎزات ﻣﻬﻨﻴﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﲔ،
ﺛـــﻢ ﺑﺪئ اﳊﻔﻞ اﳋﻄﺎﺑﻲ اﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺔ
ﺑﺂﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ،ﺗﻼﻫﺎ اﳌﻘﺮئ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﺠّ ﺎد
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل،

محمد علي بن حسن جمال
رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيران

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺤﺞ ﻳﻜﺮم اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ واﻟﻤﺘﻤﻴﺰات
ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ

سليمان بن صالح أبوغلية

ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻟﻘﻰ اﳌﻄﻮف ﻓﺎﺋﻖ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺎري ،رﺋﻴﺲ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻘﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻄﻮﻓﻲ ﺣﺠﺎج اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻮه ﻓﻴﻬﺎ ﲟـــﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ وﺗﻘﺪﻣﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ واﻫﺘﻤﺎم ﺑﺤﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﳊﺮام،
ﻣﺸـــﻴﺪ ًا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﲟﺎ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴـــﻤﻮ
اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳـــﻌﻮد اﻟﻨﺎﺋﺐ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴـــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ رﺋﻴﺲ
ﳉﻨـــﺔ اﳊﺞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘـــﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل
واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻮﻓﻮد اﻟﺮﺣﻤﻦ ،وﲟﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ
اﳌﻜﺮﻣـــﺔ رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﳊﺞ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺒﺎرﻛﺔ
ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳊﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﺘﻴﻖ ،وﺣﺮﺻـــﻪ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﳌﺴـــﺔ ﻓﻨﻴﺔ وإﺿﺎﻓﺔ
إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺔ اﳊﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ:
)اﳊﺞ ﻋﺒﺎدة وﺳﻠﻮك ﺣﻀﺎري( اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﳊﺞ ﻣﻔﻬﻮﻣ ًﺎ وﻗﻴﻤﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﺴﺘﺤﻖ
ﻣـــﺎ ﺑﺬل ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣـــﺎدي وﻣﻌﻨﻮي ،وﻗﺎل:
ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺘـــﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ وﺷـــﺮﻓﺖ دون
َّ
وﻣﺤﻂ أﻓﺌﺪﺗﻬﻢ،
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺒﻠﺔ أﻧﻈﺎر اﳌﺴـــﻠﻤﲔ
إذ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮﻫﺎ اﻵﻣﺎل ،وإﻟﻴﻬﺎ ﺗﺸﺪ اﻟﺮﺣﺎل ،ﻛﺄﻗﺪس
ﺑﻘـــﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻣﻴﻬﺎ اﻟﺸـــﺮﻳﻔﲔ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﺧﺼﻨﺎ اﳌﻮﻟﻰ ﺟ َّﻞ وﻋﻼ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎ وﺧﺪﻣﺔ ﺿﻴﻮﻓﻬﻤﺎ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴـــﺎﺑﻖ اﳉﻤﻴﻊ ،ﺣﺒـــ ًﺎ وﻛﺮاﻣﺔً ،ﻟﻴﻨﻬﻞ ﻛ ٌّﻞ ﻣﻦ
ﻣﻌﲔ اﻟﺒﺮﻛﺎت ،وﻓﻴﺾ اﻟﺮﺣﻤﺎت ،ﻓﺘﺴـــﺎوى ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﳌﺴﺎران اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻼﺣﻢٍ ﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻪ،
ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﺧﻠﻘ ًﺎ ﺗﺘﻮارﺛﻪ اﻷﺟﻴﺎل ،وﲡﺰل ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎدة
اﳉﻬـــﺪ واﻟﻌﻄﺎء ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ راﻳﺔ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻔﺎﻗﺔ ،ﺗﺘﺒﺎدﻟﻬﺎ اﻟﻌﻬﻮد ،ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺑﻄﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ،
اﳌﺆﺳـــﺲ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ـ ﻃﻴـــﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه ـ ﻣﺮور ًا
ﺑﻌﻬﻮد اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ،وﺻـــﻮ ًﻻ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺰاﻫﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﻋﻬﺪ ﺧﺎدم اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺳـــﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﺷـــﻔﺎه ،وأﻋﺎده
ﻟﻮﻃﻨﻪ اﳌﺸـــﺘﺎق ،ﻟﻴﻮاﺻﻞ ﻣﺴـــﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻬﻀﺔ
واﻟﻌﻄﺎء ..ﻓﻜﻤﺎ دﻋﺎ ﻟﻪ ﺷـــﻌﺒﻪ اﻷﺑﻲ ،دﻋﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻮع
ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻬﺞ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳌﺴﻮه ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻋﺎﻧﻬﻢ
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ﻋﻠﻰ أداء ﻧﺴﻜﻬﻢ ﺑﻴﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ.
وأوﺿﺢ ﺑﻴﺎري أن أﻛﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﺸـــﺎﺑﻜﺖ ،ﻓﺒﺮزت
ﺟﻬﻮد ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻫﺎ ،وﻇﻬﺮت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ
إﻻ أن ﻧﻘـــﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﻼل واﻹﻛﺒـــﺎر واﻟﻌﺮﻓﺎن،
إﺛﺒﺎﺗـــ ًﺎ ﻟﻔﻀـــﻞ أﻫـــﻞ اﻟﻔﻀﻞ وﻋﻠﻰ رأﺳـــﻬﻢ ﺧﺎدم
اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﺳﻤﻮ
وﻟـــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣـــﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴـــﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﺳﻤﻮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﳌﺠﻠﺲ
اﻟـــﻮزراء ،وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،رﺋﻴـــﺲ ﳉﻨﺔ اﳊﺞ اﻟﻌﻠﻴﺎ،
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴـــﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ـ
ﺣﻔﻈﻬﻢ اﻟﻠﻪ .ﻣﻀﻴﻔﺎً :ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إدﺧﺎل ﳌﺴﺔ ﻓﻨﻴﺔ
وإﺿﺎﻓﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺔ اﳊﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ
اﻟﻐﺎﻳـــﺔ ﺗﺼﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴـــﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ
اﻟﻔﻴﺼﻞ ،أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﳊﺞ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺑﺈﻃـــﻼق اﳊﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺰﺟﺖ ﺑﲔ اﳌﻔﺮوض
دﻳﻨﻴ ًﺎ واﳌﻄﻠﻮب ﺣﻀﺎرﻳﺎً ،ﻋﺒﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎ )اﳊﺞ ﻋﺒﺎدة

وﺳـــﻠﻮك ﺣﻀﺎري( ،واﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﳊﺞ ﻣﻔﻬﻮﻣ ًﺎ وﻗﻴﻤﺔ واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ ﺑﺬل
ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻣﺎدي وﻣﻌﻨﻮي ..ﻓﺎﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻷﻣﻴﺮﻧﺎ اﶈﺒﻮب ،واﻟﺸـــﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﳌﻠﻜـــﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺎﺟـــﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ،
أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﳊﺞ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻨﻮرة ،ﻣﻮﺿﺤ ًﺎ أن ﻋﻄﺎء اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻧﻌﻜﺲ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت أرﺑـــﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ وﻓـــﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﳊﺞ اﻟﺴـــﺪﻳﺪة ،وﺗﻨﻔﻴﺬ ًا ﻵراﺋﻪ اﻟﻨﻴﺮة،
وذﻟﻚ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد ،ﺗﺮﺗﻴﺒ ًﺎ وﺗﻨﺴـــﻴﻘ ًﺎ وﺗﻌﺎوﻧ ًﺎ ﺑﲔ
اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻤﻮم اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﳊﺞ اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ واﳌﻜﻤﻠﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻧـــﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣـــﺔ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ..
وﻗﺎل :اﻵن ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﺪم اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ
أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ )اﳌﻄﻮﻓـــﻮن – اﻟﻮﻛﻼء – اﻟﺰﻣﺎزﻣﺔ
– اﻷدﻻء( ﻋﻠﻰ ﺳـــﻌﻴﻬﻢ اﻟﺪؤوب وﺟﻬﺪﻫﻢ اﳌﺴـــﺘﻤﺮ
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وزراء اﻟﺤﺞ

ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ) (٧ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ

ﻗﺎدة وزارة ”اﻟﺤﺞ“ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬـــــــــــــﺎ وأﻫﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وإﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ
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ب���إدارة للحج ،ثم جلنة وهيئة عليا ،وتعاقب
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ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
وﻗـــﺪ ﻣﺮت )وزارة اﳊﺞ( ،ﻣﻨﺬ إﻧﺸـــﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٣٤٥ﻫــــ وﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺮاﻫﻦ ،ﲟﻨﻌﻄﻔﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﲟﺤﻄﺎت ﻣﻬﻤﺔ ،وﺷـــﻬﺪت ﲢﻮﻻت ﻛﺒﻴﺮة .ﺑﺪأت
ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ) :اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳊﺞ(
ﻓﻲ ﻋـــﺎم ١٣٦٥ﻫـ ،ﺛﻢ ﺟـــﺮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮة ﺻﻔﺮ ﺳـــﻨﺔ
١٣٧٢ﻫـ ،وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴـــﻤﺎﻫﺎ إﻟﻰ) :اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺞ( ،ﲢﺖ إﺷـــﺮاف
وزﻳـــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ .وﻓﻲ ﻋﺎم ١٣٨١ﻫـ ،ﰎ إﻧﺸـــﺎء) :وزارة اﳊﺞ واﻷوﻗﺎف( ،ﺛﻢ
وزارة) :اﳊﺞ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١٤١٤ﻫـ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،ﻟﺘﻤﺮ اﻟﻮزارة
ﲟﺮاﺣﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪؤوب ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﺸﻮد ،واﺑﺘﻐﺎء ﺷﺮف ﺧﺪﻣﺔ
اﳊﺠﻴﺞ ،وﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮف دﻧﻴﻮي .وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﻮزارة اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﻛـ
)إدارة ﻟﻠﺤـــﺞ( ﺛﻢ ﲢﻮﻟﺖ ﻟـ )ﳉﻨﺔ ﻟﻠﺤﺞ( ،ﺛﻢ )ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﺞ( ،ﺛﻢ )إدارة
ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺸـــﺆون اﳊﺞ( ،ﺛﻢ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺸـــﺆون اﳊـــﺞ( ،ﺛﻢ )وزارة اﳊﺞ

واﻷوﻗﺎف( ،ﺛﻢ وزارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟـ )اﳊﺞ( ﻓﻲ ﻋﺎم ١٤١٤ﻫـ.
ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻓﻲ ﻋـــﺎم ١٣٧٥ﻫـ وﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣـــﻦ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑـــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﺮﺣﻤﻪ
اﻟﻠـــﻪ ـ وﻛﺎن وﻟﻴـــ ًﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ ـ آﻧـــﺬاك ،ﻟﻘﻴﺖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺤﺞ ﻣﺰﻳﺪ ًا ﻣﻦ
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .واﺳـــﺘﻤﺮت اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺪأب ﺗﻘـــﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻄﻮر أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺘﻲ اﺗﺴـــﻌﺖ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎً ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﲟﻜﺎن إﻧﺸﺎء وزارة
ﻟﻠﺤـــﺞ واﻷوﻗﺎف ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳـــﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻀﺨﻢ.
وﻓﻲ ﻋـــﺎم )١٣٨٠ﻫـ٩١٦١/م( ،ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء رﻗﻢ )(٥٣٢
وﺗﺎرﻳـــﺦ ١٣٨٠/١١/١ﻫـ  -اﻟﺬي ﺣﻈﻲ ﲟﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻼﻟـــﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ـ ﻋﻠـــﻰ ﻓﺼـــﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺤﺞ ﻣـــﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ورﺑﻄﻬـــﺎ ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ ،ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬـــﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜـــﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴـــﻦ

ﺳـــﻴﺮ وﳒﺎح أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺳـــﻌﺖ ﺗﺸـــﻜﻴﻼت )اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺞ(،
وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﺗﻌﺪدت ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ وﻛﺒﺮت أﻋﺒﺎؤﻫﺎ ،ورﺋﻲ ـ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
ذﻟﻚ ـ إﻓﺮادﻫﺎ ﺑﻮزارة ﻣﺴـــﺘﻘﻠﺔ .ﻓﺼﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم )١٣٨١ﻫـ١٩٦٢ /م( أﻣﺮ
ﻣﻠﻜـــﻲ ﺑﺮﻗﻢ ) (٤٣وﺗﺎرﻳـــﺦ ١٣٨١/١٠/٩ﻫـ ،ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺄﺳـــﻴﺲ) :وزارة
اﳊـــﺞ واﻷوﻗﺎف( ،وﻓﺼﻠﺖ أﻋﻤﺎل اﳊﺞ ﻋﻦ أﻋﻤـــﺎل اﻷوﻗﺎف .وﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸـــﻴﺦ ﺣﺴـــﲔ ﻋﺮب ﻋﺎم ١٣٨١ﻫـ .وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ )ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ( ﻋﺎم ١٣٨٣ﻫـ .وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴـــﻴﺪ ﺣﺴـــﻦ ﻛﺘﺒﻲ
ﻋﺎم ١٣٩٣ﻫـ .وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﻋﺎم ١٣٩٥ﻫـ .وﳌﺰﻳﺪ
ﻣـــﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳊﺠﺎج واﳊﺞ ،ﺻﺪر أﻣﺮ ﻣﻠﻜـــﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤١٤/١/٢٠ﻫـ،
ﻓﺼﻠـــﺖ ﲟﻮﺟﺒﻪ )اﻷوﻗﺎف( ﻋﻦ )وزارة اﳊﺞ( ،وأﻧﺸـــﺌﺖ وزارة ﻟﻠﺸـــﺆون
اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷـــﺎد ،ﻟﻜـــﻮن وزارة اﳊﺞ ﺗﻌﺪ اﳉﻬﺔ
اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ـ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ـ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﻮر
اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺞ واﳊﺠﺎج ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ اﳉﻬﺔ اﳌﺴـــﺆوﻟﺔ
ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺆون اﳊﺠﺎج ،ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻮزارات
واﻷﺟﻬـــﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺎﳊﺠﺎج واﳊﺞ وأﻋﻤﺎﻟﻪ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻪ.
ﺃﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ
وﺻﺪر أﻣـــﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺮﻗﻢ ) (٦/١وﺗﺎرﻳـــﺦ ١٤١٤/١/٢٠ﻫـ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﻴﲔ
ﻣﻌﺎﻟـــﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳـــﻔﺮ وزﻳﺮ ًا ﻟﻠﺤﺞ ـ ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻞ اﻷوﻗﺎف
ﻋﻦ اﳊﺞ ،وإﻧﺸـــﺎء وزارة ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد
ـ ﻟﻴﻌـــﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﺳـــﻔﺮ أول وزﻳﺮ ﻟﻬـــﺬه اﻟﻮزارة ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻠﻬﺎ
ﻋـــﻦ اﻷوﻗﺎف .وﻓـــﻲ ﻋﺎم )١٤٢٠ﻫــــ١٩٩٩/م( ﺻﺪر اﻷﻣـــﺮ اﳌﻠﻜﻲ رﻗﻢ
)أ (٢٩/وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٠/٣/٢ﻫـ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
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وﲟﻮﺟﺒﻪ ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﺳـــﺘﺎذ إﻳﺎد ﺑـــﻦ أﻣﲔ ﻣﺪﻧﻲ وزﻳﺮ ًا ﻟﻠﺤﺞ .وﻓﻲ
ﻋﺎم )١٤٢٤ﻫـ٢٠٠٣/م( ،ﲤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ
اﳌﻠﻜﻲ رﻗـــﻢ )أ (٣/وﺗﺎرﻳﺦ ١٤٢٤/٢/٢٨ﻫـ ،اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﻷرﺑﻊ ﺳـــﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٥/١٢/٢٨ﻫـ ،ﺻﺪر أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ
ﺑﺈﻋﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺆاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ
وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳﺮ ًا ﻟﻠﺤﺞ .وإﻋﻔﺎء ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﳊﺞ اﻷﺳﺘﺎذ إﻳﺎد ﺑﻦ أﻣﲔ ﻣﺪﻧﻲ
ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،وﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وزﻳﺮ ًا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٨/٣/٣ﻫـ ،ﺻﺪر
أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ رﻗﻢ أ ،٢٩/ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴـــﻌﻮدي
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺧﺎدم اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار
ﺟﻤﻴـــﻊ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﳊﺎﻟﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ .وﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٣٠/٢/١٩ﻫـ،
أﺻﺪر ﺧﺎدم اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸـــﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑـــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ
اﻷواﻣﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ
اﳊﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺆاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،وزﻳﺮ ًا ﻟﻠﺤﺞ.
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على إدارتها سبعة وزراء ،منذ إنشائها وحتى

رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب شرق آسيا

الوقت الراهن..

د .يوسف بن أحمد حوالة
رئيس مجلس إدارة مؤسسة األدالء

ﺿﻴﻒ اﻟﻌﺪد

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﻀﻴﺮﻱ ﻭﻛﻴﻞ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ:

ﻣﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻌﻬﺪ
�ﻋﺪاد ﺳﻔﺮاء ﻟﻤﻜﺔ وﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ :ﺍﻟﺮﻓﺎﺩﺓ

محمد بن حسن قاضي
األمني العام
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ﺛﻘﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳـــﺔ اﻟﻠﻘﺎء ،ﺑﺎرﻛﻨﺎ ﻟﺴـــﻌﺎدﺗﻪ وﻟﻜﻞ أﻫﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،
ﺻـــﺪور اﻷﻣﺮ اﳌﻠﻜﻲ اﻟﻜـــﺮﱘ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴـــﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﺧﺎﻟـــﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ أﻣﻴﺮ ًا ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻷرﺑﻊ ﺳـــﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ ،واﻟﺬي
ﺗﺰاﻣـــﻦ ﺻﺪوره ﻣﻊ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﳊـــﻮار ،ﻓﻘﺎل" :ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أرﺣﺐ ﺑﻜﻢ،
وأﺳﺄل اﻟﻠﻪ ﺳـــﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﳌﺠﻠﺘﻨﺎ اﻟﻮﻟﻴﺪة ﻫﺬه ﻛﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،وأن ﺗﻜﻮن
ﻣـــﺮآة ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻌﺮض اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬـــﻢ أﻫﺎﻟﻲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،وﺳـــﻜﺎن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋﺎم ،وأن ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻴﻮف ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ
اﳊـــﺮام اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﺎ ﻳﺴـــﺮﻫﻢ وﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣـــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻜﺔ
اﳌﻜﺮﻣﺔ" .وأﺿﺎف" :وأﻳﻀ ًﺎ ﻧﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ ،واﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺴﻤﻮه أﻣﻴﺮ ًا
ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﲟﺮﺗﺒﺔ وزﻳﺮ ﻷرﺑﻊ ﺳـــﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ ،واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬه
ﺛﻘﺔ ﻏﺎﻟﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪاً ..وأﺻﺪﻗﻚ اﻟﻘﻮل إن
اﻹﻧﺴـــﺎن ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﻌﺪ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮاً ..ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ،وﳌﻜﺎﻧﺔ ﻣﻜﺔ
اﳌﻜﺮﻣﺔ ..وﻗﺪﺳﻴﺔ اﳌﻜﺎن ..وأﻫﻤﻴﺔ ﺳﻜﺎن اﳌﻜﺎن ،اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺿﻴﻮف ﺑﻴﺖ
اﻟﻠﻪ اﳊﺮام ،وﺳـــﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ ـ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ـ ﻳﺮﻛﺰ داﺋﻤ ًﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣﺮﺻﻪ اﳌﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻫﻞ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ وﺿﻴﻮف ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﳊﺮام،
وﻳﺆﻛﺪ أﻳﻀ ًﺎ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﻴﻮف ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ
اﳊﺮام ،ووﺟﻮب إﻳﻼﺋﻬﻢ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﻋﻈﻴﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم".

واﻋﺘﻤﺪه ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ" .وﻳﻀﻴﻒ ﺳﻌﺎدة وﻛﻴﻞ اﻹﻣﺎرة:
"ﻓﻬﺬه ﻫﻲ اﳌﻈﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨ ًﺎ ـ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﳌﺠﻠﺲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺳـــﻮاء ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ أو ﻓـــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﳌﺸـــﺮوﻋﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻓﻌ ًﻼ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻋﺸـــﺮﻳﺔ ﺣﺪدت اﳌﺸـــﺮوﻋﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
وﻳﻀﻴـــﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳋﻀﻴـــﺮي" :وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ أن ﻧﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺸـــﺮ ﺳـــﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﳋﻄﺔ ،وﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ
أﻳﻀ ًﺎ إﻟﻰ رؤﻳﺔ ﺳـــﻤﻮه ﻟﺘﻄﻮﻳـــﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣـــﺔ ،وأذﻛﺮ أﻧﻪ وﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﺴـــﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳋﻄﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ،ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﻟﻘﺎءات ﻋﺪﻳﺪة ،وﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻟﻘﺎء دﻋﺎ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٢٠ﻣﺘﺨﺼﺼ ًﺎ
أﳒﺰت ،وﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺖ اﻹﳒﺎز ،ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء وﺑﻨﺎت
اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ،وﻧﺴـــﺘﻄﻴﻊ أن
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ـ رﺟﺎ ًﻻ وﻧﺴـــﺎء ـ وﰎ اﳊﻮار
ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﳋﻠﻞ ﻓـــﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻓﻲ
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ﺧﻼﻟﻪ ﺣـــﻮل اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻧﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺎ اﺳـــﻤﻴﻪ
أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑـ )اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ،ﻟﻴﺼﺒﺢ
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اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،واﺗﻔﻖ اﳉﻤﻴـــﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤ ًﻼ ﻣﺆﺳﺴـــﻴﺎً ،وﻣﺒﻨﻴـــ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،وأﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﺳـــﻤﻮ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ".
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أﻣﻴـــﺮ اﳌﻨﻄﻘـــﺔ أن اﻟﻜﻌﺒﺔ اﳌﺸـــﺮﻓﺔ ﻫﻲ
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻜﺎن ،وﻟﺬا
ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻘﺪ رﻛﺰت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
ور ّد ًا ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺆاﻟﻨﺎ ﺣﻮل أﺑﺮز اﳌﺸـــﺮوﻋﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴـــﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻜﺎن،
اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻮﻋﻮد ﺑﻬﺎ اﳊﺠـــﺎج ،وﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ
واﻧﻄﻠﻘـــﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟـــﻪ ،وﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻬﻢ ـ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ـ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ،
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ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﻜﺰات ،وﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﻦ ﺻﺮوح وﻣﻨﺸـــﺂت ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
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اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﻄﻠـــﻖ ،وأن ﻳﻜﻮن ﺿﻴﻮف
واﳌﺪﻳﻨـــﺔ اﳌﻨﻮرة واﳌﺸـــﺎﻋﺮ اﳌﻘﺪﺳـــﺔ ،أﺟﺎب
ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﳊﺮام ﻫﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ
ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ ﻟﻚ ﺳﻠﻔﺎً ..ﻓﺈن
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دون إﻫﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﺴـــﻜﺎن اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ
اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻗـــﺪ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ أن
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ـ ﺳـــﻮاء ﻛﺎﻧـــﻮا ﻣﻮاﻃﻨﲔ أو
ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻌﺒﺔ اﻟﺸـــﺮﻳﻔﺔ ﻫـــﻲ اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﻣﻘﻴﻤﲔ ـ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳋﺪﻣـــﺎت واﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺑﺎﻹﻧﺴـــﺎن وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ،ﻟﺘﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻀﻴﻮف ﺑﻴﺖ اﻟﻠﻪ اﳊﺮام ،وﻫﺬا
دور اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص" .وﳝﻀﻲ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻗﺎﺋﻼً" :وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻺﻧﺴﺎن واﳌﻜﺎن اﳌﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﶈﺎور ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻷرض ،وﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ وﻳﻌﻠﻢ اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات اﻟﻘﺮاء ،أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻜﺔ
ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،وأﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳـــﻤﻮ أﻣﻴـــﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ
اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﺳـــﻢ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺷـــﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺳﻢ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ واﻟﺸـــﺎﻣﻠﺔ واﳌﺘﻮازﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﻤﺮة واﳊﺞ ،واﻟﻴﻮم ـ وﻟﻠﻪ اﳊﻤﺪ ـ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻨﺎة ﺑﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﳊﺮم
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸـــﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﻞ
اﳌﻜـــﻲ اﻟﺬي ﺗﺄوي إﻟﻴﻪ أﻓﺌﺪة ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴـــﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺻﻘﺎع اﻷرض،
ﻣﻮاﻃـــﻦ ،وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﻴﺰ اﳌﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻦ
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺒﻠﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻟﺪول وﳌﺆﺳﺴـــﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ
ﺣﺴﻦ اﻟﻄﺎﻟﻊ أن ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ إﻋﺪاد اﳌﺨﻄﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺗﻀﻤﻪ ﻣﻦ ﺣﺸﻮد ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﺎج واﳌﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ،ﻟﺘﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻌﻮب
ﳌﻨﻄﻘـــﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،واﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ وزارة اﻟﺸـــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ،
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ إدارة اﳊﺸـــﻮد وﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت وإدارة
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عبدالواحد بن برهان سيف الدين
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اﻻﻧﻄﻼق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻵﻣﺎل اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ واﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ ـ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ
ـ ﻣﺘﻤﻨﻴـــ ًﺎ ﺑﺄن ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ ﻫﺬه اﳌﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴـــﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ .وﻗﺪم اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺒﺎر ﺷـــﻜﺮه ﻟﻠﺠﻨﺔ ﲢﻜﻴﻢ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ
ﺿﻤﺖ ﻛ ًﻼ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺳـــﻌﻴﺪ ﻓﺎرﺳـــﻲ أﻣﲔ
ﺟﺪة اﻟﺴـــﺎﺑﻖ رﺋﻴﺴﺎً ،وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳـــﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﺮزاز أﺳـــﺘﺎذ اﻟﻔﻨﻮن واﳌﺴﺘﺸـــﺎر ﳌﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳـــﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن
ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻷﺳـــﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰاﻫﻲ أﺳﺘﺎذ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟـــﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،واﻷﺳـــﺘﺎذ
اﻟﺪﻛﺘـــﻮر زول ﻫﺎﳝﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ زﻳﻦ أﺳـــﺘﺎذ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻔﻦ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎرا اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،واﻷﺳـــﺘﺎذ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﺎﻋﻘﻮﺑﺎ ﻛﻮﻧﺎﻃﻲ أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻴﺠﺎن
ﺑﺴﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج ورﺋﻴﺲ راﺑﻄﺔ اﻻﻳﻔﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎد اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴـــﻜﻮ ﺑﺒﺎرﻳﺲ .ﺗﻼ ذﻟﻚ ﻓﻘﺮة ﺗﻜﺮﱘ اﻟﺮﻋﺎة واﳌﻨﻈﻤﲔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ
ﺗﻜﺮﱘ ﻣﻌﺎﻟﻲ أﻣﲔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﺒﺎر،
وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺳـــﻌﻴﺪ ﻓﺎرﺳـــﻲ أﻣﲔ ﺟﺪة اﻟﺴﺎﺑﻖ
رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،واﻷﺳـــﺘﺎذ أﺳـــﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﳋﺮﻳﺠﻲ رﺋﻴﺲ
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طارق بن محمد عنقاوي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا

ﺑﺪئ اﳊﻔﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼم اﳌﻠﻜﻲ ،ﺛﻢ ﺗﻼوة آﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،
ﺗﻼه ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﲔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻷﺳـــﺘﺎذ أﺳـــﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
اﳋﺮﻳﺠﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹدارة
اﳌﻨﺎﺳـــﺒﺎت ،واﻟﺘﻲ أوﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﻬﻮدات ﻣﺤﻤﻮدة
وﻣﺘﻤﻴـــﺰة ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ أﻓـــﺮاد وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺳـــﻌﻮا إﻟﻰ
ﻫﺪف ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴـــﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻴﺼـــﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل” :ﻧﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ رﻣﺰ ًا
ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳـــﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ“ .وأﺿﺎف
اﳋﺮﻳﺠﻲ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻔﺎل واﻟﺘﻜﺮﱘ ﻳﺸـــﻤﻞ اﳉﻤﻴﻊ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ًا
أﻧﻪ اﺣﺘﻔﺎل ﺑﺈﳒﺎز ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻮد اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴـــﺎت
واﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﺖ ﲢﺖ ﺷـــﻌﺎر” :ﺑﺤﺐ ﻣﻜﺔ ﻧﻠﺘﻘﻲ“ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ
ﻫـــﺬه اﳉﻬﻮد ﻓﻲ دﻋﻢ اﳌﺴـــﺎﺑﻘﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻧﻄﻠﻘﺖ
ﲟﺒـــﺎدرة ذﻛﻴﺔ ﻣـــﻦ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻘﺪﺳـــﺔ وأﻣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳـــﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎر ،ﻣﻘﺪﻣ ًﺎ ﺷـــﻜﺮه ﻟﺮﻋﺎة اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﳉﻤﻴﻊ ﳉﺎن اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ وﳌﻨﺴﻮﺑﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻓﻲ إﺑﺮاز
ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻗﺪم اﳋﺮﻳﺠﻲ ﺗﻬﺎﻧﻴﻪ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ
ﺑﺤﺠﻢ اﳌﺸـــﺎرﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﲔ أن اﻟﻔﻦ ﻛﺎن
وﻻ ﻳﺰال ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳـــﺦ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ أﺟﻨﺎس
اﻟﺒﺸﺮ ،واﺧﺘﺘﻢ اﳋﺮﻳﺠﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺸﻜﺮ راﻋﻲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ واﳊﻔﻞ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴـــﻤﻮ اﳌﻠﻜﻲ اﻷﻣﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﻴﺼﻞ أﻣﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ
اﳌﻜﺮﻣﺔ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺰال ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﺪﺷـــﲔ اﳌﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ
ﺻـــﺪى ﻳﺪﻋﻮ اﳉﻤﻴﻊ إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ اﳉﻬﺪ واﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻜـــﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ .ﺛﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻋﻦ اﳌﺴـــﺎﺑﻘﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ
واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻹﻃﻼﻗﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺘﻲ
وﺻﻠﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺴـــﺎﺑﻘﺔ واﻟﺪول اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ ،وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ .ﺛﻢ
أﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎة اﻷﺳـــﺘﺎذ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﺪﺑـــﺎغ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ ﻻﲢﺎد اﺗﺼـــﺎﻻت ”ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ“ ،أﺷـــﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ أن
ﻛﺮاع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺄﺗﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ”ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ“ ٍ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ًا ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﳌﺨﻄﻂ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﳌﻜـــﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪ ًا ﺑﺄن
”ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﻲ“ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﳌﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
واﳌﻨﺎﺳـــﺒﺎت ،ﻣﻌﺮﺑ ًﺎ ﻋﻦ ﺗﺸﺮﻓﻬﺎ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﻜﻞ
ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺪن اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
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"ال��رف��ادة" تستضيف وكيل إم��ارة منطقة
م���ك���ة امل����ك����رم����ة ،ال����دك����ت����ور عبدالعزيز
اخل��ض��ي��ري ،ف���ي ح����وار م��وس��ع أش����اد فيه
مبؤسسات أرباب الطوائف..
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ملف العدد

ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺪد
ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٤٢٣ﻫـ ﻭﺗﻌﺪ ﺃﻭﻝ ﺗﺠﺮﺑﺔ

اﻟﺪورة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ا�وﻟﻰ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
وﻗﺪ ﲢﻘﻖ ذﻟﻚ ـ ﺑﻌﺪ ﻋﻮن اﻟﻠﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ـ ﳌﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺘﺴﻊ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻴــــﻮم ،وﻫﻲ) :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻛﻼء اﳌﻮﺣﺪ ﺑﺠﺪة ،واﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﳌﻄﻮﻓﻲ ﺣﺠﺎج ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺴــــﻠﻤﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ وأﺳــــﺘﺮاﻟﻴﺎ ،واﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻄﻮﻓــــﻲ ﺣﺠﺎج إﻳﺮان ،وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺰﻣﺎزﻣــــﺔ اﳌﻮﺣﺪ ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ،
واﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻄﻮﻓﻲ ﺣﺠﺎج دول ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ،واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﳌﻄﻮﻓﻲ ﺣﺠﺎج اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻄﻮﻓﻲ
ﺣﺠﺎج دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻸدﻻء ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،
واﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻷﻫﻠﻴــــﺔ ﳌﻄﻮﻓﻲ ﺣﺠﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ( ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳊﺞ .وﳑﺎ ﻻ
ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ ﻣﺮت ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻌﻄﻔﺎت ،وﺷﻬﺪت ﻛﺜﻴﺮ ًا
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﻨﻘﻼت اﻟﻜﺒﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺷــــﻜّﻠﺖ أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬه اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت
اﳋﺪﻣﻴــــﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﻓﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻬﺘﻢ وﻣﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ رﺻﺪﻫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ،

أكثر من ربع قرن أمضتها مؤسسات أرباب الطوائف
في تقدمي خدماتها لضيوف الرحمن ،مرت خاللها
بالعديد من املنعطفات ،من ضمنها االنتخابات
في دوراتها األولى والثانية والثالثة..
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ﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴــــﺘﻮﺟﺐ اﻟﻮﻗﻮف
ﻋﻨﺪﻫــــﺎ .وﻟﻘﺪ ﲢﻘﻖ ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ ـ ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ـ رﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ
اﻟﺘــــﻲ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت اﻟﻄﻮاﻓﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤــــﻮ ) (٤٠٠أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳــــﻨﻮﻳﺎً ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ) (١٦٦رﻳﺎ ًﻻ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﺎج ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻪ ،وﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﺘﺒﺮ رﻣﺰﻳﺔ ،ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳــــﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻋﻠﻤ ًﺎ أن ﺑﻌﺜﺔ ﺣﺞ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر
ﺧﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن واﻹﻋﺎﺷﺔ ﳊﺠﺎﺟﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻨﻌﻄﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ
وﻟﻘﺪ ﻣﺮّت ﻣﺆﺳﺴــــﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺧﻼل ﻣﺴــــﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
رﺑــــﻊ ﻗﺮن ﻣــــﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻌﻄﻔﺎت ،وﺷــــﻬﺪت اﻟﻌﺪﻳــــﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت
واﻟﺘﻐﻴﺮات ،ﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺸــــﻜﻴﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﻬﺎ ،ﻟﻠﺪورة
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻷوﻟﻰ )١٤٢٨ -١٤٢٣ﻫـــــ( ،اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٢٣/٦/١٥ﻫـ،
ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،واﺳﺘﻤﺮت ﳌﺪة أﺳﺒﻮﻋﲔ ،واﺳﺘﻬﻠﺖ ﺑﺰﻳﺎرة
ﳌﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﳊﺞ اﻷﺳﺘﺎذ إﻳﺎد ﺑﻦ أﻣﲔ ﻣﺪﻧﻲ ،اﻃﻤﺄن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــــﺔ ،ووﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺪوى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة .وأﻛﺪ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ
أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴــــﻴﺮ ﺣﺴــــﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ وﻣﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﻮزارة،
ﻣﺆﻛﺪ ًا ارﺗﻴﺎﺣﻪ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﳌﺴــــﻪ ﻣﻦ اﳌﺴــــﺎﻫﻤﲔ واﳌﺮﺷــــﺤﲔ ﻓــــﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .وأﺷﺎر وزﻳﺮ اﳊﺞ إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﺗﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻲ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴــــﺎﻫﻢ ﻓﻲ
إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴــــﺘﻪ ،ﲟﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻗﻲ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت أرﺑــــﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﺷــــﻬﺪ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺠﺎج
اﻟــــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ إﻗﺒﺎ ًﻻ ﻛﺒﻴﺮ ًا ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت اﻟﻄﻮاﻓﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﺳــــﻴﺮﻫﺎ واﻻﺳــــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓــــﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺆﺳﺴــــﺎﺗﻬﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ
أﺳــــﻠﻮب ﺟﺬب اﳌﺴــــﺎﻫﻤﲔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺷــــﻬﺪت ﺻﺮاﻋ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮ ًا ﻣﻦ أﻃﺮاف ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﳌﺴﺎﻫﻤﲔ،
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وال��ن��ج��اح مل��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف ،ب��ع��د أن
سخرت جميع الطاقات خلدمة احلجاج..
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يومي ًا ،تعبأ في أكثر من  12ألف حافظة..
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ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﻠﺔ
إن ﺑﺌــــﺮ وﻣﺎء »زﻣﺰم« ﻟﻘﻴﺖ ﻋﻨﺎﻳــــﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﺎء واﳊﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﺴــــﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻜﻨﻬــــﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﻣــــﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺜﻞ ﻣــــﺎ ﻧﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ
اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻓﻘﺪ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎدم اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻘﺎﻳﺔ ﻣﺎء
زﻣﺰم ،ﻟﺘﻨﺎل دﻋﻮة اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳــــﻠﻢ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺳﻘﺎﻳﺘﻬﺎ) :أﻋﻤﻠﻮا
ﻓﺈﻧﻜــــﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ( ،ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻫــــﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (١٥أﻟﻒ ﺣﺎﻓﻈﺔ ،و)(٩٧٠
ﻣﺸــــﺮﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام ،وﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﻣﻴﺎه زﻣﺰم ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ واﻟﺰوار .وﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﰎ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻊ ﺑﺠﻮار ﺣﺠﺮة اﻷﻏﻮات ﺑﺸﻜﻞ راﺋﻊ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٣٤٥ﻫـ،
وﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺛﻼث ﻓﻮﻫﺎت .وﺷُــــﻴﺪ اﻟﺴــــﺒﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻊ أﻣﺎم ﺑﺎب ﻗﺒﺔ
زﻣــــﺰم ﻓﻲ ﻋﺎم ١٣٤٦ﻫـ ،ﺑﺎﳊﺠﺮ اﻟﺮﺧﺎم اﳌﺮﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺷــــﻜﻞ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺼﻨﻊ،
وﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺳــــﺖ ﻓﻮﻫﺎت .وﺟُ ﺪﱢدت ﻋﻤﺎرة اﻟﺴــــﺒﻴﻞ اﻟﻘﺪﱘ ،وﰎ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺸــــﻜﻞ
ﻣﺜــــﻞ اﻟﺬي ﺑﺠﻮاره ،وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــــﺒﻴﻞ اﻷول ،اﻟــــﺬي ﻳﻠﻲ ﺑﺎب زﻣﺰم:
)ﻫﺬا اﻟﺴــــﺒﻴﻞ ـ أﻧﺸﺄه اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آل ﺳﻌﻮد( ،وﻛﺘﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺣﺠﺮة اﻷﻏﻮات) :أﻧﺸــــﺄ ﻫﺬا اﻟﺴــــﺒﻴﻞ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ( .وﺻﺎرت ﻫﺬه اﻷﺳــــﺒﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻘﺎﻳﺔ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺸﺮب ﻣﺎء
زﻣﺰم ﻣــــﻦ اﳊﺠﺎج وﻣﻦ اﳌﺠﺎورﻳﻦ ،آﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ وأﻃﺮاف اﻟﻨﻬﺎر ،وﻗﺪ ﺻﺮف
ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـ ) (٣٠٠ﺟﻨﻴﻪ ذﻫﺐ .وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ١٣٧٤ﻫـ ،ﲤﺖ
ﺑﻨﺎﻳــــﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺻﻐﻴــــﺮة أﻣﺎم ﺑﺌﺮ زﻣﺰم وﻓﻲ ﺟﺰء ﻣــــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ،وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﺟﺪران ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺤﺎت ﻟﺸــــﺒﺎﺑﻴﻚ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪ ﻳﺴــــﺘﻈﻞ اﻟﺸﺎرﺑﻮن ﲢﺘﻬﺎ،
وﻣﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﺻﻨﺎﺑﻴﺮ ﻳﺸﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﺎء زﻣﺰم .وﻗﺪ ﻋُﻤﻞ
اﻟﺪرج اﳌﻮﺻﻞ إﻟــــﻰ أﻋﻠﻰ ﺑﺌﺮ زﻣﺰم ﻣﻦ اﳋﺎرج ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ
أﺻﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪﱘ .ﻫﺬا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺒﺌــــﺮ وﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ وﻋﻤﺎرة ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،إﻟﻰ أن ﰎ إزاﻟﺔ اﳉﺰء اﻟﺒﺎرز ﻓﻮق ﺳــــﻄﺢ

اﳌﻄﺎف ،ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﲔ ﺳﻨﺔ ١٣٨٨ -١٣٨١ﻫـ١٩٦٨-١٩٦١ /م.
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
وﻣــــﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫــــﺮ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﺌــــﺮ وﻣﺎء ”زﻣﺰم“ ،أﻧــــﻪ  -وإﻟﻰ وﻗﺖ
ﻗﺮﻳﺐ  -ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺴــــﺘﺨﺪم اﻟﺪﻻء) :ﺟﻤﻊ دﻟﻮ( ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎء زﻣﺰم ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ،
ﻓﺄﻣــــﺮ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ  -ﻳﺮﺣﻤــــﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻓﻲ ﻋﺎم ١٣٧٣ﻫـ ،ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﻣﻀﺨﺔ
ﺗﻀﺦ ﻣﺎء زﻣﺰم إﻟﻰ ﺧﺰاﻧﲔ ﻋﻠﻮﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺰﻧﻚ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﺛﻨﻲ ﻋﺸــــﺮ
ﺻﻨﺒﻮرًا ﺑﻜﻞ ﺧﺰان ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﺌﺮ ،ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻء ﺣﺴﺐ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ،ﺛﻢ أزﻳﻠﺖ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺌﺮ .وﻛﺎن ﻣﺎء زﻣﺰم ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺧﺰان
ﻣﻜﺸــــﻮف ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ،ﻣﺰود ﺑﺼﻨﺎﺑﻴﺮ ،وﻛﺎن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﳝﻸ إﻧﺎءه ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﺮب ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ”ﻣﻐﺎرﻳﻒ“ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﺑﻴﺮ
ﺑﺤﺒﻞ أو ﺳﻠﺴــــﻠﺔ ،وﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺸــــﺮب .وﻧﻈﺮ ًا ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه
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مناسبات

خصص لنقل حجاج مطوفي مؤسسة إيران وحجاج مطوفي مؤسسة الدول اإلفريقية غير العربية

خالد الفيصل يفتتح المرحلة الثالثة
من نظام النقل الترددي

المشاعر المقدسة :الرفادة

ق ��ام ص��اح��ب ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم �ي��ر خالد
ال�ف�ي�ص��ل ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ،أم �ي��ر منطقة
م�ك��ة امل�ك��رم��ة رئ�ي��س جل�ن��ة احل��ج املركزية
ورئيس الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج
في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة
1431هـ ،بجولة ميدانية لتفقد املشروعات
املنفذة والتجهيزات املعدة الستقبال حجاج
بيت الله احلرام في املشاعر املقدسة ،حيث
رافق سموه في هذه اجلولة صاحب السمو
امللكي األمير الدكتور منصور بن متعب بن
عبدالعزيز ،وزير الشؤون البلدية والقروية،
وأعضاء الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج،
وكل من معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسالم
ال �ف��ارس��ي ،وزي� ��ر احل� ��ج ،وم �ع��ال��ي الدكتور
جبارة بن عيد الصريصري ،وزي��ر النقل،
ومعالي مدير األمن العام ،وعدد من قيادات
األج �ه��زة وال�ق�ط��اع��ات احلكومية األمنية
واخل��دم �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أع �ض��اء جلنة
احلج املركزية ،وأعضاء اللجنة التنفيذية
مل��راق �ب��ة ن �ق��ل احل� �ج ��اج ،ورؤس�� ��اء مجالس
إدارات مؤسسات ال�ط��واف��ة مبكة املكرمة.
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شرح مفصل
وقد بدأت جولة س����موه من مركز خدمات مش����روع املرحل����ة الثالثة من
نظام النقل الترددي لنقل حجاج املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران،
وحجاج املؤسس����ة األهلية ملطوفي حج����اج الدول اإلفريقية غير العربية ـ
والذي قام س����موه خالل موسم حج 1430هـ بوضع حجر األساس له ـ
حيث ش����رف سموه حفل افتتاح املشروع ،واطلع على شرح مفصل عن
عناصر ومراح����ل تنفيذه واخلدمات املتاحة م����ن خالله ،واخلطط املعدة
لتش����غيله خالل موس����م حج العام املاضي (1431ه����ـ) ،خلدمة حجاج
املؤسس����تني .وقد أوضح العرض ـ الذي قدمه الدكتور سهل بن عبدالله
س����رور الصبان ،وكيل وزارة احلج للنقل واملش����اريع واملشاعر املقدسة،
واملشرف العام على املشروع ،ورئيس املجلس التنسيقي للنقل بالرحالت
الترددية ـ أنه وبعد االنتهاء من اس����تكمال وتنفيذ وتشغيل املرحلة الثالثة
ملنظومة نقل احلجاج بني املش����اعر املقدسة بالرحالت الترددية ،فسوف
يكون مجموع ما س����يتم نقل����ه خالل حج عام (1431ه����ـ) بنظام النقل
الترددي ،نحو ( )780ألف حاج ،وهذا املجموع يشمل حجاج املؤسسة
األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا ـ املرحلة
األولى ـ وحجاج املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا
ـ املرحلة الثانية ـ وحجاج املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران ،وحجاج
املؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقي����ة غير العربية ـ املرحلة
الثالثة ـ بأس����لوب مطور لتنظي����م كل اجلوانب املتعلقة بنقل احلجاج بني
املش����اعر املقدس����ة عبر طريق مس����تقل لكل مرحلة ،مكون من اجتاهني
لذهاب وعودة احلافالت داخل مس����ار محكوم باستخدام محطات إركاب
مرقمة ومبعدل ( )44ألف حاج في الس����اعة ،وس����ينتج عن ذلك تخفيض
زمن االنتقال من عرفات إلى مزدلفة من ( )5س����اعات في الس����ابق إلى

( )20دقيق����ة بنظام النقل الترددي .كما س����يتحقق من خالل ذلك زيادة
ع����دد ردود احلافالت من ردين في الس����ابق ،إلى س����بعة ردود للحافلة،
باإلضافة إلى تخفيض نس����بة التلوث الهوائي الناجت عن عوادم املركبات
بنس����بة  ،%86وإتاحة املساحات التي كانت مخصصة لوقوف احلافالت
في مزدلفة ،لتصبح س����احات إلقامة احلجاج للمبي����ت والتعبد مبزدلفة.
ومن املس����تهدف ب����إذن الله أن يتم العمل على اس����تكمال مراحل النقل
الترددي في السنوات القريبة القادمة لنقل نحو ( )3ماليني حاج بواسطة
الرحالت الترددية ،مع حتقيق أفضل مس����توى في عمليات نقل احلجاج،
من حيث الراحة والسالمة واختصار زمن التنقل بني املشاعر املقدسة.
المسارات والمحطات
بعد ذلك توجه سموه إلى محطة قطار املشاعر املقدسة رقم ( )1مبشعر

( )780أل��ف ح��اج مت نقلهم ف��ي ح��ج عام
(1431ه� � �ـ) ب�ع��د تشغيل امل��رح�ل��ة الثالثة
مل �ن �ظ��وم��ة ال �ن �ق��ل ب ��ال ��رح�ل�ات ال��ت��رددي��ة
أس� �ل���وب م� �ط ��ور وط���ري���ق م �س �ت �ق��ل مكون
م � ��ن اجت � ��اه �ي��ن داخ � � � ��ل م�� �س� ��ار م��ح��ك��وم
وب ��اس� �ت� �خ ��دام م��ح��ط��ات إرك � � ��اب مرقمة
العدد الرابع رجب 1432هـ
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عرف����ات ،واطلع س����موه على عرض عن مش����روع قطار
املشاعر املقدسة ومراحل تنفيذه منذ بدء العمل به حتى
تاريخ����ه ،وما أجنز خالل املرحلة املاضية من مس����ارات
ومحطات ومرافق للمشروع .ثم استقل سموه ومرافقوه
قطار املشاعر املقدس����ة مرور ًا بكل محطاته في عرفات
ومزدلفة وانتهاء مبحطة اجلمرات رقم ( )1مبشعر منى،
حيث استقل س����موه ومرافقوه العربات الكهربائية ،وقام
بجولة تفقدية على الدور الرابع مبنشأة جسر اجلمرات،
اطلع خاللها على مشروع املظالت املقامة بالدور الرابع
حلماي����ة احلجاج من حرارة وأش����عة الش����مس واملزودة
بأجهزة تلطيف الهواء .وتفقد س����موه طائرات مش����روع
اإلس����عاف املروحية الت����ي قامت هيئة اله��ل�ال األحمر
الس����عودي بإدخاله����ا في موس����م حج الع����ام املاضي
(1431هـ) ،ضمن خدماته����ا املقدمة لضيوف الرحمن.
ثم توجه سموه ومرافقوه إلى مقر األمارة مبزدلفة ،حيث
رأس س����موه اجتماع���� ًا للجنة احل����ج املركزية ،مت خالله
مناقشة عدد من املوضوعات املتعلقة بأعمال احلج ،كما
استعرض س����موه مع أعضاء اللجنة آخر االستعدادات
والترتيب����ات املوضوعة ملرحلة إقامة احلجاج وتنقلهم بني
املشاعر املقدسة.
إنجازات كبيرة
ونوه صاحب الس����مو امللكي األمير خال����د الفيصل بن
عبدالعزي����ز ،في ه����ذه اجلولة مبا يولي����ه خادم احلرمني
الش����ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده
األمني ،وس����مو النائب الثاني وزير الداخلية رئيس جلنة
احل����ج العليا من عناي����ة واهتمام ورعاي����ة حلجاج بيت
الله احلرام ،وحرصهم الدائم واملس����تمر على تنفيذ كل
املش����روعات الهادفة إلى حتقيق كل ما ميكنهم من أداء
8
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تخفيض زمـــن
االنتقـــــــــال من
ع� ��رف� ��ات إل ��ى
مزدلفــــــــــــــــــــــــة
مــــــــــــــــــــــــــن ()5
س� ��اع� ��ات إل ��ى
( )20دقيقـــــة
بنظــام النقـــل
ال� � � � � �ت � � � � ��رددي

نس����كهم بكل يس����ر وس����هولة وراحة واطمئنان ـ سواء
كان في مكة املكرمة أو املش����اعر املقدس����ة وفي جميع
مناط����ق احلج ـ وتقدم س����مو أمير منطق����ة مكة املكرمة
بالش����كر والتقدير لصاحب الس����مو امللكي األمير متعب
بن عبدالعزيز على اجلهود التي بذلها سموه واملشروعات
التي بدأها سموه في هذه املشاعر ،وخصوص ًا مشروع
منش����أة اجلمرات التي مت االنتهاء منها ،ومشروع قطار
املشاعر املقدسة الذي متت االستفادة من مراحله األولى
في موس����م حج الع����ام (1431هـ) .ورفع أس����مى آيات
التقدير واالحترام والعرفان باس����مه واس����م جلنة احلج
املركزية واسم أهالي منطقة مكة املكرمة خلادم احلرمني
الش����ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ،ولسمو
ولي عهده األمني ،وسمو النائب الثاني رئيس جلنة احلج
العليا ،على كل هذه اإلجنازات الكبيرة التي مت تنفيذها
واجلاري تنفيذها في املشاعر املقدسة.
مشروعات ضخمة
وعبر س����موه ـ في تصريحات صحفية عقب هذه اجلولة
ـ عن ش����كره جلميع من ش����ارك في هذه اجلولة ،وخص
بالشكر صاحب الس����مو امللكي األمير الدكتور منصور
ب����ن متعب بن عبدالعزيز ،وأصحاب املعالي الوزراء على
مش����اركتهم في ه����ذه اجلولة وعلى إجن����ازات الوزارات
املعنية بش����ؤون احلج والقائمة على اإلش����راف واملتابعة
للمش����روعات في األراضي املقدسة .وقال سموه إنه في
هذا العام أجنزت مش����روعات ضخمة وحققت مكاسب
عظيم����ة للمواطن واملقيم ولضي����وف الرحمن ،واهم هذه
املشروعات التي أجنزت مشروع قطار املشاعر املقدسة
ـ مع أنه س����يعمل هذا العام بطاقة محدودة بنسبة ()30
في املئة ـ ولكن سيكون له األثر الكبير في خدمة ضيوف

الرحمن ،كما مت االنتهاء من املرحلة األخيرة من مشروع منشأة
اجلمرات ،وكذلك مشروعات تصريف مياه األمطار والسيول في
كل من مكة املكرمة واملش����اعر املقدس����ة ،والت����ي كان لها األثر
الكبير في تصريف األمطار التي هطلت على املش����اعر املقدسة
مؤخر ًا ،مما دل على جناح هذه املش����روعات ،وكذلك مش����روع
اإلس����عاف الطائر الذي تقوم به هيئة الهالل األحمر في اململكة
خلدمة ضيوف الرحمن ،وكذلك مش����روعات مواقف الس����يارات
الت����ي نفذتها وزارة النقل في الوادي األخضر ودقم الوبر لوقوف
حافالت احلج����اج ،وكذلك مش����روع ازدواج الطريق من مدخل
عرفات عبر طريق السيل.
التنسيق والتعاون
وأش����ار سموه إلى التنس����يق القائم بني قطار املشاعر املقدسة
والرحالت الترددية ،وأكد أنهما سيعمالن جنب ًا إلى جنب خلدمة
ضيوف الرحمن ،وتسهيل وتيسير تنقالتهم من مشعر إلى آخر.
وبني س����موه أنه مت االنتهاء من جميع األعمال في صاالت مطار
املل����ك عبدالعزيز بجدة ،والتي كان لها األثر الكبير في تيس����ير
وتس����هيل إجراءات احلجاج ونقلهم بوسائل النقل املخصصة في
وقت قياسي .مشير ًا إلى أن هيئة الهالل األحمر السعودي قامت
بتنفيذ مهابط لطائ����رات الهالل األحمر في كل من املويه ووادي
قديد والشميس����ي والليث ،وهذا إن ش����اء الله س����يحقق الهدف
الذي أنش����ئت من أجله .وحث س����موه اجلميع على مواصلة بذل

زي� � � � ��ادة ردود احل� � ��اف� �ل��ات م � ��ن ردي� � � ��ن في
ال � �س� ��اب� ��ق إل � � ��ى س� �ب� �ع ��ة ردود ب� ��اإلض� ��اف� ��ة
إل� � ��ى ت��خ��ف��ي��ض ن� �س� �ب ��ة ال � �ت � �ل� ��وث ال� �ه ��وائ ��ي
أقصى اجلهود واإلمكانات خالل موسم احلج الستقبال وخدمة ضيوف الرحمن
وإكرامهم والعناية بهم على أكمل وجه ،حتى يتمكنوا من إمتام أداء شعائر احلج
بيسر وسهولة ويعودوا إلى بالدهم بإذن الله ساملني غامنني ،مؤكد ًا سموه على
اجلميع بأهمية حتقيق شعار احلملة اإلعالمية التوعوية( :احلج عبادة ..وسلوك
حض����اري) ،التي حقق����ت جناحات كبيرة خالل العام��ي�ن املاضيني ،متمني ًا أن
حتقق في موسم حج (1431هـ) املزيد من النجاحات .ومتنى سموه أن يستمر
التعاون من املواطنني واملقيمني حتى يتم القضاء على كل مش����كالت االزدحام
والفوض����ى التي حتدث في بعض املناطق ،وخصوص ًا ظاهرة االفتراش ،معبر ًا
ع����ن أمله في أن تتضافر جهود جميع اجلهات املس����ؤولة واملواطنني واملقيمني
إليج����اد احللول الناجعة للقضاء على هذه الظاهرة .وفيما يتعلق بزيادة الطاقة
االستيعابية ملشعر منى ،أوضح سموه أن هناك أفكار ًا ودراسات قدمت للمقام
الس����امي ،ونوقشت من كبار العلماء ،وسيتم االنتهاء منها قريب ًا ـ إن شاء الله
ـ ولفت سموه إلى أنه مت تنفيذ العديد من املشروعات املتعلقة مبواجهة أخطار
األمطار والس����يول من سدود وغيرها في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،قامت
بتنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ،كما مت االستعداد ملواجهة أي حادث
طارئ ال قدر الله.
العدد الرابع رجب 1432هـ
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مناسبات

أقيمت المسابقة بمتحف “أبرق الرغامة” تحت شعار “بحب مكة نلتقي”

( )224تشكيل ًيا من ( )22دولة يتنافسون
على تجميل مكة المكرمة
أك � � � � ��دت ه � � � ��ذه امل�� �س� ��اب�� �ق� ��ة ج � � � � � ��دارة م�� �ك� ��ة ك � �ع� ��اص � �م� ��ة ل � �ل � �ث � �ق� ��اف� ��ة اإلس�ل��ام�� �ي� ��ة
ع� � �ل � ��ى م � � ��ر ال� � �ع� � �ص � ��ور وع� � �م� � �ل � ��ت ع� � �ل � ��ى ن� � �ش � ��ر ال � � ��وع � � ��ي ال� � �ث� � �ق � ��اف � ��ي ال� �ت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ي

جدة :الرفادة

رع��ى ص��اح��ب ال�س�م��و امل�ل�ك��ي األم �ي��ر خ��ال��د الفيصل،
أم �ي��ر منطقة م�ك��ة امل�ك��رم��ة ف��ي ج��دة م��ؤخ��راً ،حفل
إعالن أسماء الفائزين في املسابقة اإلسالمية األولى
لتجميل مكة املكرمة ،والتي ُأقيمت حتت شعار“ :بحب
م�ك��ة نلتقي” ومت �ح��ورت ع�ل��ى االع �ت �م��اد ع�ل��ى تراث
البيئة املكية م��ن طبيعة امل�ك��ان والعناصر املعمارية
�رورا ب��ال �ت��راث اإلسالمي
وامل �ش �غ��والت ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة م � � ً
والعلوم اإلنسانية والتطبيقات التشكيلية الزخرفية
وانتهاء بأعمال اخلط العربي.
البنائية والهندسية،
ً
وذلك مبتحف أبرق الرغامة مبركز امللك عبدالعزيز
التاريخي بجدة ،وق��د ت� ّ�وج سموه الفائزين بأفضل
بناء على ترشيحات جلنة
األعمال التي جرى اختيارها ً
حتكيم دولية ،بجوائز قيمة ،ودشن املعرض املصاحب.
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الحضارة اإلنسانية

بدئ احلفل بالسالم امللكي ،ثم تالوة آيات من القرآن الكرمي،
تاله كلمة املنظمني التي ألقاها األس���تاذ أس���امة بن عبدالله
اخلريجي رئيس اللجنة املنظمة للمس���ابقة من العربية إلدارة
املناس���بات ،والتي أوضح فيها أن هناك مجهودات محمودة
ومتمي���زة بذلت من أف���راد ومجموعات جميعهم س���عوا إلى
هدف يتمثل بوضوح في كلمة صاحب الس���مو امللكي األمير
خالد الفيص���ل حينما قال“ :نريد أن تكون مكة املكرمة رمز ًا
للحضارة اإلنس���انية والثقافة املعماري���ة والفنية” .وأضاف
اخلريجي بأن هذا االحتفال والتكرمي يش���مل اجلميع ،معتبر ًا
أنه احتفال بإجناز تضافرت فيه جهود األفراد واملؤسس���ات
والتي التقت حتت ش���عار“ :بحب مكة نلتقي” ،حيث تفاعلت
ه���ذه اجلهود في دعم املس���ابقة واملنافس���ة عليها ،وانطلقت
مبب���ادرة ذكية م���ن أمانة العاصمة املقدس���ة وأمينها معالي
الدكتور أس���امة البار ،مقدم ًا ش���كره لرعاة املسابقة ،وكذلك
جلميع جلان املسابقة وملنسوبي األمانة على جهودهم في إبراز
هذه املسابقة .وقدم اخلريجي تهانيه ألمانة العاصمة املقدسة
بحجم املش���اركات التي شهدتها املسابقة ،وبني أن الفن كان
وال يزال عبر التاري���خ أحد أهم عوامل التواصل بني أجناس
البشر ،واختتم اخلريجي حديثه بشكر راعي املسابقة واحلفل
صاحب الس���مو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة
املكرمة الذي ال تزال كلماته في حفل تدش�ي�ن املس���ابقة لها
ص���دى يدعو اجلميع إلى املزيد م���ن اجلهد والعطاء من أجل
مك���ة املكرمة .ثم عرض فيلم وثائقي عن املس���ابقة وأهدافها
واالستعداد إلطالقها عبر اللجان املختلفة ،واملشاركات التي
وصلت للجنة املس���ابقة والدول املش���اركة ،وآلية التحكيم .ثم
ألقى كلمة الرعاة األس���تاذ طاهر الدب���اغ مدير عام املنطقة
الغربي���ة الحتاد اتص���االت “موبايلي” ،أش���ار فيها إلى أن
كراع استراتيجي في هذه املسابقة يأتي
مشاركة “موبايلي” ٍ
تأكيد ًا على حرصها الدائم لدعم مثل هذه الفعاليات املتميزة
التي تخدم املخطط االس���تراتيجي ملك���ة املكرمة ،مؤكد ًا بأن
“موبايلي” تتطلع ملواصلة الدعم املستمر ملثل هذه الفعاليات
واملناس���بات ،معرب ًا عن تشرفها بخدمة املدن السعودية ككل
السيما املدن املقدسة مكة املكرمة واملدينة املنورة.
اآلمال المرسومة

ثم ألقى معالي أمني العاصمة املقدس���ة الدكتور أس���امة بن
فضل البار املش���رف العام على املسابقة كلمة أعرب فيها عن
شكره لصاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل على رعايته
لهذه املس���ابقة واهتمامه بها ،مؤكد ًا أن هذا ليس مبستغرب
على سموه الكرمي ودعمه املتواصل ملكة املكرمة مهبط الوحي
وقبلة املسلمني .وكشف د .البار بأن هذه املسابقة متثل نقطة

م � �ب� ��ادرة أم ��ان ��ة ال �ع��اص �م��ة امل� �ق ��دس ��ة ب��إط�ل�اق
ه ��ذه امل �س��اب �ق��ة ج� ��اءت م �س �ت��وح��اة م��ن اخلطة
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة لتنمية منطقة م�ك��ة املكرمة
ن� �ش ��ر ال� �ث� �ق ��اف ��ة ال �ف �ن �ي��ة وت �ن �م �ي��ة ال � ��ذوق
اجل �م��ال��ي للمجتمع وحت��وي��ل أرك � ��ان مكة
املكرمة إل��ى متحف مفتوح للفن اإلسالمي
االنطالق لتحقيق اآلمال املرسومة والغايات املرجوة منها ـ بإذن الله
ـ متمني��� ًا بأن يظهر أثر هذه املس���ابقة خالل الس���نوات املقبلة على
مكة املكرمة .وقدم الدكتور البار ش���كره للجنة حتكيم املسابقة والتي
ضمت ك ً
ال من معالي الدكتور املهندس محمد س���عيد فارس���ي أمني
جدة الس���ابق رئيس ًا ،وعضوية كل من األس���تاذ الدكتور مصطفى
الرزاز أس���تاذ الفنون واملستش���ار ملدير مكتبة اإلس���كندرية للفنون
من جمهورية مصر العربية ،واألس���تاذ الدكتور فريد الزاهي أستاذ
التعليم العال���ي للبحث العلمي بالرباط باململكة املغربية ،واألس���تاذ
الدكت���ور زول هاميي بن محمد زين أس���تاذ تاريخ الفن اإلس�ل�امي
بكلية الفن والتصميم بجامعة مارا التكنولوجية مباليزيا ،واألس���تاذ
الدكتور ياعقوبا كوناطي أستاذ الفلسفة وعلم اجلمال جامعة ابيجان
بساحل العاج ورئيس رابطة االيفا الدولية لنقاد الفن التابعة ملنظمة
اليونيس���كو بباريس .تال ذلك فقرة تكرمي الرعاة واملنظمني ،حيث مت
تكرمي معالي أمني العاصمة املقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار،
ومعالي الدكتور املهندس محمد س���عيد فارس���ي أمني جدة السابق
رئيس جلنة التحكيم ،واألس���تاذ أس���امة بن عبدالله اخلريجي رئيس
العدد الرابع رجب 1432هـ
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ان� �ط� �ل� �ق ��ت امل� � �ش � ��ارك � ��ات م � ��ن م � � �ف� � ��ردات ت � ��راث
�دءا بطبيعة امل �ك��ان ومراعاة
ال�ب�ي�ئ��ة امل�ك�ي��ة ب� � ً
ال �ع �ن��اص��ر امل �ع �م��اري��ة وامل��ش��غ��والت التقليدية
ال� �ه���دف األس� � ��اس م���ن امل��س��اب��ق��ة ه���و نشر
الثقافة الفنية عبر أعمال حتكي املوروث
اإلس�ل�ام ��ي ل �ع��اص �م��ة ال �ث �ق��اف��ة اإلسالمية
اللجنة املنظمة للمس���ابقة ،والدكتور أحمد فيرق رئيس اللجنة الفنية للمس���ابقة،
واملهندس هشام بن عبدالرحمن شلي مدير عام تنمية االستثمارات البلدية في أمانة
العاصمة املقدسة عضو اللجنة التحضيرية للمسابقة ،واألستاذ رائد مؤمنة رئيس
جلنة االحتفاالت بأمانة العاصمة املقدس���ة ،واألس���تاذ أسامة بنجابي املستشار
الفن���ي للجنة املنظمة .كما مت تكرمي رعاة املس���ابقة وهم ش���ركة موبايلي الراعي
االستراتيجي ،ومجموعة إيالف للسفر والسياحة والفنادق الراعي البالتيني ،وك ً
ال
من شركة علوان ومكتب أسامة عبدالله اخلريجي محاسبون قانونيون واستشاريو
أعمال رعاة ذهبيني ،واخلطوط اجلوية العربية الس���عودية الناقل الرس���مي ،وقناة
اقرأ الفضائية الراعي الفضائي.
اإلبداعات التشكيلية

حتت ش���عار“ :بحب مكة نلتقي” ،جنحت املسابقة اإلسالمية األولى لتجميل مكة
املكرمة في استقطاب أفضل اإلبداعات التشكيلية من مختلف دول العالم لتجميل
مكة املكرمة ،وفق ضوابط راعت خاصية املكان ودوره الروحي والثقافي وأثره على
البشرية عبر الزمان ،خاصة وأن الهدف األساس منها هو نشر الثقافة الفنية عبر
أعمال حتكي املوروث اإلس�ل�امي لعاصمة الثقافة اإلس�ل�امية مكة املكرمة ـ أحب
البقاع إلى الله ـ قبلة املسلمني وملتقى تكامل الفلسفة اإلنسانية ،فض ً
ال عن تنمية
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الذوق اجلمالي للمجتمع وحتويل أركان مكة املكرمة إلى
متحف مفتوح للفن اإلسالمي .وقد جاءت مبادرة أمانة
العاصمة املقدس���ة بإطالق هذه املسابقة مستوحاة من
اخلطة االس���تراتيجية لتنمية منطقة مكة املكرمة والتي
تس���عى لترتقي باملظهر اجلمالي لش���وارع مكة املكرمة
وطرقاتها ،خاص���ة وأن الفن كان وال يزال عبر التاريخ
أحد أهم عوامل التواصل بني أجناس البشر ،مما يؤكد
أن مك���ة املكرمة ومن خ�ل�ال تاريخها ومكانتها لها دور
في رفع وصياغة احلس الفني ملن ينعم الله عليه ويحظى
بزيارتها فض ً
ال عن الس���كنى به���ا .وقد حظي املعرض
املصاح���ب لهذه الفعالية بحضور ومش���اركة كوكبة من
كبار رجال الدولة واألعمال واإلعالم والفنانني واملهتمني
به���ذا املجال ،حيث إن األعمال الت���ي ُعرضت تعد من
أفضل  306أعمال تش���كيلية ش���ارك ب���ه الفنانون في
هذه املسابقة التي ش���هدت تنافس  442فنانًا تشكيل ًيا
من  22دولة ،منها( :اململكة العربية الس���عودية واليمن
وقطر والعراق واملغ���رب واجلزائر وتركيا وإيران ولبنان
واألردن وفلسطني وسوريا ومصر وموريتانيا والصومال
والس���ودان وباكستان وماليزيا والصني والهند وإيطاليا
وأمريكا) .وقد أكدت هذه املس���ابقة جدارة مكة املكرمة
كعاصم���ة للثقافة اإلس�ل�امية على م���ر العصور .وقد
متحورت األعمال املش���اركة حول عنصرين أساس���يني
انطال ًقا م���ن مفردات تراث البيئة املكي���ة ،بد ًءا بطبيعة
املكان ومراعاة العناصر املعمارية واملشغوالت التقليدية،
مرو ًرا بالتراث اإلسالمي ،والذي يشمل العلوم اإلنسانية
والتطبيقات التش���كيلية الزخرفية البنائية والهندس���ية
فض ً
ال عن اخلط العربي.
األعمال التشكيلية

ت ِّوج الفائ���زون بأفضل األعمال التش���كيلية جلداريات
مك���ة املكرمة  -التي أعلن عنها في ش���روط املس���ابقة
والبال���غ عدده���ا  12جدارية ـ وقد من���ح أربعة فائزين
في كل فئة من فئات املس���ابقة الثالث جوائز ق ّيمة بعد
ترش���يحات جلنة التحكيم ،حيث بلغت جوائز املسابقة
مليونًا ومائة وخمس���ة وعش���رين ألف ريال ( 300ألف
دوالر) ،مت توزيعها عل���ى النحو التالي 4( :جوائز ،كل
جائ���زة تبلغ  30ألف دوالر للفائ���ز في كل جدارية من
اجلداري���ات األربع من الفئ���ة األولى ،في حني منح كل
فائ���ز في الفئة الثاني���ة والتي تض���م  4جداريات 25
ألف دوالر ،أم���ا الفئة الثالثة فس���يمنح الفائز في كل
جداري���ة من اجلداريات األرب���ع التي تضمها الفئة 20
ألف دوالر .وقد كانت هذه املس���ابقة مس���ابقة مفتوحة

اس���تهدفت جميع الفنانني املس���لمني من أنحاء العالم،
ومت اإلعالن عنها على نطاق محلي ودولي ،ومت اس���تقبال
طلبات الفنانني وتسجيلهم واستقبال أعمالهم وجتهيزها
لعرضها على جلنة حتكيم أولية والتي استبعدت األعمال
غير املستوفاة للشروط ،ثم عرضت األعمال املرشحة في
املرحلة الثانية على جلنة التحكيم الدولية املكونة من رئيس
وأربعة أعضاء ،رشحوا األعمال الفائزة .وقد أتاحت هذه
املسابقة الفرصة للمواهب املتميزة عامل ًيا لتقدمي فن رفيع
املس���توى خلدمة مكة املكرمة ،فض ً
ال عن فتح منفذ للفكر
التش���كيلي إلجناز أعمال عاملية وفق املفاهيم اإلسالمية،
وتنمية الذوق اجلمالي للمجتمع بتشييد األعمال الفائزة.
وقد مت توزيع فئات هذه املس���ابقة وفق معايير وضوابط
محددة وواضحة ،حيث شملت مواقع الفئة األولى جدارية
جس���ر امللك خالد بالعزيزية امتداد ش���ارع امللك خالد،
وجدارية جسر اإلسكان الثاني بالطريق الدائري الثالث،
وجدارية جس���ر احلجون تقاطع ش���ارع املسجد احلرام
وش���ارع العتيبية ،وجدارية جسر مواقف كدي ـ الطريق
الدائري الثالث ـ أما مواقع الفئة الثانية فش���ملت جدارية
احلج���ون باملعالة باجتاه احلرم (مقاب���ل مقبرة املعالة)،
وجدارية احلجون باملعالة باجت���اه الزاهر (بجوار مقبرة
املعالة) ،وجداري���ة احلجون باجتاه املعاب���دة ،وجدارية
جس���ر طريق امللك عبدالعزيز بالعزيزية ،في حني شملت
مواق���ع الفئة الثالث���ة ثالث جداريات برب���ع أطلع بالغزة
امتداد ش���ارع املس���جد احلرام ،إضافة جلدارية شارع
املسجد احلرام.
أفضل الجداريات

حصد جائزة أفضل تصميم للموقع (“ )1جدارية جس���ر
املل���ك خالد بالعزيزية امتداد ش���ارع امللك خالد” الفنان
ياسر محمد أزهر من اململكة العربية السعودية ،وجائزته
 30أل���ف دوالر ،أما الفائز بجائزة أفضل تصميم للموقع
(“ )2جدارية جس���ر اإلس���كان الثاني بالطريق الدائري
الثالث” فهو الفنان سعود شاكر عبدالله خان من اململكة
العربية الس���عودية وجائزته  30أل���ف دوالر ،فيما حصد
جائزة أفضل تصميم للموقع (“ )3جدارية جسر احلجون
تقاطع ش���ارع املسجد احلرام وش���ارع العتيبية” الفنان
يوس���ف أحمد حلمي جاها من اململكة العربية السعودية
وجائزته  30ألف دوالر ،فيما حصدت ش���ركة سازاب من
جمهورية إيران اإلس�ل�امية جائزة أفضل تصميم للموقع
(“ )4جدارية جسر مواقف كدي امتداد الطريق الدائري
الثالث” وجائزتها  30ألف دوالر ،فيما كان نصيب جائزة
أفضل تصمي���م للموقع (“ )5جداري���ة احلجون باملعالة

اس � �ت � �ق � �ط� ��اب
أف � � � � � � � �ض� � � � � � � ��ل
اإلب � � ��داع � � ��ات
التــــشكيـــليـــــة
في العالم وفق
ضوابط راعت
خاصية املكان
ودوره الروحي
وال� � �ث� � �ق � ��اف � ��ي

باجت���اه احلرم مقاب���ل مقبرة املع�ل�اة” للفنانة رهام
حسن محس���ن من جمهورية مصر العربية وجائزتها
 25أل���ف دوالر ،أما جائزة أفض���ل تصميم للموقع
(“ )6جدارية احلجون باملعالة باجتاه الزاهر (بجوار
مقبرة املع�ل�اة) ،فكان عم ً
ال جماعي ًا ش���ارك فيه كل
م���ن الفنان أحمد يحيى عن���ب ،والفنان أحمد محمد
البدوي ،والفنان ياس���ر مصطفى مهنا من جمهورية
مصر العربية وقيمة اجلائزة  25ألف دوالر ،فيما فاز
بجائ���زة أفضل تصميم للموقع (“ )8جدارية جس���ر
طريق امللك عبدالعزيز بالعزيزية” الفنان زياد بقوري
من اجلمهورية العراقية ،وجائزته  25ألف دوالر ،فيما
حص���د جائزة أفضل تصميم للموق���ع (“ )9جدارية
رب���ع أطلع بالغزة امتداد ش���ارع املس���جد احلرام”
الفنان أحمد عالوي من اجلمهورية العراقية وجائزته
 20أل���ف دوالر ،أما جائزة أفض���ل تصميم للموقع
(“ )12جدارية ش���ارع املس���جد احلرام” فكان من
نصيب الفنانة أمل حسني فلمبان من اململكة العربية
السعودية وجائزتها  20ألف دوالر.
فخر كبير

م �ك��ة املكرمة
ل� �ه���ا دور في
رف ��ع وصياغة
احل ��س الفني
مل��ن ينعم الله
عليه ويحظى
ب� � ��زي� � ��ارت � � �ه� � ��ا
ف � � � �ض � �ل � ً
�ا ع ��ن
ال �س �ك �ن��ى بها

وقد ع ّبر عدد من الفنانني الفائزين في هذه املسابقة
اإلسالمية عن سعادتهم بهذا الفوز وخصوص ًا أنها
تقام في نس����ختها األولى .وقال الفائز باملركز األول
الفنان ياس����ر أزهر“ :احلصول عل����ى جائزة كبرى
باس����م مكة املكرمة مفخرة كبي����رة ،وخصوص ًا وأن
ه����ذه اجلائزة تنبع من أطهر بقاع األرض وهي مكة
املكرم����ة ،وقد قدمت عملني في هذه املس����ابقة متيل
إلى املدرس����ة التكعيبية” .وأكد أزهر بأن دعم األمير
خالد الفيصل هو السبب وراء جناح هذه املسابقة.
وقال الفنان يوس����ف جاها“ :املس����ابقة اإلسالمية
األولى لتجميل مك����ة نافذة مطلة على العالم والعالم
اإلس��ل�امي ،خاص ًة وأنها تهدف إلى نش����ر الوعي
الثقافي التشكيلي وإرساء مرتكزات تراثية إسالمية
عاملية معاصرة للفنون اإلس��ل�امية ،وأنا اعتبر هذا
املعرض فرص����ة لنؤكد حبنا لهذه املدينة وبحب مكة
املكرمة نلتقي في خير” .وقال الفنان س����عود خان:
“بكل الفخر والعزة والوالء لبلدي احلبيب مكة املكرمة
مهبط الوحي اتش���� ّرف أن أكون أحد املشاركني في
هذه املس����ابقة الدولية ،لتبقى بصمة عزة وكرامة لي
كفنان وألبنائي ولوطن����ي احلبيب وأهدي فوزي إلى
وال����دي ووالدتي وزوجتي وأبنائي وكل ش����عب هذه
البالد الطاهرة”.
العدد الرابع رجب 1432هـ
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مناسبـات

في الحفل السنوي الذي أقامته الهيئة التنسيقية

وزير الحج يكرم المتميزين والمتميزات
من منسوبي أرباب الطوائف
جدة :الرفادة

رع��ى معالي وزي��ر احل��ج ،ال��دك�ت��ور ف��ؤاد ب��ن عبدالسالم ال�ف��ارس��ي ،ف��ي ال �س��ادس عشر م��ن شهر صفر 1432ه����ـ ،،احلفل
ال�ت�ك��رمي��ي ال �س �ن��وي ال �س��اب��ع ال ��ذي أق��ام �ت��ه ال�ه�ي�ئ��ة التنسيقية مل��ؤس �س��ات أرب� ��اب ال �ط��وائ��ف للمتميزين واملتميزات
م��ن جميع م��ؤس�س��ات أرب ��اب ال �ط��وائ��ف ،ال��ذي��ن أس�ه�م��وا ف��ي جن��اح م��وس��م ح��ج ال �ع��ام امل��اض��ي (1431ه� ��) ،ب�ح�ض��ور عدد
م��ن وك�ل�اء وزارة احل ��ج ،وم��دي��ري ع �م��وم ف ��روع ال� � ��وزارة ،وك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ،ورؤس� ��اء م�ج��ال��س إدارات م��ؤس �س��ات أرب ��اب
ال �ط��وائ��ف ون��واب �ه��م وم�ن�س��وب�ي�ه��ا ،واجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة ب��أع�م��ال احل ��ج ،وذل ��ك ب�ف�ن��دق “هيلتون” مبحافظة جدة.
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معرض مصاحب

ف���ي بداية احلفل افتتح معال���ي وزير احلج املعرض
املص��� ّور املصاحب ،الذي يب���رز املراحل التطويرية
ألعمال احلج وما حققته مؤسس���ات أرباب الطوائف
من إجنازات مهنية وخدمية وتقنية على مر السنني،
ث���م بدئ احلفل اخلطابي الذي أقيم بهذه املناس���بة
سجاد
بآيات من القران الكرمي ،تالها املقرئ الشيخ ّ
مصطفى كمال،
كلمة الهيئة التنسيقية
بعد ذلك ألقى املطوف فائق بن محمد بياري ،رئيس
الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،رئيس
مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول
العربية ،كلمة نوه فيها مب���ا قدمته وتقدمه احلكومة
الرشيدة من عناية واهتمام بحجاج بيت الله احلرام،
مش���يد ًا في الوقت ذاته مبا يوليه صاحب الس���مو
امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل س���عود النائب
الثاني لرئي���س مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس
جلن���ة احلج العليا من عناية فائق���ة بجميع األعمال
واخلدمات املقدمة لوفود الرحمن ،ومبا يبذله صاحب
السمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة
املكرم���ة رئيس جلنة احلج املركزية من جهود مباركة
لالرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله
العتيق ،وحرص���ه على إدخال ملس���ة فنية وإضافة
إبداعية للوحة احلج السابقة من خالل إطالق حملة:
(احلج عبادة وسلوك حضاري) الذي اتخذته منظومة
خدمات احلج مفهوم ًا وقيمة واجبة التطبيق وتستحق
م���ا بذل من أجلها من جهد م���ادي ومعنوي ،وقال:
بالدنا الت���ي حظيت بالعناية اإللهية وش���رفت دون
َّ
ومحط أفئدتهم،
غيرها لتكون قبلة أنظار املس���لمني
إذ تتجه نحوها اآلمال ،وإليها تشد الرحال ،كأقدس
بق���اع العالم ،من خالل حرميها الش���ريفني ،اللذين
خصنا املولى ج َّل وعال برعايتهما وخدمة ضيوفهما،
حيث يتس���ابق اجلميع ،حب��� ًا وكرام ًة ،لينهل ٌّ
كل من
معني البركات ،وفيض الرحمات ،فتس���اوى في ذلك
تالحم ال نظير له،
املساران الرسمي والشعبي ،في
ٍ
بل أصبح خلق ًا تتوارثه األجيال ،وجتزل فيه القيادة
اجله���د والعطاء ،مما جعل راية ه���ذا التوجه عالية
خفاقة ،تتبادلها العهود ،منذ عهد بطل التوحيد،
املؤس���س امللك عبدالعزيز ـ طي���ب الله ثراه ـ مروراً
بعهود التحديث والتجديد ،وص���و ًال إلى هذا العهد
الزاهر السعيد ،عهد خادم احلرمني الشريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز ،س���لمه الله وش���فاه ،وأعاده
لوطنه املش���تاق ،ليواصل مس���يرة البناء والنهضة
والعطاء ..فكما دعا له ش���عبه األبي ،دعت له جموع
ضيوف الرحمن الذين تلهج ألسنتهم بالشكر والثناء
على ما ملسوه من جليل األعمال ،األمر الذي أعانهم

وزي� � ��ر احل� � ��ج :وزارة احل � ��ج ت �س �ع��ى ل �ت �ط��وي��ر مستوى
األداء ب � �ت � �ق� ��دمي ال � ��دع � ��م وامل � �ت� ��اب � �ع� ��ة وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق
واإلش � � � � � � � � ��راف وت�� �ن�� �ف�� �ي� ��ذ ال� � � �ب � � ��رام � � ��ج ال � �ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة
على أداء نسكهم بيسر وسهولة.
وأوضح بياري أن أكف العمل قد تش���ابكت ،فبرزت
جهود ال ميكن جتاوزها ،وظهرت فعاليات ال يسعنا
إال أن نق���ف أمامها باإلجالل واإلكب���ار والعرفان،
إثبات��� ًا لفض���ل أه���ل الفضل وعلى رأس���هم خادم
احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو
ول���ي العهد األم�ي�ن صاحب الس���مو امللكي األمير
سلطان بن عبدالعزيز ،وسمو النائب الثاني ملجلس
ال���وزراء ،وزير الداخلية ،رئي���س جلنة احلج العليا،
صاحب الس���مو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز ـ
حفظهم الله .مضيف ًا :كان ال بد من إدخال ملسة فنية
وإضافة إبداعية للوحة احلج السابقة ،ولتحقيق تلك
الغاي���ة تصدى صاحب الس���مو امللكي األمير خالد
الفيصل ،أمير منطقة مكة املكرمة ،رئيس جلنة احلج
املركزية ،بإط�ل�اق احلملة التي مزجت بني املفروض
ديني ًا واملطلوب حضاري ًا ،عبر شعارها (احلج عبادة

وس���لوك حضاري) ،والذي اتخذته منظومة خدمات
احلج مفهوم ًا وقيمة واجبة التطبيق وتستحق ما بذل
من أجلها من جهد مادي ومعنوي ..فالتحية والتقدير
ألميرنا احملبوب ،والش���كر موصول لصاحب السمو
امللك���ي األمير عبدالعزيز بن ماج���د بن عبدالعزيز،
أمير منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة
املنورة ،موضح ًا أن عطاء القيادة الرشيدة انعكس
على مؤسس���ات أرب���اب الطوائف وف���ق توجيهات
معالي وزير احلج الس���ديدة ،وتنفيذ ًا آلرائه النيرة،
وذلك بتضافر اجلهود ،ترتيب ًا وتنس���يق ًا وتعاون ًا بني
املؤسس���ات املختلفة وعموم القطاع���ات العاملة في
احلج الرس���مية واملكملة ملنظومة مؤسسات املجتمع
املدن���ي العاملة في مجال خدم���ة ضيوف الرحمن..
وقال :اآلن نستطيع أن نقدم التهنئة جلميع منسوبي
أرباب الطوائف (املطوف���ون – الوكالء – الزمازمة
– األدالء) على س���عيهم الدؤوب وجهدهم املس���تمر
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فائق بياري :نقدم التهنئة جلميع منسوبي أرباب
الطوائف على سعيهم الدؤوب وجهدهم املستمر
ال��ذي ظهر جلي ًا ف��ي جن��اح موسم احل��ج املاضي

وزير احلج مع منسوبي مؤسسة األدالء

 ..ومع متميزات أرباب الطوائف
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الذي ظه���ر جلي ًا في النجاحات الباهرة ملوس���م احلج املاضي
1431هـ ،مس���خرين خبراتهم التراكمي���ة وإمكاناتهم الكبيرة،
ومترجمني اخلطط والبرامج املعدة مس���بق ًا للتجويد والتجديد،
لتكون النتيجة جناح ًا باهر ًا أوفت حقه وس���ائل اإلعالم احمللية
والعاملية ،وس���وف يس���جله التاريخ مبداد م���ن ذهب ،وألن من
ال يش���كر الناس ال يش���كر الل���ه ،فإننا جنتمع الي���وم لتكرمي
املتميزين واملتميزات من منس���وبي مؤسس���ات أرباب الطوائف
في موس���م حج 1431هـ ،من خالل االحتفالية الس���نوية التي
درجت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف على إقامتها
برعاي���ة كرمية من معاليكم ،حيث متثل رعايتكم احلافز الرئيس
ملزي���د من اإلبداع والعطاء والتميز ،فالش���كر موصول ملعاليكم
على رعايتكم الدائمة وتش���جيعكم املس���تمر ،وفقكم الله وسدد
خطاكم ،والشكر من القلب جلميع املتميزين واملتميزات ،وجلميع
املشاركني واحلاضرين ،متمني ًا للجميع دوام التوفيق ...والسالم
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
كلمة المتميزين
عقب ذل���ك ألقت الزمزمية حياة بنت أحم���د زمزمي ،من مكتب
الزمازم���ة املوحد ،كلم���ة املتميزين واملتميزات ،التي أش���ارت
فيه���ا إلى اجله���ود املقدمة ملواكب اإلمي���ان وضيوف الرحمن،
واالس���تعدادات خلدمته���م لقض���اء مناس���كهم ،متنقلني بني
مش���روعات عمالقة في املش���اعر املقدسة وس���ط أداء منظومة
من منس���وبي أرباب الطوائف في موسم احلج ،في نظام عمل
اس���تخدم التقنية احلديثة في تطوير اخلدمات وإتباع أساليب
ونظريات اإلدارة احلديثة فقالت :لقد أكسبتنا جتاربنا العديدة،
ومس���اعينا املجيدة ،ومواسمنا الس���عيدة ،خبر ًة أكيدة ،وقدر ًة
فريدة ،دعمتها جدية قيادتنا الرش���يدة ،وهكذا التحمت اجلهود
الرسمية بالس���واعد الشعبية ،في لوحة زاهية األلوان ،شديدة
اإلتق���ان ،وحتمل هذا العنوان (منظومة األداء املتكامل والعطاء
الشامل) ،نعم هي كذلك ،انتماؤنا لها شر ٌ
ف وفخر ،ومحصلتها
ث���وا ٌب وأجر .فقد اس���تقبلت بالدنا بالترح���ا ِب واحلب ،مواكب
اإلميان وضيوف الرحمن القادمني ش���عث ًا غبر ًا على كل ضام ٍر
من ِ ّ
فج عميق..
كل ٍ ّ
وما أن وطئ���ت أقدامهم تراب ه���ذه األرض الطاهرة ..تألألت
وجوههم فرح ًا وبش���ر ًا ،وتألألت وجوهن���ا أيض ًا فرح ًا بلقائهم،
س���رعان ما اطمأن���ت القلوب وطابت النفوس حينما ش���اهدوا
ما فاق تصورهم من اإلعداد واالس���تعداد ،فظلتهم الطمأنينة
وأحاطت بهم الس���كينة واألمان ،مما جعل املناسك تنساب في
س���هولة ويسر ،وكان إحساس���هم بالراحة والسعادة وشعورنا
بالفخر ونحن نرى تلك االنطباعات
الت���ي أبداه���ا ه���ؤالء احلجاج ع���ن روعة اإلجن���از ،وما على
املش���روعات من جمال يش���به اإلعجاز ،وعند عودتهم لبالدهم
تأك���دوا من أنهم كانوا فع ًال في رحلة رائعة ال تنس���ى ،وكانوا
فع ًال بأرض اخلير والكرم واإلنسانية.
موضحة أن في حياة مؤسس���ات أرباب الطوائف جتارب منها
نتعلم كيفية التخلص من السلبيات وكيفية التمسك باإليجابيات،
فق���د مرت مبراحل متباينة منذ إنش���ائها ،وحت���اول من خالل

قراءتها لتلك املراحل تطوير األعمال واخلدمات ،فحققت الكثير
من املنجزات ،بعد أن جس���دت في أفرادها شرف املهنة ومعنى
االنتماء ،ليعيش���وا إحس���اس الفخر بعملهم الذي ميثل عندهم
أش���رف مهنة وأجل عمل ،مما يحفزهم للتمسك بالقيم السامية
واألخالق الفاضلة ،فكي���ف ال يكونون كذلك وهم من أبناء هذه
البالد الرائعة ومن هذا الشعب الفريد.
وقال :إن احلدي���ث عن النجاحات التي حتققت واملنجزات التي
نتاج طبيعي للدع���م الكبير واالهتمام املتواصل
مت���ت يؤكد أنه ٌ
لقائد املس���يرة وحادي نهضتنا خادم احلرمني الشريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله وحفظه ورعاه وأسبغ عليه نعمة
الصحة والعافية وأعاده سامل ًا غامن ًا لبالده وللعروبة واإلسالم.
كما أن لتوجيهات سيدي ولي العهد األمني والنائب الثاني األثر
البالغ فيما حتقق من جناح.
ويبقى دع����م معاليكم ورعايتكم حلفلنا هذا وس����ام فخر وإعزاز،
ويظل ش����اهد ًا عل����ى مؤازرتكم ودعمكم وإميانك����م بالدور الكبير
الذي تؤديه مؤسسات أرباب الطوائف وما تقدمه من أعمال جليلة
تصب خير ًا وبرك ًة في شرايني عزة هذا الوطن وعزة أهله.
واختتمت بقولها :إن روح التآلف والوفاق والعمل بروح الفريق
الواحد ،والتفاني في العمل ،هو الطابع الذي م َّيز أداء منسوبي
أرباب الطوائف في موسم احلج املاضي ،وكان للتعامل الراقي
بينه���م وما يب���دو على أجوائهم من مظاه���ر احلب واإلخالص
واالحترام والتقدير ،أثره املباشر في جناح أعمالهم ،باإلضافة
الستخدام التقنية احلديثة في تطوير اخلدمات ،واتباع أساليب
ونظري���ات اإلدارة احلديث���ة ف���ي إع���داد اخلطط التش���غيلية،
واس���تقطاب الكفاءات الش���ابة للعمل في مجموعات اخلدمات
امليدانية.
إن تكرمي املتميزين واملتميزات أصبح عادة سنوية درجت عليها
الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف ،حتت رعايتكم
الكرمية ،وهو تشجيع للذين يتفانون في خدمة ضيوف الرحمن،
ويبذلون جهود ًا مضنية في س���بيل توفير جميع س���بل الراحة
للحجيج ،غير مبالني مبا يالقون من مصاعب أو عقبات..
لوحة فنية
ثم ق ّدم أس���تاذ فن الرس���م على املاء “اإلبرو” ،الرسام التركي
حكم���ت بارودجي جيل ،لوحة فن ّية بالرس���م على املاء ،بعنوان:
(قطرات من احلج) ،ضمت لوحة خلادم احلرمني الشريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز ،مع عبارة( :حمد ًا لله على السالمة) ،تعبر
عن فرحة اجلميع بس�ل�امته وعافيته ـ يحفظ���ه الله ـ باإلضافة
لتشكيالت فنية تعبيرية للحرم املكي ،واملسجد النبوي الشريف،
ومش���روعات املشاعر املقدس���ة ،وأبرزت األعمال التي قدمتها
القيادة الرشيدة خلدمة حجاج بيت الله العتيق.
شراكة فاعلة

ثم ألقى املهندس فيصل محمد أمني فضل ،ممثل شركة االتصاالت
الس����عودية كلمة أكد فيها أن مشاركة االتصاالت السعودية في
هذا احلفل تأتي من منطلق الش����راكة الفاعلة بني كل القطاعات

 ..ومع منسوبي مؤسسة مطوفي الدول اإلفريقية غير العربية

 ..ومع منسوبي مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا

 ..ومع منسوبي مؤسسة مطوفي جنوب آسيا

ح �ي��اة زم ��زم ��ي :روح ال �ت��آل��ف وال ��وف ��اق والعمل
ميز أداء
بروح الفريق الواحد هو الطابع الذي َّ
منسوبي أرباب الطوائف في موسم احلج املاضي
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احلكومية واألهلية للرقي مبستوى األداء واخلدمات املقدمة حلجاج
بيت الله احلرام ،والتأكيد على التزام الش���ركة بتحقيق شعارها:
(حلياة أس���هل) ،مس���تعرض ًا اخلدمات التي تقدمها الشركة وفق
منظومة اجلهات التي تسعى خلدمة وراحة ضيوف الرحمن ،جلميع
األجه���زة احلكومية واألهلية ،وتعزيز أعمالها خالل موس���م احلج
لتوفير خدمة اتصالي���ة عالية اجلودة للجميع ،معربني عن تهنئتهم
لكل املكرمني في هذا احلفل من املتميزين واملتميزات ،متمنني لهم
املزيد من التوفيق والس���داد ،لتقدمي اخلدمات املثلى للحجاج مبا
يتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.
لمسة وفاء

بعد ذلك ش���اهد احلضور عرض ًا مرئي��� ًا بعنوان( :بصمة عطاء
وملسة وفاء) ،تكرمي ًا لرئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب
الطوائ���ف ،رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج تركيا
ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا الس���ابق ،وفقيد الطوافة
واملجتمع املكي ،املطوف عبدالله بن عمر عالء الدين ـ رحمه الله
ـ تضمن س���يرته الذاتية ،ولقطات مص ّورة مؤثرة تعكس بعض
جه���وده في خدمة ضيوف الرحمن ،والت���ي امتدت لنحو ()50
عام ًا ،ولبعض املناسبات الرسمية التي شارك فيها.
كلمة وزير الحج
ثم ألقى معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي
كلم���ة ،عب���ر فيها عن س���روره وس���عادته ملش���اركة املتميزين
واملتمي���زات في يوم تكرميهم ،فب���دأ كلمته قائ ًال :احلمد لله رب
العاملني ،والصالة والسالم على رسول الله ،سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعني..
أيها احلضور الكرام..
ب���ادئ ذي بدء أود أن أش���ير إلى النج���اح الكبير الذي حتقق
ملوس���م حج العام ١٤٣١هـ ،والفضل لله س���بحانه وتعالى ،ثم
ل���والة األم���ر ـ حفظهم الله ـ الذين لم يدخروا وس���ع ًا من أجل
كل ما من ش���أنه جعل أداء نسك احلج لضيوف الرحمن سه ًال
وميس���ر ًا ،رغم كثافة احلجاج ومحدودية املكان والزمان ،ولكن
اخلطط االس���تراتيجية وفق مفهوم األمن الش���امل ،ومن خالل
تضافر اجلهود من جميع القطاعات احلكومية املع ِزّزة واملساندة
للدور الذي تطلع به وزارة احلج ،واملؤسس���ات واملكاتب األهلية
ـ نطاق اإلش���راف ـ الذين واصل���وا الليل بالنهار للقيام باملهام
املناط���ة بهم ،لتق���دمي اخلدمة بكل جد وإخ�ل�اص لنحو مليون
وخمسمائة ألف حاج ،قدموا من مختلف أنحاء العالم.
وإننا إذ نحتفل بهذه املناس���بة الطيبة ،ال ننس���ى أخانا العزيز
األس���تاذ عبدالله بن عمر عالء الدين ،رئيس الهيئة التنس���يقية
ملؤسس���ات أرباب الطوائف ـ رحمه الله ـ الذي كنا نبصره في
مثل هذا اليوم ،في حركة دائبة إلبراز هذه االحتفالية ..احتفالية
التميز بكل ما تس���تحقه من اس���تعدادات ومتطلبات ،وهذا هو
شأنه في كل ما يسند إليه ،فدعاء من األعماق بأن يتغمده الله
بواس���ع رحمته .وتلك س���نة احلياة ..حل وترحال ،وال يبقى إال
العمل الصالح ،والذكر احلسن.
وكذلك ونح���ن إذ نحتفل بتكرمي املتميزي���ن واملتميزات ،لنبارك
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وزير احلج مع منسوبي مكتب الزمازمة املوحد

 ..ومع منسوبي مكتب الوكالء املوحد

 ..ومع منسوبي مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا

 ..ومع منسوبي مؤسسة مطوفي إيران

 ..ومع منسوبي مؤسسة مطوفي الدول العربية

الرسم على املاء

لهم ،متمني ًا لهم ولكل من يحذو حذوهم مزيد التوفيق والتفوق،
وم����ؤدى ذلك هو اإلع����داد اجليد خلطة عم����ل محكمة محددة
األهداف ،وخطة تشغيلية تفصيلية حصر ًا للمسؤولية ،إضافة
إلى تفعيل ال����دور الرقابي واملتابعة واإلش����راف املنتظم على
مدار الساعة ،على أن يسبق ذلك تكثيف الدورات وعقد ورش
العمل لرفع كفاية العاملني بتحديث معلوماتهم ،وملدهم بكل ما
هو جديد ميكنهم من تطوير األداء وحتس��ي�ن اخلدمة واالرتقاء
بها ،وتكثيف االعتماد على التقنية ،من خالل احلواسب اآللية
وفق ما يتطلع إلي����ه والة األمر ،الذين يدعمون دوم ًا ويعززون
كل توج����ه بناء ،ويبذلون من أجل احل����ج واحلجاج كل ما هو
غال ونفيس ،لتمكني أمة اإلس��ل�ام من أداء الركن اخلامس ملن
ٍ
استطاع إليه سبي ًال.
فالش���كر لله تعالى أو ًال ولسيدي امللك املفدى ،ولسمو سيدي ولي
عهده األمني ،ولس���مو س���يدي النائب الثاني وزير الداخلية رئيس
جلنة احلج العليا ـ حفظهم الله ـ والشكر موصول لصاحب السمو
امللكي أمير مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية ،وصاحب السمو
أمير منطقة املدينة املنورة ورئيس جلنة احلج باملدينة املنورة.
هذا قليل من كثير مما رغبت أن أعرض له ،ألن اللبيب باإلش���ارة
يفه���م ..وبخاص���ة أن إخوان���ي احلضور أصح���اب اختصاص
متوارث ،وخبرات متراكمة ،ما يدعو لالطمئنان مبستقبل واعد أكثر
إش���راق ًا ،ومبا يعني أننا جميع ًا في مستوى املسؤولية التاريخية
إن شاء الله ..سائ ًال الباري تبارك وتعالى أن يلهم اجلميع الرشد
والصواب .وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.
تكريم المتميزين
إث���ر ذلك س���لم معال���ي وزير احل���ج دروع التمي���ز للمتميزين
واملتمي���زات ،كما مت تك���رمي راعي احلفل ،ش���ركة االتصاالت
الس���عودية ،وفي اخلتام تس���لم معاليه هدية تذكارية من رئيس
الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف بهذه املناسبة ،ثم
أخذت الصور التذكارية مع رؤس���اء مجالس إدارات مؤسسات
أرباب الطوائف ،واللجان العاملة التي قامت بتنظيم احلفل.
العدد الرابع رجب 1432هـ
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وزراء الحج

تولى العمل بها ( )7وزراء حتى الوقت الراهن

قادة وزارة “الحج” منذ تأسيسهــــــ

معالي األستاذ حسني عرب

معالي األستاذ محمد عمر توفيق

“رحمه الله”

“رحمه الله”

معالي األستاذ حسن كتبي

معالي األستاذ عبدالوهاب بن أحمد عبدالواسع
“رحمه الله”

جدة :الرفادة
اه �ت �م��ام ك�ب�ي��ر ت��ول �ي��ه ال �ق �ي��ادة ال �س �ع��ودي��ة ب �ض �ي��وف ال��رح �م��ن م��ن ح �ج��اج وم�ع�ت�م��ري��ن وزوار مل�س�ج��د امل�ص�ط�ف��ى ص �ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وس��ل��م ،وذل��ك
م �ن��ذ ع �ه��د امل �ل��ك امل��ؤس��س ع �ب��دال �ع��زي��ز ب��ن ع �ب��دال��رح �م��ن آل س �ع��ود ـ ط �ي��ب ال �ل��ه ث� ��راه ـ إل ��ى ه ��ذا ال �ع �ه��د ال ��زاه ��ر امل �ي �م��ون ،ع �ه��د خ� ��ادم احلرمني

ال �ش��ري �ف�ين امل �ل��ك ع �ب��دال �ل��ه ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ـ أي� ��ده ال �ل��ه ـ .وم���ن أب� ��رز م �ظ��اه��ر اه �ت �م��ام امل �ل��ك امل ��ؤس ��س ال �ب��ان��ي ع �ب��دال �ع��زي��ز ب ��ن عبدالرحمن

آل س �ع��ود ـ ط �ي��ب ال �ل��ه ث� ��راه ـ ب��احل��ج واحل �ج �ي��ج ،ت��وج �ي �ه��ات��ه ال �س��دي��دة ب��إن �ش��اء ت�ن�ظ�ي��م أو ك �ي��ان ي�ع�م��ل ع �ل��ى رع ��اي ��ة ش� ��ؤون احل ��ج واحل� �ج ��اج،
ف �ك��ان��ت (إدارة احل � ��ج) ،ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ،وش� �ه ��دت ت� �ط ��ورات ك �ب �ي��رة وحت � ��والت ع ��دي ��دة ،ش��كّ �ل��ت أب� ��رز م�ل�ام��ح (وزارة احل� ��ج) ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن.

ف��ي ع ��ام 1345ه� � �ـ ص ��در أم ��ر م�ل�ك��ي بتشكيل إدارة ل�ل�ح��ج حت��ت رئ��اس��ة ن��ائ��ب ج�لال��ة امل �ل��ك باحلجاز
تحوالت كبيرة
وق���د مرت (وزارة احلج) ،منذ إنش���ائها في عام 1345ه���ـ وحتى الوقت
الراهن ،مبنعطفات كثيرة ومبحطات مهمة ،وش���هدت حتوالت كبيرة .بدأت
هذه التطورات والتغييرات عندما تأسست( :املديرية العامة لشؤون احلج)
في ع���ام 1365هـ ،ثم ج���رى التنظيم والتطوير لها في غرة صفر س���نة
1372هـ ،وتعديل مس���ماها إلى( :اإلدارة العامة للحج) ،حتت إش���راف
وزي���ر املالية .وفي عام 1381هـ ،مت إنش���اء( :وزارة احلج واألوقاف) ،ثم
وزارة( :احلج) في العام 1414هـ كما هي في الوقت الراهن ،لتمر الوزارة
مبراحل طويلة من التطوير والعمل الدؤوب للوصول إلى املزيد من التطوير
للرقي باخلدمة املقدمة للحجاج إلى املستوى املنشود ،وابتغاء شرف خدمة
احلجيج ،وتقدميه على كل شرف دنيوي .وقد بدأت هذه الوزارة العريقة كـ
(إدارة للح���ج) ثم حتولت لـ (جلنة للحج) ،ثم (هيئة عليا للحج) ،ثم (إدارة
عليا لش���ؤون احلج) ،ثم (مديرية عامة لش���ؤون احل���ج) ،ثم (وزارة احلج
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واألوقاف) ،ثم وزارة مستقلة لـ (احلج) في عام 1414هـ.
الدعم والتنظيم
في ع���ام 1375هـ وبتأييد م���ن نائب امللك فيصل ب���ن عبدالعزيز يرحمه
الل���ه ـ وكان ولي��� ًا للعهد ـ آن���ذاك ،لقيت املديرية العام���ة للحج مزيد ًا من
الدعم والتنظيم .واس���تمرت املديرية بدأب تق���دم خدماتها وتطور أعمالها
التي اتس���عت شيئ ًا فشيئ ًا ،حتى أصبح من الضرورة مبكان إنشاء وزارة
للح���ج واألوقاف بديلة عن املديرية ،حتى تتمكن من اس���تيعاب هذا العمل
الضخم.
وفي ع���ام (1380هـ9161/م) ،صدر قرار مجلس ال���وزراء رقم ()532
وتاري���خ 1380/11/1هـ  -الذي حظي مبوافقة جالل���ة امللك عبدالعزيز
ـ عل���ى فص���ل املديرية العام���ة للحج م���ن وزارة املالية وربطه���ا بوزارة
الداخلي���ة ،الرتباطه���ا الوثيق بها بحك���م طبيعة عملها ولضمان حس���ن

ــــــــا وأهم أعمالهم وإنجازاتهم
مرت (وزارة احلج) منذ
إنشائها وحتى الوقت
ال���راه���ن مبنعطفات
ك�� �ث�� �ي� ��رة وحت� � � ��والت
كبيرة ومحطات مهمة
معالي الدكتور محمود بن محمد سفر

معالي األستاذ إياد بن أمني مدني

س���ير وجناح أعمالها .ولقد توس���عت تش���كيالت (املديرية العامة للحج)،
وتضاعفت أعمالها ،وتعددت مس���ؤولياتها وكبرت أعباؤها ،ورئي ـ ملقابلة
ذلك ـ إفرادها بوزارة مس���تقلة .فصدر في عام (1381هـ1962 /م) أمر
ملك���ي برقم ( )43وتاري���خ 1381/10/9هـ ،يقضي بتأس���يس( :وزارة
احل���ج واألوقاف) ،وفصلت أعمال احلج عن أعم���ال األوقاف .وقد تعاقب
عليها كل من :معالي الش���يخ حس�ي�ن عرب عام 1381هـ .ومعالي الشيخ
محمد عمر توفيق (باإلنابة) عام 1383هـ .ومعالي الس���يد حس���ن كتبي
عام 1393هـ .ومعالي الشيخ عبدالوهاب عبدالواسع عام 1395هـ .وملزيد
م���ن العناية باحلجاج واحلج ،صدر أمر ملك���ي بتاريخ 1414/1/20هـ،
فصل���ت مبوجبه (األوقاف) عن (وزارة احلج) ،وأنش���ئت وزارة للش���ؤون
اإلس�ل�امية واألوقاف والدعوة واإلرش���اد ،لك���ون وزارة احلج تعد اجلهة
الرس���مية الرئيسية املسؤولة ـ إلى جانب وزارة الداخلية ـ عن أكثر األمور
التخطيطية والتنفيذية املتعلقة باحلج واحلجاج ،كما أنها اجلهة املس���ؤولة
مباش���رة عن كل ما يتعلق بشؤون احلجاج ،متعاونة في ذلك مع الوزارات
واألجه���زة احلكومية واللجان املختلفة ،واملؤسس���ات األهلية ذات العالقة
باحلجاج واحلج وأعماله وترتيباته.
أول وزير
وصدر أم���ر ملكي برقم ( )6/1وتاري���خ 1414/1/20هـ يقضي بتعيني
معال���ي الدكتور محمود بن محمد س���فر وزير ًا للحج ـ بعد فصل األوقاف
عن احلج ،وإنش���اء وزارة للشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
ـ ليع���د معالي الدكتور محمود س���فر أول وزير له���ذه الوزارة بعد فصلها
ع���ن األوقاف .وف���ي عام (1420ه���ـ1999/م) صدر األم���ر امللكي رقم
(أ )29/وتاريخ 1420/3/2هـ ،القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

معالي الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي

ب� � � ��دأت ك� � �ـ (إدارة ل� �ل� �ح���ج) ث � ��م حت ��ول ��ت
ل � � �ـ (جل� � �ن � ��ة ل � �ل � �ح� ��ج) ث� � ��م (ه � �ي � �ئ� ��ة عليا
ل �ل �ح��ج) ث���م (إدارة ع �ل �ي��ا ل� �ش���ؤون احل���ج)
ك� � ��ان� � ��ت (م� � ��دي� � ��ري� � ��ة ع� � ��ام� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون
احل � � ��ج) ث� ��م (وزارة احل� � ��ج واألوق� � � � ��اف)
ث� � � ��م وزارة م � �س � �ت � �ق � �ل� ��ة ل � � � �ـ (احل� � � � ��ج)
ومبوجبه مت تعيني معالي األس���تاذ إياد ب���ن أمني مدني وزير ًا للحج .وفي
عام (1424هـ2003/م) ،متت إعادة تشكيل مجلس الوزراء مبوجب األمر
امللكي رق���م (أ )3/وتاريخ 1424/2/28هـ ،الذي قضى بتجديد خدمات
معاليه ألربع س���نوات قادمة .وبتاريخ 1425/12/28هـ ،صدر أمر ملكي
بإعفاء معالي وزير اإلعالم الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي من منصبه
وتعيينه وزير ًا للحج .وإعفاء معالي وزير احلج األستاذ إياد بن أمني مدني
من منصبه ،وتعيينه وزير ًا للثقافة واإلعالم .وبتاريخ 1428/3/3هـ ،صدر
أمر ملكي رقم أ ،29/يقضي بإعادة تش���كيل مجلس الوزراء الس���عودي
برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،مع استمرار
جمي���ع أعضاء املجلس احلاليني في مناصبهم .وبتاريخ 1430/2/19هـ،
أصدر خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله ب���ن عبدالعزيز ،حزمة من
األوامر امللكية الكرمية ،ومنها األمر الكرمي القاضي بالتجديد ملعالي وزير
احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي ،وزير ًا للحج.
العدد الرابع رجب 1432هـ
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يعد أول وزير لها ..ومؤسس لمصنع كسوة الكعبة المشرفة

معالي األستاذ حسين عرب..
واضع لبنات وزارة “الحج واألوقاف”
جدة :الرفادة
يعد معالي األس ��تاذ حسني علي حسن عرب (1423-1338هـ2002-1919/م)– رحمه
الل ��ه  -أول وزي ��ر ل ��وزارة احل ��ج واألوق ��اف ،ومؤسس� � ًا له ��ا ،وملصن ��ع كس ��الكعبة املش ��رفة
مبك ��ة املكرم ��ة ،حي ��ث ُع ِّ نّ�ِّي� وزير ًا للح ��ج واألوق ��اف  -حني إنش ��ائها – في ع ��ام 1381هـ،
ليش ��ارك خ�ل�ال ه ��ذه الفت ��رة ف ��ي تطوي ��ر فروعه ��ا ،ووض ��ع بع ��ض األنظم ��ة اإلدارية

واملالي ��ة له ��ا ،واس ��تقطاب الك ��وادر املؤهلة واملدرب ��ة للعمل فيه ��ا ،ليس ��تطيع أن ينهض
به ��ا وينش ��ئها نش ��أة قوي ��ة ،وعل ��ى أس ��س وقواع ��د متين ��ة ،س ��ارت عليه ��ا حت ��ى وقتنا
احلاضر .واس ��تمر حتى عام 1383هـ ،حيث اس ��تقال ألس ��باب صحي ��ة ،ليتفرغ لألدب.

م ��ن أب � ��رز إجن� ��ازات� ��ه ال� �ت� �ط ��ورات ال��ت��ي ش �ه��دت �ه��ا ف ��روع
وزارة احل ��ج ف��ي م �ك��ة امل �ك��رم��ة وامل��دي �ن��ة امل� �ن ��ورة وج��دة

حياة حافلة
ولِد وزير احلج األس����بق معالي األس����تاذ حسني عربُ ،
بشعب عامر مبكة
املكرمة في 1338/7/4هـ ،أمضى حياة حافلة بالبذل والعطاء ..ووضع
لبن����ات وزارة احلج واألوق����اف عندما مت تعيينه كأول وزي����ر لها ،عندما
مت إنش����اؤها بتاريخ 1381/10/9ه����ـ .وأمضى فترات طويلة في خدمة
ضي����وف الرحم����ن والعناية بهم ،وب����ذل جهود ًا مقدرة ف����ي وضع النظم
والقوانني الكفيلة بتحقيق راحتهم ،وتيس����ير أداء مناس����كهم ،ليشكل ما
وضعه من نظم وأسس وبرامج ،النواة األولى لوزارة احلج .ولعل من أبرز
إجنازاته التوس����عات والتطورات التي شهدتها فروع وزارة احلج في كل
من( :مكة املكرم����ة ،واملدينة املنورة ،وجدة) .والتي هي إدارات حكومية،
أنيط بها ش����رف خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة األس����باب التي توفر لهم
الراحة والعبادة املطمئنة في هذه املناطق .فقد أنشئت في البداية في عام
1365هـ مبسمى( :فرع مديرية احلج العامة) ،وكانت تتبع وزارة املالية،
وفي عام 1381هـ ،عندما مت حتويل مديرية احلج العامة إلى (وزارة احلج
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واألوقاف) ،وانفصلت عن وزارة املالية ،أصبح اسم كل فرع من فروعها:
فرع وزارة احلج واألوقاف .ويذكر ملعاليه قيامه بإنشاء أقسام رئيسية في
هذه الفروع الثالثة ،من إدارات ومراكز وجلان تابعة لها ،تقوم بتنس����يق
خدماتها فيما بينها وكذلك بالتنس����يق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة
بخدمات احلجاج وغير ذلك للوصول إلى أهدافها املنشودة.
سيرة ومسيرة
تلقى معالي الشيخ حسني عرب تعليمه بكتّاب مسجد “بئر احلمام” بشعب
عامر ،وحفظ القرآن الكرمي والتحق باملدرس����ة التحضيرية باملسعى ،ثم
درس املرحلة االبتدائية في مكة املكرمة ،ودرس باملعهد العلمي السعودي،
وتخرج فيه عام 1356هـ1938 ،م .وقد عمل كاتب ًا بشركة الطبع والنشر،
التي تصدر جريدة “صوت احلجاز” ،ثم محرر ًا بجريدة “صوت احلجاز”
ع����ام 1357هـ ،وكان احملرر الوحيد بها ،وكان يقوم بتحرير “أم القرى”
أثناء غياب رئيس حتريرها .وكان يوقع بأسماء مستعارة منها( :عربي)،

و(سياسي) ،و(ح .عرب) .ثم ُعني مدير ًا ملكتب إدارة السيارات احلكومية،
كما عمل مس����اعد ًا ملدير شعبة الش����ؤون اخلارجية واملالية بديوان جاللة
املل����ك عبدالعزي����ز ـ رحمه الله ـ عام 1950م ،ف����كان املوظف الكفء في
كثي����ر من الوظائف الت����ي تقلب فيها ،وكان آخرها وظيفة مس����اعد أول
ملكتب الشؤون املالية واخلارجية بالديوان .ثم انتقل سكرتير ًا عام ًا بوزارة
الداخلية عام 1370هـ ،ثم مستش����ار ًا إداري���� ًا ،ثم مدير ًا عام ًا ،ثم قائم ًا
بأعمال وكالة الوزارة.
نشاطات متعددة
وش����غل  -رحم����ه الله  -عضوية العديد من املجال����س واجلمعيات منها:
(عض����و املجلس األعلى جلامعة أم الق����رى ،ورئيس مجلس أوقاف مكة،
وعضو ًا مؤسس���� ًا بنادي مكة الثقافي األدبي ،وعضو شرف بنادي جدة
األدب����ي ،وعضو ش����رف بنادي الوحدة الرياض����ي ،وعضو رابطة األدب
احلديث مبصر ،وعضو إدارة مؤسس����ة مك����ة للطباعة واإلعالم ،كما أن
ملعاليه إسهامات كثيرة في سبيل خدمة الثقافة واألدب وفي سبيل خدمة
الوطن .ونال األديب حس��ي�ن عرب  -رحمه الله  -العديد من األوس����مة
وامليداليات خالل حياته احلافلة ،منها( :وس����ام ميدالية األدباء في مؤمتر
جاكرتا بدولة إندونيسيا ،ووسام التفوق في األدب والشعر من جمهورية
مصر العربية ،ووس����ام وشهادة القمة العاشرة ملجلس التعاون اخلليجي
مبدينة مس����قط بس����لطنة عمان ،ودرع الرئاس����ة العامة لرعاية الشباب
باململكة العربية الس����عودية ،ودرع اجتماع أدباء األوقاف واحلج باململكة
العربية الس����عودية ،كما حصل على امليدالية الذهبية من مؤمتر األدباء،
ووس����ام جمهورية مصر للعل����وم والفنون من الطبقة األول����ى ،وامليدالية
الذهبية الفتتاح مجلس الشورى .كما حصل على درع نادي مكة الثقافي
األدبي ودرع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،ودرع نادي الفروسية مبكة
املكرم����ة ،ودرع نادي الوح����دة ،وكان آخر ما حصل عليه وس����ام امللك
عبدالعزيز ف����ي املهرجان الوطني للتراث والثقاف����ة في “اجلنادرية” في
دورة عام 1417هـ).
كاتب وشاعر
كان  -رحم����ه الله  -وجه���� ًا مريح ًا لكل من يقابله أو ي����زوره في مكتبه
أو ف����ي داره ،وكان كثي����ر من الن����اس يحرصون على مالزمة مجلس����ه
املوق����ر الكتس����اب بعض خصال ه����ذا الرجل النبيل ،الت����ي من أبرزها
الكرم وحس����ن اخلل����ق والتواضع ،فق����د كان عظيم ًا ف����ي تواضعه ،ولم
تكن هيبت����ه حاجز ًا عن القرب منه ،وتلمس لطف����ه ،وطيب كالمه  ،فكان
إذا حت����دث اكتفى باملوجز املفي����د كي يصغي أكث����ر ألحاديث ضيوفه.
أما عن تلطفه مع ضيوفه ،فقد لوحظ حرصه على مباش����رتهم بنفس����ه.
ومثل هذا اخللق الكرمي الذي حتلى به في حياته ،يشعرنا حق ًا باألصالة

أم��ض��ى ح��ي��اة ح��اف �ل��ة ب��ال �ب��ذل والعطاء
ووض� � ��ع ل� �ب� �ن ��ات وزارة احل � ��ج واألوق� � � ��اف
ع � �ن� ��دم� ��ا مت ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ه أول وزي � � � ��ر لها

أم� � � �ض � � ��ى ف� � � �ت � � ��رة ف� � � ��ي خ � � ��دم � � ��ة ض � �ي� ��وف
ال � ��رح� � �م � ��ن وال� � �ع� � �ن � ��اي � ��ة ب�� �ه� ��م وت� �ي� �س� �ي ��ر
أداء م� �ن���اس� �ك� �ه���م وحت � �ق � �ي� ��ق راح � �ت � �ه� ��م
ح� �ص ��ل ع� �ل ��ى وس� � ��ام امل� �ل ��ك ع �ب��دال �ع��زي��ز
ف � � ��ي امل�� � �ه� � ��رج� � ��ان ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ل � �ل � �ت� ��راث
وال��ث��ق��اف��ة “اجلنادرية” ع� ��ام 1417ه� � �ـ
التي عرف به����ا أهل مكة املكرمة .،وما كان ألهل هذه البقاع املقدس����ة
ومجاوريه����ا أن يظهروا بهذه الس����مات واألخ��ل�اق الفاضلة لوال تأثرهم
باألجواء النقية التي أظلت (شِ����عاب مكة وصحراء احلجاز وجبال تهامة
وكل بقاع اجلزيرة العربية) منذ أن بعث الله سيد اخللق محمد صلى الله
عليه وس����لم من هذه األرض الطيبة ليؤدي الرسالة السماوية إلى الناس
أجمعني .وهو ش����اعر سعودي معاصر من ش����عراء العربية ،وأحد رواد
األدب في بالدنا ،وصورة حية وصادقة للش����اعر السعودي النموذجي..
فه����و ميثل األديب الس����عودي بكل صفات����ه املتميزة ،وش����اعر ًا مطبوع ًا
متمكن ًا ،جتلّى في إجنازه الش����عري قوة العب����ارة وجزالتها ووضوحها،
وكان����ت القضايا العربية واإلس��ل�امية تأخذ حيز ًا كبير ًا من اهتمامه ،وله
قصائد ومقاالت كثيرة عن حال هذه األمة اإلس��ل�امية التي أحبها .تفتق
ذهنه بالش����عر وهو في منتصف العقد الثاني ،ونضج مبكر ًا حتى قارع
أساتذة األدب والش����عر وأصبح من املبرزين ..فكان شاعر ًا موهوب ًا في
طليعة الشعراء ..حني بدأ عطاؤه الشعري والنثري منذ أن كان طالب ًا في
املعهد السعودي ،ونشر إنتاجه في بعض الصحف واملجالت السعودية،
مث����ل جريدة “صوت احلجاز” و”أم الق����رى” و”مجلة املنهل” .كما يعد
أحد أدباء اململكة وش����عرائها األفذاذ الذين أسهموا بقسط وافر في دعم
احلركة األدبية والنه����وض باألدب إلى آفاق عالية ..وكان أديب ًا حصيف ًا،
كانت “العربية” قضيت����ه ،لغة وأمة وتراث ًا وحضارة ،وكاتب ًا قدير ًا يكيف
كتاباته على كل لون من ألوان األدب .وله إجادات ومش����اركات فعالة في
عالم األدب تشهد له بها آثاره اخلالدة في الصحف واملجالت واملجاميع..
كما أن له مشاركات فاعلة في منتديات شعرية وأدبية ومؤمترات وندوات
أدبية داخ����ل اململكة وخارجها ،وترجمت بعض قصائده املنش����ورة إلى
األملانية واإلجنليزية ،وله ديوان ش����عر ،فقد أصدر مجموعته الشعرية في
جزأين ع����ام 1405هـ حتت عنوان“ :املجموع����ة الكاملة” .وحصل على
عدد من الدروع واجلوائز وامليداليات ،منها( :اجلائزة األولى في مسابقة
نشيد الطيران ،وفي مسابقة نشيد اجلندية ،وفي املسابقة الشعرية لهيئة
اإلذاع����ة البريطانية عام 1363هـ ،وقد كان له����ذا الفوز أثره البالغ في
نبوغه وعبقريته .كما فاز في مس����ابقة نشيد الش����باب السعودي) .غ ّيبه
املوت بتاري����خ  17صفر 1423هـ ،املوافق  29أبريل 2002م ،بعد حياة
حافلة بالبذل والعطاء ،ليخلف لنا أعما ًال خالدة ،وآثار ًا باقية ،وتراث ًا أدبي ًا
رائع ًا ..وسيرة عطرة ..رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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يعد ثاني وزير لوزارة الحج واألوقاف منذ تأسيسها

معالي األستاذ محمد عمر توفيق..
الوزير واألديب والشاعر

المدينة المنورة :الرفادة
م �ع��ال��ي األس� �ت ��اذ م �ح �م��د ع �م��ر ت��وف �ي��ق (1415 - 1337ه� � � �ـ) (1994 - 1918م) – رح �م��ه ال �ل��ه  -ي �ع��د ث��ان��ي وزي� ��ر ل� � ��وزارة (احل ��ج
واألوق� � ��اف) م�ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا ،إذ ُك � ِّل��ف وزي � ��ر ًا ل�ه��ا (ب��اإلن��اب��ة) إض��اف��ة إل ��ى ت��ول�ي��ه حقيبة وزارة امل ��واص�ل�ات ف��ي ع ��ام 1383ه� � �ـ ،خلف ًا
مل �ع��ال��ي ال �ش �ي��خ ح �س�ين ع� ��رب .ف��س��ار ع �ل��ى ن �ه��ج س �ل �ف��ه ،وأس� �ه ��م ب �ج �ه��د م��ق��در ف ��ي إك� �م ��ال ت��أس �ي �س �ه��ا ،ف �ك��ان��ت ل ��ه أع� �م ��ال مشهودة
وب �ص �م��ات واض �ح��ة ف��ي وض ��ع أس�س�ه��ا وأن�ظ�م�ت�ه��ا ،وت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ،وإن��ش��اء ال �ع��دي��د م��ن اإلدارات واألق� �س ��ام الكفيلة بتقدمي
أف �ض��ل اخل��دم��ات ل�ض�ي��وف ال��رح �م��ن ،م��ن ح �ج��اج وم�ع�ت�م��ري��ن ،ل�ي�ع��د م��ن ال��ذي��ن أس �ه �م��وا ف��ي ن�ش��أت�ه��ا األول � ��ى ،وط � ��وروا ال�ع�م��ل فيها.

ُك� ِّل��ف وزي ��ر ًا للحج واألوق� ��اف (ب��اإلن��اب��ة) ف��ي ع��ام 1383ه� �ـ خلف ًا ملعالي األس �ت��اذ حسني عرب
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المولد والنشأة
ولد الش����يخ محمد عم����ر توفيق باملدينة املنورة س����نة
1332هـ ،ووالده هو الشيخ عمر توفيق مدرس القرآن
والتجويد مبدرس����ة العلوم الشرعية ،وملا بلغ السابعة،
أدخله والده مدرس����ة العلوم الشرعية في قسم حفاظ
القرآن الك����رمي ،فحفظ القرآن م����ع جملة من زمالئه،
منهم الش����يخ محمد احلركان  -وزير العدل الس����ابق
 وعمر عس����يالن وسامي إس����ماعيل ومحمد احلافظومحمد عبدالقدي����ر وغيرهم ،وبعدها انتظم مع زمالئه
املذكورين في قس����م شعبة العلوم العربية وأمت دروسه
االبتدائي����ة ،وانتقل لش����عبة العلوم العالي����ة حتى نال
ش����هادتها العالية ،وبعدها رغب والده في أن يتوظف
مدرس ًا مبدرسة كمدرس مثله ،فأبى وذهب ملكة املكرمة
وتوظف كاتب���� ًا ومحرر ًا بديوان النياب����ة ،وكان رئيس
الديوان يومئذ إبراهيم الس����ليمان ،فجعل����ه أمين ًا له،
رئيس����ا للمكتب اخل����اص بالديوان امللكي ،بيد
ثم ُعينّ
ً
أنه اس����تقال ورغب أن يشتغل بالتجارة ،ففتح معرضاً
جلمعيات التعاون.
الكتابة والتأليف
له اهتمامات كبي����رة بالكتابة والتألي����ف ،وكان يكتب
أحيانًا حتت أس����ماء مستعارة ،ويذكر أنه اهتم بنشر
مؤلفات����ه النثرية ،ولم يعط الدرجة نفس����ها ملا أنتج من
ش����عر .وله قصائ����د ومقطوعات في كتاب( :ش����عراء
احلجاز) .وصدرت له مؤلفات مطبوعة ،منها( :الزوجة
والصديق) ،دار ممفيس – القاهرة 1950 -م .و(من
ذكريات مس����افر) ،تهامة – ج����دة 1980 -م .و(طه
حسني والشيخان) ،تهامة – جدة – 1981م .و(أيام
ف����ي املستش����فى) ،تهامة – ج����دة – 1989م .و(46
يو ًما في املستش����فى) ،دار مصر للطباعة – القاهرة
 .ونظم الش����عر على البناء العم����ودي ،وحافظ علىوحدة املوضوع ،ومال بشعره للحث على الفضائل ،وله
مطولة بعنوان( :سبيل املخدوعني) تبرز نزعته الدينية.
ينزع في شعره إلى احلكمة ،له قصيدة يرثي فيها ابنه
الصغي����ر ،كما أن له قصيدة بعنوان( :ش����يب) أقرب
إلى احلوارية بينه وبني ام����رأة .لغته تقريرية ،ومعانيه
متكررة ،وبالغته تراثية.

خواطر وحكايات
صدر ع���ن جامعة “أم الق���رى”  -بتوجيه من مديرها
آنذاك معالي األستاذ الدكتور سهيل بن حسن قاضي-
وضمن سلس���لة األعمال الكامل���ة ( ،)7في ربيع األول
عام 1426هـ ،املوافق أبريل 2005م ،كتاب( :حكايات)
حملمد عمر توفيق – رحمه الله  -ويضم خواطر وحكايات
تعبر عن مواقف إنس���انية وتقدم مشاهد تأملية لبعض
مفارق���ات احلياة م���ن واقع مجتمع املؤل���ف ،وهنا من
مثلها ما تضمنته س���ائر أعماله .وقد جاءت في أسلوب
من الس���رد التسجيلي الذي يأخذ من فن القص مغزاه
وحوارات���ه وعقدة حدثه .والكاتب في أكثرها مجرد راو،
واصف للمش���هد وفي بعضها يظهر الراوي  -املشارك
ولئن كانت كل قصة فيه تش���ير إل���ى حادثة متفردة أو
تعرض ملوقف خاص فإنها في مجموعها تش���كل لوحة
(بانورامية) تعكس ألوان ًا م���ن جوانب احلياة وما كان
ي���دور في مجتم���ع ذلك الزمان ..مجتم���ع ما قبل نحو
خمسني عام ًا وتستمد (حكايات) خصوصيتها وحيويتها
من التركيز على البعد اإلنس���اني واملغزى اخللقي الذي
توخته .ومن أب���رز محتويات الكتاب( :مذكرات مجهول
“ ،”1مذكرات مجهول “ ،”2ش���يخوخة تتكلم ،كس���وة
العيد ،األرض ،الله عز وجل ،املوت ،احلوادث ،النور في
املقبرة ،حبل الس���احر ،حافظة النقود ،امليت الضائع،
الفي���ل ناقص فيلة ،ف���ي القرآن ،عدال���ة احلكم ،ضوء
احلب ،صوت اخلميلة ،ضد النوم ،املناسبة واملواجهة).
وكان يكتب في األسبوع مقالة بعنوان( :فكرة).
مقاالت أسبوعية
بعدها سافر إلى القاهرة واس����تقدم أهله إليها وأراد
الس����كن بها .وعندما مت تش����كيل الوزارة الس����عودية
برئاس����ة األمي����ر فيصل  -ول����ي العهد ُ -ع��ّي�نّ وزي ًرا
للمواصالت ف����ي عام 1962م ،وبلغ باألمر الس����امي
بواسطة السفير السعودي ،فسافر معاليه ملكة املكرمة
واستقدم أوالده .ثم ُعينّ وزي ًرا للحج واألوقاف بالنيابة.
وبعد اس����تقالته رغب أن يقضي بقي����ة حياته باملدينة،
وكان اش����ترى قطعة أرض في طري����ق “قباء” ،وبنى
فيها دار ًا للس����كن فيها ،ثم س����افر إلى بلدة “ديزني
الند” بوالية كاليفورنيا.

س�� � ��ار ع � �ل� ��ى نهج
س � �ل � �ف� ��ه وأس�� �ه� ��م
ب� �ج� �ه ��ود م� �ق ��درة
ف � � � � � ��ي إك� � � � �م � � � ��ال
ت��أس �ي��س ال � ��وزارة
وإن� �ش ��اء العديد
م�� � ��ن اإلدارات
واألق � � � � � � � �س� � � � � � � ��ام

ك��ان��ت ل��ه بصمات
واض � � � � � �ح� � � � � ��ة ف� ��ي
وض ��ع أس ��س وزارة
احل� � ��ج واألوق� � � ��اف
وأنظمتها وتنظيم
ال�� � �ع�� � �م� � ��ل ف� �ي� �ه ��ا
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أسند إليه المغفور له الملك فيصل وزارة الحج واألوقاف

معالي السيد حسن كتبي..
المفكر واألديب والسياسي وثالث الوزراء
أس� �ن���د إل� �ي���ه امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ج�لال��ة
امل�ل��ك فيصل ب��ن عبدالعزيز وزارة
احل ��ج واألوق� � ��اف ف��ي ع ��ام 1390ه � �ـ

ق� ��ام ب �ت �ط��وي��ر امل� ��راف� ��ق واألق� �س ��ام
واإلدارات واه�ت��م بتأهيل العاملني
فيها وتدريبهم وتطوير قدراتهم

الطائف :الرفادة
ً
رجال ش ��غل منصب وزير احلج واألوقاف فقط ،وثالث ش ��خصية يتس ��لم هذه احلقيبة منذ تأسيسها،
معالي الس ��يد حس ��ن محمد كتبي ..ليس
ب ��ل ه ��و مفك ��ر وأدي ��ب وسياس ��ي من الط ��راز النادر ..وكإنس ��ان فوق وقبل كل ش ��يء .ف ��ي عقله يحم ��ل جذوة املفكر اإلس�ل�امي ال ��ذي ال تنطفئ
همت ��ه ،وال تفت ��ر عزميت ��ه ..وم ��ن القل ��ة القليل ��ة ف ��ي اجلزي ��رة العربي ��ة الذي ��ن رفعوا ل ��واء التجدي ��د في أس ��لوب احلي ��اة وطريق ��ة التفكير –
بوع ��ي ،-وم ��ن الذي ��ن وقفوا على فكر إس�ل�امي نقي من الش ��وائب ،ومن أرضية هذا الفكر رأين ��اه ينطلق طوال حياته مجاه ��ر ًا بالكلمة املكتوبة
وبالكلم ��ة املس ��موعة ،وبالفع ��ل ال ��ذي حقق ��ه ،وبالفعل الذي دعا إلي ��ه ،وال يزال – يحفظه الله  -يس ��بح في دنيا األماني العربية اإلس�ل�امية.

ح� � � � �ص � � � ��ل ع� � � � �ل � � � ��ى أوس � � � � � � �م� � � � � � ��ة م� � � � � � ��ن ال� � � � � � � ��درج� � � � � � � ��ة األول�� � � � � � � � � � � � ��ى م� � � � � � ��ن م � � ��ال� � � �ي � � ��زي � � ��ا
ت � � � � �ق� � � � ��دي� � � � ��ر ًا جل� � � � � �ه�� � � � ��وده امل � � � � �ب� � � � ��ذول� � � � ��ة ف�� � � � ��ي خ� � � � ��دم� � � � ��ة اإلس� � � � � �ل � � � � ��ام وامل � � �س � � �ل � � �م� �ي��ن
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المولد والنشأة
ولِد معاليه في ش���هر شعبان عام 1329هـ مبدينة الطائف ،ونشأ في مكة
املكرم���ة حيث يعيش الناس في جو روحي معب���ق باإلميان .لترتبط عائلة
“الكتبي” باملس���جد احلرام ،كعالقة كل ف���رد من أفراد مكة املكرمة الذين
يعتبرون احلرم املكي الش���ريف البيت الذي يأوون فيه ويلجأون إليه وتهفو
أرواحهم حوله ،حتى إنهم يشعرون في تعلقهم به باألمن والطمأنينة واحلب
ال���ذي يفوق كل وصف .حفظ كتاب الله الك���رمي عن ظهر قلب ،ثم التحق
مبدارس “الفالح” مبكة املكرمة لتلقي دراس���ة منتظمة ،والتي هي مدرسة
خاصة تسير على برامج مماثلة لبرامج الدراسة باألزهر الشريف بالقاهرة
– أي برنامج يعتمد على دراس���ة الدين واللغة العربية  .-والتحق بالقسم
العالي املتخصص في دراسة الشريعة الذي أحدثه مؤسس مدرسة الفالح
في بومباي بالهند ،ليواصل فيه خريجو مدرس���ة الفالح دراستهم ،وتخرج
في هذا القس���م ع���ام 1350هـ .وفي عام 1350هـ ،أس���ندت إليه مديرية
املعارف العامة تدريس القضاء الش���رعي في املعهد العلمي الس���عودي،
وهو قس���م متخصص في تخريج القضاة الشرعيني .ورشحه وزير املالية
للعمل معه ،فانتقل إل���ى وزارة املالية حتى عام 1369هـ ،حيث انتقل إلى
مصر ليش���رف على تعليم أوالده في مدارسها ،وفي مصر أسس شركتني
س���عوديتني جتاريتني .وفي عام 1369هـ ،طلب منه وزير املالية السعودي
تأس���يس فرع للبنك األهلي التجاري السعودي بالقاهرة لتنظيم العالقات
االقتصادية بني السعودية ومصر .وفي عام 1378هـ ،عاد إلى اإلقامة في
السعودية لإلشراف على أعماله التجارية اخلاصة.
أعمال جليلة
وف���ي رمضان من عام 1390هـ ،أس���ند إليه املغفور له جاللة امللك فيصل
ب���ن عبدالعزي���ز  -رحمه الله  -وزارة احلج واألوقاف ،وهي مس���ؤولياتها
كبيرة في أعبائها واختصاصها ،حيث تقود هذه الوزارة الش���ؤون الدينية
في كل دول العالم اإلس�ل�امي ،الهتمامها بتنظيم ش���ؤون جميع املسلمني
الوافدين إلى هذه الديار املقدس���ة ،ألداء مناس���ك احلج ،وشعيرة العمرة
والزيارة .ليسجل له التاريخ ،وتخلد له األيام أعمال جليلة في أضابير هذه
ال���وزارة العريقة ودهاليزها ،من تطوير في املرافق واألقس���ام واإلدارات،
وتأهي���ل للعاملني فيه���ا وتدريبهم وتطوير قدراتهم .وليحصل على وس���ام
م���ن الدرجة األولى من حكومة ماليزيا ،)SPDK( :والذي يس���تحق لقب
(دات���و) تقدير ًا للجهود املبذولة في خدمة حج���اج بيت الله احلرام .وعلى
وسام من حكومة والية صباح في ماليزيا تقدير ًا للجهود املبذولة في خدمة
اإلس�ل�ام واملسلمني .كما ُمنح في بشاور بباكس���تان ،في عام 1404هـ،
املوافق 1984م ،درجة( :الدكتوراه في القوانني) ،تقدير ًا جلهوده في خدمة
اإلسالم واملسلمني ،وحجاج بيت الله احلرام.
الوحدة اإلسالمية
ومن منظور رجل ت ّقلد هذا املنصب الرفيع فإن تصوراته للوحدة اإلسالمية
وأب���رز مالمحه���ا من وجهة نظ���ره ،تتمثل في أن اإلس�ل�ام عقيدة روحية
ونظام حياة ،وهو في حدود العقيدة إبراز للفضائل اإلنس���انية الكامنة في
الف���رد وصقلها وتغليبها على النزوات الفاس���دة والهوى الطائش ،إليجاد
مجتمع يتألف من أفراد نافعني تربط بينهم الروابط اإلنسانية على مستوى

م� �ن� �ح� �ت ��ه ب� ��اك � �س � �ت� ��ان ال � � ��دك� � � �ت � � ��وراه ف��ي
ال� �ق���وان�ي�ن ت� �ق���دي���ر ًا ألدواره ف� ��ي خدمة
ض��ي��وف ال��رح��م��ن م ��ن ح��ج��اج ومعتمرين
الفضائل والكماالت – جهد املستطاع  .-كما أنه نظام حياة ينظم عالقات
األسرة واملجتمع ،والوحدة اإلسالمية ومالمحها – في رأي معاليه – هي
وح���دة عقيدة ..ووحدة قِ بلة ..ووحدة قرآن ..ووحدة مؤمتر س���نوي جامع.
وهذه العوامل جميعها كافية خللق أس���رة موحدة يشد بعضها أزر بعض،
وترتب���ط برباط روحي ،وتلتق���ي على مبادئ معينة كفيل���ة بإيجاد أواصر
احملب���ة والتعاون والتناص���ح واملناصرة .لتعطي ما هو أبع���د أثر ًا وأوفر
س�ل�امة وخير ًا للبش���رية وأكرم روح ًا ،ولتؤدي بطبيعتها إلى التقارب بني
وجوه السياس���ة املتعارضة ،واحلد م���ن املنازعات واخلصومات ،وفصلها
بأساليب جذرية بعيدة كل البعد عما يسمونه احلرب الباردة وسياسة حافة
الهاوية ،وغير ذلك مما يترك األفراد واجلماعات تعيش في حالة دائمة من
القلق واخلوف.
التكريم والمؤلفات
تفضل املغفور له امللك فيصل  -رحمه الله – مبنحه( :وشاح امللك عبدالعزيز)
من الطبقة الثاني���ة ،في الطائف بتاريخ 1393/7/11هـ ،تكرمي ًا جلهوده
املوفقة .وفي س���يؤول بكوريا اجلنوبيةُ ،منح وس���ام( :االستحقاق للخدمة
الدبلوماس���ية وميدالية جواجنهوا) ،في عام 1394ه���ـ ،املوافق 1975م.
كما منحته جامعة س���يؤول في عام 1394هـ1974/م درجة( :الدكتوراه
الفخرية في األدب) .وفي تايبيه ،بجمهورية الصني الوطنية (تايوان) ،وفي
ع���ام 1395هـ ،املوافق 1975مُ ،منح وش���اح ًا أعظم م���ن درجة( :النجم
الالمع) .كما منحته أكادميية الصني في عام 1395هـ1975/م( :دكتوراه
ش���رف في الفلس���فة) .ومن أهم مؤلفاته( :كتاب في التربية – على قواعد
علم النفس  -ألفه بعد تخرجه من املدرس���ة ولم يطبع .وكتاب السياس���ة،
يحتوي على دراسة مقارنة بني مذهب ابن خلدون في مقدمته ،ومكيافيللي
في كتابه األمير لم ينش���ر ،وقد أهدى نس���خة مخطوط���ة منه للمغفور له
املل���ك عبدالعزيز آل س���عود  -رحمه الله  .-ونظ���رات ومواقف .ومالمح
من ش���خصية البالد العربية املقدس���ة  -طبع عدة مرات  .-وسياس���تنا
وأهدافن���ا - ،طبع عدة مرات  .-ودورنا في زحمة األحداث .والنثر الفني
 طبع ونفدت نسخه  .-وهذه حياتي  -طبع عدة مرات  .-وأشخاصف���ي حياتي .وصفحات مطوية من حياتي – جزءان  .-وفي موكب احلياة
حاضرنا وماضينا .واإلس�ل�ام وحقيقة الوجود اإلنس���اني .وشموع على
الطريق) .فمعاليه أدي���ب ذو باع طويل في دنيا األدب ،وعن تعريفه لكلمة
األدب ،ومن هو األديب يقول“ :لفظ (األدب) يعني في اللغة العربية الظرف
والتهذي���ب وترويض النفس على األخالق والفضائل .أما مفهوم األدب في
االصطالح العام ،فإنه يعني الكالم اجلميل املعبر عن عاطفة أو غرض من
األغراض املعروفة في فنون األدب  -ش���عره أو نثره  -تعبير ًا يتمشى مع
أصول البالغة املتعارف عليها .واألديب هو الشخص املثقف املتطلع باللغة
وفنونها وطرق عرض الصور واملعاني واألفكار ،على أساليب رفيعة تطرب
النفس وتنعش احلس” .وقد مارس معاليه التدريس.
العدد الرابع رجب 1432هـ
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أسهم في تحويل أعمال أرباب الطوائف من «الفردي» إلى «المؤسساتي»

معالي األستاذ عبدالوهاب عبدالواسع..
( )19عامًا في خدمة الحجيج

جدة :الرفادة
يع ��د معال ��ي الش ��يخ عبدالوه ��اب ب ��ن أحم ��د ب ��ن عبدالواس ��ع  -رحم ��ه الل ��ه  -واح ��د ًا من أب ��رز رج ��االت الدول ��ة املخلص�ي�ن الذين خدم ��وا هذه
الب�ل�اد عب ��ر العدي ��د من املناص ��ب احلكومية ،منذ عمله ب ��وزارة املالية ،ومن ث ��م التعليم فهيئة الرقاب ��ة ،وحمله حقيب ��ة وزارة احلج واألوقاف،
�اء عظيم� � ًا وطوي�ل ً�ا في خدم ��ة أبناء
إل ��ى أن أصب ��ح مستش ��ار ًا بالدي ��وان امللك ��ي .وق ��د عرف ��ه كل الن ��اس رج�ل ً�ا محب� � ًا لدين ��ه ووطن ��ه ،ابلى ب�ل ً
وطن ��ه عل ��ى م ��دى خمس ��ة وخمس�ي�ن عام� � ًا ،وق ��د بادل ��ه وطن ��ه وف ��اء بوفاء .ش ��هد ل ��ه اجلمي ��ع بالتواض ��ع وطي ��ب األخ�ل�اق وكرمي الس ��جايا.
اس ��تطاع م ��ن خ�ل�ال صفات ��ه أن يص ��ل برس ��الته إل ��ى مئ ��ات العق ��ول ،وكان ��ت ش ��خصيته الفري ��دة حتم ��ل مقوم ��ات عدي ��دة بش ��هادة اجلمي ��ع.

كان مدرسة في فن اإلدارة والقيادة لتظل ملساته نبراس ًا للعاملني في خدمة ضيوف الرحمن
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مسيرة العطاء
معالي الش���يخ عبدالوهاب عبدالواسع – طيب الله
ث���راه  -يعتب���ر واحد ًا من أبناء ه���ذا الوطن الذين
وضعوا لبنات راس���خة في ص���روح احلج والتربية
والتعليم ،فغرس أش���جار الوعي ،وبنى قاعدة متينة
في البناء التعليمي ،وفي العمل املؤسسي في وزارة
احل���ج واألوقاف ،فكان مميز ًا بالقدرات املتعددة في
أسلوب إداراته ،وفي رؤيته للمسؤولية الوطنية .خدم
هذه البالد املباركة واسهم في خدمة ضيوف الرحمن
لعقود طويلة فأفاد وأصاب ،وحقق النجاح وحقق ما
يصبو إلي���ه والة األمر ،وكان محل الثقة واالعتزاز.
وأفاد أيض ًا في مجاالت التربية واإلدارة ،فكان مبرز ًا
فيها .فاملتابع خلطوات ومسيرة هذا املسؤول ،يلحظ
اجله���ود املقدرة التي بذلها في خدم���ة دينه ووطنه
ف���ي كل املجاالت ،وعلى مختل���ف األصعدة ،ليعتبر
رجل املهمات الصعبة ،ومنه���ا جهوده املعترف بها
في حقل التعليم ،وفي أس���لوب اإلدارة ،وفي حتويل
(مسؤولية) خدمة احلجاج وطني ًا ،وديني ًا ،وإنساني ًا،
إلى مؤسس���ات ،فانتقل بهذه اخلدمة من حدود دور
الفرد إلى اتساع العمل املؤسساتي ،ليعد في قائمة
رجال الوطن الذين تركوا بصمة في العمل احلكومي:
(تعليم��� ًا ،وعلم ًا ،وثقافة دينية ،ورحاب ًة) ،مع حرصه
على س���ماع ال���رأي اآلخر ومحاورته ،ليس���هم في
احل���وار الذي بدأ محدود ًا – ف���ي ذاك الوقت  -ثم
اتس���ع عن قضايا األمة اإلسالمية ،وما تعاني منه،
ومن أقواله“ :علينا أن نركز على نقاط االختالف بني
املسلمني بد ًال من نقاط االلتقاء ،لوقف مخطط متييع
اإلسالم في مذاهب أخرى ،ثم االنتقال بها نهائي ًا”!
بدأ حياته الدراس���ية مب���دارس الفالح بجدة ،وكان
 يرحمه الله  -واح���د ًا من أبناء هذه البالد الذينانطلقوا نحو االستزادة العلمية في البدايات األولى
عبر مدرس���ة حتضير البعثات مبكة املكرمة ،ليكمل
دراس���ته املتوس���طة والثانوية فيها ،ومنها تواصلت
رحلته نحو البحث عن األمثل  -علم ًا ومعرفة  -إلى
القاهرة ،حيث حصد درجة البكالوريوس في التجارة
من جامعة القاهرة في مطلع اخلمسينيات ،وحتديد ًا
في عام 1952م .وعلى دبلوم احملاس���بة الضريبية
من معه���د الضرائب العالي باإلس���كندرية ،ليكون
بذلك واحد ًا من أوائل اجلامعيني السعوديني.
نجاحات متواصلة
ب���دأ الفقيد الراحل مس���يرة العمل في الدولة خدمة
للوط���ن واألم���ة  -بعد أن تس���لح بالعل���م واملعرفة

 وكان���ت له جه���ود كبيرة في خدم���ة دينه ووطنه،حيث عمل في بداية حياته الوظيفية مس���اعد ًا ملدير
امليزاني���ة ب���وزارة املالية واالقتص���اد الوطني ،عام
1373هـ ،ث���م انتقل إلى وزارة املعارف ،وتدرج في
هيكله���ا التنظيمي من املدير العام للش���ؤون املالية
في ع���ام 1374هـ ،إلى املدير العام للتعليم في عام
1378هـ ،إلى وكيل وزارة مساعد في 1383هـ ،ثم
وكيل وزارة املعارف بعد ذلك بعام واحد .عندما كان
خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز -
يرحمه الله  -وزير ًا لها .وكانت لنجاحاته املتواصلة
وإخالص���ه في العط���اء في األعمال الت���ي توالها،
أن منح الثقة امللكية بتعيينه وزير ًا للدولة ،ورئيس���ا
لهيئ���ة الرقابة والتحقيق في عام 1391هـ .وفي عام
1395هـ ،صدر األم���ر امللكي الكرمي بتعيينه وزير ًا
للحج واألوقاف ،وله في تلك الفترة بصمات واضحة
ف���ي التحول بالعمل في خدم���ة احلجاج من العمل
(الفردي) إلى العمل (املؤسس���اتي) ،حيث أنشئت
مؤسسات أرباب الطوائف التسع ،أثناء توليه حقيبة
وزارة احلج ،وهو املنصب الذي ظل يش���غله ،حتى
صدر األمر امللكي في العش���رين من ش���هر محرم
1414هـ بتعيينه مستش���ار ًا بالديوان امللكي مبرتبة
وزي���ر .وكان األس���تاذ عبدالوهاب عبدالواس���ع –
يرحمه الله – مدرسة في فن اإلدارة والقيادة ،لتظل
ملساته نبراس��� ًا للعاملني في خدمة ضيوف الرحمن
وكذل���ك في املجال التربوي .حيث إن الفقيد قد ترك
إرث ًا كبير ًا من الفكر واجلهد والعمل اإلداري الدؤوب
في خدمة الدين ثم املليك والوطن .فقد كان صاحب
رس���الة على كرس���ي الوزارة ،وفي ذل���ك يقول عنه
األستاذ فؤاد عنقاوي“ :كانت وزارة احلج وتطورها
هاجسه”.
تأسيس المؤسسات
كان ملعاليه – رحمه الله  -أدوار كبيرة في تأسيس
مؤسس���ات أرباب الطوائف ،حت���دث عنها الراحل
األس���تاذ عبدالله بن عبداملطلب بوقس ،وكيل وزارة
احلج األس���بق بقوله“ :لعل من حس���ن الطالع أن
يكون عملي بوزارة احلج مع إنس���ان يعد من كبار
رجاالت الدولة ،وذي خبرات تربوية وإدارية وقانونية
ومالي���ة عديدة  -وقل من الرجال من يجمع كل هذه
اخلبرات  -فعند ممارستي الفعلية ملهام هذه الوظيفة
اجلديدة ،اكتشفت أن العمل في وكالة احلج يختلف
كلي ًا ع���ن العمل في أية وزارة أخرى ،ومن هنا كان
علي أن أتتبع خطوات معالي األس���تاذ عبدالوهاب

ب � � � � � � � � ��دأ ع� � �م� � �ل � ��ه
ب � � � � � ��وزارة امل ��ال� �ي ��ة
وم���ن ث ��م التعليم
وه��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ة
والتحقيق وحمل
ح� �ق� �ي� �ب���ة وزارة
احل� � ��ج واألوق� � � ��اف
ف ��ي ع� ��ام 1395ه� � �ـ

أن�ش�ئ��ت مؤسسات
أرب� � ��اب الطوائف
أث � � � �ن� � � ��اء ت���ول� �ي���ه
ح� �ق� �ي� �ب���ة وزارة
احل� � � � � � � ��ج وب� � � � � ��ذل
جهود ًا مقدرة في
وض ��ع تنظيماتها
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عبدالواس���ع وتوجيهاته وإرشاداته ،وكان لهذا أثره
فيم���ا حتقق من إيجابيات لعمل���ي في هذه الوكالة،
وقد كان من أبرز الصعوبات التي واجهتني كوكيل
وزارة ،أن صدر تعييني ،في العام نفسه الذي صدر
فيه املرس���وم امللكي بتحويل الطوافة من عمل فردي
لعمل جماعي في إطار املؤسسات ،وهنا ظهرت حكمة
قائد هذا اجلهاز ،األس���تاذ عبدالوهاب عبدالواسع،
ف���ي أول اجتماع معه لبدء وض���ع التنظيمات لهذه
املؤسسات ،حيث قام معاليه – رحمه الله – بدعوة
جميع املطوفني لالجتماع ،وخاطبهم مؤكد ًا أن هذه
فرص���ة مواتية لك���ي يعملوا في إط���ار مجموعات،
وخلدمة كل من يس���أل عنه���م  -بصرف النظر عن
متوس���طاتهم ـ وأن املؤسسات سوف تتم تدريجي ًا،
وأنه على ثقة بقناعتهم بها ،وقد أعطى هذا الوضع
للوزارة فرصة للبدء في إعداد تنظيم جديد”.

ص ��اح ��ب م��ب��ادئ
ورس � � � � � � ��ال � � � � � � ��ة..
وك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ان��ت وزارة
احلــــــج وتطورها
ه � � � � ��اج� � � � � �س � � � � ��ه
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اجتماع تاريخي
وميض���ي األس���تاذ بوقس – رحمه الل���ه  -واصف ًا
هذه املرحلة التاريخي���ة“ :وقد ُدعي لهذا االجتماع
التاريخ���ي ،مجموعة كبي���رة من خي���رة املطوفني،
واملفكري���ن م���ن أبناء مك���ة املكرمة لت���دارس هذا
التنظي���م ،وتوصلنا إلى أن تك���ون العملية تدريجية
وعل���ى مراحل ،فمن الصعب أن حتول وتغير طريقة
مهن���ة عريقة  -كالطوافة التي اس���تقرت على مدى
أكثر من أربعمائة س���نة وتعود فيها املطوفون على
ط���رق عمل محددة وآليات عمل فردي  -هكذا دفعة
واحدة ،ومت عرض الفكرة ،واستؤذن املقام السامي
الكرمي ،في أن يتم نظام املؤسسات مبرحلة جتريبية،
ومت���ت املوافقة على ذلك ،وج���اء تطبيق الفكرة في
مراح���ل عل���ى مدى س���نوات ،فأنش���أنا ف���ي عام
1402هـ ،مؤسسة حلجاج مسلمي أوروبا وأمريكا،
وكانت العملية بسيطة ،فعدد هؤالء احلجاج محدود،
ث���م تطورت الفكرة ،فضممنا إليهم فيما بعد حجاج
تركيا ،ثم مؤسس���ة حجاج إي���ران ،وحققت الفكرة
جناح ًا طيب ًا ،س���اعد على إنشاء باقي املؤسسات،
حتى اكتمل العقد بإنش���اء املؤسسة األهلية ملطوفي
حجاج ال���دول العربي���ة مبكة املكرمة ،واملؤسس���ة
األهلية لألدالء باملدينة املنورة ،وكالهما تأس���س في
عام 1405هـ .وقد اتبع معالي الش���يخ عبدالوهاب
عبدالواس���ع سياس���ة دمج اخلبرات التراكمية التي
اكتس���بها املطوفون خالل فترات عملهم الس���ابقة
بالكفاءات الش���ابة ،خاصة من أبناء املطوفني الذين
هم على دراية واس���عة بالطوافة ،وفي الوقت نفسه،

كان���وا مؤهلني علمي ًا وأكادميي ًا ،فعينوا في مناصب
قيادية .ومن هنا كانت االنطالقة ملؤسسات الطوافة
بصفة خاصة ،وملؤسس���ات أرباب الطوائف بصفة
عام���ة ،وقد حرص معالي الوزير ،على تطوير العمل
بهذه املؤسس���ات ،في ضوء ما حتقق من إيجابيات
وسلبيات ،وهاهي مؤسسات أرباب الطوائف قائمة
اليوم لتثبت األيام أن هذا النظام ،هو النظام الذي
يرضي اجلميع  -خاصة أرباب الطوائف  -بعد أن
حتققت لديهم القناعة التامة به” .كما ُينسب ملعاليه
– رحمه الله  -إنش���اء الهيئة التنس���يقية ملؤسسات
أرباب الطوائف ،التي ُأنشئت مبوجب القرار الوزاري
رقم /266ق/م ،املؤرخ في 1408/09/25هـ.
جهود وإسهامات
وش���غل عبدالوهاب عبدالواس���ع – رحم���ه الله –
عضوي���ة عدد م���ن الهيئات واملؤسس���ات واللجان،
كم���ا ش���ارك في ع���دد م���ن املؤمت���رات والندوات
الداخلي���ة واخلارجية ،وصدر له ع���دد من املؤلفات
العلمي���ة والبحوث ،وحصل على عدد من األوس���مة
والنياش�ي�ن وش���هادات الدكتوراه الفخرية ،وترأس
مجلس إدارة مؤسس���ة “عكاظ” للصحافة والنشر
نحو ( )11عام ًا ،خ�ل�ال الفترة من عام  1411الى
ع���ام 1422ه���ـ .وصدر له – يرحم���ه الله – كتاب
بعن���وان( :األمة اإلس�ل�امية وقضاياها املعاصرة)،
يش���تمل على عدد م���ن البحوث والدراس���ات التي
أسهم بها املؤلف في املؤمترات والندوات اإلسالمية
التي اش���ترك فيها ،من خالل عمله الرس���مي وعمله
الدائم في خدمة اإلسالم وقضايا املسلمني .أمضى
فترة من أواخر عمره ف���ي املعاناة مع مرضه ،لكنه
واصل عمله في الديوان امللكي مستش���ار ًا ،ليسدي
خدماته ومس���اعداته للناس من خالل موقعه القريب
م���ن ولي األمر ،فترك لذك���راه صفحات مضيئة من
العمل اإلنس���اني ..وكل من عرف���ه يتحدث عن هذا
اجلانب اإلنساني الذي ميثل رجولة ووطنية اإلنسان
الكبير الذي سيبقى في تاريخ وطنه :واحد ًا من بناة
احلضارة والعلم .توفي في الس���ابع عش���ر من ذي
القعدة عام 1427هـ في جنيف بسويسرا ،عن عمر
يناهز الثامنة والسبعني عام ًا ،ليرحل بجسده ويبقى
ف���ي فكر األحي���اء وفي ذاكرتهم .رح���م الله معالي
الشيخ عبدالوهاب عبدالواسع رحمة واسعة وأسكنه
فس���يح جناته ،فقد كان رج ً
ال ن���ادر ًا في إخالصه
لوطنه ،وفي صادق وفائه ،وفي ُبعد نظره.

وصف بأنه “مهندس” الوزارة وشهدت فترته إنجازات بارزة

معالي الدكتور مهندس محمود سفر..
أول وزير لوزارة “الحج”

جدة :الرفادة
عـ�ي�ن معال ��ي الدكت ��ور مهن ��دس محم ��ود ب ��ن محمد بن س ��فر الس ��فياني ،وزي ��ر ًا للحـ ��ج ،مبوجب األم ��ر امللك ��ي رق ��م أ ،1/وتاري ��خ 1414/1/20هـ،
واس ��تمر ف ��ي ه ��ذا املنص ��ب حت ��ى تاري ��خ 1420/3/6ه� �ـ .وش ��هدت وزارة احل ��ج ف ��ي عه ��ده ،الكثي ��ر م ��ن املش ��روعات ،والعدي ��د م ��ن التط ��ورات،
وأح ��دث فيه ��ا نق�ل�ات كبي ��رة مكنته ��ا م ��ن أداء رس ��التها بالطريق ��ة املثل ��ى ،وخدم ��ة ضي ��وف الرحم ��ن – م ��ن حج ��اج ومعتمري ��ن وزوار ملس ��جد
املصطف ��ى صل ��ى الل ��ه علي ��ه وس ��لم  -والذي ��ن يف ��دون إل ��ى ه ��ذه الدي ��ار م ��ن مختل ��ف أصق ��اع الدني ��ا ،ألداء مناس ��ك احل ��ج ،وش ��عيرة العم ��رة.

عـني وزي ��ر ًا للحـج بتاريخ 1414/1/20ه � �ـ واستمر ف��ي ه��ذا املنصب حتى ت��اري��خ 1420/3/6ه � �ـ.
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مت في فترته إعادة
تفعيل دور “الهيئة
ال � �ت � �ن � �س � �ي � �ق � �ي� ��ة
مل ��ؤس� �س ��ات أرب � ��اب
ا لطــــــــــــــــــو ا ئـــــف ”
وت� �ط ��وي ��ر أدائ� �ه���ا
وفق اختصاصاتها

أبرز المشروعات
وم����ن أبرز املش����روعات التي ش����هدتها ال����وزارة في
فترته ،ص����دور قرار وزاري رق����م /127ق/م ،وتاريخ
1414/11/19ه����ـ ،بإع����ادة تفعي����ل دور“ :الهيئ����ة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف” ،وتطوير أدائها
وفق اختصاصاتها ،لبناء التواصل بني تنظيمات أرباب
الطوائف ويحقق تقدمي أجود وأفضل اخلدمات حلجاج
بيت الله احلرام وزوار مس����جد رسوله صلى الله عليه
وس����لم .والبدء في استخدام أس����لوب النقل بالرحالت
الترددية في عام 1416هـ ،لنقل حجاج كل من مؤسستي
تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وجنوب شرق
آس����يا ،والذي جنح جناح ًا الفت ًا في تيسير عملية نقل
احلجاج وتقليل زم����ن انتظارهم داخل احلافالت وعلى
الطرقات ،وكذلك في تقليل عدد احلافالت املس����تخدمة.
كما ش����هدت فروع ال����وزارة في كل م����ن مكة املكرمة
واملدينة املنورة ومحافظة جدة ،تطورات كبيرة ،أسهمت
في تقدمي خدمات راقية حلجاج بيت الله احلرام .ولعل
م����ن أبرزها إنش����اء مركز تدري����ب العاملني في احلج
والعمرة ،حيث صدر في عام 1416هـ ،القرار الوزاري
رقم /172ق/م وتاريخ 1416/10/29هـ ،بتش����كيل
جلن����ة خاصة لبحث موضوع إنش����اء مرك����ز التدريب،
وإجراء الدراس����ات امليدانية وجمع البيانات .وفي عام
1417ه����ـ ،صدر القرار الوزاري رقم /21ق/م وتاريخ
1417/2/28هـ ،بإنشاء مركز التدريب حتت مسمى:
(مركز تدريب أرباب الطوائف) ومقره وكالة وزارة احلج
مبكة املكرمة ،وتشكيل هيئة إشرافية للمركز .وفي عام
1418ه����ـ ،صدر القرار الوزاري رقم /82ق/م وتاريخ
1418/5/15هـ ،بتعديل مسمى املركز ليكون( :مركز
تدريب العاملني في احلج والعمرة) ،وذلك بهدف تدريب
الك����وادر الوطنية التابعة للوزارة واملؤسس����ات األهلية
ألرباب الطوائف التي تشرف عليها ،وتزويدهم باملعارف
واملهارات والسلوكيات الالزمة للقيام مبهامهم في خدمة
ضيوف الرحمن .وقد سبق ذلك ،شروع الوزارة في عقد
دورات تدريبية وتنسيقية في عام 1414هـ ،حيث عقدت
الدورة التدريبية األولى للمطوفني مبكة املكرمة.
الميالد والمؤهالت
معالي الدكتور مهندس محمود س����فر من مواليد مكة
املكرمة ف����ي  27رمضان عام 1359ه����ـ ،املوافق 27
أكتوبر عام 1940م .تلقى تعليمه العام باململكة ،ودرس
االبتدائية ،واملتوس����طة ،والثانوية ،مبدرس����ة “الفالح”
مبكة املكرمة .حصل على بكالوريوس الهندس����ة املدنية
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م����ن كلية الهندس����ة بجامعة القاهرة ،ع����ام 1384هـ،
املوافق 1964م .ونال درجة املاجس����تير في ميكانيكا
التربة وهندس����ة األساس����ات من جامعة “ستانفور”
بكاليفورنيا بالواليات املتح����دة األمريكية .حصل على
درج����ة “الدكت����وراه” ف����ي هندس����ة “اجليوتكنيكال”
( ،)Geotechnical Engineeringم����ن جامعة
والية كارولينا الش����مالية بالواليات املتحدة األمريكية،
س����نة 1392هـ ،املوافق 1972م .ون����ال دبلوم اإلدارة
العليا من جامعة “س����تانفورد” بكاليفورنيا ،بالواليات
املتحدة األمريكية عام 1400هـ ،املوافق 1980م.
مناصبه
عمل معيد ًا بكلية الهندس����ة بجامعة امللك سعود ،خالل
عام����ي  1384و1385هـ ،املوافق  1964إلى 1965م.
وقام بالتدري����س بجامع����ة كارولينا الش����مالية ،أثناء
إعداده ألطروحة الدكتوراه .وعني أس����تاذ ًا مس����اعد ًا
ملادة “ميكانيكا التربة وهندس����ة األساس����ات” بكلية
الهندسة بجامعة امللك س����عود .اختير عضو ًا مبجلس
كلية الهندس����ة بجامعة امللك سعود .عني عميد ًا لشؤون
الطالب بجامعة امللك س����عود بجانب عمله األكادميي.
وأصب����ح عضو ًا باملجلس األعلى جلامعة امللك س����عود
بالري����اض .وكلف ف����ي 1395/10/23ه����ـ ،بالقيام
بعم����ل األمني العام للمجلس األعلى للجامعات .وصدر
ق����رار مجلس الوزراء بتعيين����ه أمين ًا عام ًا للمجلس في
1396/8/7ه����ـ .وعني وكي ًال ل����وزارة التعليم العالي،
بقرار من مجل����س الوزراء في 1397/1/14هـ ،وكان
أول وكيل للوزارة بعد تأسيسها ،بجانب عمله أمين ًا عام ًا
للمجلس األعلى للجامعات .وعني رئيس ًا للجنة معادالت
الشهادات اجلامعية بوزارة التعليم العالي .م ّثل اململكة
في عضوية مجلس التعليم العالي لدول اخلليج العربي،
وت����رأس املجلس ألرب����ع دورات متتالية .وتولى منصب
نائب رئيس الهيئ����ة العليا جلائزة امللك فيصل العاملية.
وشارك في تأسيس الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،
وعني عضو ًا مبجلس إدارتها .ورقي إلى مرتبة أس����تاذ
للهندس����ة املدنية بجامعة امللك فه����د للبترول واملعادن
بالظه����ران ع����ام 1404ه����ـ .واختير بإجم����اع الدول
املؤسس����ة جلامعة اخلليج العربي بالبحرين ،أول رئيس
مؤسس للجامعة في مايو من عام 1984م ،وشغل هذا
املنص����ب من 1984/9/29م ،وحتى 1988/9/28م.
وعاد للعمل أستاذ ًا بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن
بعد انتهاء فترة إعارته رئيس���� ًا جلامعة اخلليج العربي

ف����ي البحرين .أش����رف وش����ارك في اإلش����راف على
بعض طالب الدراس����ات العليا لنيل درجات املاجستير
والدكت����وراه بجامعة امللك فهد للبت����رول واملعادن ُعني
عضو ًا بالهيئة االستش����ارية للمجل����س األعلى ملجلس
التعاون اخلليجي عن اململكة ،مبوجب األمر امللكي رقم
/ 9397م /ب ،وتاريخ 1427/12/30هـ.
عضوية الهيئات
اكتس����ب معاليه عضوية كل من( :الهيئة االستش����ارية
جلامع����ة األمم املتحدة بطوكيو باليابان .ومجلس أمناء
جامعة املش����رق واملغرب مبدينة ش����يكاغو األمريكية.
وجمعية املهندس��ي�ن املدنيني األمريكية .ومجلس أمناء
الندوة العاملية للش����باب اإلسالمي .والهيئة التأسيسية
جلامع����ة اخلليج العربي بالبحرين .وهيئة التحرير ملجلة
العلوم الهندسية التي تصدر في كلية الهندسة بجامعة
امللك سعود في الرياض .واللجنة الوزارية ملتابعة أعمال
املؤمت����ر الثاني لوزراء التعليم العالي واملس����ؤولني عن
البحث العلم����ي في الوطن العرب����ي .واملجلس األعلى
لرعاية العل����وم والفن����ون واآلداب في دورت����ه األولى.
واملجل����س األعلى لإلعالم في دورت����ه األولى .ومجلس
إدارة جمعي����ة املعوق��ي�ن بالري����اض .ومجل����س إدارة
جمعي����ة رعاية األيتام في مك����ة املكرمة واملدينة املنورة
والطائف).
أنشطة أخرى
قام بإعداد الدراسات عن أوضاع الطالب السعوديني
املبتعثني للدراسة في الواليات املتحدة األمريكية ،والتي
انتهت إلى إنشاء عدد من املكاتب التعليمية اإلشرافية.
ورأس جلنة إعداد مشروع تنظيم وزارة التعليم العالي
وجلنة مش����روع مبنى وزارة التعليم العالي وجلنة خطة
التنمية الثالثة للتعليم العالي .وترأس اجلانب السعودي
في اللجنة الس����عودية الصينية الثقافية املش����تركة ملدة
تس����ع س����نوات .ورأس اللجن����ة املش����رفة على مؤمتر
التضامن اإلس��ل�امي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
ف����ي ربيع أول من عام 1396هـ .انتخ����ب مقرر ًا عام ًا
للمؤمت����ر األول لوزراء التعليم العالي واملس����ؤولني عن
البحث العلمي في الوطن العربي .وش����ارك في الندوة
الفكرية األولى لرؤس����اء جامعات اخللي����ج العربي في
البحرين في عام 1402هـ ،املوافق 1982م .وش����ارك
ف����ي مؤمتر “التنمي����ة في اململكة العربية الس����عودية”
بجامعة (ديوك) في الواليات املتحدة .كما ش����ارك في

ندوة“ :التقنية والتنمية في اململكة العربية الس����عودية”
بوزارة التخطيط بالرياض.
أهم مؤلفاته
ملعالي الدكتور محمود سفر الكثير من املؤلفات ،منها:
(التنميـ����ة قـضية ،جدة ،تهام����ة 1400هـ 1980 -م.
حتـد ،جدة ،تهام����ة 1400هـ 1980 -م.
واحلضـ����ارة ٍ ّ
واإلعـ��ل�ام موقـف ،جدة ،تهام����ة 1400هـ 1980 -م.
وإنتاجية مجتـمع ،جدة ،تهام����ة 1404هـ 1984 -م.
وثغ����رة في الطريق املس����دود“ :دراس����ة ف����ي البعث
احلضـاري” ،باملش����اركة مع د .سيـد دسوقي حسـن،
القاهرة ،دار آفاق الغد  1401هـ 1981 -م .ودراسـة
في البنـ����اء احلـضاري“ :محـنة املس����لم مع حضارة
عصـره” ،الدوحة ،دولة قطر ،مركز البحوث واملعلومات
برئاس����ة احملاكم الش����رعية والش����ؤون الدينية ،رجب
1409ه����ـ 1989 -م .وثقـ����ب في جـ����دار التخـلّـف،
الري����اض ،دار الصـاف����ي  1410هـ 1990 -م .وأزمة
اخلليج :الفتنة الكبرى - ،بحث في التأثيرات والدالالت
والتح����والت  -القاهرة ،دار الق����ارئ العربي 1412هـ
 1992م .وخواط����ر وتأمالت في الناس واحلياة ،دارالنفائس ،بيروت ــ لبنان 1425هـ ــ 2004م .واإلسالم
وأمريكا وأحداث س����بتمبر :رسالة إلى من يهمه األمر،
دار النفائ����س ،بيروت  -لبن����ان1425 ،هـ 2004 /م.
واإلصالح ره����ان حضاري ،دار النفائ����س ،بيروت ــ
لبن����ان 1426ه����ـ 2005/م .واملواجهـة :دراس����ة في
ظاهرة الصدام في املجتمعات املسلمة املعاصرة) .كما
قام بإعداد قرابة الثالثني بحث ًا علمي ًا لعدد من اجلهات
املختلفة( :لقاءات ،وندوات ،ومؤمترات ،وجمعيات علمية
وغيرها) ،محلية وإقليمية ودولية في مجاالت الهندسة،
والتعليم العالي ،واحلضارة ،والتقنية ،والتنمية.
أوسمة وشهادات تقدير
نال معاليه العديد من األوس����مة وش����هادات التقدير،
ومنها( :وس����ام النجـم الس����ـاطع من رئيس جمهورية
الصـني الوطني����ة ،عام 1398هـ1978 ،م .وش����ـهادة
اإلجناز املتمـيز في خدمة الوطن من جامعـة كارولينا،
عام 1978م .وش����ـهادة متيز وتقدير م����ن أميـر دولة
البحـري����ن ،عام 1408هـ1988 ،م .ووس����ـام الفـارس
الش����ـجاع من ملـك ماليـزيا ،مع لقب “توان س����ري”،
عام 1420هـ1999 ،م).

مت إن��ش��اء “مركز
التدريب” والبدء
ف � � ��ي اس� � �ت� � �خ � ��دام
أس�� �ل� ��وب “النقل
ال � � � � � � � �ت� � � � � � � ��رددي”
إب� � � � � � � ��ان ت� ��ول�� �ي� ��ه
ق� � �ي � ��ادة ال� � � � ��وزارة

ش� �ه ��دت ال � � ��وزارة
في عهده الكثير
م� ��ن امل� �ش ��روع ��ات
وال � � �ع� � ��دي� � ��د م��ن
ال � � � � �ت � � � � �ط� � � � ��ورات
وأح� � � � � ��دث ف �ي �ه��ا
ن� � �ق �ل��ات ك� �ب� �ي ��رة
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نال شرف المولد في “مكة” والنشأة في “المدينة” وجمع بين الحج والثقافة:

معالي األستاذ إياد مدني..
ثاني وزير لـ”الحج” والسادس منذ انطالق الوزارة

جدة :الرفادة
معالي األس ��تاذ الس ��يد إياد بن أمني مدني ،يعد (س ��ادس) وزير يقود دفة العمل في وزارة (احلج واألوقاف) منذ تأسيس ��ها ،حيث أعقب كل من
معالي األس ��تاذ حس�ي�ن عرب ،ومعالي األس ��تاذ محمد عمر توفيق – يرحمهما الله – ومعالي األس ��تاذ حس ��ن كتبي ،ومعالي الشيخ عبدالوهاب
عبدالواسع  -يرحمه الله – ومعالي األستاذ محمود سفر .وثاني وزير يتولى هذه احلقيبة بعد فصلها عن (األوقاف) وتعديل مسماها إلى (وزارة
احلج) .وهو ش ��خصية مثقفة واس ��عة االطالع ،جمع بني (احلج والثقافة) ،كما نال ش ��رف املولد في (مكة املكرمة) ،والنشأة بـ (املدينة املنورة).

أح�� � � � � � � � � � ��دث ال� � � � � �ع � � � � ��دي � � � � ��د م� � � � � � ��ن اإلج� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��راءات ال� � � � �ت� � � � �ط�� � � ��وي�� � � ��ري�� � � ��ة إلع � � � � � � � � ��ادة
ه� � �ي� � �ك� � �ل�� ��ة أداء م� � � ��ؤس�� � � �س� � � ��ات أرب� � � � � � � � � � ��اب ال � � � � �ط� � � � ��وائ� � � � ��ف وإع � � � � � � � � � � � ��ادة ال�� ��رس� � �م� � �ل�� ��ة
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الخلفية الدراسية
ولد في مك����ة املكرمة في  14جم����ادى األولى 1365هــ،
املوافق  26أبريل 1946م ،في العام نفسه الذي تولى فيه
والده املؤرخ واألديب والصحافي الرائد السيد أمني مدني،
منصب أول رئيس لتحرير جريدة “املدينة” ،بعد تأسيسها
على يدي السيدين علي وعثمان حافظ في اليوم الثامن من
شهر أبريل (نيسان) عام 1937م .وهو ينتمي ألسرة “آل
مدني” املعروفة باملدينة املنورة ،والتي برز منها الكثيرون
في حقول القضاء واألدب والعلم ،وتربى ونش����أ في املدينة
املنورة وفيها تلقى تعليمه األولي ،حتى تخرج في املدرسة
“الناصري����ة” االبتدائي����ة ،وأنه����ى الدراس����ة الثانوية من
مدرس����ة “طيبة” الثانوية ،وكان ترتيبه احلادي عشر على
مس����توى اململكة ،فحصل على منحة م����ن وزارة املعارف
إلنهاء دراس����ته اجلامعي����ة بالواليات املتح����دة األمريكية.
وحص����ل على الش����هادة اجلامعي����ة ( ( )B.Sمن ( iAr
 ،)zona State Universityجامع����ة والي����ة أريزونا
في نهاي����ة عام 1968م ،متخصص ًا ف����ي إدارة اإلنتاج.
وحضر العديد من الدورات التدريبية واحللقات الدراس����ية
املتخصص����ة في مجاالت التدريب والتنمية اإلدارية وتنمية
القوى البشرية ،والتسويق وتخطيط السياسات اإلعالمية،
وتقني����ات االتصال .و ُمنح درجة الدكتــ����وراه الفخرية من
اجلــامع����ة اإلس��ل�امية العاملية مباليزي����ا ( )IIUMفي
مجال العالقات الدولية في  6رجب 1425هــ ،املوافق 22
أغسطس 2004م.
الخبرات الوظيفية
تولى منصب وزير احلج ،خالل الفترة من الثالث من شهر
ربي����ع األول 1420هــ ،إلى 1425 /12/27هــ ،املــوافق
الس����ادس من ش����هر يونيو من عام 1999م ،إلى السابع
من فبرايـر 2005م .وش����هدت ال����وزارة – بصفة عامة –
ومؤسس����ات أرباب الطوائف – بصفة خاصة  -في عهده
الكثير من التطورات ،ومنها التوسع في التقنية واستخدام
احلاس����ب اآللي ،وتطوير مرك����ز تدريب العاملني في احلج
والعم����رة ،وافتتاحه ،حيث مت في عـ����ام 1422هـ ،اختيار
املبن����ى اخلـ����اص باملركز ،وذلك بتاري����خ 1422/8/1هـ،
وبدء عقد ال����دورات التدريبية التخصصية فيه .وفي تاريخ
1423/7/26هـ قام معاليه بافتتاح املقر اجلديد للمركز،
واجلولة في أقسامه الرئيسة .وشهدت مجلة احلج والعمرة
في عهده خطوة تطويرية كبرى ،متثلت في إسناد تنفيذها
ملؤسس����ة صحفية متخصصة ،وتغييرات ش����ملت الشكل
واملضمون .كما ش����هدت فترته ،الدورة االنتخابية األولى:
(1428 -1423هـ) ،لتش����كيل مجالس إدارات مؤسسات
أرب����اب الطوائف ،والتي بدأت بتاري����خ 1423/6/15هـ،
والتي تعد أول جتربة لهذه املؤسس����ات في هذا املضمار،
والتي تهدف منها وزارة احلج إلى الرقي باخلدمات املقدمة
إل����ى ضيوف الرحم����ن ،وكذلك خدمة املس����اهم في إطار

مؤسس����ته ،مبا يؤدي إلى رقي مؤسسات أرباب الطوائف
بالكامل .وانطالق مسيرة “مكتب إرشاد احلافالت الناقلة
للحجاج” في عام 1423هـ .وغيرها من النقالت التحديثية
واخلط����وات التطويرية .كم����ا واكبت فترت����ه ،االنتهاء من
مش����روع اخليام املقاومة للحريق في مشعر منى ،في عام
1421هـ ،املوافق لعام 2000م .وتشغيل مجازر املعيصم
احلديثة.
خدمة الحجاج
ُع��ي�ن وزي����ر ًا للثقاف����ة واإلع��ل�ام ،خ��ل�ال الفت����رة م����ن
1425/12/28هـ����ـ ،املواف����ق 2005/2/8م ،وحت����ى
1430/02/19هـ����ـ ،املواف����ق 2009/2/14م .واهت����م
باحل����راك الثقاف����ي واألندية األدبية .وي����رى معالي الوزير
إي����اد مدني  -وهو س����ليل بيت علم وثقاف����ة  -أن املثقف
الس����عودي عليه أن يس����هم في حياكة النس����يج الثقافي
لبلده ،بلد احلرمني الش����ريفني وخادمة املدينتني املقدستني
مك����ة املكرمة واملدين����ة املنورة ،وخادم����ة ضيوف الرحمن
م����ن حج����اج ومعتمري����ن وزوار ،ومنب����ع العروب����ة ومهد
لغتها ومنطلق هجراتها األولى ،والس����احة التي ش����هدت
إرهاصاتها احلضارية وتختزن جذور ديوان شعرها .وان
كل تلك املعطيات تش����كل امتداده ومسؤولياته ،وان قاعدة
هذا النس����يج واألساس هو اإلس��ل�ام الذي يحمل رسالة
عاملي����ة قوامها العدل والس��ل�ام والرحمة للعاملني .رس����الة
حتترم التنوع وتعترف باآلخر ،جتمع وال تفرق ،تس����اوي
وال متي����ز ،تع����دل وال تظلم ،تنبذ العن����ف والتطرف وتكرم
اإلنسان وحتفظ حقوقه وتصون حرياته .وهو يؤكد في كل
احملافل التي ميثل فيها بالده أن اململكة العربية السعودية:
“تقدم على مش����روعها للتحديث من دون وجل أو تردد أو
ش����كوك في كينونتها أو ضبابية في هويتها ،فخالل املائة
عام املاضية ظهرت اململكة كقوة معتدلة بارزة ،س����اهمت
في دعم الوسطية واالعتدال واالستقرار ،وتصدت للتطرف
والراديكالية ،كما اس����تثمرت في إنش����اء بناه����ا الثقافية
واالجتماعي����ة عب����ر ثماني خطط خمس����ية للتنمية لم تعن
فحس����ب بالبنية التحتية االقتصادي����ة ،ولكنها بقدر أكبر
س����عت إلى توفير ظروف أفضل لتعليم وصحة ومعيش����ة
املواطن السعودي”.

ش� � �ه � ��دت ف� �ت ��رت ��ه
الدورة االنتخابية
“األولى” ملؤسسات
أرب� � ��اب الطوائف
وال � �ت� ��ي ت� �ع ��د أول
جت� ��رب� ��ة ل� �ه���ا في
ه � � � � ��ذا امل� � �ض� � �م � ��ار

ان �ط �ل �ق��ت مسيرة
“مكتب إرش� � ��اد
احل� � � � � � � ��اف � � � �ل � � ��ات
الناقلة للحجاج”
ف� � ��ي ع� � �ه � ��ده ف��ي
ع� � � � ��ام 1423ه � � � � � �ـ

العضويات واألنشطة
كان معالي����ه عضو ًا مبجلس الش����ورى :خ��ل�ال الفترة من
1418/03/03ه����ـ ،إلى 1420/03/03هـ����ـ .املــوافق
1997 /07/08م ،إل����ى 1999/06 /16م .وعض����و
الهيئ����ة االستش����ارية للمجل����س األعلى ملجل����س التعاون
لدول اخللي����ج العربي :مـ����ن 1419/02/09هـ����ـ ،إلــى
1420/03/03هـ����ـ .املــواف����ق 1998 /6/4م ،وحتـى
1999/6/16م .وك ّون مجموعة لالستش����ارات اإلعالمية
والتس����ويقية لتقدمي اخلدمات االستشارية املتخصصة في
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ق � � � � � ��ام ب � �خ � �ط� ��وة
ت �ط��وي��ري��ة كبرى
مل� � �ج� � �ل � ��ة “احلج
والعمرة” وإج��راء
ت �غ �ي �ي��رات شملت
ال�ش�ك��ل واملضمون

واك � � �ب� � ��ت ف� �ت ��رت ��ه
االن � � � �ت � � � �ه� � � ��اء م ��ن
م� � �ش � ��روع اخل� �ي���ام
امل �ق��اوم��ة للحريق
ف � ��ي م� �ش� �ع ��ر منى
وت �ش �غ �ي��ل م��ج��ازر
املعيصم احلديثة

مج����االت اإلعالم واالتصاالت ،والتس����ويق ،وتنمية القوى
البش����رية :من عام  1413إل����ى 1419هــ .املوافق 1993
وحتى 1999م .وعمل مدير ًا عام ًا ملؤسسة عكاظ للصحافة
والنش����ر في  21ربيع األول ع����ام 1401ه،ـ وظل في هذا
املنصب حتى ش����وال 1413هـ ،وقبلت اس����تقالته في ذي
القع����دة عام 1413هـ .وعني أول رئي����س لتحرير صحيفة
«س����عودي جازيت» التي تصدر باإلجنليزية عن مؤسس����ة
عكاظ للصحافة والنشر ،خالل الفترة من 1396/01/03
إل����ى 1399/11/01هــ .املوافق 1976 /03/01م ،إلى
1979/09/22م .وفي عام 1405هـ قام باإلشراف على
حتريرها لعدة أش����هر ،كما عمل مستشار ًا للتحرير ملجلة
«أه ًال وس����ه ًال» التي تصدرها اخلطوط اجلوية السعودية.
وعمل عقب إنهائه الدراس����ة اجلامعية في اخلطوط اجلوية
العربية السعودية ،في إدارة التدريب والتنمية اإلدارية ،وفي
إدارة التسويق ،وكان آخر منصب يشغله هو املدير العام
ملنطقة جدة  -أكبر مناطق مؤسس����ة اخلطوط السعودية:
م����ن  1390/10/25إل����ى 1396 /05/01هــ .املوافق
1970/12/24م ،إلى 1976/04/30م .وأثناء دراس����ته
اجلامعي����ة ،عمل غير متفرغ في ش����ركة مطاعم اجلامعة،
وفي شركة املوسوعة العاملية ،واختير أكثر من مرة رئيس ًا
ومسؤو ًال في نادي الطلبة األجانب باجلامعة.

اللجان الوزارية
شارك في عضوية عدد من اللجان الوزارية الدائمة والهيئات
العامة منها( :اللجنة العليا لسياسة التعليم .والهيئة العامة
للسياحة .والهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة واملدينة املنورة
واملشاعر املقدس���ة .واللجنة العامة ملجلس الوزراء .وجلنة
احل���ج العليا .واللجن���ة التنفيذية لتطوي���ر املنطقة املركزية
باملدينة املنورة) .كما ش���ارك في عضوية مجالس إدارات
املصالح واملؤسسات والشركات التالية( :الشركة السعودية
للخدم���ات الصناعية «سيس���كو» املتخصص���ة في تقدمي
خدمات البنية األساس���ية في املدن الصناعية .والش���ركة
السعودية للتنمية الصناعية «صدق» ،وهي شركة مساهمة.
والشركة السعودية لصناعة مواد البناء « .”S.B.Mوالبنك
السعودي الفرنسي .ومؤسسة “عكاظ” للصحافة والنشر.
ومصلحة املياه والصرف الصحي باملدينة املنورة .والشركة
الوطنية املوحدة للتوزيع).
اإلسهامات االجتماعية
وش����ارك معاليه وال يزال يش����ارك في عدد من اجلمعيات
واللجان االجتماعية والثقـافية التطويرية ،منها( :مؤسسة
امللك عبدالعزي����ز ورجاله لرعاية املوهبة واإلبداع .ومجلس
أمناء “جامع����ة اخلليـج” ف����ي دولة البحـريـ����ن .واللجنة
الس����عودية لتنمية التجارة اخلارجي����ة واملنبثقة عن مجلس
الغرف التجارية الس����عودية .ومنت����دى التنمية اخلليجي.
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واجلمعية اخليرية للخدمات االجتماعية في املدينة املنورة.
ومجل����س إدارة مدارس دار الفكر بج����دة .واألمني العام
جلائزة“ :الس����يد أم��ي�ن مدني للبحث ف����ي تاريخ اجلزيرة
العربية” .ونائب رئيـس ،ورئيس اللجنة التنفيذية ملـؤسسة
امللك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي).
الجوائز واألوسمة
نال العديد من اجلوائز واألوس����مة ومنها( :ميدالية التفوق
م����ن وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية .ودرع املوظف
املثالي لعام 1971م ،من اخلطوط اجلوية العربية السعودية.
وش����هادة تقدير من الغرفة التجارية العربية األمريكية في
عام 1987م .ودرع تقدير من منظمة الصداقة الس����عودية
التركية .ودرع تقدير من جامعة اخلليج في دولة البحرين.
وميدالي����ة تقدير من جمهورية الصني (تايوان) .ووس����ام
الفارس األكثر بروزا (( PSMمن دولة ماليزيا .ووس����ام
من الدرج����ة الثانية من حضرة صاحب اجلاللة س����لطان
عمان .ووس����ام م����ن إيطاليا .وخطاب تقدي����ر من فخامة
رئيس اجلمهورية التركية) ،باإلضافة إلى عدد من األوسمة
وشهادات التقدير خالل الزيارات الرسمية.
المشاركات
وش����ارك في العديد من الوفود الرس����مية واألهلية ملختلف
دول العالم مبا في ذلك مؤمترات القمم اإلسالمية ،والقمم
العربي����ة ،والقم����م اخلليجية ،والزيارات امللكية الرس����مية،
واألسابيع الثقافية ،ومجالس وزراء الثقافة ووزراء اإلعالم
على مس����توى دول اخللي����ج ،واجلامعة العربي����ة ،ومنظمة
املؤمتر اإلسالمي ،ومنظمة دول عدم االنحياز .كما شارك
في عضوية وفد الصداقة الس����عودي الذي زار أس����تراليا
ونيوزيلن����ده ع����ام 1411هـ1991/م وش����ارك ف����ي الوفد
الس����عودي إلى مؤمتر السياس����ات الثقافية العاملية الذي
نظمته اليونس����كو باملكس����يك ،وش����ارك في وفود سعودية
ثقافي����ة وإعالمي����ة واقتصادية للعديد من ال����دول العربية
والعاملية.
وملعالي األس����تاذ إياد مدني كتابات وإس����هامات صحفية
عدي����دة في الصحف واملجالت احمللية ،ومنها( :س����عودي
جازيت ،وع����كاظ واملدينة والرياض) .وله مؤلفات قصصية
وخواط����ر باللغة اإلجنليزية ،وكتب ومؤلفات أخرى مطبوعة
وغير مطبوع����ة ،ومن مؤلفاته املطبوع����ة ،كتاب( :التحدي
السعودي) .وصدر ملعاليه في شهر ربيع اآلخر 1431هـ،
كت����اب( :س����ن زرافة) ،ال����ذي يحتوي عل����ى مجموعة من
املقاالت التي كتبها املؤلف في سني مراحل حياته .وأعاد
طباع����ة وتوزيع كتاب( :التاريخ اجلغراف����ي) ،ملؤلفه الرائد
الس����يد أمني مدني ،الذي أخرج لنا معطى معرفي ًا متميز ًا
على س����احة الفكر العربي أصبح له س����مة وتخصص ًا في
تنوعه الوحيد ،بعد نفاذ جميع الطبعات لهذا الكتاب لوالده
من األس����واق .وه����ذا فيه وفاء لوالده الرائد الس����يد أمني
مدني ووفاء أيض ًا للعلم والعلماء.

تم تثبيت مؤسسات “أرباب الطوائف” في عهده وقيام دورتين انتخابيتين

معالي الدكتور فؤاد الفارسي..
رجل اإلنجازات الكبيرة والمهام الصعبة

جدة :الرفادة
معال ��ي وزي ��ر احل ��ج الدكت ��ور ف ��ؤاد ب ��ن عبدالس�ل�ام الفارس ��ي  -وال ��ذي مت تعيين ��ه وزي ��ر ًا للح ��ج ب ��دء ًا م ��ن نهاي ��ة ش ��هر ذي احلج ��ة م ��ن ع ��ام
1425ه� �ـ ،وحت ��ى الوق ��ت احلال ��ي ،ون ��ال ثقة القي ��ادة في ش ��خصه أكثر من م ��رة بالتجديد ل ��ه ـ يعد احللق ��ة األبرز في سلس ��لة العم ��ل الدؤوب
واملخل ��ص ف ��ي أروق ��ة ه ��ذه ال ��وزارة العريق ��ة ،الت ��ي تق ��وم بخدم ��ة نح ��و مليون ��ي ح ��اج م ��ن ضي ��وف الرحم ��ن ،الذين يف ��دون إل ��ى ه ��ذه الديار
املقدس ��ة ألداء مناس ��ك احل ��ج ،وملئ ��ات األل ��وف م ��ن املعتمري ��ن ،وتق ��دمي املزي ��د م ��ن اخلدم ��ات وتوفي ��ر اإلمكان ��ات وجتني ��د كام ��ل الطاق ��ات
اآللي ��ة والبش ��رية لتحقي ��ق كل م ��ا م ��ن ش ��أنه توفي ��ر الرعاي ��ة الكامل ��ة له ��م ،من ��ذ أن تط ��أ أقدامه ��م ثرى ه ��ذه الدي ��ار ،وحت ��ى مغادرته ��م لها.

ي� � � � � ��وص� � � � � ��ف ب� � � � � ��رج� � � � � ��ل اإلجن� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ازات وامل� � � � � � �ه� � � � � � �م � � � � � ��ات ال�� � � �ص�� � � �ع�� � � �ب� � � ��ة وت�� � �ش�� � �ه� � ��د
م � � � ��ؤس� � � � �س � � � ��ات أرب� � � � � � � � � � ��اب ال � � � � �ط� � � � ��وائ� � � � ��ف ف�� � � � ��ي ف � � � �ت� � � ��رت� � � ��ه إجن� � � � � � � � � � � � ��ازات ال حت � �ص� ��ى
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وج� � � � ��ه ب �ت �ف �ع �ي��ل
ّ
دور “الهيــــــــــــــــــــئة
التنســـــــــــــــــــــيقية”
وت� �ه� �ي� �ئ� �ت� �ه ��ا ألن
ت�� � �ع�� � �م� � ��ل ض � �م� ��ن
منظومة مؤسسات
امل��ج��ت��م��ع امل ��دن ��ي

ت���دش�ي�ن امل��رح �ل��ة
“الثالثـــــــــــــــــــة” مــن
ال �ن �ق��ل ال� �ت���رددي
ل� � �ن� � �ق � ��ل ح�� �ج� ��اج
إي � � � � ��ران وح � �ج� ��اج
ال��دول اإلفريقية
غ�� �ي� ��ر ال� �ع���رب� �ي���ة
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خبرات عريضة
هذا باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات املثلى لهم ،عالوة
على مراعاة اجلودة وإتقان العمل في جميع أعمال
وزارت����ه وعلى مختلف املس����تويات من خالل تبني
مفاهيم وأدوات اجلودة الش����املة ،وتنفيذ عمليات
التحسني املس����تمرة لالرتقاء مبس����توى اخلدمات
واألداء .فاخلب����رات اإلدارية العريض����ة ،واخللفية
اإلعالمية ملعاليه – من خالل عمله كوكيل مس����اعد
لوزارة اإلعالم للشؤون اإلعالمية ،ثم وكيل للوزارة
للش����ؤون اإلعالمية ،ثم وزير ًا لإلعالم  -م ّكنته من
تس����ليط الضوء على احللقات األضعف في وزارته
ـ وقاي ًة وعالج ًا لها ـ أكثر مما جعلته يس����تغل هذه
اخللفي����ة للترويج لش����خصه أو ألعماله ،فجاء أداء
وزارته متس����ق ًا مع مبدأ العم����ل املخلص واجلهد
احملتسب .وقد أعلن معاليه – في أكثر من مناسبة
 موقف اململكة وموقف كل مسلم وسطي ،برفضهاس����تغالل احلج ألغراض سياس����ية ،قائ ً
��ل�ا قولته
التي تناقلتها وس����ائل اإلع��ل�ام كافة“ :إنه ال يجب
أن ُيس����تغل احلج ألغراض سياس����ية ذاتية وذات
أجن����دة خاصة ،فالقاصي والداني يعلم ما تقوم به
السعودية وقيادتها الرشيدة من بذل كل اجلهود -
ومن خالل جلنة احلج العليا  -لتسهيل أداء النسك
لكل حجاج بيت الله احلرام الذين تربو جنسياتهم
على أكثر من ( )85جنسية ،وكلها ولله احلمد تثني
على جهود الس����عودية والتطور الدائم املشهود في
املدينة املنورة ومكة املكرمة واملشاعر املقدسة”.
المؤهالت والوظائف
ولد معالي الدكتور فؤاد بن عبدالس��ل�ام الفارسي
ف����ي مكة املكرمة عام 1365ه����ـ ،املوافق 1946م.
وحتصل على ليس����انس قانون م����ن جامعة بيروت
العربية ،وماجستير في العالقات الدولية من جامعة
“بورتلن����د أوريجون” ،وماجس����تير في احلكومات
األمريكية من جامعة “ديوك” بكارولينا الش����مالية.
ودكت����وراه في التط����ور االقتصادي والسياس����ي
واإلداري ،م����ن جامعة “ديوك” أيض���� ًا بكارولينا
الشمالية ،بالواليات املتحدة األمريكية .وبدأ معاليه
مسيرته العملية واألكادميية مدرس ًا بكلية التجارة،
قس����م العلوم السياسية بجامعة – الرياض سابق ًا
– امللك س����عود حالي ًا ،وترقى أس����تاذ ًا مس����اعد ًا
بالكلية نفس����ها .ثم ُع��ي�ن وكي ً
ال مس����اعد ًا لوزارة

اإلع��ل�ام للش����ؤون اإلعالمية .ث����م وكي ً
��ل�ا لوزارة
الصناعة والكهرباء لش����ؤون الصناعة .وعقب ذلك
مت تعيينه وكي ً
ال لوزارة اإلعالم للش����ؤون اإلعالمية،
خ��ل�ال الفترة من عام  1984وحتى 1995م .وعني
وزير ًا لإلعالم في التشكيل الوزاري الذي جرى في
عام 1995م.
الحلقة األبرز
شهدت وزارة احلج بصفة عامة ،ومؤسسات أرباب
الطوائ����ف بصفة خاصة ،العديد من املش����روعات
والتطورات – التي يصعب حصرها في هذا املجال
 في عهد الوزير احلالي الدكتور فؤاد الفارس����ي.ففي أروقة وزارة احلج :مت الشروع في إنشاء مقر
دائ����م للوزارة مبكة املكرمة ،يضم جميع قطاعاتها،
بتكلف����ة إجمالية تبل����غ ( )200مليون ريال للمرحلة
األول����ى منه ،والذي يعد أول مبن����ى مملوك للوزارة
مبك����ة املكرمة منذ تأسيس����ها .وتدش��ي�ن برنامج:
(حج منخفض التكلفة) ،واملوقع اإللكتروني لإلدارة
العامة لشؤون حجاج الداخل على اإلنترنت .ووضع
ضوابط وتنظيمات صارمة للعمرة ،أس����همت بقدر
كبير في احلد من التخلف .كما أس����همت الوزارة
بجهود مقدرة – دراس ًة وتنفيذ ًا وإشراف ًا وتشغي ً
ال
 في الكثير من املشروعات التطويرية الكبرى التيشهدتها املشاعر املقدسة في الفترة األخيرة ،ومنها
منشأة اجلمرات احلديثة ،وتطوير املنطقة احمليطة
به����ا ،وأبراج س����فوح جبال منى ،وتش����غيل قطار
املش����اعر املقدس����ة ،وغيرها من مش����روعات .كما
يقود معاليه – وفي كل موسم حج – أركان وزارته
لالجتم����اع مع وفود بعثات كل الدول اإلس��ل�امية،
لبحث الترتيبات معهم ،والتنسيق خلدمة حجاجهم،
وإبالغه����م ببعض الضواب����ط والتنظيمات اخلاصة
باحلج.
أعمال كبيرة
وعل����ى صعيد مؤسس����ات أرب����اب الطوائف ،يقود
معالي����ه وكالء الوزارة ورؤس����اء مجال����س إدارات
مؤسس����ات أرباب الطوائف ،للتشرف بلقاء خادم
احلرمني الش����ريفني ،وس����مو ولي عه����ده األمني،
وس����مو النائب الثاني ،في ش����هر رمضان في مكة
املكرم����ة ،وبج����وار بيت الل����ه احلرام .كما ش����هد
عه����ده الدورتان االنتخابيت����ان :الثانية (– 1428

1431ه����ـ) ،الت����ي جرت في ش����هري صفر وربيع
األول من ع����ام 1428هـ ،الختيار أعضاء مجالس
إدارات جديدة ملؤسسات أرباب الطوائف .والدورة
االنتخابية الثالثة (1435 - 1432هـ) ،التي جرت
في ش����هر ربي����ع األول من عام 1432ه����ـ ،والتي
شهدت السماح للمرأة املساهمة( :املطوفة والدليلة
والوكيل����ة والزمزمية) ،التصويت الختيار من يتولى
إدارة هذه املؤسس����ات “أصالة” ال “وكالة” .كما
مرت هذه املؤسس����ات في عهد الفارسي ،مبنعطف
مهم ،وش����هدت نقطة حتول كب����رى ،ظلت تنتظرها
ردح���� ًا من الزم����ن ،أال وهو صدور ق����رار مجلس
ال����وزراء بتاري����خ  7صفر 1428ه����ـ ،املوافق 25
فبراير 2007م ،بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف
بتقسيماتها احلالية ،وإلغاء الصفة التجريبية عنها،
بعد أكثر من ( )27عام ًا قضتها في العمل في ظل
التجريبية .وتوجيهات معاليه بدراس����ة “عوائدها”،
التي ظل����ت ثابتة منذ أكثر من ثالثة عقود ،في ظل
التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي يش����هدها
العالم.
خطوة تطويرية
كما ش����هدت فترة معاليه ،مزي����د ًا من اإلجنازات
الكبي����رة ،ومنها موافق����ة معاليه عل����ى الضوابط
التنظيمي����ة واآللي����ات اجلدي����دة ،ملكتب إرش����اد
احلافالت الناقلة للحجاج  -الذي تنس����ق أعماله
الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرب����اب الطوائف،
والنقابة العامة للسيارات  -ومبتابعة وزارة احلج
– تتضمن هيكلة ش����املة ملهامه وألعماله اإلدارية
واملالية ،وتغيير مس����ماه من( :مش����روع إرش����اد
احلافالت الناقلة للحجاج) ،إلى( :مكتب إرش����اد
احلافالت الناقلة للحجاج) .وتوجيهه بتفعيل دور:
“الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف”،
وتهيئته����ا ألن تعم����ل ضمن منظومة مؤسس����ات
املجتم����ع املدني ،في خط����وة تطويرية ونقلة نوعية
جديدة ،بهدف زيادة الحِ راك االجتماعي ملؤسسات
أرباب الطوائف ،وإيجاد التناغم الدائم واملستمر
ما بينها وبني مؤسسات الدولة احلكومية واملدنية.
وتدش��ي�ن مش����روع املرحلة الثالثة من نظام النقل
الترددي ،الذي تبلغ تكلفت����ه ( )320مليون ريال،
لنقل حجاج املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران،
وحجاج املؤسس����ة األهلية ملطوفي الدول اإلفريقية

غير العربي����ة .هذا بجانب اهتمام����ه الكبير بهذه
املؤسس����ات وتطوير آليات العمل بها ،واملتمثل في
أبسط صوره في زياراته التفقدية امليدانية ملقارها
قب����ل بداية موس����م حج كل ع����ام ،واالجتماع مع
رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها ،واالطالع على
خططها التشغيلية ومناقشة برامج عملها ،ورعايته
ملناسباتها املختلفة ،ومن أبرزها احتفاالتها بوضع
حجر األساس ملبانيها ومشروعاتها االستثمارية،
ومبرور ( )25عام على تأسيس����ها ،وكذلك للحفل
الس����نوي الذي درجت الهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوائف على تنظيمه بصفة مستمرة ،لتكرمي
املتميزين واملتميزات من منسوبي مؤسسات أرباب
الطوائف عقب كل موسم حج .كذلك رعايته لندوة
احلج السنوية الكبرى ،ولكثير من ورش العمل مبكة
املكرمة واملدينة املنورة وجدة .وللحفالت الس����نوية
التي تقيمها الوزارة لتكرمي ضيوفها ووفود بعثات
احلج ،والفائزين بجوائ����ز“ :أفضل عمل صحفي
في احلج”.
اإلنتاج الفكري
ويوصف معالي الدكتور فؤاد الفارس����ي بأنه رجل
اإلجنازات واملهام الصعبة ،حيث ش����هدت الوزارة
ومؤسس����ات أرباب الطوائف ف����ي عهده ،إجنازات
ال تحُ ص����ى وال تُعد ،وقد ج����اء ذلك بتوفيق من الله
سبحانه وتعالى ،ولتأكيدات معاليه املتكررة – وفي
أكث����ر من مناس����بة – على أهمية تطوي����ر األداء،
والرقي باخلدم����ات املُق ّدمة لضي����وف الرحمن من
حج����اج وزوار ومعتمرين ،وعل����ى ضرورة التدريب
والتأهي����ل ورفع املقدرات ،لتحقي����ق طموح القيادة
التي تضع خدمة حجاج بيت الله احلرام ومعتمريه،
س����لّم اهتماماتها ،وف����ي مقدمة أولياتها.
في أعلى ُ
كما ينبع ذلك من فهم عميق بأنه عندما تأسس����ت
املديرية العامة لش����ؤون احلج ف����ي عام 1365هـ،
وعندما ج����رى التنظيم والتطوير لها في غرة صفر
سنة 1372هـ ،وملا جرى تعديل املسمى إلى اإلدارة
العامة للحج حتت إشراف وزير املالية؛ وعندما جرى
في عام 1381هـ ،إنشاء وزارة احلج واألوقاف ،ثم
وزارة احل����ج كما هي في وقتنا احلاضر ،كان ذلك
كله ابتغاء ش����رف خدمة احلجيج ،وتقدميه على كل
ش����رف دنيوي ،ألن( :خدمة احلاج شرف ..أمانة..
مسؤولية).

ال� � � � � � �ش � � � � � ��روع ف� ��ي
إن� �ش ��اء م �ق��ر دائ ��م
ل� � � � �ل � � � ��وزارة ي��ض��م
جميع قطاعاتها
وي� �ع ��د أول مبنى
مم �ل��وك ل �ه��ا مبكة
م � �ن� ��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا

ت��دش�ين برنامج:
(ح� � ��ج منخفض
ال� � � �ت� � � �ك� � � �ل� � � �ف � � ��ة)
ووض� � ��ع ض ��واب ��ط
وت� � �ن� � �ظ� � �ي� � �م � ��ات
ص���ارم���ة للعمرة
للحد من التخلف

العدد الرابع رجب 1432هـ

39

ضيف العدد

الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة:

مؤسسات أرباب الطوائف بمثابة معهد
إلعداد سفراء لمكة وللمملكة
مكة المكرمة :الرفادة

أكّ � ��د س��ع��ادة ال��دك �ت��ور ع �ب��دال �ع��زي��ز ب��ن عبدالله
اخلضيري ،وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة ،رئيس
اللجنتني (التحضيرية والتنفيذية) ألعمال احلج،
أن صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل ،أمير
منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احل��ج املركزية،
يؤكد دائم ًا على ض��رورة التنسيق مع وزارة احلج،
والتواصل مع مختلف مؤسسات أرب��اب الطوائف،
وأن سموه الكرمي يركز على تأصيل ثقافة العمل
اجلماعي والعمل بروح الفريق الواحد ،بأن يعمل
اجلميع من أجل رسالة واحدة وهدف واحد محدد،
أال وه��و خ��دم��ة ض�ي��وف ب�ي��ت ال�ل��ه احل� ��رام .وحول
ص��دى زي��ارات��ه امليدانية ملؤسسات ال�ط��واف��ة ،ذكر
أنها هدفت إلى أن يكون قريب ًا من العاملني في هذه
امل�ي��ادي��ن وق��ري�ب� ًا م��ن املتخصصني أص�ح��اب الشأن.
وأشار إلى أن مؤسسات أرباب الطوائف هي األقرب
إل��ى احل���اج ،واألع� ��رف مبتطلباته ،واألق� ��در على
تلبيتها ،مبا تضمه من كوادر ،ومبا متلكه من إمكانات
كبيرة وخبرات متراكمة .وأن أهالي مكة املكرمة ـ
رج� ً
�اال ونساء ـ يتشرفون بخدمة ضيوف بيت الله
ً
احل��رام ،ويعتبرون ه��ذه اخلدمة نوعا من التقرب
إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح ،فتراهم
وكلهم شوق خلدمة ضيوف بيت الله الرحمن في
مختلف األعمال ومختلف التخصصات ،وبكل ما
ميلكون من طاقات بشرية وإمكانات م��ادي��ة .جاء
ذلك في حوار صحفي موسع ،أجرته (الرفادة) مع
سعادته مؤخر ًا مبكتبه مبقر اإلمارة مبكة املكرمة،
ح �ي��ث ت��وج �ه��ت ف ��ي ال��ب��داي��ة ب��ال �ش �ك��ر لسعادته
الس�ت�ق�ط��اع ه ��ذا اجل ��زء امل �ق��در م��ن وق �ت��ه الثمني،
وإت��اح��ة ه ��ذه ال �ف��رص��ة ل�ه��ا إلج� ��راء ه ��ذا احل���وار.

أدوار العاملني ف��ي مؤسسات أرباب
ال� �ط ��وائ ��ف ك �ب �ي��رة ج � ��د ًا لتحقيق
أهداف وطموحات القيادة السعودية
40
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ثقة غالية
في بداي���ة اللقاء ،باركنا لس���عادته ولكل أهالي منطق���ة مكة املكرمة،
ص���دور األمر امللكي الك���رمي بالتمديد لصاحب الس���مو امللكي األمير
خال���د الفيصل أمير ًا ملنطقة مكة املكرمة ألربع س���نوات قادمة ،والذي
تزام���ن صدوره مع إجراء هذا احل���وار ،فقال" :في البداية أرحب بكم،
وأسأل الله س���بحانه وتعالى ملجلتنا الوليدة هذه كل توفيق ،وأن تكون
م���رآة صادقة لعرض املوضوعات التي ته���م أهالي مكة املكرمة بصفة
خاصة ،وس���كان اململكة بش���كل عام ،وأن يجد فيها ضيوف بيت الله
احل���رام القادمني ما يس���رهم ويلبي حاجاتهم م���ن معلومات عن مكة
املكرمة" .وأضاف" :وأيض ًا نحمد الله سبحانه وتعالى على الثقة امللكية
في صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل ،والتمديد لسموه أمير ًا
ملنطقة مكة املكرمة مبرتبة وزير ألربع س���نوات قادمة ،واحلقيقة أن هذه
ثقة غالية وفي الوقت نفس���ه مس���ؤولية كبيرة جد ًا ..وأصدقك القول إن
اإلنس���ان قد ال يسعد بها كثير ًا ..ألنها مس���ؤولية عظيمة ،وملكانة مكة
املكرمة ..وقدسية املكان ..وأهمية سكان املكان ،الذين هم ضيوف بيت
الله احلرام ،وس���مو أمير املنطقة ـ وفي كل مناس���بة ـ يركز دائم ًا على
حرصه املطلق في االهتمام بأهل مكة املكرمة وضيوف بيت الله احلرام،
ويؤكد أيض ًا وفي كل مناس���بة على كيفية التعامل مع ضيوف بيت الله
احلرام ،ووجوب إيالئهم فائق الرعاية وعظيم االهتمام".

واعتمده سمو وزير الشؤون البلدية والقروية" .ويضيف سعادة وكيل اإلمارة:
"فهذه هي املظلة التنموية املكانية لكل األنشطة املطلوبة ملنطقة مكة املكرمة،
والتي ستكون معين ًا ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ ملجلس املنطقة وللقطاعات
املعنية بالتنمية ،س���واء في املنطقة أو ف���ي مختلف الوزارات لتحديد نوعية
املش���روعات املطلوبة لتنمية مكة املكرمة ،وقد بدأت فع ًال مسيرة التنمية من
اإلنسان والمكان
هذا املنطلق ،وبناء عليه وضعت خطة عش���رية حددت املش���روعات املطلوبة
ويضي���ف الدكتور اخلضي���ري" :ولعلها مناس���بة أن ندخل من خاللها
خالل العش���ر س���نوات القادمة من بداية اخلطة ،ونحن في الوقت الراهن
أيض ًا إلى رؤية س���موه لتطوي���ر منطقة مكة املكرم���ة ،وأذكر أنه وفي
في الس���نة الثالثة من هذه اخلطة العشرية ،ملعرفة ما هي املشروعات التي
لقاءات عديدة ،وكان من أهمها لقاء دعا فيه أكثر من  120متخصص ًا
أجنزت ،وما هي املشروعات التي حتت اإلجناز ،حتى تكون العملية التنموية
ومتخصصة من املهتمني من أبناء وبنات
التخطيطية متكاملة ومترابطة ،ونس���تطيع أن
مكة املكرمة ـ رجا ًال ونس���اء ـ ومت احلوار
نعالج مكامن اخللل ف���ي خطط التنمية ،وفي
أمير املنطقة يؤكد دائم ًا على ضرورة
خالله ح���ول الرؤية والصورة التي ميكن
الوقت نفس���ه نقضي على ظاهرة ما اس���ميه
أن تكون عليها مكة املكرمة خالل الفترة
في احلقيقة بـ (املتطلبات الشخصية) ،ليصبح
التنسيق م��ع وزارة احل��ج والتواصل
ً
ً
القادمة ،واتفق اجلمي���ع على أن تنطلق
ً
العمل عمال مؤسس���يا ،ومبني���ا على منهجية
التنمية من مكة املكرمة ،وأكد فيه س���مو
علمية متكاملة".
م� ��ع م���ؤس� �س���ات أرب� � � ��اب ال� �ط ��وائ ��ف
أمي���ر املنطق���ة أن الكعبة املش���رفة هي
منطلق بناء اإلنسان وتنمية املكان ،ولذا
االرتقاء باإلنسان
ً
فقد ركزت استراتيجية منطقة مكة املكرمة
ور ّدا عل���ى س���ؤالنا حول أبرز املش���روعات
على محور بناء اإلنس���ان وتنمية املكان،
املس���تقبلية املوعود بها احلج���اج ،وما يحمل
وانطلق���ت من هذا التوج���ه ،وبنيت على
املستقبل لهم ـ إن شاء الله تعالى ـ في القريب،
«أرب ��اب ال�ط��وائ��ف» فئة رفعت شعار
مجموع���ة من املرتكزات ،ومنها أن تكون
من صروح ومنش���آت خدمية في مكة املكرمة
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الكعبة هي املنطل���ق ،وأن يكون ضيوف
واملدين���ة املنورة واملش���اعر املقدس���ة ،أجاب
بيت الله احلرام هم املستهدفون باخلدمة
سعادته بقوله" :كما أوضحت لك سلف ًا ..فإن
ن �ص��ب أع�ي�ن�ه��ا ف��ي ك��ل م �ك��ان وزم ��ان
دون إهمال حقوق الس���كان املقيمني في
اس���تراتيجية مكة املكرمة ق���د ركزت على أن
مكة املكرمة ـ س���واء كان���وا مواطنني أو
تكون الكعبة الش���ريفة ه���ي املنطلق لالرتقاء
وتأكيد
التحتية،
والبنية
واملرافق
مقيمني ـ بجانب االهتمام باخلدم���ات
باإلنس���ان وتنميته ،لتقدمي أفضل اخلدمات لضيوف بيت الله احلرام ،وهذا
دور الشراكة مع القطاع اخلاص" .وميضي سعادته قائ ًال" :وتعتبر هذه
يستوجب أن تقدم لهم مكة املكرمة كنموذج لإلنسان واملكان املميز على وجه
احملاور مجموعة مرتكزات أساسية لوضع استراتيجية تنموية متكاملة
األرض ،وكما تعلم ويعلم اإلخوة واألخوات القراء ،أن العالم كله يتابع مكة
ملنطقة مكة املكرمة ،وأكد فيها س���مو أمي���ر املنطقة على أهمية حتقيق
املكرمة في مختلف املواس���م ،ومنها ش���هر رمضان املبارك ،ومنها مواسم
التنمية املتوازنة والش���املة واملتوازية بني مختلف احملافظات في منطقة
العمرة واحلج ،واليوم ـ ولله احلمد ـ أصبح لدينا قناة بث مباشر من احلرم
مكة املكرمة ،بحيث تش���مل التنمية كل قرية ومدينة ،والوصول إلى كل
املك���ي الذي تأوي إليه أفئدة جميع املس���لمني في مختلف أصقاع األرض،
ً
مواط���ن ،وتغطية كامل احليز املكاني في منطقة مكة املكرمة ،وكان من
كما أن مكة املكرمة أصبحت قبلة أيضا لدول وملؤسس���ات عاملية ملتابعة ما
حسن الطالع أن تزامنت هذه اإلستراتيجية مع إعداد املخطط اإلقليمي
تضمه من حشود عظيمة من احلجاج واملعتمرين ،لتلفت نظر جميع شعوب
ملنطق���ة مكة املكرمة ،والذي قامت به وزارة الش���ؤون البلدية والقروية،
العالم ،خاصة املتخصصني في إدارة احلش���ود وفي إدارة األزمات وإدارة
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الك���وارث وغيرها ،والتي تهتم بهذا النوع من اجلمع الذي يعد جتربة فريدة
على مس���توى العالم ،أن يجتمع هذا العدد الكبير الذي يبلغ ماليني البشر".
ويضيف" :وهذه احلش���ود الكبيرة ،وضعت مس���ؤولية عظيم���ة على القيادة
السعودية وفي كل العصور املاضية ،وخاصة في هذا العصر الزاهر ،عصر
خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزي���ز أيده الله ،حيث نرى
توجه ًا كام ًال وقوي ًا لتطوير منطقة مكة املكرمة بشكل عام ،ومدينة مكة املكرمة
بش���كل خاص ،وخير مثال على ذلك مشروع توسعة احلرم املكي الشريف،
وهو واحد من عدة مشروعات عمالقة وجبارة في هذا املجال ،وكذلك مشروع
توسعة املسعى ،ومشروع منش���أة اجلمرات العمالق ،الذي انتهى بالكامل،
وكذلك مشروع تطوير املشاعر املقدسة ،مبنى ومزدلفة وعرفات ،والتي يجري
العمل بها لتطويرها ومعاجلة أي مالحظات ـ إن وجدت ـ قد تسبب شيئ ًا من
اإلزع���اج أو املضايقة أو تؤدي لعدم تق���دمي اخلدمة بالوجه األكمل للقادمني
ألداء شعيرة احلج ،أو للقادمني ألداء مناسك العمرة".

اجله���ود أيض ًا ،جه���ود يقوم بها القطاع اخلاص من خ�ل�ال توفير العديد من
املش���روعات التي يتطلبها القادم إلى مكة املكرمة من اإلس���كان ومن اإلعاشة
ومن اخلدمات األخرى ،وهي مش���روعات حتت التنفي���ذ نراها اليوم ،واجلميل
فيها احلقيقة أنها أصبحت مش���روعات تطوير متكامل���ة ،يوازيها في احلقيقة
جهد مش���ترك كذلك بني القطاع اخلاص والقط���اع احلكومي من أجل تطوير
العشوائيات ،ليصبح اليوم عندنا عدد من املشروعات التطويرية لتطوير األحياء
العش���وائية وكما نعرف ويعرف اإلخوة واألخوات القراء ،أن الهدف من تطوير
األحياء العش���وائية هو االرتقاء باإلنسان املقيم في هذه األحياء وتقدمي كل ما
يحتاج���ه من مراف���ق ومن خدمات ومن بنى حتتية ،حت���ى نضمن ـ بحول الله
سبحانه وتعالى ـ أن تكامل العطاء من بناء اإلنسان وتنمية املكان".

االهتمام المعرفي
ومبا أن مش���روعات حضارية بهذا املستوى ،البد وأن يواكبها تدريب ملقدم
اخلدمة ،وتوعية ملس���تقبل اخلدمة ،وهو احلاج واملعتم���ر ،أو حتى الزائر أو
رؤى وأفكار
القاطن في مكة املكرمة ،فقد حتدث سعادة
ويضي���ف س���عادة وكيل اإلم���ارة" :كما أنه
الدكتور اخلضيري حول جهود اإلمارة في
يشهد اجلميع ألهالي مكة تدافعهم
من أبرز هذه املش���روعات الت���ي رأت النور
هذا الصدد ،بقوله" :في احلقيقة أحاول أن
في الفترة األخيرة ،مش���روع خادم احلرمني
أعطي���ك أكثر من ص���ورة ،فعندما نتحدث
لنيل شرف خدمة احلاج وتسابقهم
الش���ريفني لس���قيا زمزم ،الذي يع���د واحد ًا
عن االهتم���ام باخلدمات ،س���يتم التركيز
ع �ل �ي��ه ألن� ��ه ش� ��رف ال ي �ع �ل��وه شرف
م���ن املش���روعات اإلنس���انية العظيمة التي
على التواصل مع اإلنسان نفسه واالرتقاء
حرص خادم احلرمني الش���ريفني عليها منذ
مبا يقدم م���ن خدمات ،وهن���ا نقطة مهمة
وقت مبكر ،بهدف توفي���ر ماء زمزم وتقدميه
يج���ب أن نركز عليها ،فنحن ال نقول إمارة
بشكل صحي الئق ،وبكل أريحية وفق طريقة
منطقة مك���ة املكرمة ،بل نقول كل العاملني
حضارية متميزة فيما يتعلق بالتعبئة ،وفيما
في مكة املكرمة في القطاع احلكومي وفي
يتعلق بالنظافة ،وفيما يتعلق بسهولة وصول
القط���اع اخلاص وقط���اع املجتمع املدني
أمت � �ن� ��ى أن ت � �ب� ��رز ج � �ه� ��ود «أرب� � � ��اب
ه���ذه العبوة للمس���تخدم ،وجعلها هدية لكل
والقطاع اإلعالمي والقطاع األكادميي وكل
الطوائف» أكثر حتى يعرف اجلميع
حاج ومعتم���ر لرفع الكلفة عل���ى الناس في
املواطنني ،وبن���اء عليه في احلقيقة وضعت
تكلف���ة احلصول عليه���ا ،وكما تعل���م ويعلم
استراتيجية متكاملة نابعة عن استراتيجية
أن إن � �س� ��ان م� �ك ��ة ي��ع��ت��ز وي��ت��ش��رف
اجلمي���ع ،ف���إن لي���س عليها تكلف���ة حقيقة،
منطق���ة مكة املكرمة رك���زت على االهتمام
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وإمنا هي تكلفة رمزية وتش���غيلية فقط ،كما
املعرفي والتواصل م���ع املجتمع من خالل
أوضح معالي الش���يخ صالح بن عبدالرحمن
حملة( :احل���ج عبادة وس���لوك حضاري)،
ً
احلصني ،الرئيس العام لش���ؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي ،فإنها نعمة
وكم���ا نعرف جميعا أن احلج عبادة أمر متع���ارف عليه والكل ملتزم به ،وما
إضافية من نعم الله س���بحانه وتعالى ،سيرت على يد خادم احلرمني الشريفني
يضاف له هو الس���لوك احلضاري ،فهذه الشعيرة سواء كانت حج ًا أو عمرة
املل���ك عبدالل���ه بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ خلدمة ضي���وف بيت الله احلرام من
خلفها س���لوك حضاري ،ونحن نحتاج أن نبرز هذا الس���لوك احلضاري من
حجاج ومعتمرين ومقيمني في مكة املكرمة" وميضي قائ ًال" :وهذه املش���روعات
مقدم اخلدمة ومن مس���تقبل اخلدمة ،فمن مقدم اخلدمة كل القطاعات املعنية
كلها ف���ي احلقيقة أعطت تصور ًا متكام ًال لهيئة تطوير مكة املكرمة واملش���اعر
بتقدمي اخلدمة ،س���واء القطاعات األمنية أو القطاعات املدنية أو مؤسسات
املقدس���ة ،والتي خرجت برؤى وأفكار متكاملة ،أعلن عنها سمو النائب الثاني،
الطوافة أو ش���ركات ومؤسس���ات خدمات احلج أو العم���رة أو املواطن إلى
وسمو أمير املنطقة ،وهو مشروع امللك عبدالله إلعمار مكة املكرمة ،والذي يركز
آخره".
بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية ودعم وسائل النقل املختلفة ،ومعاجلة
التكامل اإلنساني
كل ما يتطلب ذلك من مشروعات اإلسكان ومتطلبات القادمني إلى مكة املكرمة،
ويواص���ل حديثه" :فبدأنا نؤكد في حملة احلج عبادة وس���لوك حضاري على
واالهتمام بس���كان مكة املكرمة وتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات وبنى
أهمية التكامل اإلنس���اني ملنطق���ة مكة املكرمة وملدينة مكة املكرمة بش���كل
حتتية ،وأيض ًا تقدمي تصورات ملتطلبات احلجاج واملعتمرين من نقل وس���كن،
خاص ،واس���تعنا في احلقيقة مبش���روع تعظيم البلد احلرام الستنباط أهم
لتصبح مكة املكرمة اليوم ،وكما يقول كثير من املهتمني بالتنمية ،بأنها أصبحت
اخلصائ���ص التي خص الله س���بحانه وتعالى بها مكة املكرمة ـ اإلنس���ان
ورش���ة عمل ،يدور العمل فيها على مدار الس���اعة ،وأنا أعتقد أنك عندما تزور
واملكان ـ ومتييزه له ،وأخذنا هذه اخلصائص وبدأنا نطور فيها كسلوك نبرزه
توس���عة احلرم أو بعض املشروعات األساسية أو الطرق ،جتد أن فيها العمل
ً
ملق���دم اخلدمة وملس���تقبل اخلدمة وأيضا للمتلقي ،وبدأن���ا رحلة احلج عبادة
على مدار الـ  24س���اعة ،كما تلحظ وجود آالف العاملني في هذه املواقع على
وس���لوك حضاري مبعرفة اآلثار الس���لبية املؤثرة على تقدمي اخلدمة بشكل
مدار الس���اعة وفي كل األوقات ،وعلى مدار األسبوع وعلى مدار الشهر وعلى
أفضل ،وكان من أهم املش���كالت في احلقيقة عقبة احلجاج غير النظاميني،
مدار العام ،فهنالك س���باق مع الزمن من أجل إجناز هذه املش���روعات وخدمة
ومت التركيز عليها في بداية احلملة بالتنبيه على أن هناك أعداد ًا كبيرة جد ًا
بيت الله احلرام" .ويضيف سعادة الدكتور عبدالعزيز اخلضيري" :ويوازي هذه
42

العدد الرابع رجب 1432هـ

من احلجاج غير النظاميني يؤثرون سلب ًا على ما يقدم من خدمات للحجاج،
بس���بب أنهم يكونون عبئ ًا عل���ى احلج ،فإنك عندما تخط���ط للحج ..تخطط
للطاقة االستيعابية للمشاعر املقدسة ،فتعرف أنه ستتعامل مع مليوني حاج،
وعندم���ا يأتيك مليونا حاج غير نظامي ،فهذا يعن���ي أن هنالك ضغط ًا على
مضاعفة اإلعاشة وعلى احلركة ،مما يسبب إرباك ًا للحركة ،ويؤدي إلى بروز
ظاه���رة االفتراش ،وهنا بدأت اخلط���وة األولى ،والتي هي منع احلجاج غير
النظامني من خالل التوعية باآلثار الس���لبية للحج غير النظامي وللحج بدون
تصريح ،والتأكيد على احت���رام النظام ،والتأكيد على اإليثار ،والتأكيد على
حق صاحب التصريح بأن���ه أولى بأن يحصل على اخلدمة الكاملة املتميزة،
وبدأت احلملة التثقيفية التوعوية ،ثم احلملة ،وفي النهاية الس���نة األولى من
هذه احلملة ،درس���نا األس���باب التي أدت إلى تفاقم ظاه���رة احلجاج غير
النظاميني ،وكانت هناك أسباب كثيرة ،من أهمها أن حمالت احلج الداخلية
قد تكون بأسعار مرتفعة ،وكذلك استخدام املركبات الصغيرة".
حزمة إجراءات
ً
وميض���ي الدكتور عبدالعزي���ز اخلضيري قائال" :ص���در توجيه كرمي خلادم
احلرمني الش���ريفني ب���أن متنع املركبات التي تقل ع���ن  25راكب ًا من دخول
املشاعر املقدسة ،والذي طبق في السنة الثانية من احلملة ،وأدى في احلقيقة
إل���ى منع نح���و  37ألف مركبة من الدخول للمش���اعر ،مما أتاح مس���احة
أوسع للحركة ،وفي الوقت نفسه صدر توجيه سمو النائب الثاني بأن تدرس
مش���كالت احلج وأسعار احلمالت ،وبالفعل قامت وزارة احلج بتشكيل فريق
عمل ودرس���ت مشكلة األسعار ،وصدر توجيه من معالي وزير احلج بتطبيق
احلج منخفض التكلفة ،وذلك بتقدمي بعض ش���ركات حجاج الداخل خدمات
احلج بتكلفة مقبولة وميس���رة للحجاج في الداخل س���واء س���عوديني أو غير
سعوديني ،وفي العام الذي يليه صدرت العقوبات الرادعة للمخالفني فانخفض
أيض ًا عددهم بشكل كبير جد ًا ،ورأينا الكثير من النتائج اإليجابية ،وال زلنا
نؤكد ـ بإذن الله س���بحانه وتعالى ـ على منع احلجاج غير النظاميني ،ومنع

مؤسسات أرب ��اب ال�ط��وائ��ف ه��ي األق ��رب إلى
احلاج واألقدر على تلبية متطلباته مبا تضمه
م��ن ك ��وادر ومب��ا متلكه م��ن إم�ك��ان��ات وخبرات
املركب���ات أقل م���ن  25راكب ًا والتنبيه والتحذير من ش���ركات احلج الوهمية
وإيضاح آثارها السلبية ـ لألسف ـ على تقدمي اخلدمة ،وفي هذه السنة بإذن
الله سبحانه وتعالى وبالتنسيق مع أمانة العاصمة املقدسة ،وأيض ًا مع وزارة
الش���ؤون البلدية والقروية ،نقوم بدراسة أفضل السبل لتطوير آلية النظافة،
لتخفيض اآلثار الس���لبية لعدم النظافة ،والكل يعلم أن هذه األعداد الكبيرة
ج���د ًا للحجاج ،تتطلب عادة أدوات وآليات وطرق مختلفة وغير تقليدية ،وغير
ما تعودنا عليه في حياتنا اليومية في مدننا ،وهناك توجه بإذن الله سبحانه
وتعالى من خالل حج هذه الس���نة ،لتطبيق بعض التوجهات احلديثة لتحقيق
النظافة املتميزة للمشاعر املقدسة ،وأيض ًا في مدينة مكة املكرمة ،في الوقت
نفس���ه سيوازي هذا اجلهد ،جهود كبيرة متت في السابق ومت التأكيد عليها
في املرحلة احلالية فيما يتعلق مبعاجلة بعض الظواهر الس���لبية ،كالنشل أو
الشحاذة أو الباعة اجلائلني ،أو بيع األطعمة غير الصحية والنظيفة ،وأيض ًا
حتفيز ودعم البرامج الناجحة ،مثل جلنة الس���قاية والرفادة مبا يتعلق بتوفير
الوجبات للحجاج واملعتمرين ،وه���ذه كلها مجموعة من البرامج تندرج كلها
حتت مظلة االهتمام ببناء اإلنسان وتنمية املكان".
آليات العمل
وم���ن املعل���وم أن س���عادة الدكتور عبدالعزي���ز اخلضيري يت���رأس اللجنة
التحضيري���ة والتنفيذية ألعم���ال احلج ،وحول آليات عم���ل اللجنتني حتدث
قائ ًال" :دعنا نبدأ باحلديث عن اللجنة التحضيرية ،فمهام اللجنة التحضيرية
في احلقيقة تنحصر في تنس���يق العم���ل بني مختلف جلان احلج ،فكما تعلم
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ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت� ��أص � �ي� ��ل ث � �ق� ��اف� ��ة ال� �ع� �م ��ل
اجل �م��اع��ي وال �ع �م��ل ب� ��روح ال �ف��ري��ق ال��واح��د
خل� � ��دم� � ��ة ض � � �ي� � ��وف ب� � �ي � ��ت ال � � �ل� � ��ه احل � � � ��رام
ويعلم اجلميع ،أن في احلج العش���رات من اللجان التي تضم املختصني
واملهتم�ي�ن بأعمال احلاج ،فتقوم بالتنس���يق بني كل ه���ذه اللجان ،وهي
تعمل ب���روح الفريق الواحد ،ومن هذا املنطلق مت االتقاق على تش���كيل
جلنة حتضيرية متثل كل املعنيني بش���كل مباشر في أعمال احلاج ،وهي
عبارة عن س���كرتارية للجنة احلج املركزية ،ويتم عرض املوضوعات عليها
ومناقش���تها واتخاذ بعض القرارات التي يتطلبها سرعة العمل ،ورفع ما
تراه اللجنة لس���مو رئيس جلنة احلج املركزية ،ثم الرفع إلى سمو رئيس
جلنة احلج العليا ،فهذه أب���رز آليات أعمالها ،وتتجمع مرة أو مرتني في
األس���بوع على مدار العام حس���ب اخلطط اخلاصة باملواس���م مبا فيها
رمض���ان وخطة احل���ج ومتطلبات من كل جهة ،وبهذه املناس���بة أود أن
أقول إنه في ش���هر رمضان ،يتم وضع خطة تشغيلية تفصيلية لكل قسم
من املنطقة املركزية التي تش���مل املسجد احلرام والساحات احمليطة به
واملنطقة املركزية بشكل عام" .وميضي سعادة وكيل إمارة املنطقة قائ ًال:
"وفي املقابل هنالك اللجن���ة التنفيذية ألعمال احلاج ،ودورها هو النزول
إل���ى امليدان ومعاجلة املش���كالت التي تنتج عن تنفي���ذ بعض القرارات،
ومعاجل���ة بعض كوامن اخللل الذي قد ينتج من عدم تنفيذه هذه األوامر
ميداني��� ًا ،حيث إن األعمال الورقية تأخذ وقت��� ًا كبير ًا جد ًا ،ونحن عندما
نتكلم عن أيام احلاج ،نتكلم عن أيام معدودات ،ولهذا الس���بب ..فاللجنة
التنفيذي���ة هي في احلقيقة اللجن���ة التي متلك القرار امليداني ملعاجلة أية
ظاهرة سلبية أو خلل قد يؤثر على أعمال احلاج".
فريق واحد
وحول أه���م انطباعاته ومش���اهداته خ�ل�ال زياراته امليداني���ة التفقدية
ملؤسس���ات الطوافة ،قال س���عادة الدكتور عبدالعزي���ز اخلضيري" :في
الواقع هذه ليس���ت زيارات تفقدية ،فنحن جميع ًا في حقيقة األمر عبارة
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عن فريق واحد ،كما ذكرت في بداية حديثي ،أن س���مو أمير املنطقة دائم ًا
يركز على تأصيل ثقافة العمل اجلماعي والعمل بروح الفريق الواحد ،وأن
نعمل جميع ًا من أجل رس���الة وهدف واحد محدد وهو خدمة ضيوف بيت
الله احلرام ،وحتى يس���تطيع اإلنس���ان أن ينطلق من املعرفة ،ومن قاعدة
أن ي���رى احلاضر ،وأال يرى الغائب ،فالغائب ال يعلم به إال الله س���بحانه
وتعالى ،وأن يكون اإلنسان قريب ًا من العاملني في امليدان ،وأن يكون قريب ًا
من املتخصصني أصحاب الشأن ،وأن نعرف جميع ًا أن مؤسسات الطوافة
ف���ي احلج ،هي األق���رب إلى احلاج ومتطلباته ،وهي األق���در على تلبيتها،
كما جاءت توجهات كرمية لس���مو أمير املنطقة بالتنس���يق مع وزارة احلج
والتواصل مع مختلف مؤسس���ات أرباب الطوائف" .ويستطرد :وثاني ًا أود
أن أق���ول إنها في احلقيقة كانت رحلة من أجم���ل الرحالت ،أن ترى فع ًال
أبناء مكة املكرمة ـ رجا ًال ونس���اء ـ وكلهم ش���وق خلدمة ضيوف بيت الله
احلرام ،م���ن مختلف األعمار ومختلف التخصصات ومبختلف اإلمكانات،
وأيض ًا كانت احلقيقة رحلة ناجحة جد ًا ،وأمتنى أن تبرز هذه اجلهود أكثر
وأكثر حتى يعرف اجلميع أن إنس���ان مكة املكرمة يتشرف بخدمة ضيوف
بيت الله احل���رام ،ويعتبر هذه اخلدمة نوع ًا من التقرب إلى الله س���بحانه
وتعالى بالعمل الصالح".
دعم التميز
ك ّرم���ت جائزة مكة للتميز إحدى مؤسس���ات الطوافة وأعطتها جائزتها في
دورته���ا الثالثة ،وعن مدلوالت ه���ذا التكرمي وانعكاس���اته على أداء هذه
املؤسسة ،وعلى مؤسس���ات أرباب الطوائف األخرى ،حتدث سعادة وكيل
إمارة منطقة مكة املكرمة قائ ًال" :أحب في البدء أن اتطرق للجزء األول من
الس���ؤال ،واحتدث فيما يخص هذه اجلائ���زة ،فاجلائزة أو ًال هي حلقة من
حلقات تنفيذ إستراتيجيات منطقة مكة املكرمة ،واختيار مكة املكرمة اسم ًا
له���ذه اجلائزة اخلاصة بالتميز ،ينبع من مكانة مكة املكرمة ،ومن أنها رمز
كما يقول إخواننا رجال األعمال ،)Brand Name( :أي ماركة مسجلة،
والتميز أوضحه سمو أمير املنطقة بأنه هو اخلروج عن العمل املألوف ،وأن
كل إنس���ان مطلوب منه عمل ،لكن اإلنسان الذي يتميز ويخرج بعمل غير
مألوف يكون متميز ًا" .وزاد" :فإذا فازت مؤسس���ة من مؤسس���ات الطوافة
به���ذه اجلائزة ،فهذا يبرز الدور املتميز الذي قدمته هذه املؤسس���ة مقارنة
بقرينتها من املؤسس���ات األخرى ،وهذا ليس إق�ل�ا ًال من جهود اآلخرين،
ولكنه في احلقيقة متي���ز واضح وخروج عن املألوف وعن العادة ،واجلائزة
كما مت توضيح أهدافها ورس���التها ومهامها في كثير من املناسبات ،هي
البحث عن األفراد وعن املؤسس���ات وعن األعمال املتميزة في منطقة مكة
املكرم���ة وإبرازها ،حتى نقدمها كنموذج ملختلف األفراد واملؤسس���ات ،ثم
للعالم كله ـ بإذن الله سبحانه وتعالى ـ وأمتنى من الله سبحانه وتعالى أن
تكون هذه اجلائزة محفزة للجميع ،وليس فقط ملؤسس���ات الطوافة ،بسبب
أنها تستهدف اجلميع ـ رجا ًال ونساء ..كبار ًا وصغار ًا ـ فهي ليس محدودة
مبؤسسات معينة وال لقطاع معني وال لفئة معينة ،ولكنها تبحث عن التميز
أينما كان وتدعم هذا التميز بكل ما أوتيت من قوة".
عمل حضاري
وحول الدورة االنتخابية الثالثة التي خاضتها مؤسس���ات أرباب الطوائف
مؤخر ًا ،الختيار مجالس إدارات جديدة ،حتدث سعادة الدكتور عبدالعزيز
اخلضيري قائ ًال" :أنا في احلقيقة س���عيد جد ًا بأن نعيش هذه التجربة مع
زمالئنا في مؤسس���ات أرباب الطوائف ،وأن ن���رى هذا العمل احلضاري

والراق���ي واملتميز ،يجري بني أبناء ه���ذه الصناعة ـ إن صح التعبير ـ
وأمتنى من الله س���بحانه وتعالى مخلص ًا أن تس���ود بني اجلميع روح
الفري���ق الواحد والتنافس الش���ريف من أجل خدم���ة ضيوف بيت الله
احلرام ،وأنا اعتبر أي إنسان يدخل في مجال هذه املهن العريقة ليس
هدف���ه الربح املادي أبد ًا ،ولكن في احلقيقة هو التنافس من أجل الفوز
باآلخرة ،ومن أجل كس���ب رضا الله س���بحانه وتعالى ،ثم حتقيق رؤية
وطموح قيادة اململكة العربية السعودية برئاسة خادم اجلرمني الشريفني
نحو تقدمي كل جهد ممكن لضيوف بيت الله احلرام ،فالتنافس الشريف
الذي نعيشه هذه األيام ،دليل على حب إنسان مكة املكرمة لعمل اخلير
والتنافس علي���ه ،مثل التنافس على الصف���وف األولى في الصالة ،ملا
للصف األول من فضل عظيم دلت عليه األحاديث النبوية ،لذا فيش���هد
اجلميع ألهالي مكة املكرمة تدافعهم لنيل هذا الش���رف ـ ش���رف خدمة
احلاج ـ وتس���ابقهم عليه ،ألنه ش���رف ال يعلوه شرف ،وخدمة ال تعلوها
خدمة ،وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم جميع ًا التوفيق".
نقل الحجاج
من املالحظ أن لس���عادة الدكتور عبدالعزيز اخلضيري اهتمام خاص
مبس���ألة (نقل احلجاج) ،وكان لسعادته دور كبير في ترؤس العديد من
ورش العمل اخلاصة بهذا األمر في العام املاضي ،ملناقشة عدة محاور
فيها .وإجابة على سؤالنا عن سر هذا االهتمام مبوضوع النقل حتديد ًا
قطار المشاعر
ضمن منظومة احلج ،أجاب س���عادته ضاحك ًا" :يبدو لي أنك أنت مهتم
وإجابة على س���ؤالنا حول تقومي س���عادته لتجربة قطار املشاعر املقدسة،
مبوضوع نقل احلجاج أكثر مني ،والدليل على ذلك حرصك على حضور
خاصة وأنه قد عمل بصورة جزئية ال تتعدى نس���بة  %30في موس���م حج
ورش العم���ل هذه التي قمنا بتنظيمه���ا" .ويضيف" :إن كل عنصر من
العام املاضي (1431هـ) ،ر ّد بقوله" :لقد س���بقت اآلخرين ،وطرحت وجهة
عناصر التنمية عنصر مهم ،والنقل يعتبر أحد احملاور الرئيسة في عملية
نظري في هذا املش���روع احلي���وي ،واعتبرته
التنمية ،وأنا دائم ًا وفي كل املناس���بات
إضاف���ة حضاري���ة متمي���زة ملنظوم���ة احلج
أش���به النقل بالش���رايني ،فعندما تكون
املكرمة
مكة
منطقة
استراتيجية
ركزت
ومش���روعات احل���ج ،يتواك���ب م���ع التطوير
الشرايني نظيفة وس���ليمة ،ويكون تدفق
العظيم الذي مت في مش���عر منى ،وفي منطقة
الدم فيها جي���د ًا ،تكون الصحة ممتازة،
أن تبدأ التنمية من الكعبة وأن تركز
اجلمرات ،وتوسعة املس���عى ،والعمل اجلاري
وعندما تبدأ الشرايني باالنسداد ..تبدأ
على محور بناء اإلنسان وتنمية املكان
في الوقت الراهن لتوس���عة احلرم املكي ،وفي
مش���كالت القلب ومش���كالت اجللطات
احلقيقة ملس اجلمي���ع األثر اإليجابي العظيم
الدماغية واملشكالت األخرى التي يعاني
لهذا املش���روع اجلبار املتميز ،وأيض ًا عشنا
منها اجلسد في الظهور ،وأنا انظر دائم ًا
جميع ًا اخلط���وات األولى املبك���رة لعمل هذا
للمدن في تخطيطها وفي تصميمها وفي
املشروع ،الذي كما تفضلت عمل بنسبة %30
تفاعله���ا وفي حركتها ،كمثل اجلس���د..
فق���ط ،وقد أعطى نتائ���ج إيجابية كبيرة جداً،
فمختلف أجزاء اجلس���د ،هي من ضمن
أمت� �ن ��ى ل� �ه ��ذه امل �ج �ل��ة ال ��ول� �ي ��دة كل
لكل من استخدم هذا القطار ،واتوجه بالشكر
اس���تعماالت األرض ،والش���رايني مثل
ألهالي
صادقة
مرآة
تكون
وأن
توفيق
لله س���بحانه وتعالى ،ثم خلادم احلرمني على
وس���ائل النقل ،والط���رق وغيرها ،ولذا..
حرصه وإصراره على تنفيذ هذا املش���روع،
فاالهتم���ام بالنقل مهم ج���د ًا في رحلتنا
م �ك��ة وس� �ك���ان امل �م �ل �ك��ة ب �ش �ك��ل ع��ام
وأذكر احلقيقة أنه أثناء عملي في موسم احلج
احلالية ،س���واء فيما يتعلق مبس���ارات
املاض���ي ،وحتديد ًا عندم���ا وقفت على إحدى
الس���يارات أو مس���ارات القط���ارات أو
محطات هذا القطار ،كانت هنالك سيدة سعودية كبيرة في السن ،فسألتني
النق���ل العام ،وهذا في كل املدن ،وعندما تأتي ملكة املكرمة فأنت تتكلم
مباش���رة وقالت لي( :ليه يا وليدي إذا إنتو عارفني تس���وون هذا املشروع
على أن النسبة الكبرى من املعتمرين ،هم من كبار السن ،وفي الغالب
هنا ،ليه ما تس���ونه في كل مدن اململكة ،وتريحونا من السيارات ،وتريحونا
من املرض���ى الذين يعانون م���ن بعض املش���كالت الصحية ،فتحتاج
من مش���كالت السواقني ،وتريحونا من أشياء أخرى كثيرة ..فقد صرنا هنا
أن تتيح لهم وس���ائل نقل أريح ،وكذلك س���رعة في النقل ،وس���رعة في
نتنقل بكل يس���ر وس���هولة ،وإذا جنحتوا في مكة ،يا ولدي نبي باقي مدن
التواصل ،وسرعة الوصول للحرم واخلروج منه مث ًال ،ومن هذا املنطلق
اململكة) ،وبإذن الله سبحانه وتعالى ،في هذه السنة سنرى من اإليجابيات
جاء اهتمام خادم احلرمني الش���ريفني ـ أعزه الله ـ وس���مو ولي العهد،
الكبيرة لهذا املش���روع الشيء الكثير ."،وأضاف" :وبهذه املناسبة املباركة،
وسمو النائب الثاني ،وسمو أمير املنطقة ـ حفظهم الله ـ املتعاظم بهذه
اتوجه بالشكر اخلاص ألستاذي وأخي معالي الدكتور حبيب زين العابدين،
املسألة ،واملتمثل في العديد من املشروعات ،وفي التوجيهات بأن يعمل
وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية ،ورئيس اإلدارة املركزية للمشروعات،
اجلميع بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه األهداف ،ولعل إنشاء شركة
البلد األمني برئاس���ة معالي أمني العاصمة املقدسة ،وشركات أخرى منها
ش���ركة متخصصة للنقل العام وبالذات في الس���كك احلديدية ،سيكون لها
آثار ملموس���ة ـ بإذن الله س���بحانه وتعالى ـ وأدوار رائدة في تطوير شبكة
النقل العام في مكة املكرمة".
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فف���ي احلقيقة هذا الرجل ق���د أفنى كل عمره وهو يعم���ل من أجل تطوير
مختلف املش���روعات في مكة املكرمة ـ وبالذات في املشاعر املقدسة ـ وهو
الرجل الذي حتمل العبء األكبر من الهجوم الذي تعرض له مشروع قطار
احلرمني ،وكان طوال الوقت صابر ًا محتس���ب ًا ،ويرجو في كل وقت من الله
س���بحانه وتعال���ى أن يبرز هذا العمل كما يتمن���ى والة األمر ،وكما يرجو
ه���و ،واحلمد لله كانت النتائج أكثر من ممتازة ،ومرة أخرى وكما تفضلتم
وأش���رمت أنتم ،فإن التشغيل كان بنسبة  %30فقط ،وكان الكل يتخوف من
أن تش���غل مش���روع غير مكتمل ،قد يؤدي لبعض املفاجآت غير السارة،
ولكن احلمد لله والش���كر له ،مت جتاوز هذه املرحلة ،وأعطى هذا املشروع
نتائج إيجابية كبيرة".
معايشة الواقع
ور ّد ًا على س���ؤالنا حول أبرز ما حملت مذكرته اخلاصة ومدونته التي كان
يكتب فيها بعض املالحظات ،أثناء جوالته امليدانية في املش���اعر املقدس���ة
أثناء موس���م احلج السابق من مشاهدات على الطبيعة ،أجاب بقوله" :أود
أن أذكرك مبقول���ة قلتها في بداية هذا احلديث ،وهي أن احلاضر يرى ما
ال ي���راه الغائب ،أو( :ليس من رأى كمن س���مع) ،فأنت عندما تخطط في
املكات���ب وال تتابع التنفيذ على الطبيعة ،تكتش���ف فج���وة كبيرة جد ًا ،ألن
معايش���ة األمر الواقع ومعرفة املش���كالت على أرض الواقع ،والتعامل مع
العاملني ميداني ًا والتواجد بينه���م ،ومعرفة أعمالهم ومتطلباتهم وجهودهم
يرفع من وتيرة اإلجناز ،ولهذا الس���بب كانت تلك اجلوالت امليدانية ،والتي
قد حدث وأن كشفتني الصحف في إحداها" .ويضيف" :كما أود أن أفيدك
بأن س���مو أمير املنطق���ة ،كانت له جوالت دائمة وطوال العام ،س���واء في
املشاعر املقدسة أو في مكة املكرمة أو املنطقة املركزية ،وأيض ًا يقوم سموه
بعمل جوالت رس���مية في مختلف احملافظات ،واله���دف من وراء ذلك كله
في احلقيقة ،هو تفقد األحوال ميداني ًا ،والوقوف على متطلبات الس���كان،
ومتابعة املش���روعات أيض ًا ،كما أن هنالك جوالت ميدانية للمسؤولني في
مختلف األجهزة ،س���واء كانت وزارة احلج أو الشرطة أو األمانة أو غيرها
من القطاعات األمنية والقطاعات اخلدمية ،فكلهم في احلقيقة في امليدان".
وزاد" :وأع���ود ملا ذكرته أنت ،لكي أؤكد أنه من أهم األعمال مناقش���ة كل
املالحظات على احلج ،قبل نهاية موس���م احلج ،وفي هذه الس���نة اجتمعت
جلن���ة احلج املركزية بتاريخ  ،12/26وكان مطل���وب من كل واحد منا أن
يقدم مالحظاته الشخصية ،وأال يعتمد فقط على ما قاله له اآلخرون ،وماذا
رأيت أنت فعلي ًا من إيجابيات وس���لبيات ،وليس فقط الس���لبيات ،والهدف
م���ن رصد اإليجابي���ات أن نعظم الفائدة منها ونطورها ،ومن الس���لبيات
أن نقض���ي عليها ،ولهذا الس���بب قدمنا جميعنا م���ا لدينا من مالحظات،
ترجمت في برنامج عمل ،وكلفت كل جهة لها عالقة بهذه املالحظة بأن تقدم
تصورها ،ونحن في عمل دائم ودؤوب لتجهيز وحتضير خطة احلج القادم،
وأقول لك بهذه املناسبة أن خطة رمضان وخطة احلج من اآلن تقريب ًا شبه
منتهية ،ونحن نعلم ما هي اخلطة التشغيلية للحرم في رمضان ،وماذا نريد
من مشروعات ،وما هو حتت التنفيذ من مشروعات للحج إن شاء الله".
أبراج منى
تطرق س����عادته للحديث حول مشروع أبراج س����فوح جبال منى ،ورد على
م����ا يزعمه البع����ض ،من أن هناك ضبابية أو عدم وض����وح رؤية حول مدى
جناح هذا املش����روع أو فشله ،كما قام بتقوميه بقوله" :أنا أعتقد أنني لست
الش����خص املؤهل لتقومي هذا املشروع ،في ظل وجود فريق عمل متخصص
في هيئة تطوير مكة املكرمة واملش����اعر املقدس����ة ،بالتعاون مع معهد خادم
احلرمني الش����ريفني ألبحاث احلج ،كما أن هنالك أيض ًا تنس����يق مباشر مع
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هيئة كبار العلماء ،وهنالك أيض ًا تواصل مع من استخدم هذه املباني ،ملعرفة
اإليجابيات والس����لبيات ،وهنالك دراسة كاملة وشاملة ،وكما تذكرون ..فقد
أوضح س����مو أمير املنطقة في املؤمتر الصحفي الذي عقده بعد موسم حج
1431هـ ،أن هناك دراس����ة شاملة يقوم بها مكتب عاملي لدراسة تطوير مكة
املكرمة واملشاعر املقدسة ،وس����يقوم مبعاجلة كل متطلبات النقل واإلسكان
واإلعاش����ة وغيرها من اخلدمات التي ترتقي بأعمالنا وجهودنا إلى ما يطمح
إليه س����مو أمير املنطق����ة من الوصول إلى العال����م األول ،حيث إن لكل منا
معان ،تش����مل حسن النظام وحسن
عمله في هذه الكلمة ،بكل ما حتمله من ٍ
العمل وحسن التعامل وسرعة اإلجناز وتبسيط اإلجراءات ،ويتوقع أن يكون
هذا املش����روع وغيره من املش����روعات التي نراها في املشاعر املقدسة ،هي
محل مراجعة ومحل تقومي" .وأضاف" :وباالنطباع الشخصي ..مع اعتقادي
اجلازم بأن االنطباع الشخصي ال ميكن االستناد عليه التخاذ القرار ،دعني
أقول لك إن كل من قابلت ممن س����كنوا في هذه التجمعات السكنية ،أو في
هذه األبراج ،كانوا في احلقيقة سعيدين ،وراضني عن نوعية اخلدمات التي
قدمت لهم ،وعن نظافة املكان وس����هولة احلركة وسهولة الوصول إلى آخره،
ومن كانت له بعض املالحظات السلبية ،فهي محل الدراسة".
العقل المنير
وحول تقومي سعادته للدراسات التي يقوم بها معهد خادم احلرمني ألبحاث
احلج ،وهل هنالك دراسات رأت النور وطبقت على أرض الواقع في الفترة
األخي���رة ،قال" :دعني أقولك لك إن معهد خادم احلرمني ألبحاث احلج هو
في احلقيقة العقل املنير لكل األعمال البحثية ،ولكل نقطة حتتاج إلى دراسة
أو إل���ى إبداع ،معهد خادم احلرمني ألبح���اث احلج موجود لهذا الغرض،
وقد أس���س لهذا الغرض ،ومن جتربتي البس���يطة خالل السنوات الثالث
املاضية ،وال أذكر أن هنالك دراس���ة أعدها معهد خادم حلرمني الشريفني
إال ورأت النور مباشرة ،وخير مثال أذكره هنا هو اخلطة التشغيلية ملوسم
شهر رمضان املبارك ،فمعهد خادم احلرمني الشريفني يشرف مباشرة على
إعداد هذه اخلطة والتواصل مع كل القطاعات املعنية بتقدمي اخلدمات في
هذه احلقبة الزمنية التي ال تتجاوز الثالثني يوم ًا ،وبهذه املناس���بة أود أن
أوضح بأننا نبدأ قبل شهر رمضان وننتهي بعد رمضان ،حيث توضع خطة
تشغيلية تفصيلية إلدارة احلرم والس���احات احمليطة به واملنطقة املركزية،
ويشرف عليها بكل تفاصيلها معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج،
كما يشارك أيض ًا في كثير من الدراسات التي يجري تنفيذها حالي ًا ،ومنها
توس���عة املسجد احلرام ،ودراسة توس���عة خادم احلرمني الشريفني ،ومبا
فيها تطوير الساحات ،ومشروع إعمار مكة املكرمة".
إعداد السفراء
وف���ي ختام هذا احلوار الذي اس���تغرق وقت ًا أطول م���ن احملدد له بكثير،
وجه س���عادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله اخلضيري ،وكيل إمارة منطقة
مكة املكرم���ة ،رئيس اللجنتني التحضيري���ة والتنفيذية ألعمال احلج ،كلمة
للعاملني في مؤسس���ات أرباب الطوائف ،قال فيه���ا" :انتهز هذه الفرصة
لك���ي أحييهم فرد ًا فرد ًا ،وأش���يد مبا يقومون به م���ن أعمال جليلة خلدمة
وف���د الله ،وهم يعلمون متام العلم أن ما يقومون به من أعمال س���ينعكس
إيجابي ًا أو س���لب ًا ..فإن كان تعاملهم حسن ًا ومميز ًا سيكون إيجابي ًا ،وإن
كان تعاملهم غير ذلك ،س���ينعكس سلب ًا ،وسيكون مردوده في غير املتوقع،
ومن هذه القاعدة املهم���ة تنطلق أعمالهم هذه ،وأنا أرجو منهم جميع ًا أن
يحتس���بوا عند الله سبحانه وتعالى جميع أعمالهم ،وأن يدركوا متام ًا أنهم
مس���ؤولون عن إعداد ماليني الس���فراء املمثلني للمملكة العربية السعودية،
ألن كل من يأتي إلى مكة املكرمة ـ س���واء كان حاج ًا أو معتمر ًا ـ ونحسن

التعامل معه ،س���يعود إلى بلده ويذكرنا باخلير ،وهذا يكفي لكي يكون
خير س���فير ُيع ِّرف باململكة العربية السعودية ،فالعاملون في مؤسسات
أرباب الطوائف ،ميثلون معهد ًا قائم ًا بذاته إلعداد وتخريج س���فراء ملكة
املكرمة بصفة خاصة ،وللمملكة العربية السعودية بصفة عامة ،واألدوار
املطلوبة منهم كبيرة جد ًا ،فهم فئة رفعت ش���عار اإليثار ،وجعلت خدمة
ضي���وف بيت الله احلرام والعمل على حتقيق أهداف وطموحات القيادة
السعودية نصب أعينها في كل وقت".
احترام النظام
ووج���ه وكيل إمارة منطقة مكة املكرم���ة كلمة ملتخلفي العمرة ،وللحجاج
غي���ر النظاميني ،وللمفترش�ي�ن ،قال فيه���ا" :أو ًال نحم���د الله أن هناك
انخفاض��� ًا كبير ًا جد ًا في أعداد املتخلفني م���ن احلج والعمرة ،فعندما
يأتي إنس���ان مسلم محتسب ـ س���واء للحج أو العمرة ـ وهو راغب في
عظيم أجر الله س���بحانه وتعالى من خالل أداء مناسك احلج أو شعيرة
العمرة ،ثم يس���يء إلى هذا البلد الذي اس���تضافه ،أو لهذه الش���عيرة
إلى أن ضمن إس���تراتيجية تنمية منطقة مكة املكرمة ،كان االهتمام بالبناء
العظيم���ة ،التي يبرز خاللها العمل اجليد املتق���ن للناس جميع ًا ،فهذه
الهيكلي للمؤسس���ات احلكومية ،وقد وجه سمو أمير املنطقة أن تكون إمارة
تعد جناية كبيرة ،ودائم ًا يقال إن هناك عني حاسدة تبحث عن األخطاء
مك���ة املكرمة أول املعنيني بتنفيذ هذا األمر ،وبناء عليه ..متت هيكلة منطقة
وتبحث عن اإلس���اءة في كل الدول وف���ي كل األماكن ،والبد من وجود
مك���ة املكرمة ،واعتمد ه���ذه الهيكلة من صاحب الس���مو امللكي ولي العهد
ه���ذه الفئة التي تعكر صفو املكان والزمان ،وأنا أرجو أال يكون اإلخوة
رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم اإلداري ،بعد موافقة سمو النائب الثاني وزير
املتخلفون ـ س���واء من احلج أو العمرة ـ هم السبب في اإلساءة ،سواء
الداخلية ،وطبق هذا الهيكل التنظيمي ،الذي من أهم ما يحمله احلرص على
للمملكة أو لشعيرة احلج أو العمرة أو للخدمات التي تقدم لضيوف بيت
تطبيق األنظمة ،حيث أنش���ئت إدارة مبسمى إدارة متابعة تنفيذ األحكام،
الل���ه احلرام ،وأنا مطمئن متام ًا ـ إن ش���اء الل���ه ـ إلى أنه مع األنظمة
ومهمتها األساس���ية التأكد من أن كل حكم ينف���ذ ،ووجد أن أكثر من 18
املوضوع���ة اآلن ،ومع التوعية التي يتم التواصل من خاللها مع اإلخوة
أل���ف حكم لم ينفذ حتى اآلن ،وأنه قد نف���ذت  14ألف ًا واآلن قاربت الـ 15
القادم�ي�ن ألداء احلج أو العمرة ،أن تكون الرس���الة أوضح ،وأن يكون
ً
ً
ألفا خالل سنة ونصف السنة ،وأيضا أنشئت
تعاونهم أكبر ،وهذا ما نلمسه اليوم من
إدارة ضمن وكالة اإلمارة املس���اعدة للتنمية
تع���اون كبير جد ًا من كثير ممن تخلفوا،
ملتابعة تنفيذ املشاريع والعمل على معاجلة كل
أحيي كل العاملني في أرباب الطوائف
واكتشفوا أنهم أخطأوا ،وفي احلقيقة قد
املش���روعات املتأخرة ورسم الرؤية املستقبلية
أب���دت وزارة الداخلية مؤخر ًا الكثير من
ً
ً
به
يقومون
ما
أن
لهم
وأؤكد
ا
فرد
ا
فرد
ملتطلبات التنمية ملنطقة مكة املكرمة ،بالتنسيق
التسامح معهم ،وفتحت املجال ملغادرتهم
مع مجلس املنطقة ،ثم إدارة ثالثة وهي إدارة
دون أي عقوبات أو مساءالت خالل فترة
من أعمال ستنعكس إيجاب ًا أو سلباً
مكافحة ومحاربة الفساد ،وكل ما يتم رصده
محددة ،وأرجو أن يكون هذا أكبر محفز
من سلوكيات فيها ش���يء من الفساد ،حتال
على احترام النظام".
إلى ه���ذه اإلدارة املتخصصة ،وميثل من كل
القطاعات املعنية حملاربة ومكافحة الفس���اد،
عقد الشراكة
ً
ما نس���ميه بالظواهر السلبية ،وهذه اإلدارات
ولناقلي احلجاج املتخلفني قال" :وأيضا
ن�ي��ل م��ؤس�س��ة ط��واف��ة جل��ائ��زة «مكة
الثالث م���ع اإلدارات األخ���رى ،ضمن إمارة
هؤالء عليهم مس���ؤولية كبي���رة جد ًا ،وال
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منطقة مك���ة املكرمة تك���ون منظومة لتطبيق
استثني منهم أحد ًا ـ سواء كان سعودي ًا
النظام واحترامه ،والعمل على وضعه موضع
أو غير س���عودي ـ فإن كانوا سعوديني..
قدمتههذهاملؤسسةمقارنةبقريناتها
التنفي���ذ ،ونح���ن كلنا أمل في الله س���بحانه
فأعتقد أنه ال يوجد سعودي وطني مخلص
وتعالى ،أن يتم في القريب العاجل تفعيل أحد
يرضى أن يسيء إلى هذا الوطن ،إ ّال إذا
ً
ً
مخرجات إس���تراتيجية املنطقة ،وهو أصدقاء النظام ،وأن يكون كل مواطن
كان ع���دو ًا لهذا الوطن ،وإن كان مقيم ًا ..فال أعتقد أن إنس���انا مقيما
أو كل مقي���م رج ًال أو أمرآة ،كبير ًا أو صغير ًا ،مس���ؤو ًال أو غير مس���ؤول،
على أرض اململكة إقامة نظامية يرضى أن يس���يء لعقد الشراكة الذي
أن يك���ون صديق النظام ،م���ن أجل تطبيق النظام حتت مظلة املس���ؤولية
مت م���ع اململكة العربية الس���عودية ،ونحن في الوقت نفس���ه مند اليد،
االجتماعي���ة" .واختتم بقوله" :وفي اخلتام أش���كر لكم ه���ذا اللقاء ،وأمتنى
ونفتح القلب ،لكل شخص يحترم النظام ،وقد نبهنا وحذرنا ،وأوضحنا
أن تك���ون هذه املجلة مجل���ة رائدة ،وأن نراها في أيدي اجلميع ،وأن تعتبر
النتائج املباشرة وغير املباشرة لهذا السلوك املشني ،وأحب أن أطمئنك
مرجعية للمعرفة ،فأنا دائم ًا أقول إن املجلة الناجحة هي التي ال يس���تغنى
وأطمئ���ن اإلخوة القراء ،أن هنالك أنظمة س���تطبق دون مجاملة ألحد،
ً
عنها اإلنسان أبدا ،مثلها مثل الكتاب ،وأمتنى لها االستمرار ،وأن جند في
وكم���ا تعرف أنه ال ميكن أن تنجح دولة ،دون وجود نظام محترم يطبق
صفحاته���ا دائم ًا وأبد ًا املوضوعات الش���يقة واملفيدة ،وأن تصبح جزء ًا من
بكامل املسؤولية ،ليصبح تطوير األنظمة جزء ًا أساس ًا من عملنا لتطوير
مكتبتنا السعودية بإذن الله تعالى".
املنظومة التنموية الكاملة" .وزاد" :وهذه مناسبة وفرصة طيبة أن أشير
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مؤسسات أرباب الطوائف..
دور فاعل وخطط مؤثرة
مكة المكرمة :الرفادة

يحظى م��وس��م احل ��ج ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة واه �ت �م��ام شخصي م�ب��اش��ر م��ن خ ��ادم احلرمني
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،وفي كل عام يسخر أبناء اململكة املشاركني
ف��ي امل��وس��م ك��ل ج�ه��وده��م للعمل ع�ل��ى راح ��ة ح�ج��اج ب�ي��ت ال�ل��ه احل� ��رام ،ف��ي إقامتهم
وتنقالتهم في املشاعر املقدسة ومكة املكرمة ،من خالل جتنيد كل الطاقات اآللية
والبشرية من رجال األمن ،باإلضافة إلى اخلدمات األمنية والصحية ،وجميع وسائل
ال��راح��ة ألداء مناسكهم بكل أم��ن وأم ��ان واط�م�ئ�ن��ان .وك��ذل��ك اإلش���راف امل�ب��اش��ر على
تنفيذ خطة استقرار حجاج بيت الله احلرام في مشعر منى ،وتصعيدهم إلى مشعر
عرفات ،كل هذا يتم حتت إش��راف صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز
ال�ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي ل��رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ورئ �ي��س جل�ن��ة احل��ج العليا،
باإلضافة إل��ى ال��دور املنوط ب��وزارة احل��ج ومؤسسات أرب��اب الطوائف ،حيث تتضافر
جميع اجل �ه��ود ل�ل�خ��روج ب��ال�ص��ورة املثالية ال�ت��ي ينشدها اجلميع ف��ي جن��اح املوسم.

تكاتف الجهود
إن جناح موسم حج عام (1431هـ) ،لم يأت من فراغ ،إمنا كان نتيجة طبيعية للتنسيق والتعاون
الكبير الذي مت بني كل القطاعات ذات الشأن باحلج ،وفي مقدمتها وزارة احلج وعلى رأسها وزير
احلج الدكتور فؤاد بن عبدالس��ل�ام الفارس����ي ،حلرص معاليه على االرتقاء باألداء نحو األفضل،
وتق����دمي أرقى اخلدم����ات لضيوف الرحمن ،حي����ث خصصت عبر فرعها مبك����ة املكرمة ،أكثر من
( )1700وظيفة موس����مية مؤقتة عمل بها عدد من الكوادر السعودية املؤهلة واملدربة التي شاركت
ف����ي مهام ال����وزارة عبر ( )7قطاعات متنوعة ،منها ما هو متعلق بأعمال جس����ر اجلمرات ،ومهام
الطوارئ إضافة للعمليات ،ومهام إدارية وتدريبية ،وكذلك فرق املتابعة واملراقبة ،وفي مهام اإلدارة

ال � �ن � �ج� ��اح ه � ��و ال��ن��ت��ي��ج��ة الطبيعية
ل� �ل� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وت�� �ض� ��اف� ��ر اجل � � �ه� � ��ود بني
ك�� � ��ل ال � � �ق � � �ط� � ��اع� � ��ات ذات ال � �ع �ل�اق� ��ة
اس�� �ت�� �م� ��رار ت� �ف� �ع� �ي ��ل دور امل� �ط���وف���ات
ع � �ب� ��ر ال � �ق � �س� ��م ال � �ن � �س� ��ائ� ��ي اخل� � ��اص
ل� �ل� �ع� �م ��ل ف� � ��ي أن � �ش � �ط� ��ة امل� ��ؤس � �س� ��ات
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العامة للنقل ،وفي مهام اإلدارة العامة للمش����اريع ،وأيض ًا في
مهام جلان احلصر ،وأخير ًا في مهام وأعمال فرع الوزارة مبكة
املكرمة .باإلضافة إلى دور القوات األمنية املش����اركة في احلج
والتي تبلغ ( )70ألف رجل أمن من مختلف قطاعات األمن.
كما ال يخفى على أحد الدور الكبير واملهم لكل مؤسسات أرباب
الطوائ����ف في تنفيذ خط����ة احلج العام����ة وتطبيقها على أرض
الواقع ،وبالتالي إس����هامها املقدر في م����ا حتقق من جناحات
غير مس����بوقة ملوس����م حج عام (1431هـ) ،خاصة وأنها قامت
بخدم����ة نح����و000( :ر800ر )1حاج من حج����اج اخلارج في
موس����م حج العام (1431هـ) ،مثلوا ( )181جنسية .باإلضافة
إلى املش����روعات التطويرية التي نفذتها وزارة الش����ؤون البلدية
والقروية ،وعلى رأس����ها مش����روع قطار املش����اعر الذي دخل
التش����غيل اجلزئي في موس����مه األول ،والذي خدم نحو ()150
أل����ف حاج في هذا العام .ثم وقف على املرحلة النهائية املنجزة
من مش����روع منش����أة اجلم����رات ،بع����د اكتمال بن����اء املظالت
ورب����ط الطابقني الرابع واخلامس مبمرات إلتاحة س����هولة عبور
املس����تفيدين من خدمات القطار ومهاب����ط الطائرات ،واالطالع
على إمكانات املصاعد التي باإلمكان أن حتمل عربة اإلسعاف
إلى مقر املهبط ،ومشروع التهوية بكامله ،ورذاذ املياه لتحسني
مس����توى الطقس ،ومش����روعات تصريف الس����يول املنجزة في
املرحل����ة الثالثة واألخيرة هذا العام ،والتي تتيح مس����احة تفوق
مليوني متر مربع كمس����احة إضافية في مش����عر عرفة تس����خر
خلدمة احلجاج ،باإلضافة إلى مش����روع النقل الترددي ،الذي
دش����نت مرحلته الثالثة في موسم حج العام نفسه .لذا يبقى من
امله����م دائم ًا تكاتف جهود جميع املؤسس����ات لدعم أداء الهيئة
التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف ،واالستفادة من برامج
تكام����ل اخلدمات ،ألن العمل املؤسس����ي يبن����ى على التخطيط
السليم املبكر الذي سيحقق األهداف املرجوة.
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تسخير جميع
ال� � � �ط � � ��اق � � ��ات
واإلم � �ك� ��ان� ��ات
ال� � �ب� � �ش � ��ري � ��ة
املادية لتأمني
س� �ق� �ي ��ا زم � ��زم
ب� � � � � ��أح� � � � � ��دث
األس� � ��ال � � �ي� � ��ب
ال� � � �ف� � � �ن� � � �ي � � ��ة

تخطيط مسبق
وزارة احلج ال تنتظر قدوم موس����م احلج لتعلن بدء العمل ،حيث
تعتم����د الوزارة ( )12برنامج ًا لتنفذها على مدار العام ،اعتبار ًا
من نهاية موس����م احلج إلى بداية موسم احلج التالي ،ومن هذه
البرامج :التنسيق مع بعثات احلج ،وبرنامج الشركات والوكاالت
الس����ياحية ،وبرنامج حجاج الداخل ،وبرنام����ج البنية التقنية،
وبرنامج اعتماد اخلطط التش����غيلية والنق����ل في احلج والتفويج
إلى منش����أة اجلم����رات ،وكذلك إلى املدينة املنورة ،واس����تقبال
شكاوى املعتمرين ،وبرنامج إرشاد التائهني ،واملراقبة واملتابعة
في أماكن وجود احلجاج ،وتفويج احلجاج في املغادرة النهائية
إلى بالدهم.
ومن جانبها تعمل مؤسس����ات أرباب الطوائ����ف في نهاية كل
موس����م على تقيي����م برامج عمل اخلطط التش����غيلية التي قامت
بتنفيذه����ا خالل املوس����م من قب����ل اختصاصي��ي�ن ،لتطويرها
واالرتق����اء بآليات عمله����ا وتقومي ما تعثر منه����ا .من هنا فقد
توافر لديها كم هائل من التقارير املؤهلة لالستفادة من خبرات
املواسم املاضية لتالفي سلبياتها وتعزيز اجليد منها.
تطور تقني
استهدفت اخلطة التش����غيلية ملكتب الوكالء املوحد بجدة تقدمي
اخلدم����ة ألكثر من ( )1800000حاج خالل قدومهم ومغادرتهم
عن طري����ق ( )15منفذ ًا جوي ًا وبحري ًا وبري ًا ،مس����تعينة بالقوى
البشرية العاملة ،التي تبلغ نحو ( )7500وظيفة موسمية ،منها
( )4000أربعة آالف وظيفة للسعوديني ،و( )3500وثالثة آالف
وخمس����مائة وظيفة لفئة العمال .باإلضافة إلى ميكنة العمل في
جميع األقسام والقطاعات واخلدمات ،وتدعيم فروعه في املنافذ ـ
خاصة منفذ مطار امللك عبدالعزيز الدولي الذي تتركز فيه كثافة
احلج����اج القادمني ـ بالقوى العاملة املؤهلة واملدربة ،وتزويد تلك
الفروع بجميع املستلزمات املكتبية والوسائل واآلليات واملعدات

احلديثة .وإنش����اء موقع للمكتب على الش����بكة العاملية لإلنترنت ،لتعريف
حجاج بيت الله احلرام على خدمات املكتب وتزويدهم باإلرش����ادات التي
تكفل أدائهم الفريضة والعودة إلى أوطانهم بكل راحة واطمئنان .وتبسيط
اإلجراءات وتوحيدها وتوثيقها .وتدريب العاملني عليها لرفع معدالت األداء
وإجنازها مبا يكفل سرعة توجه احلجاج من منافذ القدوم اجلوية والبرية
والبحرية إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وإنش����اء إدارة جديدة لتسهيل
إنه����اء إجراءات احلجاج القادمني من دول مجلس التعاون اخلليجي من
مواطنيه����ا واملقيم��ي�ن فيها .وتزويد ميناء جدة اإلس��ل�امي وبعض فروع
املكتب باملنافذ البرية بأجهزة احلاسب اآللي ،لتأمني سرعة إدراج بيانات
احلجاج القادمني عن طريقها ونقلها إلى وزارة احلج ومؤسس����ات أرباب
الطوائف أو ًال بأول لتمكينها من االس����تعداد املس����بق خلدمتهم .وإعادة
هيكلة قسم اإلجراءات والتحصيل .وزيادة املوارد البشرية الالزمة لسرعة
إنهاء وإجناز إجراءات احلجاج في أقل وقت ممكن وبكل يس����ر وسهولة.
وزيادة القوى البشرية العاملة واملعدات واآلليات الالزمة لإلسراع بإنهاء
إجراءات احلجاج وحتقيق راحتهم وانسيابية حركتهم.
كما عرضت مؤسس���ات أرب���اب الطوائف اخلدمات الت���ي وفرتها وتوفرها
باستمرار لقطاعاتها ومجموعاتها امليدانية املختلفة ،من خالل مواقعها على
ش���بكة اإلنترنت ،كما يتوفر التعام���ل اإللكتروني عبر الـ ( )E: Mailبني
املؤسس���ات وكل قطاعاتها ومجموعات اخلدمة امليدانية .كما جرى التركيز
خالل موس���م حج العام املاضي 1431هـ داخل أروقة مؤسس���ات أرباب
الطوائ���ف على رفع كفاءة األداء اخلدمي واالهتمام باجلوانب التش���غيلية،
خاصة تلك التي تتعلق بالعاملني املشاركني في تنفيذ خطة عمل املؤسسات.
وااللتزام بتنفيذ الشروط واللوائح التي تصدرها وزارة احلج.
من جانبها عملت مؤسس����ات أرباب الطوائف على التعاقد مع ش����ركات
ومؤسسات احلراسات األمنية املدنية اخلاصة املرخصة من األمن العام
ملناطق اململكة العربية الس����عودية لالستفادة من خدمات هذه الشركات
مبا يحقق أمن وسالمة مخيمات حجاج املؤسسات.
مشاركة نسائية
كان للمش����اركة النس����ائية دور كبير في جناح موسم حج عام  1423هـ
كعادتها دائم ًا ،من خالل عملها في إطار مؤسسات أرباب الطوائف التي
تفعل وباستمرار دور املرأة (املطوفة) بكل مؤسسة ،عبر القسم النسائي
اخلاص للعمل في أنش����طة املؤسس����ة اخلدمية حلجاج بيت الله احلرام،
والتواص����ل مع نظرائهن من املطوفات ،باإلضافة إلى حضور اجلمعيات
العمومية اخلاصة باملؤسسة.
سقيا مثالية
عم����ل مكت����ب الزمازم����ة املوحد بفعالي����ة لضمان س����قيا جميع ضيوف
الرحمن دون اس����تثناء م����اء زمزم الطهور املبارك ف����ي حلهم وترحالهم،
أينما تواجدوا بالديار املق ّدس����ة ،منذ قدومهم حت����ى مغادرتهم .مقرونة
بحرص املكتب على تس����خير جميع الطاقات البشرية واإلمكانات املادية
والتجهيزات اآللية لتقدمي هذه اخلدمة الش����ريفة وفق أحدث األس����اليب،
ومن خ��ل�ال العدد الكبير من الوظائف التي اعتمدها خالل موس����م حج
الع����ام املاضي 1431هـ ،باإلضافة إل����ى االجراءات األخرى كتأمني زي
جديد لعمال الس����قيا مبراكز التوجيه ومراقب����ة التفويج .كما تولى أبناء
الطائفة رئاسة مجموعات اخلدمة امليدانية ومركز التعبئة اآللية بإشراف
مباش����ر من أعضاء مجلس اإلدارة ،فض ًال عن تطوير املوقع اإللكتروني
للمكتب على شبكة اإلنترنت.

ال� � �ت� � �ع � ��اق � ��د م � � ��ع ش � � ��رك � � ��ات م��ت��خ��ص��ص��ة
ل � � �ت � � �ق� � ��دمي اخل � � � � ��دم � � � � ��ات وف� � � � � ��ق أس� � ��س
وم� � � �ع � � ��اي� � � �ي � � ��ر ص� � � �ن � � ��اع � � ��ة اخل � � � ��دم � � � ��ات
ت� � �ط � ��وي � ��ر م� � ��رك� � ��ز ت � �ق � �ن � �ي� ��ة امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات
مب� ��ؤس � �س� ��ات أرب � � � � ��اب ال� � �ط � ��وائ � ��ف ل��ل��ق��ي��ام
ب��ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ف �ن �ي��ة ع �ل��ى ال ��وج ��ه األك �م��ل
خدمات متخصصة
كان لتعاقد مؤسس����ات الطوافة مبكة املكرمة مع ش����ركات ومؤسس����ات متخصصة
لتق����دمي اخلدمات وفق أس����س ومعايير صناعة اخلدمات دور مه����م في القدرة على
تأدي����ة املهام بفاعلية .وجرى تطوير أنظمة احلاس����ب اآللي وتقنية املعلومات بجميع
مؤسسات أرباب الطوائف ،التي استخدمت التقنية احلديثة لتطوير العمل في توثيق
عقود اإلسكان والتواصل املستمر مع البعثات والشركات في تصديق العقود .وزيادة
س����يارات اخلدمات العامة وس����يارات اإلس����عاف مبا يحقق راحة احلاج .ومواصلة
تطوير مركز تقنية املعلومات باملؤسس����ات للقيام بعمليات املراس����لة اإللكترونية بني
أجهزة املقر الرئيس����ي واملجموعات واألجهزة املرتبطة بفروعها ،إضافة إلى حتديث
األجهزة بتأمني أجهزة متطورة وإحاللها بد ًال من األجهزة القدمية لتحقيق األهداف
املنش����ودة .كما مت التعاقد مع متخصصني إلعداد الدراس����ات املناس����بة ألوضاع
التغذية وخدمات املشاعر املقدسة في عرفات ومنى وبعض اخلدمات األخرى ،فض ًال
عن تطوير خدمات التغذية املقدمة للحجاج في املشاعر املقدسة ،باعتماد األساليب
العلمي����ة والصحية العاملية املطبق����ة وفق أنظمة اجلودة ،وم����ا يتوافق مع متطلبات
احلجاج .كما طورت مؤسس����ات الطوافة مراكز وأنظمة احلاس����ب اآللي املطبقة في
مختلف مجاالت عمل املؤسس����ة مبا يضمن تفعيل املؤسس����ة اإللكترونية ،والتطوير
واالس����تثمار مبا يضمن حتقيق خدمات إضافية جديدة تس����هم في تنويع مصادر
دخل املؤسس����ات .وتطوير آلية خدمة طواف القدوم للحجاج ،وتطوير خدمة الطواف
املركزي جلميع احلجاج كخدمة إضافية لبقية النسك.
أدالء المدينة
مس����تجدات تطويرية كثيرة نفذتها املؤسس����ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة ملوس����م حج
ع����ام (1431هـ) ،من أهمها دمج خدمة حجاج املقيمني بدول اخلليج ملكتب خدمة حجاج
الع����راق واليم����ن ،ودمج خدمة حجاج الرح��ل�ات الداخلية ملكتب خدمة حجاج مس����لمي
أمريكا ،وإجراء تعديالت في أرش����يف حفظ اجلوازات مبكات����ب اخلدمة امليدانية بتوفير
أفضل وسائل السالمة واحملافظة على اجلوازات الدولية ،وإنشاء مركز معلومات بالصالة
اجلديدة ملس����اندة املركز السابق في عملية تس����جيل اجلوازات وخاصة جلوازات املكاتب
املس����تعجلة ،ومش����اركة رؤس����اء مكاتب اخلدمة امليدانية في اجتماعات البعثات وإعداد
اخلطة التش����غيلية ،ودمج وحدة املغادرة مبركز استقبال الهجرة مع االستقبال واالعتماد
على املغادرة امليدانية من أمام الوحدات الس����كنية ،واالستغناء عن بعض املواقع ملكاتب
اخلدمة امليدانية ،واس����تئجار مواقع جديدة وممي����زة وجتهيزها كمكاتب منوذجية تعكس
الصورة املش����رفة للخدمة ،وتدش��ي�ن املرحلة األولى من العقد اإللكتروني ،وتطوير البنية
التحتية لتقنية املعلومات ،كل ذلك كان من أسباب متيز املؤسسة ومساهمتها الفعالة في
جناح موسم حج العام املاضي 1431هـ.
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ملف العدد
جرت في عام 1423هـ وتعد أول تجربة

الدورة االنتخابية األولى
لمؤسسات أرباب الطوائف

أك��د امل��راق �ب��ون أن وزارة
احل� � � ��ج ت � ��ؤس � ��س ب� �ه ��ذه
اخل � � � �ط� � � ��وة مل� �ن� �ه� �ج� �ي ��ة
ت� � �ط � ��وي � ��ري � ��ة ورؤي� � � � ��ة
ت� �ن� �ظ� �ي� �م� �ي ��ة م� �ب� �ت� �ك ��رة
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مكة المكرمة :الرفادة
أم �ض��ت م��ؤس �س��ات أرب� ��اب ال �ط��وائ��ف ال�ت�س��ع ال�ق��ائ�م��ة ف��ي الوقت
احل��ال��ي ،أك�ث��ر م��ن رب��ع ق��رن ف��ي خ��دم��ة ض�ي��وف ال��رح�م��ن ،الذين

وزارة احل ��ج ت �ه��دف م��ن ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات إلى
الرقي باخلدمات املقدمة إل��ى ضيوف الرحمن

ي�ف��دون ف��ي ك��ل ع��ام م��ن نحو ( )180ب�ل��داً ،قدمت خالله الكثير
م��ن ال �ع �ط��اءات ،وب��ذل��ت ك�ث�ي��ر ًا م��ن اجل �ه��ود ،وق��دم��ت ال�ع��دي��د من
ال�ت�ض�ح�ي��ات ،ان �ط�لاق � ًا م��ن أن ال �ه��دف األس �م��ى ال ��ذي ي�س�ع��ى له
كرمهم الله باستضافة وفود
العاملون في هذه املؤسسات ـ والذين ّ

ال��رح�م��ن ـ ه��و االرت �ق��اء ب��اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة للحجاج إل��ى أفضل
املستويات ،وتطوير أداء املؤسسات العاملة في مجاالت خدمة
احل�ج��اج ع��ام� ًا بعد ع��ام ،ومب��ا يتفق م��ع روح العصر ومتغيراته.

التنظيم والتنسيق
وقد حتقق ذلك ـ بعد عون الله وتوفيقه ـ ملؤسسات أرباب الطوائف التسع
القائمة الي����وم ،وهي( :مكتب الوكالء املوحد بجدة ،واملؤسس����ة األهلية
ملطوفي حجاج تركيا ومس����لمي أوروبا وأمريكا وأس����تراليا ،واملؤسسة
األهلية ملطوف����ي حجاج إيران ،ومكتب الزمازم����ة املوحد مبكة املكرمة،
واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا ،واملؤسسة األهلية
ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية ،واملؤسس����ة األهلية ملطوفي
حجاج دول جنوب شرق آسيا ،واملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة،
واملؤسس����ة األهلي����ة ملطوفي حجاج الدول العربي����ة) ،من خالل التنظيم
والتنسيق بني هذه املؤسسات ،وبني القطاعات العاملة في احلج .ومما ال
شك فيه أن هذه املؤسسات قد مرت بكثير من املنعطفات ،وشهدت كثير ًا
من التحوالت والنقالت الكبرى ،التي ش���� ّكلت أبرز مالمح هذه الكيانات
اخلدمي����ة الضخمة ،فكان البد لكل مهتم ومتابع من رصدها ومتابعتها،

خدمة املساهم في إط��ار مؤسسته مبا يؤدي
إل��ى رق��ي مؤسسات أرب��اب الطوائف بالكامل

بل تأملها والتدقيق فيها وحتليلها ،بوصفها محطات مهمة تس����توجب الوقوف
عنده����ا .ولقد حتقق لها ذلك ـ بعون الله وتوفيقه ـ رغم انخفاض قيمة العوائد
الت����ي تتحصل عليها مؤسس����ات الطوافة ،والتي تبلغ نح����و ( )400أربعمائة
مليون ريال س����نوي ًا ،وهي عبارة عن مبلغ ( )166ريا ًال يدفعها كل حاج مقابل
استقباله وتوفير العديد من اخلدمات له ،وهي مبالغ تعتبر رمزية ،باملقارنة مع
مؤشرات األس����عار احمللية والعاملية ،علم ًا أن بعثة حج كل دولة تقوم باختيار
خدمات اإلسكان واإلعاشة حلجاجها.
المنعطفات والتحوالت
ولقد م ّرت مؤسس����ات أرباب الطوائف خالل مس����يرتها التي امتدت ألكثر من
رب����ع قرن م����ن الزمان بكثير من املنعطفات ،وش����هدت العدي����د من التحوالت
والتغيرات ،لعل أبرزها االنتخابات األولى لتش����كيل مجالس إداراتها ،للدورة
االنتخابية األولى (1428 -1423ه����ـ) ،التي بدأت بتاريخ 1423/6/15هـ،
جلميع مؤسس����ات أرباب الطوائف ،واستمرت ملدة أسبوعني ،واستهلت بزيارة
ملعالي وزير احلج األستاذ إياد بن أمني مدني ،اطمأن فيها على سير العملية
االنتخابي����ة ،ووقف على جدوى التنظيمات التي وضعتها الوزارة .وأكد معاليه
أن العملية االنتخابية تس����ير حس����ب ما هو مخطط ومعد له من قِ بل الوزارة،
مؤكد ًا ارتياحه للوعي الذي ملس����ه من املس����اهمني واملرش����حني ف����ي القوائم
االنتخابية .وأشار وزير احلج إلى أن الوزارة تهدف من هذه العملية االنتخابية
إلى الرقي باخلدمات املقدمة إلى ضيوف الرحمن ،وكذلك خدمة املس����اهم في
إطار مؤسس����ته ،مبا يؤدي إلى رقي مؤسس����ات أرب����اب الطوائف بالكامل.
وش����هد اليوم األول من االنتخابات ـ الذي خصص النتخابات مؤسسة حجاج
ال����دول العربية ـ إقبا ًال كبير ًا من جميع مؤسس����ات الطوافة األخرى لالطالع
على س����يرها واالس����تفادة من التجربة ف����ي انتخابات مؤسس����اتهم ،خاصة
أس����لوب جذب املس����اهمني إلى قاعة االنتخاب من طرف كل قائمة انتخابية،
والتي ش����هدت صراع ًا كبير ًا من أطراف هذه القوائم االنتخابية واملساهمني،
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وعلى األخص املؤسس����ــــات التي لديها عدد كبير منهم الذين يتجاوز بعضهم
( )4,000مســــاهم.
جيل الشباب
وأك����د املراقبون الذين تابعوا هذه االنتخابات ،الوع����ي الذي أديرت به من قبل
أرباب الطوائف ،وهو ما انعكس إيجاب ًا على أدائهم في داخل هذه املؤسسات،
وأعطى جيل الش����باب من أبناء أرباب الطوائف دفعة قوية ،حثتهم على العودة
إل����ى هذه املهنة التي هجرها بعضه����م في املاضي ،خاصة وأن نظام االنتخاب
يش����ترط اخلدمة امليدانية في هذه املؤسسات مدة ال تقل عن ( )5سنوات ،على
م����ن يرغب الدخول في عضوي����ة مجلس اإلدارة .كما أك����د املراقبون أن وزارة
احلج تؤس����س بهذه اخلطوة منهجية عمل تطويري ،خاصة أن الس����نوات املقبلة
ستش����هد طفرة كبرى في أعداد احلجاج ،وحتتاج إل����ى رؤية تنظيمية مبتكرة،
وإمكانات تساعد على ذلك ،وهذا ما ستفرزه االنتخابات من كفاءات متمكنة من
االضطالع مبثل هذه املهام .فهذه االنتخابات ـ التي شهدت بعض االعتراضات
من بعض القوائم ـ ظل الهدوء هو سيد املوقف فيها ،ومرد ذلك ـ حسب ما أعاده
بعض املراقبني ـ إلى الوعي الذي يحمله املرش����حون ،خاصة وأن أغلبهم يحمل
مؤهالت علمية عالية ،متثلت في األس����تاذ اجلامعي والطبيب والصحفي ورئيس
التحرير الس����ابق ،وه����ذا األخير فازت قائمته االنتخابية في املؤسس����ة األهلية
التجريبية ملطوفي الدول العربية.
ول����م تودِ االتصاالت والعالق����ات أي دور في أن يقدم البعض على إعطاء صوته
ألي من القوائم املتنافس����ة ،كما أك����د ذلك أحدهم .وأضاف بقوله" :نحن أكثرنا
عائالت متقاربة ،وتربط بيننا وش����ائج القربى والرحم ،وهو ما يشكل لنا صراع ًا
داخلي���� ًا م����ا بني الوفاء له����ذا أو ذاك ،وإن كنا نهدف إل����ى إعطاء الصوت إلى
القوائم املعتمدة النتخابات 1423هـ
م

املؤسسة أو املكتب

1

مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا

(املطوف ،والشرف)

مؤسسة مطوفي حجاج إيران

(التعاون ،ونعتز بشرف املهنة)

2
3
4
5
6
7
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القوائم املعتمدة

مكتب الزمازمة املوحد

(زمزم)

مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا

(احلاج ،واإلصالح)

مؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية

(الريادة ،والرفادة)

مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا

(الشورى ،واملستقبل ،واخلير)

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية

(التطوير ،والقمة)
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من يس����تحقه حس����ب العملية االنتخابية وما تفرزه ،وهي جتربة أولى لنا
ف����ي هذه الطوائ����ف نتمنى تعميقها في الس����نوات املقبلة إن ش����اء الله".
وق����ال أحد الناخبني أن وزارة احل����ج قد أعطت الوقت الكافي لبرمجة هذه
العملية االنتخابية في ذاكرة املطوف واملرش����ح ،حتى اس����تطاع كل منهما
أن يفهم اآلخر ،ويقتنع "املس����اهم" بـ "املرشح" في طروحاته وأفكاره التي
ينوي العمل بها في إدارة املؤسس����ة ،بينما أكد آخر أن املرشحني ميلكون
اخلبرات الكافية في مجال الطوافة التي حتتاج ـ حسب رأيه ـ إلى ممارسة
ميدانية قبل الشهادة العلمية.
برامج العمل
برام���ج العمل واخلطط والدعاي���ات االنتخابية التي ق���ام بها العديد من
املرش���حني في قوائ���م انتخابات أرب���اب الطوائف ،إل���ى جانب األنظمة
التي س���نتها ال���وزارة لضبط أول عملية انتخابية له���ا ،جعلت من الهدوء
طابع ًا خيم على مس���يرة انتخابات أرباب الطوائف للمؤسس���ات األهلية،
التي ش���هدت انتخاب ( )8من أعضاء مجلس اإلدارة ،فيما يعني األربعة
الباق���ون من قبل الوزارة ،ب���د ًال من التعيني بالكامل في الس���ابق .وقام
موظفو وزارة احلج املكلفون باإلش���راف على العملية االنتخابية ،مبراقبة
هذه االنتخابات ومتابعتها بكل دقة واتقان ،األمر الذي أدى لس���ير العمل
بكل س���هولة وسالسة .وقد أنش���أت القوائم االنتخابية مقار لها قبل بدء
العملي���ة االنتخابية في مكاتب خاصة بها ،والبعض في داخل املؤسس���ة
الت���ي يتبع لها ،وكذلك في املقار االنتخابية التي حددت من قبلهم ووافقت
عليها الوزارة ،حيث شهدت هذه املقار العديد من االجتماعات واملناقشات
واخلطط التي طرحت في قوائمهم االنتخابية على املس���اهمني .وقد متيز
م���ا طرح من أغلب هذه القوائم بالتن���وع والتركيز على االرتقاء بخدمات
ضيوف الرحمن ،وإبراز بعض املنافع التي س���تعود على املس���اهم .وقد
أفرزت هذه االنتخابات في تلك األيام ،حركة دؤوبة في العاصمة املقدسة،
شملت جميع املجاالت ،وحققت تنش���يط ًا لبعض املجاالت التجارية ،مثل
املطابع التي ش���هدت إقبا ًال كبير ًا على طباعة "البرش���ورات" واإلعالنات
الدعائي���ة ،وكروت الدع���وات املوجهة من قبل القوائ���م االنتخابية ،والتي
جتاوزت ( )100ألف مطبوعة من كل صنف ولكل قائمة .وكذلك نش���طت
صاالت األفراح وقاعات الفنادق التي اس���توعبت العمليات االنتخابية ،أو
االحتفاالت بالفوز.
تفاعل حضاري
وقد سجلت هذه التجربة االنتخابية (األولى) ،ألول عملية انتخابية تشهدها

معلومات انتخابية عامة
ال مؤسس ة

عدد املشاركني

نسبة املشاركني

القائمة الفائزة

عدد األصوات

نسبة األصوات

مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا

364

%31

املطوف

240

%66

مؤسسة مطوفي حجاج إيران

154

%72
-

التعاون
زمزم

%58
89
بالتزكيـــــــــــــــــــــــــة

%61

احلاج

%50

مكتب الزمازمة املوحد

-

مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا

926

462

مؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية

123

%19

الريادة

101

%82

مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا

1.626

%59

اخلير

932

%57

مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية

1.173

%32

التطوير

696

%59

اإلجمالي العام

4.366

%44

ان�ع�ك�س��ت االن �ت �خ��اب��ات إي �ج��اب � ًا ع �ل��ى أداء
املؤسسات وأعطت جيل الشباب دفعة قوية
أكداملراقبونالذينتابعوااالنتخاباتالوعي
ال��ذي أدي ��رت ب��ه م��ن قبل أرب ��اب الطوائف
مؤسسات أرباب الطوائف مبكة املكرمة ،واملدينة املنورة ،وجدة ،تفاع ًال
حضاري��� ًا وإيجابي ًا من قبل جميع املس���اهمني ،حيث ش���اركت أعداد
كبيرة منهم في هذه االنتخابات ـ مبا فيهم كبار الس���ن وبعض العجزة
الذين أبوا إال أن ميارس���وا حقهم االنتخابي ـ كما س���جلت مش���اركة
جيدة م���ن املتخصصني من األطباء واملهندس�ي�ن واملعلمني واحملامني
والدبلوماسيني والعس���كريني ورجال األعمال على مختلف مستوياتهم،
وق���د أعطت هذه املش���اركة العملية االنتخابية أبعاده���ا اإليجابية في
استقطاب الكفاءات الوطنية في جميع امليادين ،لتصب في خدمة احلاج
من خالل مواقعهم في مؤسس���ات الطوافة ،كما أن القوائم املتنافس���ة
قامت بعمل دعائي جيد لبرامج طموحة مكتوبة للمس���اهمني ،والبعض
منه���م التقى باملس���اهمني لعدة م���رات ،وأتاحوا الفرص���ة لهم لتقدمي
املقترحات والتطورات املستقبلية لتطوير اخلدمة واملهنة وحتسني العائد
املادي .كما أن األرقام التي س���جلتها املش���اركة قد بلغت نسبة جيدة
وصلت في بعض املؤسس���ات إلى  %72تقريب ًا .هذا بجانب أربعة آالف
س���اعة عمل قام بها منفذو العملية االنتخابية من موظفي وزارة احلج،
في جو س���اده الهدوء وعدم تش���ويش القوائم املتنافس���ة على بعضها
بش���كل غير نظامي .لتبقى هذه التجربة ـ بقوانينها وأنظمتها احلالية ـ
في نظر العديد من املطوفني واملس���اهمني ،جتربة أولى البد وأن يتبعها
تطوير وترسيخ لقوانني وأنظمة أخرى في السنوات املقبلة ،تكون نتاج ًا
طبيعي ًا للتجربة الفعلية.
األعضاء المعينون من قِبل وزارة الحج
< مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا:
< (عبدالله باسالمة ،وسامي عنقاوي ،وباسم عالم ،ويحيى كوشك).
< مؤسس����ة مطوفي حجاج إيران( :طالل قطب ،وحسني غنام ،ومحمود
إحسان ،وأحمد فتحي).

< مكتب الزمازمة املوحد( :أحمد عباس زيني ،وسعود محمد هنيدي ،ووسيم
عبدالرحمن إلياس).
< مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا( :أحمد موصلي ،وعلوي كامل،
ومحمد أحمد أمني العطاس ،ونائف أكبر).
< مؤسس����ة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية( :عبدالعزيز كامل،
وأمين عبدالرشيد تكروني ،وجميل علوي ،وهشام منصوري).
< مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا( :محمد أحمد آشي ،وعادل
محمد أمني سمباوه ،وعدنان حسني مندورة ،وفاروق حسن أبو ناجي).
< مؤسس���ة مطوفي حجاج الدول العربية( :أس���امة محمد مكي كردي،
وإس���ماعيــــل إبراهي���م س���جيني ،ومحم���د عمر ش���طا ،وعبداحلميد
عبدالوهاب حريري).
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ملف العدد
أُقيمت عام 1428هـ وفق ًا لضوابط وتعليمات مشددة

الدورة االنتخابية الثانية لمؤسسات
أرباب الطوائف

مكة المكرمة :الرفادة
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استكملت االس �ت �ع��دادات إلج ��راء ال ��دورة االنتخابية الثانية
(1431-1428ه� � � �ـ) ،الخ�ت�ي��ار أع�ض��اء مجالس إدارات جديدة
ملؤسسات أرباب الطوائف ،من مختلف اجلوانب ،وفق ًا لضوابط
وت�ع�ل�ي�م��ات م �ش��ددة م��ن وزارة احل���ج ،وب ��إش ��راف جل�ن��ة عامة،
للخلوص إلى أفضل النتائج ،على النحو الذي يحقق األهداف
لفرز مجالس جديدة للقيام بالواجب ،وملواصلة املسيرة اخليرة،
ومضاعفة اجلهد لالرتقاء مبا يلبي الطموحات ،ويفضي إلى
ت �ق��دمي اخل��دم��ات امل�م�ي��زة وامل��ط��ورة ل�ض�ي��وف ال��رح�م��ن الذين
يتشرف العاملون في ه��ذه املؤسسات بخدمتهم والسهر على
راحتهم ،مسترشدين مبا يوجه به والة األم��ر ـ حفظهم الله.
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ج � � � � ��رت وس � � � � ��ط اه� � � �ت� � � �م � � ��ام امل� � �ط � ��وف �ي��ن
واألدالء وال� � � � ��وك� � �ل� ��اء وال � � ��زم � � ��ازم � � ��ة
وح�� � � � ��رص امل� � �س � ��اه� � �م �ي��ن وامل� � �س � ��اه� � �م � ��ات
مت ف � �ي � �ه� ��ا ت� � �ض � ��اف � ��ر ج � � �ه� � ��ود م� �ن� �س ��وب ��ي
ك� � ��ل ال� � �ق�� ��وائ�� ��م االن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة امل���رش� �ح���ة
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق أف� � �ض � ��ل اخل � � ��دم � � ��ات ل��ل��ح��ج��اج

الحرص والدقة
وبدأ االقتراع الختيار أعضاء هذه املجالس اجلديدة ،في الرابع والعش���رين
من ش���هر صفر ،لعام 1428هـ مبكة املكرمة ،بإش���راف اللجنة العامة التي
مت تش���كيلها بقرار أصدره معالي وزير احلج ،الدكتور فؤاد بن عبدالس�ل�ام
الفارسي لهذا الغرض ،والتي ضمت ك ًال من األستاذ حامت بن حسن قاضي،
وكيل وزارة احلج لشؤون احلج رئيس ًا .واألستاذ هالل بن عبدالرحمن الهالل،
وكي���ل الوزارة للتخطيط والتطوير نائب ًا للرئيس .والدكتور س���هل بن عبدالله
س���رور الصبان ،وكيل الوزارة لتنسيق املشاريع والنقل .واألستاذ عادل بن
عبيد باخلير ،وكيل الوزارة املساعد لشؤون املعتمرين .واألستاذ عبدالرحمن
بن عل���ي النفيعي ،املدير العام ل�ل�إدارة العامة للش���ؤون القانونية بالوزارة
أعضاء .ووسط اهتمام كبير من املطوفني واألدالء والوكالء والزمازمة ،ومزيد
من احلرص وحتري الدقة ،من كل املس���اهمني واملساهمات ،والسير مبوجب
األمان���ة واملصلحة الوطنية ،ومبراعاة كبيرة منهم لهذه األمور التي وضعوها
نص���ب أعينهم في كل ح�ي�ن ،عندما أقدموا ل�ل�إدالء بأصواتهم ملصلحة من
ينتخبون الذين يتوسم فيهم االقتدار للمحافظة على املكتسبات والبناء عليها
خلي���ر املجموع���ة ،وقبل ذلك ملصلح���ة ضيوف الرحمن الذي���ن هم في مركز
اهتمام القيادة ـ أيدها الله ـ.

ش� � � �ه � � ��دت االن� � � �ت� � � �خ � � ��اب � � ��ات ف� � � ��ي دورت� � � �ه � � ��ا
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ال� �س� �م ��اح ل� �ل� �م� �ط ��وف ��ات ب��اخ �ت �ي��ار
امل� ��رش� ��ح ب��أن �ف �س �ه��ن “أصالة” ال “وكالة”

التطوير واالرتقاء
وح ّث معالي الدكتور فؤاد بن عبدالس�ل�ام الفارس���ي وزي���ر احلج ،في أكثر
من مناس���بة ولقاء قبل بداية هذه االنتخابات ،منس���وبي املؤسسات األهلية
ملؤسس���ات أرباب الطوائف على ترشيح األكفأ واألجدر والراغب في التطوير
واالرتق���اء بالعمل في هذه املؤسس���ات ،وعلى أن تأتي ترش���يحاتهم خالل
االنتخابات لتشكيل مجالس إدارات جديدة لها ،في اإلطار السليم ،قائ ًال في
هذا اخلصوص“ :في مجال ثقافة االنتخابات ،فإنني أوصي إخواني وأخواتي
منسوبي املؤسسات األهلية للطوافة ،الذين هم على أبواب انتخابات لتشكيل

ت� � � �ش� � � �ك� � � �ي� �ل ��ات م� � � �ج�� � ��ال�� � ��س إدارات
م� � � ��ؤس � � � �س� � � ��ات أرب � � � � � � � � � ��اب ال� � � �ط � � ��وائ � � ��ف
الدورة االنتخابية الثانية (1431- 1428هـ)
تشكيل مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد بجدة
مبوجب القرار الوزاري رقم /68089ق/م ،وتاريخ 1428/04/05هـ

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم

الصفة

األستاذ /فاروق صالح أبوزيد

رئيس مجلس اإلدارة

املهندس /محمود جميل عبدالوهاب حسوبة

نائب الرئيس

الدكتور /فاروق يحيى بخاري

نائب رئيس مجلس اإلدارة لشؤون
التخطيط والتطوير

الدكتور /عاصم يحيى بخاري

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عبدإإلله محمد جدع

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /أحمد أسعد بخش

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عبداللطيف عمر غراب

عضو مجلس اإلدارة

املهندس /صالح أحمد أبوزيد

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /أسعد صالح أبوزيد

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /محمد نور قاسم تركي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /جمال جميل أبو زيد

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /ساهر عبدالعزيز مطر

عضو مجلس اإلدارة
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تشكيل مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا
مبوجب القرار الوزاري رقم /68085ق /م ،وتاريخ 1428/04/05هـ

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم

الصفة

األستاذ /عبدالله بن عمر عالء الدين

رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور /نبيل جميل عابد الثقفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور /يحيى حمزة كوشك

-

الدكتور /رضا بن رشاد عجيمي

-

األستاذ  /زهير بن محمد خطاب شاكر

-

األستاذ /عادل بن رشاد قاري

رئيس قطاع تقنية املعلومات

األستاذ /عبدالله بن علي عمر عقيل

املشرف على اإلدارة املالية

السيد /طارق محمد عنقاوي

-

األستاذ /سامي بن محمود فقيها

املشرف على قطاع الشؤون اإلدارية

األستاذ /غازي هاشم سلطان

-

املهندس /وائل بن صالح أحمد حلبي

املشرف على قطاع اجلمرات

الدكتور /نبيل عبدالقادر كوشك

املشرف على قطاع املشاعر

تشكيل مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران مبوجب القرار الوزاري رقم /68087
ق/م تاريخ 1428/04/05هـمسؤول جلنة النقل والتصعيد والنفرة املكلف

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم

الصفة

الدكتور /طالل بن صالح قطب

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /عبدالوهاب بن عبدالرحمن موسى

نائب الرئيس

األستاذ /وهيب بن عصام جميل إسماعيل

مسؤول احلاسب اآللي واجلوازات

األستاذ /أحمد أسعد حافظ

الشؤون العامة

الدكتور /محمد عبدالعزيز غنام

تفويج جسر اجلمرات

املهندس /مهدي عبدإإلله صحره

جلنة العالقات العامة

املهندس /طلعت صالح قطب

مسؤول جلنة املشاعر

األستاذ /كمال بن إبراهيم أزهر

رئيس جلنة الطوارئ

املهندس /طالل بن محمد مكي

-

األستاذ /نبيل بن محمد أحمد أزهر

مسؤول جلنة االستقبال

األستاذ /محمود بن عبدالرحمن مغربي

مسؤول جلنة النقل والتصعيد

تشكيل مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد مبكة املكرمة مبوجب القرار الوزاري
رقم /68090ق/م ،وتاريخ 1428/04/05هـ

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم

الصفة

األستاذ /سليمان صالح أبوغليه

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /عصام عبدالله كوشك

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /عبداجلليل بن عبدالهادي زمزمي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /سعود محمد هنيدي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عماد إبراهيم زمزمي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /وسيم عبدالرحمن إلياس

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عبدالكرمي بن عبدالله عبده

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /سلطان بن جمال شاولي

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /أمين بن صالح فاضل

عضو مجلس اإلدارة
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ال� �س� �ع ��ي ل �ت �ح �ق �ي��ق ال � �ه� ��دف امل��ن��ش��ود
وه� ��و اخل� �ل ��وص إل� ��ى ت �ك��وي��ن مجالس
ج���دي���دة ت� �ك ��ون ام� � �ت � ��داد ًا ألسالفهم
مجالس جديدة لالطالع باملهام بالنسبة للمرحلة املقبلة ،أن تأتي ترشيحاتهم
في اإلطار الس���ليم لفرز األقدر واألجدر ،وليس ملجرد االسم وبعيد ًا عن أي
مؤثرات جانبي���ة ،وليكن رائدهم بالدرجة األولى هو اختيار املرش���ح األكثر
كف���اءة ..األكثر رغب���ة في العمل ..األكثر رغبة في خدم���ة اآلخرين ..األكثر
توجه��� ًا لتحقيق الصالح العام .ولكن البد من الس���عي حثيث ًا لتحقيق الهدف
املنش���ود الذي يتمثل في اخللوص إلى تكوين مجالس جديدة تكون امتداد ًا
ألس�ل�افهم ،ليس بكل ما متيزوا به فحسب ،بل وباإلضافة بكل جديد مفيد،
مؤكد ًا على رفع ش���عار( :خدمة احلاج ش���رف ..أمانة ..مسؤولية) .واعتمد
معاليه عدد ًا من القرارات ،من حيث مواعيد وفترات تس���جيل وقيد الناخبني،
واستقبال وتس���جيل القوائم االنتخابية ،وإعالن القوائم االنتخابية املعتمدة،
وفعاليات النش���اط والبرامج االنتخابية للقوائم املعتمدة ،واالقتراع للناخبني
في كل مؤسسة على حدة.
نصوص المواد
ونص���ت املادة األولى من الالئحة االنتخابية ،على تش���كيل مجالس إدارات
مؤسسات أرباب الطوائف من عدد من األعضاء ـ ال يقل عن تسعة وال يزيد
على اثني عشر عضو ًا ـ وذلك على النحو التالي:
املؤسسة األهلية للطوافة ( )12عضو ًا بكل مؤسسة.
املؤسسة األهلية لألدالء ( )12عضو ًا.
مكتب الوكالء املوحد ( )9أعضاء.
مكتب الزمازمة الموحد ( )9أعضاء.
وجاء في املادة الثانية ،أن تختار اجلمعية العمومية بكل مؤسس���ة أو مكتب
ثلثي أعضاء املجلس باالقتراع ويعني وزير احلج الثلث املتبقي من األعضاء.

ت� �خ� �ت ��ار اجل �م �ع �ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ثلثي
أع�ض��اء املجلس ب��االق�ت��راع ويعني وزير
احل � ��ج ال��ث��ل��ث امل �ت �ب �ق��ي م� ��ن األع� �ض ��اء
وف���ي املادة الثالثة ،أن يكون الترش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة من خالل
تش���كيل قائمة تضم عدد ًا من املرش���حني وفق ًا لعدد األعض���اء الذين حدد
ترشيحهم بكل مؤسس���ة أو مكتب وفق ما نصت عليه املادة األولى والثانية،
على أن ال يتجاوز عدد املرش���حني بكل قائمة مم���ن تربطهم صلة قرابة من
الدرج���ة األولى عن اثنني ،وال يتجاوز عدد أبناء املس���اهمني بكل قائمة عن
اثنني أيض ًا .ونصت املادة الرابعة على أن يختار مجلس اإلدارة بعد تشكيله
وفي اجتماعه األول الرئيس وفق اآللية املوضح في املادة العش���رين من هذه
الالئحة .وحددت املادة اخلامسة ،مدة عضوية مجلس اإلدارة بأربع سنوات،
وذك���رت أنه يجوز إعادة انتخ���اب أو تعيني من انتهت مدة عضويتهم ملدة أو
ملدد أخرى .وجاء في املادة الس���ابعة من الالئحة ،أنه يحق لكل مس���اهم أو
مس���اهمة انتخاب أعضاء مجالس اإلدارة متى توافرت فيه الشروط التالية:
(أن يكون مس���اهم ًا بذات املؤسس���ة .وأال يقل عمره عن ( )21سنة هجرية.
وأن تتوافر فيه ش���روط األهلية الش���رعية) .وذكرت املادة التاسعة ،أنه يحق
البن املساهم ـ ممن توافرت فيه شروط االنتخاب ـ الترشيح لعضوية مجلس
اإلدارة إذا توافرت فيه ش���روط الترشيح للعضوية الواردة في املادة الثامنة
من هذه الالئحة .والش���روط التالية( :أن يكون وكي ًال عن والده مبوجب وكالة
ش���رعية .أن يكون حاص ًال على مؤهل علمي ال يق���ل عن البكالوريوس .وأن
يكون ممارس ًا للخدمة ملدة عشر سنوات في ظل نظام املؤسسات).
التنافس الشريف
وقام أعضاء جلنة متابعة االنتخابات قبل بدء عملية التصويت ،بفتح صندوق
االقتراع وعرضه على مندوبي مؤسسات أرباب الطوائف واحلاضرين مفتوح ًا
للتأك���د من خل���وه ،ثم قفله بحض���ور املراقبني ،لتبدأ بع���ده عملية االقتراع
بحضور مندوبني من كل قائمة انتخابية .لتتم إجراءات هذه االنتخابات ـ ولله

تش ��كيل مجلس إدارة املؤسس ��ة األهلية ملطوفي حجاج جنوب آسيا مبوجب القرار الوزاري رقم
/68088ق/م ،وتاريخ 1428/04/05هـ

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم

الصفة

األستاذ /عدنان بن محمد أمني كاتب

رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور /رشاد محمد هاشم حسني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور /سعود محمد أمني كاتب

مسؤول العالقات الدولية وحجاج اخلليج

الدكتور /شيخ محمد صافي جمل الليل

عضو النقل والتصعيد وجلنة االستقبال

األستاذ /نايف سراج عمر أكبر

عضو مجلس اإلدارة رئيس الوحدة الثالثة

املهندس /زهير عبدالرحمن سقاط

عضو اإلسكان واملشاعر

املهندس /زكي عمر حريري

عضو إسكان مكة املكرمة

األستاذ /أسامة عبدالله دانش

عضو املجلس ومشرف احلاسب اآللي

األستاذ /رأفت إسماعيل بدر

عضو جلنة الشؤون العامة

األستاذ /علوي محمد سعيد كامل

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /إبراهيم محمد موصلي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /محمد أمني عطاس

عضو مجلس اإلدارة

تش ��كيل مجلس إدارة املؤسس ��ة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية مبوجب
القرار الوزاري رقم /68086ق/م ،وتاريخ 1428/04/05هـ

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم

الصفة

األستاذ /عبدالواحد بن برهان سيف الدين

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /سليمان محمد قطان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور /عبدالرحمن محمد ماريه

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /أحمد عبدالله أسعد دهان

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عدنان حسن علي مختار

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /إياد بن محمد لبني

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عبدالله بن أحمد بكه

عضو مجلس اإلدارة

املهندس /محمد برهان سيف الدين

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /طارق بن محمود علوي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /مختار بن عبدالرشيد مالم ثاني

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /منصور بن محمد علوي

عضو مجلس اإلدارة

العدد الرابع رجب 1432هـ
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تشكيل مجلس إدارة املؤسسة األهلية حلجاج جنوب شرق آسيا مبوجب القرار الوزاري رقم /68100ق/م ،وتاريخ 1428/4/12هـ

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم

الصفة

األستاذ/زهير بن عبداحلميد سدايو

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /محمد بن عبدالله سقا

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /طيب عبدالرحيم بخاري

أمني مجلس اإلدارة

األستاذ /مصطفى بن حمزة دمنهوري

املشرف على مجلس إندونيسيا الثاني

األستاذ /نزار علي عبداملجيد

املشرف على تفويج اجلمرات

األستاذ /سمير محمد علي أندرقيري

رئيس مجلس ماليزيا وسنغافورة وتايلند

األستاذ /أسعد بن صالح دمنهوري

املشرف على الشؤون العامة

الدكتور /محمد أحمد عبدالله آشي

خدمات املشاعر املقدسة

األستاذ /هشام محفوظ باويان

املشرف على قطاع النقل

األستاذ /عبداحلميد علي رمل

رئيس قطاع التغذية

األستاذ /أحمد صالح أحمد دردوم

املشرف على مجلس الصني والفلبني وبروناي

الدكتور /طالل بن عبدامللك رادين

مشرف قطاع الدراسات والتطوير واملشاريع واالستثمار

تشكيل مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة مبوجب القرار الوزاري رقم /68152ق/م ،وتاريخ 1428/05/25هـ

ال �ت��رش �ي��ح ل�ع�ض��وي��ة امل �ج �ل��س بتشكيل
ق ��ائ� �م ��ة ت� �ض ��م ع� � � ��دد ًا م� ��ن امل��رش��ح�ي�ن
وف� � � �ق� � � � ًا ل � � �ع� � ��دد األع�� � � �ض� � � ��اء احمل � � ��دد
احلمد ـ في أجواء تنافس���ية شريفة ،حيث كان الهدف األساس من
إجراء هذه االنتخابات هو إذكاء روح التنافس الشريف ،واحلرص
عل���ى االرتقاء باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن وزائري مس���جد
املصطفى صلى الله عليه وس���لم ،وحتقيق تطلعات القيادة احلكيمة
ف���ي بذل الغال���ي والنفيس لضيوف الرحمن ،كما ش���هدت تضافر
جهود منس���وبي كل القوائم االنتخابية املرشحة ـ الفائزة والتي لم
يق���در لها الفوز ـ لتحقيق أفضل اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام.
كما ش���هدت هذه االنتخابات السماح للمطوفات الالتي ميثلن نحو
 %52م���ن إجمالي املس���اهمني ،ويصل عددهن إل���ى ثمانية آالف
مساهمة في مؤسسات أرباب الطوائف ،باختيار املرشح بأنفسهن
“أصال���ة” ال “وكال���ة” ،ألول مرة ،لينلن فرصة االقتراع الس���ري
املباش���ر بوضع بطاقات االنتخاب بأيديه���ن ،وحضور اجتماعات
اجلمعي���ات العمومية للمؤسس���ات ،العتماد احلس���ابات اخلتامية
وامليزانيات العمومية ،ومناقش���ة ش���ؤون مؤسساتهن ،عبر الدوائر
التلفزيونية املغلقة ،مما يعد توجه ًا جديد ًا بعد ما كان في الس���ابق
يقتصر على توكيل املطوفة ملن تراه مناس���ب ًا لتمثيلها ،ولتعد وزارة
احلج هي ثاني وزارة تس���مح للمرأة باالنتخاب ـ بعد وزارة التجارة
في غرف الصناعة والتجارة باململكةـ.
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم

الصفة

د.يوسف بن أحمد محمد سعيد حوالة

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /محمد علي بن إسماعيل مصلوخ

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /خير الدين بن محمد إبراهيم بصراوي

عضو املجلس رئيس املجلس التنفيذي جلنوب وجنوب شرق آسيا

األستاذ /فتح الرحمن بن علي أبو بكر أبو اجلود

عضو مجلس اإلدارة لإلسكان والفنادق

األستاذ /عزمي بن عمر علي حبش

عضو مجلس اإلدارة للشؤون املالية

األستاذ /خالد بن حسن حبش

-

األستاذ /أسامة بن محمود بن محمد طايفي

عضو مجلس اإلدارة رئيس قطاع االستقبال

األستاذ /حامت بن جعفر عبدالله بالي

عضو املجلس رئيس مجلس حجاج الدول العربية وإفريقيا غير العربية

م /جمال بن حسن دبور

عضو املجلس رئيس املجلس التنفيذي حلجاج دول جنوب آسيا

األستاذ /وليد بن مصطفى عثمان النعمان

عضو مجلس اإلدارة للشؤون اإلدارية

األستاذ /سمير بن عبدالله بن محمد كردي

عضو مجلس اإلدارة لتقنية املعلومات واحلاسب اآللي

األستاذ /فهد بن عبداحلميد حسن شحاته

عضو مجلس اإلدارة للشركات السياحية

تشكيل مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربيةمبوجب القرار الوزاري رقم /68084ق/م ،وتاريخ 1428/04/05هـ

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

االسم

الصفة

األستاذ /فائق بن محمد بياري

رئيس مجلس اإلدارة

املهندس /طالل بن حسني محضر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /محمد حسن معاجيني

مشرف إدارة عالقات املطوفني

األستاذ /صالح أحمد صدقة

رئيس مجلس شمال اجلزيرة

األستاذ /أحمد بن يحيى أحمد املطوف

رئيس مجلس مصر

األستاذ /فيصل محمد عبداحلميد نوح

املشرف على االستقبال والتفويج

األستاذ /أسامة بن سعد كتوعه
األستاذ /محمد بن إبراهيم بانه

مشرف ساحل البحر األحمر

األستاذ /موفق بن رشاد خوج

مشرف إسكان املشاعر

األستاذ /عبدالرحمن بن عطار

رئيس قطاع مصر

املهندس /عباس بن عبدالغني قطان

مشرف إسكان مكة

الدكتور /عبدالعزيز بن محمد سرحان

عضو خدمات

مقـــــــال

شفافية االنتخابات
حامت بن ح�سن قا�ضي
وكيل وزارة احلج لشؤون احلج

احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى آله وصحبه أجمعني..
وبع����د ..انطال ًقا من حرص قيادتن����ا احلكيمة لتقدمي أفضل اخلدمات لضي����وف الرحمن ،وحرصها
املس����تمر على االرتقاء باملؤسسات التي تقدم لهم هذه اخلدمات ،واستمرا ًرا ملا أولته القيادة للحجيج
من اهتمام بالغ جتري خالل هذه األيام حتت إشراف وزارة احلج انتخابات مجالس إدارة مؤسسات
تنافسا شري ًفا للفوز بعضوية مجالس
أرباب الطوائف ،والتي تتنافس خاللها القوائم املتقدمة للترشيح
ً
إدارة هذه املؤسسات من أبنائها ،وتنافسها في احلقيقة إمنا هو ملزيد من اجلودة في أساليب خدمة
حجاج بيت الله احلرام التي تتشرف بتقدميها لهم هذه املؤسسات ،مع الرقي بكل مؤسسة بأساليب
اإلدارة احلديثة لتواكب النقلة التي تعيش����ها بالدنا العزيزة في املجاالت كافة ،بقيادة خادم احلرمني
الش����ريفني وسمو ولي عهده األمني وس����مو النائب الثاني ،وإال فأبناء الطائفة جميعهم يشكلون ص ًفا
واح ًدا وشعارهم الدائم (خدمة احلاج ..شرف ..أمانة ..مسؤولية) وهذا يدل على حرصهم على تقدمي
أفضل ما ميكن للحاج الكرمي عن هذا البلد وشعبه الوفي.
ومن بداية االقتراع في هذه االنتخابات ملست اللجنة اإلشرافية بالوزارة بوادر النجاح املأمول بإذن
الله تعالى من خالل تصويت األعضاء مع النزاهة والش����فافية التي امتازت بها ،فكل عضو يدرك أن
صوته أمانة ويجب عليه أن يعطيه من يرى أنه سيقوم باملهمة وفق املراد ووفق العمل يعكس الصورة
املشرفة ملؤسسته املنتمي إليها.
وق����د أكد ذلك معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالس��ل�ام الفارس����ي عند إطالق إش����ارة البدء
بالعمليات االنتخابية ملؤسس����ات الطوافة ،فقال" :يج����ب أن يحرص الناخبون والناخبات على إعطاء
أصواتهم ملن يوثق في دينه وأمانته ،وتطبق عليه املعايير التي وضعتها الوزارة فى هذا الصدد" .وهذا
إن دل فهو يدل على الوعي التام والراقي للناخبني مبا يجب عليهم جتاه ضيوف الرحمن من استمرار
االرتق����اء والتفاني فى أداء الواجب جتاه ما ش����رفهم الله تعالى به ،ق����ال الله تعالى( :فليؤدي الذي
اؤمتن أمانته (.وإذا أردنا أن نتكل على النزاهة والشفافية في هذه االنتخابات فإن احملور األهم فى
النزاهة  -وهو املشاهد بحمد الله تعالى في أبناء الناخبني -هو نزاهة الصوت نفسه وإعطاؤه ملن هو
أهل له ،فحينما ُيدلي الناخب بصوته ملن يرى فيه الكفاءة من خالل النظر واالستماع للبرامج املقدمة
من القوائم املرشحة ،ومن خالل معرفة هذه القوائم وجودة خدماتهم املبذولة في هذا املجال ،فهذه هي
النزاهة املطلوبة في مثل هذه االنتخابات ،ألن املقصود من هذا هو احلرص على اجلودة واس����تخدام
أفضل أساليب اإلدارة احلديثة لتحقيق األهداف املرجوة بغض النظر عن الذوات والشخصيات.
ل����ذا أس����أل الله تعالى التوفيق للجمي����ع ،ومن لم تتح له الفرصة في هذه اجلول����ة ،فهناك العديد من
الفرص املباركة في مجال خدمات ضيوف الرحمن وزوار مس����جد املصطفى صلى الله عليه وس����لم،
املهم هو النية الطيبة ..وأسأل الله أن يوفقه ليكون عونًا إلخوانه في االرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن،
واالختالف في األداء بأصوات ال يعني خال ًفا بني املس����اهمني واملس����اهمات ،إمنا هو رأي رأوه في
قائمة أنها األصلح ،واملأمول من جميع املساهمني واملساهمات التعاون مع القائمة الفائزة ،واستمرار
التكاتف مع احلرص على إنفاذ تعليمات وزارة احلج ،والله ال يضيع أجر من أحسن عملاً .
نق ًال عن جريدة املدينة العدد ( )17499الثالثاء
 17ربيع اآلخر 1432هـ ،املوافق  22مارس 2011م.

ملف العدد

بمعايير انتخابية حضارية ووعي عال من الناخبين

مؤسسات أرباب الطوائف..
انتخبت مجالس إداراتها
 25أل � � � � � � � � ��ف م � � � � � �ط� � � � � ��وف وم� � � � � �ط � � � � ��وف � � � � ��ة ي� � � � � � �ش � � � � � ��ارك � � � � � ��ون ف� � � � � � ��ي ال� � � �ت� � � �ص � � ��وي � � ��ت
مكة المكرمة :الرفادة

م�ن��اف�س��ة ش��ري�ف��ة دارت ف��ي أروق� ��ة م��ؤس �س��ات أرب� ��اب ال �ط��وائ��ف ف��ي اجل��ول��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة ال �ت��ي ش�م�ل��ت س��ت م��ؤس �س��ات ط��واف��ة ،إضافة
إل ��ى م�ك�ت��ب ال��زم��ازم��ة ف��ي م�ك��ة وم��ؤس �س��ة األدالء ف��ي امل��دي �ن��ة امل��ن��ورة وال ��وك�ل�اء ف��ي ج���دة ،وأش� ��رف عليها ف��ري��ق ع�م��ل م��ن وك�ل�اء وزارة احلج.
كانت االستجابة عالية إذ شارك ما يقارب  25ألف مطوف ومطوفة لالختيار بني القوائم التي قدمت برامج انتخابية متميزة ،أبرزت سعي املرشحني
لالرتقاء باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن ،وأجريت االنتخابات في أجواء بدت منوذجية إلى أبعد احل��دود ،واتسمت بوعي الناخبني وتفهم
الثقافة العامة لالنتخابات ،ولم تسجل خاللها أي جت��اوزات ،بل كان الناخبون من املطوفني واملطوفات مدركني ألهمية اختيار القوائم املؤهلة.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ح��رص��ت (وزارة احل� ��ج) ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ف��ري��ق ع �م��ل م�ت�ك��ام��ل وم��ؤه��ل ل�ل�إش ��راف ع �ل��ى االن �ت �خ��اب��ات مب �ش��ارك��ة وك �ل�اء ال� � ��وزارة وقرابة
 200م��وظ��ف وم��راق��ب ،مت�ث��ل دوره���م ف��ي ض�ب��ط اإلج�� ��راءات ،وت��ول��ت  40م��راق�ب��ة ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة احل��ج تنظيم س�ي��ر ان�ت�خ��اب��ات ال�ق�س��م النسائي.
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تحقيق الجودة
تعد االنتخابات خطوة في سبيل حتسني أداء مؤسسات الطوافة ،وبخاصة أنها تسير
وفق معايير انتخابية حضارية ،فقد أدى التحول إلى نظام انتخابي في اختيار مجلس
إدارة املؤسس���ة ،التي كانت تتم في الس���ابق من قبل وزارة احلج إلى رفع مس���توى
اخلدم���ات املقدم���ة للحجاج واألعمال املس���اندة لها وأفضت الدورت�ي�ن االنتخابيتني
الس���ابقتني لتقلد مجالس إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف نخب��� ًا من الرجاالت
املتميزين الذين شرفهم الله بخدمة حجاج بلد الله األمني..
تنظيمات الوزارة
وف���ي خطوة للح���د من الوعود االنتخابي���ة التي ال تتحقق عل���ى أرض الواقع ،ألزمت
الالئحة التنظيمي���ة اجلديدة النتخابات مجالس إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف،
القائم���ة املترش���حة بإجناز ( )%75من برنامجها االنتخابي الذي أعدته مس���بق ًا .في
حني أعط���ت لوزير احلج صالحية إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ،أو حل
املجلس ،والدعوة النتخابات جديدة ،أو إعادة تش���كيل املجلس ،بتعيني من يراه للفترة
املتبقي���ة من فترة املجلس التي حددت بأربع س���نوات ،كما ألغت هذه الالئحة ش���رط
احلد األعلى للس���ن ،وهو ما س���يفتح الباب أمام من تزي���د أعمارهم على ( )60عام ًا
لترشيح أنفسهم لالنتخابات .كما يحق للمطوفات اختيار األسماء املرشحة بالتصويت
ش���خصي ًا ـ أصالة ال وكالة ـ وش���رحت الالئحة الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب
في ترش���يح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة ،بأال يقل عمره على ( )30عام ًا ،وأن يكون
حاص ًال على مؤهل علمي ال يقل عن الكفاءة املتوس���طة ،إضافة إلى خبرة س���ابقة في
اخلدمة باملؤسس���ات أو مجموعات اخلدمة امليدانية ،مدة ( )5سنوات متصلة أو ()10
س���نوات متفرقة .وأن يكون العضو مقيم ًا في مكة املكرمة بالنسبة ملؤسسات الطوافة،
وفي املدينة املنورة ملؤسس���ة األدالء ،وفي جدة ملكتب الوكالء املوحد ،وأن يكون حسن
الس���يرة والسلوك ،ولم يس���بق أن صدر بحقه حكم شرعي ،أو حكم من مجلس نائب
املطوفني ،وأال يكون موظف ًا في وزارة احلج ،أو جلنة احلج املركزية.
دعوات الوزارة
وقد س���بق انتخابات مؤسس���ات الطوافة دعوات من معالي وزير احلج الدكتور فؤاد
الفارس���ي ،في أكثر من مناس���بة إلخوانه م���ن املطوفني واملطوف���ات أن يبادروا إلى
املشاركة في االنتخابات ،وأن يختاروا بعناية فائقة من ميثلهم ،ممن هو أكثر صالح ًا
وفالح ًا وكفاي���ة للقيام بالواجب ،وللوفاء مبا يعد لالضطالع باملهام ،ومراعاة مقتضى
التنظيم والنظام ،ومخافة الله قبل أي شيء آخر..
كم���ا دعا معاليه جمي���ع اللجان املعنية بهذه االنتخابات ب���ذل قصارى جهدها للقيام
بالواجب وفق ما خطط له بكل أمانة ونزاهة وحيادية وإخالص ،وفي إطار ما يوجه به
والة األمر ،وتنص عليه النظم املرعية..
كم���ا أكد وكي���ل وزارة احلج لش���ؤون احلج ،ورئي���س اللجنة العامة لإلش���راف على
االنتخابات ،األس���تاذ حامت بن حس���ن قاضي ،أنه يجب أن يكون انتخاب املرشحني
على أس���اس اجلدارة والكفاءة مبا ينعكس إيجاب ًا على مصالح املطوفني ،وعلى سمعة
املهنة وتطويرها.

جنوب آسيا
وتعد مؤسس���ة مطوفي حجاج دول جنوب آس���يا ،أول مؤسس���ة من مؤسسات أرباب
الطوائ���ف ،تنهي ه���ذه الدورة االنتخابي���ة الثالثة ،بوحدة صف وجم���ع للكلمة ،حيث

ب� � � ��رام� � � ��ج م� � �ت� � �م� � �ي � ��زة أب�� � � � � � ��رزت س� �ع ��ي
امل � ��رش� � �ح �ي��ن ل �ل��ارت� � �ق � ��اء ب� ��اخل� ��دم� ��ات
إل � � � � � ��زام امل � ��رش� � �ح �ي��ن ب� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ %75
م� � � � ��ن ال� � � � �ب � � � ��رام � � � ��ج االن � � �ت � � �خ� � ��اب � � �ي� � ��ة
حس���مت قائمة (احلاج) انتخابات أعض���اء مجلس اإلدارة مبك���ر ًا ،بفوزها بالتزكية
 وللم���رة الثالثة عل���ى التوالي  .-وتأتي هذه اخلطوة عقب إجماع أغلبية مس���اهمياملؤسس���ة على جتديد الثقة في القائمة التي متثل املجلس السابق ،في الوقت الذي لم
تتقدم فيه أي قائمة أخرى للمنافسة في املؤسسة.
وضمت قائمة (احلاج) ك ًال من املطوف عدنان بن محمد أمني كاتب ،واملطوف الدكتور
رشاد محمد حسني ،واملطوف الدكتور سعود كاتب ،واملطوف شيخ محمد صافي جمل
الليل ،واملطوف زكي عمر حريري ،واملطوف أس���امة عبدالله دانش ،واملطوف املهندس
زهير عبدالرحمن س���قاط ،واملطوف رأفت إس���ماعيل ب���در .واعتمدت وزارة احلج في
العدد الرابع رجب 1432هـ
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االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات خ � �ط� ��وة ف� ��ي س� �ب� �ي ��ل حتسني
أداء م� � ��ؤس � � �س� � ��ات أرب� � � � � � � ��اب ال� � �ط�� ��وائ�� ��ف

اخلامس من شهر ربيع اآلخر املنصرم ،أحقية هذه القائمة مبجلس إدارة املؤسسة في املرحلة
املقبلة ،والتي تس���تمر حتى نهاية العام 1435هـ ،فيما عملت الوزارة على تعيني ثلث املجلس،
بتعي�ي�ن أربعة أعضاء جدد ،ليكتمل نصاب املجلس ( )12عض���و ًا ،وأن متنح كل الصالحيات
للمجلس وقد صدر قرار معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي بإعادة تشكيل
مجلس إدارة املؤسسة للدورة القادمة 1435 -1432هـ ،والذي تألف من املطوف عدنان محمد
رئيسا والدكتور رشاد محمد حسني نائ ًبا للرئيس واملهندس زهير عبدالرحمن سقاط
أمني كاتب ً
نائ ًبا للرئيس والدكتور سعود محمد أمني كاتب والدكتور شيخ محمد صافي جمل الليل وأسامة
عبدالله دانش وزكي عمر حريري ورأفت إسماعيل بدر ونايف سراج أكبر .وعني معاليه كلاً من
علوي محمد سعيد كامل وإبراهيم محمد موصلي ومحمد أمني عطاس.
إفريقيا غير العربية
وس���ط أجواء ماطرة ،وبتاريخ  12ربيع اآلخر 1432هـ ،املوافق  17مارس 2011م ،حس���مت
قائمة (الريادة) استحقاقها لقيادة مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية
غي���ر العربية ملرحلة جديدة ،وملدة أربع س���نوات مقبلة .حيث حصدت ( )104أصوات بنس���بة
جت���اوزت الـ ( ،)%50من أصوات املقترعني الذي بلغ عددهم ( )207مقترعني ،فيما لم حتصل
قائمة (النور) بقيادة املطوف أحمد دهان س���وى على ( )87صوت ًا ،و(البشرى) بقيادة املطوف
إيالء لبني ،على ( )16صوت ًا.
جدير بالذكر أن قائمة (الريادة) تضم ـ بجانب املطوف عبدالواحد س���يف الدين برهان ـ ك ًال
من( :س���ليمان محمد قطان ،والدكتور عبدالرحمن محمد علي ماريه ،ومحمد برهان س���يف
الدين ،وطارق محمود علوي ،ورامي صالح لبني ،وعدنان حس���ن علي مختار ،وفهد حس���ني
جمال حريري) .وفي وقت الحق اعتمد معالي وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي
أس���ماء مجلس إدارة املؤسسة الفائزين باالنتخابات للدورة القادمة 1435/1432هـ ،والذين
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ميثل���ون ثلثي املجلس ،وعني معالي���ه ك ًال من املطوف رضا بن علي نصر
الدين ،واملطوف س���امي بن حس�ي�ن مير عالم ،وابن املطوف محمود بن
خالد أبو خشبة ،واملطوف مختار بن عبدالرشيد ثاني.
مكتب الزمازمة الموحد
أعلن في مس���اء السابع عشر من ش���هر ربيع اآلخر 1432هـ ،فوز
قائمة (نافعة) بانتخابات مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد للسنوات
األربع املقبلة ،بعد حصولها عل���ى ( )192صوت ًا ،بفارق ( )83صوت ًا
عن قائمة (زمزم) املنافس���ة ،والتي حصدت ( )109أصوات .وحازت
قائمة نافعة نس���بة ( ،)%63,78من إجمالي أصوات الناخبني البالغ
عددهم ( )306ناخبني ،بينهم ( )104س���يدات ،فيما مت استبعاد ()5
خمس بطاقات.
وتضم قائمة (نافعة) في عضويتها ـ إضافة إلى الزمزمي سليمان أبوغليه
ـ الزمازم���ة( :عصام بن عبدالله كوش���ك ،وعبداجلليل عبدالهادي زمزمي،
ورضا محمد علي بوصي ،ووس���يم عبدالرحمن الياس ،وأس���عد يوس���ف
أس���عد حديدي) .بينما تضم قائمة (زمزم) ك ًال م���ن املهندس عبدالله بن
عبدالستار الدويري ،وعماد إبراهيم زمزمي ،وفائز عبدالصمد سراج مال،
وممدوح عبدالعزيز العباس ،وثامر محمد فاضل).
الدول العربية
أعلنت اللجنة اإلش���رافية على إعادة انتخابات املؤسس���ة األهلية حلجاج
ال���دول العربية بتاريخ 1432/4/18هـ ،املوافق 2011/3/23م ،عن فوز

قائم���ة (الطوافة) بقيادة محمد حس���ن معاجيني ب���ـ ( )592صوت ًا ،فيما
حصل���ت قائمة (اخلير) بقيادة املطوف ط�ل�ال محضر على ( )557صوت ًا.
إضاف���ة إلى قائم���ة (االرتقاء) بقيادة املطوف فؤاد عاب���د ،وقائمة (منافع)
بقي���ادة املطوف فائز جمال ،بعد ذلك قامت اللجنة بإعادة اقتراع انتخابات
املؤسس���ة كون القائمتني في االقتراع األول (قائمة الطوافة وقائمة اخلير)
لم تتمكنا من جتاوز نس���بة  %50من األصوات ،وهو الش���رط الرئيسي في
الفوز مبجلس اإلدارة وفق ًا لالئحة االنتخابات املعتمدة من معالي وزير احلج
الدكتور فؤاد عبدالسالم الفارسي.
وتض���م قائم���ة (الطوافة) ف���ي عضويتها ـ إضافة إل���ى املطوف محمد بن
حس���ن معاجيني ـ ك ًال من املطوفني( :أحمد يحيى ،وأس���امة أسعد كتوعة،
وصالح أحمد صدقة ،وعبدالله حسن معاجيني ،وفيصل محمد نوح ،موفق
رش���اد خوج ،ومحمد إبراهي���م بانه) .واعتمد معالي وزي���ر احلج الدكتور
فؤاد بن عبدالسالم الفارسي مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج
الدول العربي���ة الفائزين باالنتخابات ،والذين ميثل���ون ثلثي املجلس ،وهي
قائم���ة (الطوافة) .واعتمد معاليه تعيني الثل���ث املتبقي وهم :املطوف فائق
محمد بياري ،واملطوف عباس عبدالغني قطان ،واملطوف عبدالرحمن حسني
عطار ،واملطوف عبدالرحمن محمد زاكر خوج.
مؤسسة حجاج إيران
وفي دوائر املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج إيران ،جرت انتخاباتها بتاريخ
1432/4/19ه���ـ ،املوافق 2011/3/22م ،وكان التنافس الختيار مجلس
إدارة املؤسسة بني قائمة (الوفاء) ،بقيادة املطوف الدكتور طالل بن صالح
قط���ب ،وقائمة (عه���د التميز) ـ التي حققت الف���وز ـ بقيادة املطوف محمد
علي حسن جمال ،والتي تضم في عضويتها املطوفني( :جمال كامل أزهر،
وعبدالرحمن عصام إسماعيل ،وفاضل حسن حمزة ،وكمال إبراهيم أزهر،
ومحمد حسن جمال ،ومحمد عبدالعزيز غنام ،ومهدي السيد صحره ،ونبيل
محمد أزهر) ،وذلك بحصولها على ( )127صوت ًا ،مقابل ( )66صوت ًا لقائمة
(الوفاء) ،وبلغ الع���دد اإلجمالي للمقترعني ( )195مقترع ًا ،وعدد البطاقات
املعتمدة ( ،)193حيث مت استبعاد بطاقتني.
جنوب شرق آسيا
جرت انتخابات املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب ش���رق آسيا
بتاريخ 1432/4/21هـ ،املوافق 2011/3/26م ،وكان التنافس بني ثالث
قوائ���م ،ليتحقق الفوز لقائمة (البركة) بقي���ادة املطوف زهير بن عبداحلميد
س���دايوـ حيث حصلت على ( )632صوت ًا ،فيما جاءت قائمة (مكة) بقيادة
املطوف حمزة شبانة في املرتبة الثانية ،بحصولها على ( )386صوت ًا ،ونالت
قائمة (التقوى) بقيادة املهندس محمد رمبو على ( )154صوت ًا ،وبلغ العدد
اإلجمال���ي لالقت���راع ( )1183مقترع ًا ،ومت اس���تبعاد ( )11بطاقة ناخب.
وتضم قائمة (البركة) في عضويتها إضافة إلى املطوف زهير س���دايو ،ك ًال
من املطوفني( :طيب بن عبدالرحيم بخاري ،ومصطفى بن حمزة دمنهوري،
واملهندس هاشم بن محفوظ باويان ،والدكتور زيني بن محمد عبدالله بنجر،
والدكتور س���عود بن محمود مندورة ،واألستاذ الدكتور أحمد محمد آشي،
وسمير بن محمد علي أندرقيري).

النظام االنتخابي الختيار املجالس يؤدي إلى
رفع مستوى اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن

حجاج تركيا وأوربا
وكانت املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ،املؤسسة
األكثر تنافس��� ًا بني مطوفيها ،حيث كان عدد القوائم املتنافس���ة في اجلولة األولى خمس قوائم
ه���ي( :التطوير) بقيادة املط���وف بندر صدق لبني ،و(اإلجناز) بقي���ادة املطوف مصطفى علي
س���روجي ،و(الرفادة) بقيادة املطوف أسامة محمد زواوي ،و(التغيير والتطوير) بقيادة املطوف
عفيف محمد جادالله ،و(العهد اجلديد) بقيادة املطوف ش���وكت علي موسى .وجرت انتخاباتها
بتاريخ 1432/4/21ه���ـ ،املوافق 2011/3/26م ،لتنحصر املنافس���ة في اجلولة الثانية بني
قائمت���ي (الرف���ادة) و(اإلجناز) ،حيث ف���ازت (الرفادة) ،في اجلولة الثاني���ة التي جرت بتاريخ
1432/4/29ه���ـ ،املواف���ق 2011/04/03م الت���ي تضم املطوفني( :ط���ارق محمد عنقاوي،
وإبراهيم عبدالله حريري ،وأحمد عبدالوهاب دهان ،وأسامة محمد زواوي ،وإيهاب عمر بلخي،
وعبدالرحمن عمر برجني ،وعبدالله علي عقيل ،ومحمد عبدالرحمن شاكر).
الوكالء واألدالء
وفي دوائر مكتب الوكالء املوحد بجدة ،فازت قائمة (الوكالء املتضامنون) بالتزكية في انتخابات
مجل���س إدارة املكتب ،والتي تضم في عضويتها الوكالء( :ف���اروق صالح أبوزيد ،ومحمود بن
جميل حسوبة ،وأسعد صالح أبوزيد ،واملهندس صالح أحمد أبوزيد ،والدكتور عاصم بن يحيى
بخ���اري ،والدكتور عبداإلله بن محمد جدع ،وفاروق بن يحيى بخاري ،ومحمد بن نور قاس���م
تركي) .وفي انتخابات املؤسس���ة األهلية لألدالء باملدين���ة املنورة ،ضمت (قائمة اإلجناز) التي
فازت بالتزكية( :الدكتور يوس���ف بن أحمد حوالة ،واألستاذ محمد علي بن إسماعيل مصلوخ،
وفتح الرحمن بن علي أبواجلود ،وابن الدليل خالد بن حس���ن حبشي ،وجمال بن حسن دبورة،
وابن الدليل نبيل بن س���عد الدين برادة ،وزين العابدي���ن بن فيصل برزجني ،وحامت بن جعفر
بالي ،وعصام بن عبدالعزيز الدمياطي ،وفهد بن عبداحلميد شحاته).
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ملف العدد

أقرتها وزارة الحج لتنظيم العملية االنتخابية

( )62مادة تنظم انتخابات مجالس
مؤسسات أرباب الطوائف
جدة :الرفادة

أص� ��درت وزارة احل ��ج م��ؤخ��ر ًا ال�لائ �ح��ة التنظيمية،
النتخابات مجالس إدارات مجالس مؤسسات أرباب
الطوائف ،للدورة االنتخابية الثالثة 1432هـ1435/هـ،
التي تضم  26مادة ،عممتها على كل املؤسسات ،رغبة
من ال��وزارة في االرت�ق��اء بأسلوب أداء اخلدمات التي
تؤدى لضيوف الرحمن ،من خالل املؤسسات األهلية
ألرب � ��اب ال��ط��وائ��ف ،ح �ي��ث ت�س�ع��ى ل�ت��رس�ي��خ النتائج
اإلي�ج��اب�ي��ة ال �ت��ي ظ �ه��رت م��ن خ�ل�ال ان�ت�خ��اب أعضاء
مجالس إدارات تلك املؤسسات في الدورتني السابقتني
(األولى والثانية) ،مع تطوير آلية االنتخاب بالشكل
ال � ��ذي ي �ت �ي��ح وي �س �ه��ل م� �ش ��ارك ��ة ج �م �ي��ع املساهمني
واملساهمات في صناعة القرار ،من خالل اختيارهم
ذوي الكفاءة إلدارة مؤسساتهم التي ينتمون إليها ،مبا
يعود بالنفع عليهم ،ويخدم املصلحة العامة التي من
أجلها أنشئت هذه الكيانات الوطنية ،ولرفع مستوى
مهنة ال�ط��واف��ة واالرت �ق��اء مبستوى خدمة احلجاج.

تتشكل مجالس إدارة امل��ؤس�س��ات م��ن عدد
ال ي�ت�ج��اوز ( )12ع �ض��و ًا وال ي�ق��ل ع��ن ()9
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تعاريف ومصطلحات

ب����دأت هذه الالئح����ة التنظيمي����ة بتعاريف للكلم����ات واملصطلحات
والعب����ارات ال����واردة فيه����ا ،وه����ي( :ال����وزارة ،والقرار ال����وزاري،
واملؤسس����ات األهلية ألرباب الطوائف ،والناخب ،واملرشح ،والقائمة،
واللجنة العامة لالنتخابات ،وجلنة قيد الناخبني وتس����جيلهم ،وجلنة
فحص قوائم املرشحني).
وحتدث����ت الالئح����ة في مادتها األولى ،عن تش����كل مجال����س اإلدارات
مبؤسسات أرباب الطوائف ،وذكرت أنها تتشكل من عدد ال يتعدى من
اثني عشر عضو ًا ،وال يقل عن تسعة أعضاء ،وذلك على النحو التالي:
املؤسسة األهلية للطوافة )12( ،عضو ًا بكل مؤسسة.
مكتب الوكالء املوحد )12( ،عضو ًا.
مكتب الزمازمة املوحد )9( ،أعضاء.
مواد تفصيلية

امل����ادة الثانية من الالئحة التنظيمية ج����اء فيها :أن تختار اجلمعية
العمومية بكل مؤسس����ة أو مكتب ثلث����ي أعضاء املجلس باالنتخاب،
ويع��ي�ن الوزير ثلث األعضاء .وفي املادة الثالثة ،أن يكون الترش����يح
لعضوي����ة مجلس اإلدارة من خالل تش����كيل قائم����ة تضم عدد ًا من
املرشحني وفق ًا لعدد األعضاء الذين حدد ترشيحهم بكل مؤسسة أو
مكت����ب وفق ما نصت عليه املادتان األولى والثانية من هذه الالئحة،
على أن ال يتجاوز أبناء املساهمني بكل قائمة عن اثنني .وفي الرابعة،
أن يختار مجلس اإلدارة بعد تشكيله في اجتماعه األول الرئيس وفق
اآللية املوضحة في املادة العش����رين من هذه الالئحة .وحددت املادة
اخلامس����ة ،مدة عضوية مجلس اإلدارة بأربع سنوات ،ويجوز إعادة
انتخ����اب أو تعيني من انتهت عضويتهم مل����دة واحدة أو ملدد أخرى.

ال�ت��رش�ي��ح ل�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س اإلدارة م��ن خالل
ت �ش �ك �ي��ل ق��ائ �م��ة ت �ض��م ع � � ��دد ًا م���ن املرشحني
ت�� �خ�� �ت� ��ار اجل � �م � �ع � �ي� ��ة ال � �ع � �م� ��وم � �ي� ��ة ب��ك��ل
م��ؤس �س��ة أو م�ك�ت��ب ث�ل�ث��ي أع��ض��اء املجلس
ب��االن �ت �خ��اب وي �ع�ين ال��وزي��ر ث�ل��ث األعضاء
وجاء في املادة السادسة( :إذا خال محل عضو في املجلس بالوفاة أو باالستقالة أو بفقد
شرط من شروط العضوية املنصوص عليها في املادة السابعة والثامنة من هذه الالئحة،
تقوم الوزارة بتعيني بديل عنه ،وتكون العضوية في هذه احلالة لنهاية مدة السلف مبوجب
قرار وزاري) .وذكرت املادة الس����ابعة ،أنه يحق لكل مساهم أو مساهمة انتخاب أعضاء
مجالس اإلدارة متى توافرت فيه الشروط التالية( :أن يكون مساهم ًا بذات املؤسسة .وأن
ال يقل عمره عن  21سنة هجرية .وأن تتوافر فيه شروط األهلية الشرعية).
شروط انتخابية

أم����ا املادة الثامنة م����ن الالئحة التنظيمية فج����اء فيها أنه يحق ملن توافرت فيه ش����روط
االنتخاب الترش����يح لعضوية مجلس اإلدارة وفق ما ورد ف����ي نص املادة الثالثة من هذه
الالئحة متى توافرت فيه الش����روط التالية( :أن ال يق����ل عمره عن ثالثني عام ًا .وأن يكون
ق����ادر ًا عل����ى أداء اخلدم����ة بدني ًا وصحي���� ًا .وأن يكون حاص ًال على مؤه����ل علمي ال يقل
عن مؤهل الكفاءة املتوس����طة .وأن ال تقل مدة عمله باملؤسس����ة أو املكتب خالل اخلمس����ة
عش����ر س����نة السابقة على ترش����حه عن خمس سنوات متتالية أو عش����ر سنوات متفرقة.
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أ .حامت بن حسن قاضي

د .عيسى بن محمد رواس

د .سهل بن عبدالله الصبان

وكيل وزارة احلج لشؤون احلج

وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة

وكيل الوزارة للنقل واملشاريع

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو اللجنة

وأن يكون من املقيمني مبنطقة مكة املكرمة بالنس����بة للمطوفني
أو ال����وكالء أو الزمازمة ومن املقيمني مبنطق����ة املدينة املنورة
بالنسبة لألدالء .وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر
بحقه حكم ش����رعي قطعي بإدانة في جرمية مخلة بالشرف أو
األمانة .وأن يكون ممن حس����ن عمله في أداء اخلدمة املباشرة
للحجاج خالل س����نوات خدمت����ه .وأن ال يكون قد صدر بحقه
حك����م من مجلس تأديب أفراد الطوائف بإيقافه عن ممارس����ة
اخلدمة خالل اخلمس سنوات السابقة .وأن ال يكون موظف ًا في
ال����وزارة أو جلنة احلج املركزية .وأن يكون حاص ًال على بطاقة
ناخب من جلنة وقيد وتسجيل الناخبني املختصة .وأن ال يتقدم
للترش����يح في أكثر من قائمة حتى وإن كان مساهم ًا في أكثر
من مؤسسة أو مكتب).
ووضحت املادة التاسعة ،أنه يحق البن املساهم ـ ممن توافرت
فيه ش����روط االنتخاب ـ الترش����ح لعضوية مجلس اإلدارة ،إذا
توافرت فيه شروط الترشيح للعضوية الواردة في املادة الثامنة
من هذه الالئحة والش����روط التالية( :أن يكون وكي ًال عن والده
مبوجب وكالة ش����رعية .وأن يكون حاص��ل� ًا على مؤهل علمي
ال يق����ل عن البكالوريوس) .أما املادة العاش����رة فأوضحت أن
التسجيل في قيد الناخبني لدى اللجنة املشكلة وفق نص املادة
الثانية عشرة من هذه الالئحة شرط أساسي للترشح لعضوية
مجلس اإلدارة.
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طريقة االنتخاب

ع � � � �ض� � � ��وي� � � ��ة
مجلس اإلدارة
أرب � ��ع س �ن��وات
وي�ج��وز إعادة
ان� � �ت� � �خ � ��اب أو
ت �ع �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�ي�ن
م� � � ��ن ان � �ت � �ه� ��ت
ع� �ض ��وي� �ت� �ه ��م
لفترات أخرى

تطرقت املادة احلادية عش����رة ،لطريقة انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة ،وذكرت تش����كيل جلنة عامة لإلشراف على انتخابات
أعضاء مجالس اإلدارة ،بقرار وزاري ،يحدد أيض ًا مقر اللجنة
العامة لالنتخابات ومهامها وصالحيتها.
وجاء في املادة الثانية عش����رة ،أنه تش����كل بق����رارات وزارية،
جلان قيد وتس����جيل الناخبني لكل مؤسس����ة أو مكتب وجلان
فحص قوائ����م املرش����حني لعضوية مجال����س اإلدارة في كل
مؤسس����ة ومكت����ب ،ممن تواف����رت فيهم الش����روط املنصوص
عليها ف����ي الالئحة ،وكذا اللجان الرقابي����ة والتنفيذية للعملية
االنتخابي����ة ،وترتبط هذه اللجان باللجن����ة العامة لالنتخابات،
وحتدد اللجن����ة العامة مقر كل جلنة ومهامه����ا وتاريخ ابتداء
وانتهاء أعمالها ،واقتراح مق����دار املكافآت لكل العاملني بتلك
اللج����ان .وذكرت املادة الثالثة عش����ر ،أن تتولى اللجنة العامة
لإلش����راف على انتخابات أعضاء مجال����س اإلدارات ،متابعة
كل أعم����ال اللجان الرقابية والتنفيذية ،وجلان قيد وتس����جيل
الناخب��ي�ن ،وجلان فحص قوائم املرش����حني ،ولها كذلك القيام
ببعض املهام األخرى .واملادة الرابعة عش����ر ،ذكرت أنه إذا لم
تتقدم للجنة العامة لالنتخابات س����وى قائمة واحدة جاز للجنة
العام����ة لالنتخابات رفع تلك القائم����ة للوزير العتمادها .وجاء
في املادة اخلامس����ة عش����ر ،أنه في حالة غياب أو انس����حاب

أ .هالل بن عبدالرحمن الهالل

أ .عادل بن عبيد باخلير

وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير

أ .عبدالرحمن بن علي النفيعي

وكيل الوزارة املساعد

مدير الشؤون القانونية بالوزارة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

املراقبني املرش����حني م����ن كل قائمة أثناء االقت����راع ،فإن ذلك
ال يؤثر على صحة وس��ل�امة اإلج����راءات االنتخابية .وجاء في
املادة السادس����ة عش����ر ،أنه يحق لكل مساهمة ممن توافرت
فيها ش����روط الناخب ،أن متارس حقها االنتخابي بالتصويت
شخصي ًا للقائمة التي تراها مناسبة.
إجراءات انتخابية

وفصلت املادة الس����ابعة عشر ،اإلجراءات االنتخابية ،وذكرت
أن االنتخاب حق ش����خصي لكل مساهم بذات املؤسسة ،متى
توافرت فيهم ش����روط الناخب ،وال يحق لهم إنابة غيرهم مهما
كانت األسباب .وأن القيد بسجل الناخبني لدى اللجنة املشكلة
مبقتضى املادة الثانية عش����رة واحلص����ول على بطاقة ناخب
شرط أساسي ملمارسة املساهمني حقهم في االنتخابات .وأن
يتولى املراقبون القانونيون التابعون للجنة العامة لإلش����راف
على االنتخابات قبل بدء عملية االقتراع فتح صندوق االقتراع
وعرضه على احلاضرين مفتوح ًا للتأكد من خلوه من أي شيء
ثم يقفل الصندوق وإعداد محضر بذلك واإلشارة للجنة العامة
إلع��ل�ان بدء عملية االقتراع .وأن لكل ناخب صوت واحد مهما
تعددت أس����همه .ويجوز للناخب الذي ال يس����تطيع القراءة أن
يس����تعني بأحد أعضاء اللجنة العامة لالنتخابات في التأشير
له أمام اس����م القائمة التي يختارها لعضوية مجلس اإلدارة،

االنتخاب حق
ش �خ �ص��ي لكل
مساهم بذات
امل� � � ��ؤس � � � �س� � � ��ة
م �ت��ى توافرت
ف� �ي ��ه ش � ��روط
ال�� � � �ن� � � ��اخ� � � ��ب

وال يج����وز ألح����د أن يؤثر على اختياره على أن يدون اس����مه
في محضر مس����تقل يوقع من اللجن����ة العامة لالنتخابات .وال
يحق ألي ناخب أو مرش����ح أن يتص����ل بالناخبني داخل قاعة
االقت����راع أو في احمليط اخلارجي للقاع����ة بهدف التأثير على
إرادة ومي����ول الناخب ،وفي حال تس����جيل أي����ة مالحظة في
ذلك فإنه يحق للجنة العام����ة لالنتخابات اتخاذ كافة التدابير
واإلج����راءات الفورية التي تراه����ا مالئمة لضمان نزاهة عملية
االقتراع ،مبا في ذلك ش����طب املرشح أو الناخب املخالف إذا
ارتأت ذلك .وأن جميع النفقات التي تتطلبها العملية االنتخابية
أو الت����ي تطلبها اللجنة العامة لالنتخابات لتس����يير العمليات
االنتخابي����ة ف����ي كافة مراحلها ،تكون على نفقة املؤسس����ة أو
املكتب املعني بتلك االنتخابات .وتلتزم اللجنة العامة لإلشراف
على االنتخابات واللجان التابعة لها باحلفاظ على سرية عملية
االقتراع وس��ل�امة إجراءاتها ،وعليها أن تضع ساتر ًا في مقر
االقت����راع يتم التصويت خلفه ملن يرغ����ب من الناخبني .وتقوم
اللجن����ة العامة بإعالن إقف����ال قاعة االنتخاب����ات (االقتراع)
أم����ام الناخبني بعد انتهاء املدة احملددة للتصويت ويتم حترير
محضر بذلك موضح فيه تاريخ وس����اعة قف����ل القاعة على أن
يوقع احملضر من اللجنة واملراقبني ومراقبي القوائم املرشحة.
وأن����ه تبطل كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق إذا اختار
صاحبها أكثر من قائمة ،كما تبطل كل بطاقة إذا كتب الناخب
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م���ن ينيبه بخطاب دعوة موضح ب���ه موعد ومكان االجتماع .وأن يقوم
امل� �ج� �ل���س امل� �ن� �ت� �خ ��ب م � �ل� ��زم أم� � � ��ام اجل �م �ع �ي��ة
مجل���س اإلدارة املنتخب بتحديد موع���د االجتماع األول ملجلس إدارة
ال�ع�م��وم�ي��ة وال � � ��وزارة ب��ات �خ��اذ م��ا ن�س�ب�ت��ه %75
املؤسس���ة أو املكتب وتزويد الوزارة بنس���خة منه لتكليف مندوب عنها
حلضور االجتماع .وأن يتول���ى مجلس اإلدارة إعداد بطاقات اختيار
ع �ل��ى األق� ��ل م��ن ال �ب��رام��ج االن �ت �خ��اب �ي��ة املعلنة
رئيس املجلس وتس���ليمها ملندوب ال���وزارة ،ليتولى اعتمادها وتوزيعها
عل���ى األعضاء الختي���ار رئيس املجلس .ويتولى من���دوب الوزارة فرز
عليها اس����مه أو وقع عليها أو دون عليها ما يشير إلى هويته ،ويكون قرار
بطاقات الترش���يح بعد تعبئة بياناتها من قبل األعضاء وإعالن نتيجة
اللجنة في صحة أو بطالن البطاقة نهائي ًا.
التصوي���ت على منص���ب الرئيس بحضور جمي���ع األعضاء املنتخبني
واملعينني ،ويفوز بالترش���يح من حصل على األغلبية املطلقة لألعضاء.
عملية الفرز
وأن يتولى مندوب الوزارة الرفع للوزير مبن يتم اختياره ليكون رئيس��� ًا
وجاء في املادة الثامنة عش����ر والت����ي خصصت لفرز أصوات الناخبني:
ملجل���س اإلدارة ومن اختاره ليكون نائب ًا له للنظر في اعتمادهما ومن
(يقوم املراقبون القانونيون التابعون للجنة العامة لالنتخابات بعد التأكد
ثم إصدار قرار وزاري بذلك).
م����ن خلو قاعة فرز أصوات الناخبني من األش����خاص غير ذوي الصفة،
وذكرت املادة احلادية والعشرون ،أن يجتمع مجلس اإلدارة
ومنع مراقبي القوائم من التواصل مع األش����خاص خارج
بدعوة من رئيسه ،ويعتبر املجلس في حالة انعقاد دائم خالل
القاعة ،بفتح الصندوق أمام احلاضرين من اللجنة العامة
الفترة من العاشر من ش���هر شوال حتى العاشر من شهر
لالنتخاب����ات ومراقب����ي القوائم ،ومن ثم تب����دأ عملية فرز
محرم ملتابعة أعمال موس���م احلج ،وال يكون اجتماع مجلس
األصوات من واق����ع البطاقات املوج����ودة داخل صندوق
اإلدارة صحيح��� ًا إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على
االقت����راع ،وتس����تمر عملي����ة الفرز حلني معرف����ة النتيجة
كل عضو يعد
األقل ،وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية آراء احلاضرين،
النهائي����ة .ويتم تدوين إجراءات عملي����ة الفرز من بدايتها
ً
�ا
ل
�
ي
�
�
ق
�
�
ت
�
�
س
�
�
م
وعند التساوي يرجح اجلانب الذي معه الرئيس .وفي املادة
ف����ي محض����ر يوقع عليه كل م����ن أعضاء اللجن����ة العامة
إذا ت��خ��ل��ف
الثانية والعشرين( :يعتبر كل عضو مستقي ًال إذا تخلف عن
واملراقبني ،ويبني فيه نتيجة االقتراع وعدد األصوات التي
احلضور ثالث جلس���ات متواليات أو س���ت جلسات متفرقة
ع���ن احل��ض��ور
حتصلت عليها كل قائمة .وتعلن نتيجة االنتخابات بكتابة
خالل السنة املالية للمؤسسة أو املكتب دون عذر مقبول من
اس����م القائمة وفق ًا لعدد األصوات التي نالتها كل قائمة،
ثالث جلسات
رئي���س مجلس اإلدارة) .وذكرت املادة الثالثة والعش���رون،:
وتفوز بالعضوية القائمة التي حصلت على أكثر من %50
م��ت��وال��ي��ات أو
أن ملجل���س إدارة املؤسس���ة أو املكتب الرف���ع للوزير لطلب
من األصوات من البطاقات املعتمدة ،وحال عدم احلصول
س ��ت جلسات
ترش���يح نائب ثان لرئيس مجل���س اإلدارة وفق ما تقتضيه
على تلك النس����بة يتم اختيار القائمتني اللتني حصلتا على
م � � �ت � � �ف� � ��رق� � ��ة
مصلحة العمل باملؤسس���ة أو املكتب ،وللوزير اتخاذ ما يراه
أعلى نسبة وطرحها مرة أخرى لالقتراع وبنفس الطريقة،
ً
محققا للمصلحة العامة .وجاء في املادة الرابعة والعشرون:
دون ع��ـ��ـ��ـ��ذر
وتفوز بالعضوية القائمة التي تنال أكثر عدد من األصوات،
(يعتبر مجلس إدارة املؤسسة أو املكتب ملزم ًا أمام اجلمعية
وحال التساوي ترفع النتيجة للوزير للتوجيه.
العمومي���ة وأمام الوزارة باتخاذ ما نس���بته  %75على األقل
من البرامج االنتخابية املعلنة للقائمة سابق ًا) .وذكرت املادة
آلية الطعون
اخلامسة والعش���رون ،أن للوزير استثناء أي من املرشحني
وفصلت املادة التاس����عة عش����ر آلية تقدمي الطعون :يجوز
من كل أو بعض الش���روط احملددة في املادتني الثامنة والتاسعة ،وكذلك
ل����كل قائمة الطعن في نتائج االنتخابات بتق���دمي اعتراض مكتوب للوزير
إعف���اء أي من أعضاء مجل���س اإلدارة ،أو حل مجل���س اإلدارة بكامله
خالل مدة أقصاها س���بعة أيام م���ن إعالن نتيجة االقت���راع ،ويتم البت
والدع���وة النتخابات جديدة ،أو إعادة تش���كيل املجلس بتعيني من يراه
فيه خالل خمس���ة عش���ر يوم ًا من تاريخ تقدميه ،ويكون قرار الوزير فيه
للفترة املتبقية من والية املجلس املنتخب مبوجب قرار وزاري متى رأى أن
نهائي��� ًا .وعن طريقة انتخ���اب رئيس املجلس ،جاء في املادة العش���رين،
املصلح���ة العامة تقتضي ذلك .ويحق للوزير وفي كل األحوال وبناء على
أن���ه يختار مجلس إدارة املؤسس���ة أو املكتب في أول اجتماع له الرئيس
ما تقتضيه املصلحة العامة إقرار أو تأجيل أو متديد الفترات االنتخابية
وذلك وفق اآللية التالية( :بعد صدور قرار وزاري باعتماد القائمة املنتخبة
أو فترة الوالية ملجلس إدارة أي من املؤسس���ات األهلية ألرباب الطوائف
وتعي�ي�ن بقية األعضاء من ال���وزارة؛ يتم دعوة األعضاء من قبل الوزير أو
بقرار وزاري ،كما ورد في املادة السادسة والعشرين.
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ملف العدد

لتنظيم الدورة االنتخابية الثالثة 1435/1432هـ

تعليمات وإجراءات عامة منظمة
النتخابات أرباب الطوائف
مكة المكرمة :الرفادة

التزام كل مساهم أو مساهمة بالتعاليم
اإلس�ل�ام��ي��ة واآلداب ال �ع��ام��ة واملظهر
ال�ل�ائ ��ق ف ��ي ك ��ل امل ��راح ��ل االنتخابية
االن �ت �خ��اب ح��ق ش�خ�ص��ي ل �ك��ل مساهم
أو م� �س ��اه� �م ��ة ب ��امل ��ؤس� �س ��ة أو املكتب
م �ت��ى ت ��واف ��رت ف �ي �ه��م ش� ��روط الناخب

ينتظر مساهمو ومساهمات مؤسسات أرباب الطوائف ،في كل
دورة انتخابية جديدة ،وبشغف العملية االنتخابية ملجالس
إدارات ه ��ذه املؤسس ��ات ،ويصاح ��ب ه ��ذا االنتظ ��ار ..أج ��واء
مشحونة بالطموحات واآلمال ،طمع ًا في أن حتقق غاياتهم،
وتلبي طموحاتهم ،بأن يتولى قيادة دفتها “األصلح واألجدر
واألح ��ق واألكف ��أ” .كما تطرح هذه العملي ��ات االنتخابية في
نف ��وس املعنيني بهذه املهن ،أس ��ئلة واستفس ��ارات ،رمبا حتمل
اإلجابة عنها نوع ًا من االطمئنان على مكتس ��بات ومستقبل
ه ��ذه امله ��ن ،الت ��ي ارتبطت بوج ��دان املجتم ��ع “املك ��ي واملدني
واجل ��داوي” ،ال ��ذي ش ��رفه الل ��ه س ��بحانه وتعال ��ى ،بخدم ��ة
ضي ��وف الرحم ��ن ،خاص ��ة وأن العملية االنتخابي ��ة ،متر قبل
الوص ��ول إلى إع�ل�ان النتائج النهائي ��ة ،بالعديد م ��ن املراحل
الت ��ي قد تك ��ون فاصلة ف ��ي اختي ��ار األعضاء الذي ��ن يتولون
زمام األمور ،ملدة أربع سنوات متتالية.

تعاريف ومصطلحات
ولضب���ط انتخابات مجالس إدارات املؤسس���ات األهلية ألرباب الطوائف
لل���دورة االنتخابية 1432ه���ـ ـ 1435هـ ،وتقنينها وضمان س���يرها في
طريقه���ا الصحي���ح ،أص���درت وزارة احلج تعليمات وضوابط مش���ددة،
أعقبته���ا بالئح���ة تنظيمية ،وبحزمة م���ن التعليمات واإلج���راءات العامة
املنظمة لهذه االنتخابات ،بدأت بتعاريف ومصطلحات ،لكل من( :الوزارة،
والق���رار ال���وزاري ،والالئحة التنظيمي���ة ،وللمؤسس���ات األهلية ألرباب
الطوائ���ف ،والناخب ،واملرش���ح ،والقائمة ،واللجنة العام���ة لالنتخابات،
وجلنة قيد الناخبني وتس���جيلهم ،وجلنة فحص قوائم املرشحني ،ومنسق
القائمة ،واملرشحني االحتياطيني ،والبرنامج االنتخابي ،ومجلس اإلدارة،
واالقت���راع ،وبطاقة االقتراع ،وفرز أص���وات الناخبني) .كما حتدثت عن
مفه���وم انتخاب مجل���س اإلدارة .وذكرت بعض التعليم���ات العامة لقيد
وتس���جيل الناخبني ،والتي منها( :يجب على كل مس���اهم أو مس���اهمة
االلتزام بالتعاليم اإلسالمية واآلداب العامة واملظهر الالئق في كل املراحل
االنتخابية واألماكن املخصصة لها .واالنتخاب حق شخصي لكل مساهم
أو مساهمة باملؤسسة أو املكتب الذي ينتمي إليه متى توافرت فيهم شروط
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احل��ص��ول ع �ل��ى ب �ط��اق��ة ن��اخ��ب شرط
أس��اس��ي مل�م��ارس��ة احل��ق االنتخابي مع
ال�ت�ق�ي��د ال �ت��ام ب ��اإلج ��راءات املعتمدة
الناخب .والقيد بسجل الناخبني لدى جلنة قيد وسجل الناخبني املختصة
بانتخابات املؤسس���ة التي ينتمي لها املس���اهم واملس���اهمة ،واحلصول
على بطاقة ناخب من هذه اللجنة ش���رط أساس���ي ملمارس���ة املساهمني
حقهم االنتخابي .وأنه يجب على جميع املس���اهمني واملس���اهمات التقيد
التام باإلج���راءات املعتمدة واملواعيد والفت���رات واألماكن احملددة للقيد
والتس���جيل بس���جل الناخبني لدى اللجنة املختص���ة بذلك .وال يحق ألي
ناخب إنابة غيره للقيد والتسجيل بسجل الناخبني أو استالم بطاقة ناخب
مهما كانت األسباب ،باس���تثناء الظروف التي يقدرها رئيس جلنة القيد
والتس���جيل املختصة مدعم ًا ذلك باملس���تندات املناسبة وحتت مسؤوليته
م���ع تزوي���د اللجنة العامة باحملض���ر املعد في حينه .كم���ا ال يجوز ألي
ناخب القيد والتس���جيل بس���جل الناخبني أو احلصول على بطاقة ناخب
أكثر من مرة واحدة ل���ذات الفترة االنتخابية ،وإذا تبني قيامه أو محاولة
قيامه بخالف ذلك سيتم إلغاء قيده آلي ًا وشطب صوته دون الرجوع إليه.
ويحق للمساهم واملساهمة اللذين ينتميان ألكثر من مؤسسة أهلية ألرباب
الطوائف قيد وتس���جيل أنفسهما واس���تالم بطاقة ناخب من جلان القيد
والتس���جيل املختصة بانتخابات املؤسسات التي ينتمون إليها بعد ثبوت
ذلك لدى اللجنة املختصة.

شروط الناخب
تعرضت هذه التعليمات واإلجراءات العامة ،لش���روط الناخب ،وذكرت أنه
يحق لكل مساهم أو مس���اهمة بذات املؤسسة األهلية ألرباب الطوائف،
انتخاب قائمة املرشحني لعضوية مجلس إدارة املؤسسة التي ينتمي إليها
متى توافرت فيها الش���روط التالية( :أن يكون مس���اهم ًا بذات املؤسسة.
وأال يق���ل عمره عن ( )21س���نة هجرية .وأن تتوافر فيه ش���روط األهلية
الشرعية) .واشترطت إلجراءات قيد وتسجيل الناخبني ،حضور املساهم
أو املساهمة ش���خصي ًا ملقر جلنة قيد وتسجيل الناخبني املختصة ويجب
عليه أن يكون مصطحب ًا معه اآلتي( :بطاقة األحوال املدنية الش���خصية.
وص���ورة ش���خصية حديثة وملونة مق���اس  6×4وتك���ون خلفية الصورة
بيض���اء) .واس���توجبت أن يقوم املس���اهم أو املس���اهمة بتعبئة النماذج
احملددة للتس���جيل في س���جل الناخبني وطلب بطاقة الناخب مبفرده أو
مبس���اعدة املوظف املختص .كذلك أن يقوم املساهم أو املساهمة بإثبات
هويته للموظف املختص بلجنة القيد ليقوم بأخذ البيانات الالزمة ونس���خة
منها ويرفق الصورة باس���تمارة طلب القي���د وطلب إصدار بطاقة ناخب.
ويقوم املوظف املختص بالبحث عن بيانات املساهم واملساهمة في سجالت
املؤسس���ة باحلاسب اآللي ومطابقتها والتأكد من توافر الشروط املطلوبة

ي � �ج� ��ب ع � �ل� ��ى ك� � ��ل ق� ��ائ � �م� ��ة م� �ع� �ت� �م ��دة
ال�ت�ق�ي��د ب��ال�ف�ت��رة ال �ت��ي تعلنها اللجنة
ال �ع��ام��ة مل �م��ارس��ة ال �ن �ش��اط االنتخابي
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في الناخب ويؤش���ر عليه���ا باملطابقة .وأن يقوم رئي���س اللجنة أو نائبه
بالتأكد من كل املستندات والبيانات ويوقع في اخلانة احملددة له وإصدار
أمر استخراج بطاقة ناخب للمتقدم .وأن يتجه املتقدم للموظف أو املوظفة
(حس���ب جنس املتقدم) املختصني لتصوي���ره بالكاميرا املخصصة لهذا
الغرض التي تتيح دمج الص���ورة ببطاقة الناخب آلي ًا وفي املكان احملدد
مبق���ر اللجنة وف���ق األعراف والتقاليد .وذكرت أنه يتم اس���تخراج بطاقة
الناخ���ب التي حتتوي على البيانات األساس���ية املطلوبة وصورة الناخب
والرقم االنتخابي وفق التسلس���ل اخلاص بناخبي املؤسس���ة أو املكتب.
ويس���تلم الناخب م���ن رئيس اللجنة أو نائبه بطاق���ة الناخب بعد تأكدهم
م���ن بياناته واحلصول على توقيع الناخب باالس���تالم ف���ي اإلقرار املعد
لذلك ،وحتتفظ اللجنة بالنسخة األساسية وكافة املستندات املرفقة مبكان
آم���ن .وتقوم اللجنة بإفه���ام وإعالم كل ناخب بأهمي���ة االلتزام مبواعيد
وفترات االنتخ���اب والواجبات والتعليمات املنظمة لها ،وتزويده بنس���خة
منها إن أمكن ذلك .وتقوم اللجنة بحصر يومي للناخبني املقيدين بس���جل
الناخب�ي�ن واحلاصلني منهم على بطاقة ناخ���ب ،وتدوين إحصائية يومية
لذلك وإرفاقها باس���تمارات الناخبني املسجلني واملستندات اخلاصة بها
ورفعها للجنة العامة للتأشير عليها وإيداعها للحفظ.

شروط المرشح
وح����ددت هذه التعليمات واإلجراءات العامة ،الش����روط الواجب توافرها في
املرش����ح لعضوية مجلس اإلدارة ،وهي (أن ال يق����ل عمره عن ثالثني عام ًا.
وأن يك����ون قادر ًا على أداء اخلدمة بدني���� ًا وصحي ًا .وأن يكون حاص ًال على
مؤه����ل علم����ي ال يقل عن مؤهل الكف����اءة املتوس����طة .وأن ال تقل مدة عمله
باملؤسس����ة أو املكتب خالل اخلمس عشرة سنة الس����ابقة على ترشحه عن
خمس س����نوات متتالية أو عشر س����نوات متفرقة في ظل نظام املؤسسات.
وأن يكون من املقيمني بصفة دائمة مبنطقة مكة املكرمة بالنس����بة للمطوفني
والوكالء والزمازمة ،ومن املقيمني مبنطقة املدينة املنورة بالنسبة لألدالء .وأن
يكون حس����ن السيرة والس����لوك ولم يصدر بحقه حكم شرعي قطعي بإدانة
في جرمية مخلة بالش����رف أو األمانة .وأن يكون ممن حس����ن عمله في أداء
اخلدمة املباشرة للحجاج خالل سنوات خدمته .وأن ال يكون قد صدر بحقه
حكم من مجلس تأديب أفراد الطوائف بإيقافه عن ممارس����ة اخلدمة خالل
اخلمس س����نوات السابقة على ترش����حه .وأن ال يكون موظف ًا في الوزارة أو
جلن����ة احلج املركزي����ة .وأن يكون حاص ًال على بطاق����ة ناخب من جلنة وقيد
وتسجيل الناخبني املختصة .وأن ال يتقدم للترشيح في أكثر من قائمة حتى
وإن كان مس����اهم ًا في أكثر من مؤسسة أو مكتب) .كما جاء فيها أنه يحق
البن املس����اهم الذي حتققت فيه شروط الناخب أن ينضم لقائمة املرشحني
بهدف الترشح لعضوية مجلس اإلدارة طبق ًا حلكم املادة األولى من الالئحة،
إذا توافرت فيه الش����روط الس����ابقة للترش����ح للعضوية باإلضافة للشروط
التالية( :أن يكون وكي ًال عن والده مبوجب وكالة شرعية .وأن يكون حاص ًال
عل����ى مؤهل علمي ال يقل ع����ن البكالوريوس .وأن يتقدم بطلب “إلغاء بطاقة
ناخب” اخلاصة بوالده ،واس����تبدالها ببطاقة ناخب لنفسه صادرة من قبل
جلنة قيد وتسجيل الناخبني املختصة وبواسطة النموذج املعد لذلك الصادر
من قبل رئيس أو نائب رئيس جلنة فحص قوائم املرشحني املختصة.
األحكام العامة
وذكرت هذه التعليمات واإلجراءات العامة ،بعض التعليمات العامة للترشح،
وإعداد قوائم املرشحني .وبينت إجراءات فحص قوائم املرشحني .وتطرقت

لألحكام العامة للقيام بالنشاط االنتخابي ،وذكرت إنه يجب
على كل قائمة مرش���حني أن تلتزم بكافة ما تصدره اللجنة
العامة لإلشراف على انتخابات مجالس إدارات املؤسسات
األهلي���ة ألرباب الطوائف من تعليم���ات عامة أو توجيهات،
كما تلتزم كل قائم���ة بالفترات واملواعيد التي تعلنها اللجنة
العام���ة .ويجب على كل قائمة معتم���دة التقيد بالفترة التي
تعلنها اللجنة العامة ملمارسة النشاط االنتخابي .وأن يلتزم
املرشحون في كل قائمة معتمدة بتنفيذ نشاطها االنتخابي
دون التعدي على أش���خاص أو معتقدات أو حريات أو ذمم
الغير س���واء كان منافس��� ًا أو غير منافس ،وإذا ثبت لدى
اللجنة العامة لالنتخابات جتاوز أحد املرش����حني لذلك من
خ��ل�ال التقارير التي ترفع إليها ممن تكلفهم اللجنة العامة
لالنتخابات مبتابعة النش����اط االنتخاب����ي للقوائم املعتمدة
فإن����ه يح����ق لها وفق تقديره����ا للحالة معاقبة املرش����ح أو
القائمة ككل بعقوبة تصل إلى ش����طب املرشح أو القائمة.
وعن األحكام العامة لالقتراع ،استوجبت أن تصدر اللجنة
العام����ة قرار ًا يح����دد موعد االقتراع ومدت����ه ومكانه وفق ًا
لظروف كل مؤسسة أو مكتب وغير ذلك من الظروف التي
تتطلب مراعاتها واإلعالن عن ذلك بالوس����ائل التي تراها
حتق����ق العلم للناخبني .وأن تقوم اللجنة العامة لالنتخابات
باختيار املكان الذي س����تتم في����ه عملية االقتراع للناخبني
لكل مؤسس����ة ومكتب مبا يضمن حيادية املكان وس����هولة
الوص����ول إليه واتس����اعه للناخبني ف����ي املواعيد والفترات
املخصصة لالقتراع.

أحكام إضافية
واش���ترطت أن تختص اللجنة العامة باعتماد كل النماذج
املوحدة لقيد الناخبني وبطاق���ة ناخب وبطاقة االقتراع في
االنتخابات واعتماد قوائم املرش���حني وبرامجهم االنتخابية
وحت���دد اآللي���ة واإلج���راءات الضروري���ة لنج���اح عملية
االنتخابات في جميع املؤسس���ات .وأن تقوم اللجنة العامة
باإلش���راف على اختيار مراقب لكل قائمة ميثلها في عملية
االنتخابات ويكون ضمن املرشحني بذات القائمة وتعلن عن
اس���مه قبل ثالثة أيام من موعد االقت���راع وجتري العملية
االنتخابية بحضور مراقبي القوائم .وأن غياب أو انسحاب
أحد مراقبي القوائم أو جميعهم ال يؤثر على صحة وسالمة
اإلج���راءات االنتخابية أو نتائجها .وأن تلتزم اللجنة العامة
بسرية االنتخابات وسالمة إجراءاته وعليها أن تضع ساتر ًا
في مقر االقتراع يتم التصويت خلفه ملن يرغب من الناخبني.
وأن االقتراع حق ش���خصي لكل ناخب ،ولن تقبل بأي حال
من األحوال اإلنابة أو التفويض أو الوكالة ،وعلى كل ناخب
أن يدلي بصوته ش���خصي ًا بناء عل���ى قناعته بالقائمة التي
يرشحها وفي املوعد احملدد لالقتراع .ويجوز للناخب الذي
ال يس���تطيع القراءة أن يستعني بأحد أعضاء اللجنة العامة
لالنتخابات في التأشير له أمام اسم القائمة التي يختارها
لعضوية مجلس اإلدارة ،وال يجوز ألحد أن يؤثر على اختياره
على أن يدون اس����مه في محضر مس����تقل يوقع من اللجنة
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العامة لالنتخابات .وال يحق ألحد املرش����حني بأية قائمة أن
يتصل بالناخب��ي�ن داخل قاعة االنتخابات .وتبطل كل بطاقة
انتخاب وج����دت في الصندوق إذا اختار صاحبها أكثر من
قائمة ،كما تبطل كل بطاقة إذا كتب الناخب عليها اسمه أو
وق����ع عليها أو دون عليها ما يش����ير إلى هويته ،ويكون قرار
اللجنة في صحة أو بط��ل�ان البطاقة نهائي ًا .كما يجب على
كل ناخب مبجرد وصوله إلى مقر االقتراع االلتزام بالسكينة
والهدوء واآلداب العامة واملظهر الالئق ،وفي حال عدم التزام
الناخب بذلك فإنه يحق للجنة العامة سحب بطاقته (ناخب)
وش����طب بطاقة اقتراعه ومنعه من التصويت ،كما يحق لها
اتخاذ أية إجراءات الحقة في حقه.

عملية االقتراع
وح���ول التعليمات واإلج���راءات املنظمة لعملي���ة االقتراع،
اش���ترطت أن يتولى املراقبون القانوني���ون التابعون للجنة
العامة قبل ب���دء عملية التصويت (االقتراع) بفتح صندوق
االقتراع وعرض���ه على احلاضرين مفتوح ًا للتأكد من خلوه
من أي ش���يء ،ثم قفل الصندوق وإعداد محضر بذلك يتم
توقيع���ه من مراقب���ي القوائم وبعد ذلك يتم إش���عار اللجنة
العامة إلعالن بدء عملية االقتراع .وحضور الناخبني (ناخب
أو ناخبة) ش���خصي ًا ملقر االقت���راع املخصص النتخابات
املؤسس���ة أو املكت���ب الذي ينتمي إلي���ه الناخب في املوعد
احملدد لذلك ،كما يج���ب أن يكون كل منهم مصطحب ًا معه
بطاق���ة األحوال املدنية الش���خصية .وبطاق���ة ناخب التي
حصل عليها م���ن جلنة قيد وتس���جيل الناخبني املختصة.
وأن يتوج���ه الناخب إلى املوظف�ي�ن املختصني املكلفني من
قبل اللجنة العامة حس���ب اآللية التي حتددها اللجنة ويقدم
البطاقتني السابق ذكرهما ،ويتيح للموظف تسجيل البيانات
الالزمة وم���ن ثم يعيد أصل البطاقت�ي�ن للناخب .وأن يقوم
املوظ���ف املختص مبنح بطاقة االقتراع املعتمدة من اللجنة
العامة .ويس���لك الناخب املس���لك احملدد حسب اآللية التي
تقرها اللجنة له ،متجه��� ًا للمكان املخصص لالقتراع ليقوم
بالتأشير على بطاقة االقتراع .وبعد قيام الناخب بالتأشير
أمام اس���م القائمة التي اختارها في بطاقة االقتراع يتوجه
لصن���دوق االقتراع أم���ام اللجنة العام���ة ومراقبي القوائم
ويض���ع البطاقة ف���ي الصندوق ومن ثم يغ���ادر إلى خارج
مكان االقتراع .وإذا رغب أحد الناخبني انتظار نتيجة فرز
األص���وات فعليه االنتظار في املكان املخصص لذلك خارج
مق���ر االقتراع .وبعد انتهاء مدة التصويت احملددة يتم قفل
قاعة االنتخاب���ات ويتم حترير محضر بذل���ك موضح ًا فيه
البيانات الالزمة وحتديد ساعة قفل القاعة ويوقع من اللجنة
العامة واملراقبني ومراقبي القوائم املرش���حة .وتطرقت هذه
التعليمات واإلجراءات العام���ة املنظمة النتخابات مجالس
إدارات املؤسسات األهلية ألرباب الطوائف ،إلجراءات فرز
أصوات الناخبني وإع�ل�ان النتائج .وحددت بعض األحكام
العامة إلعالن نتائج االنتخابات .كما فصلت بعض األحكام
العامة لالنتخابات.
العدد الرابع رجب 1432هـ
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معالم

شيد لتوفير “زمزم” للمسجد النبوي ولتعبئته للمواطنين والمقيمين

ســبيل المـلك عبد العــزيـز بكـدي

مكة المكرمة :الرفادة
حظيت «زم��زم» بكثير من العناية والرعاية على مر العصور اإلسالمية ،ومن
مختلف احلكام املسلمني ،وشهدت اهتمام ًا متعاظم ًا في العهد السعودي الزاهر،
ومنذ توحيد هذا الكيان الشامخ على يد امللك املؤسس الباني عبدالعزيز بن
موحد اجلزيرة العربية بإنشاء
عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ث��راه ـ أم��ر
ِّ

يعد مشروع امللك عبدالله بن عبدالعزيز
ل �س �ق �ي��ا زم � ��زم خ� �ط ��وة ت �ط��وي��ري��ة كبرى
ف ��ي م� �ج ��ال ت �ع �ب �ئ��ة م� ��اء زم�� ��زم وت��وف �ي��ره

سبيلني ف��ي احل��رم املكي الشريف :األول باجلهة الشرقية مم��ا يلي ب��اب قبة
زم��زم على اجل�ن��اح اجلنوبي ،والثاني ب�ج��وار حجرة األغ ��وات م��ن جهة زم��زم ـ
بجانب السبيل ال�ق��دمي ،وذل��ك على حسابه اخل��اص ،ليكونا م��وردي��ن مائيني
برد ،وأن جتدد
ُيسهالن على املسلمني في بيت الله احلرام احلصول على املاء ا ُمل ّ
ع �م��ارة السبيل ال �ق��دمي ،وص�ي��ان��ة ه��ذي��ن السبيلني اجل��دي��دي��ن على ال ��دوام.
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ُأن� � � �ش � � ��ئ ف � � ��ي ع� � �ه � ��د خ�� � � � ��ادم احل � ��رم �ي��ن
ال �ش��ري �في��ن امل� �ل ��ك ف �ه��د ب ��ن عبدالعزيز
رح� � � �م � � ��ه ال� � � �ل � � ��ه ف� � � ��ي ع � � � � ��ام 1415ه � � � � � � �ـ

ثالثة أسبلة
إن بئ����ر وماء «زمزم» لقيت عناي����ة الكثير من اخللفاء واحلكام في العصور
الس����ابقة ،ولكنه����ا لم تنل م����ن العناية واالهتمام مثل م����ا نالته في العهد
السعودي ،فقد تشرفت حكومة خادم احلرمني الشريفني بفضل سقاية ماء
زمزم ،لتنال دعوة النبي صلى الله عليه وس����لم في فضل سقايتها( :أعملوا
فإنك����م على عمل صالح) ،بتوفيره����ا أكثر من ( )15ألف حافظة ،و()970
مش����ربية داخل املسجد احلرام ،وبإنشائها لثالثة مجمعات خارجية لتعبئة
مياه زمزم خدمة للمواطنني واملقيمني والزوار .وفي البدء مت تشييد السبيل
الذي كان يقع بجوار حجرة األغوات بشكل رائع ،وذلك في عام 1345هـ،
وجعل له ثالث فوهاتُ .
وش����يد الس����بيل الثاني الذي كان يقع أمام باب قبة
زم����زم في عام 1346هـ ،باحلجر الرخام املرمر على ش����كل بديع الصنع،
وج ِّددت عمارة الس����بيل القدمي ،ومت عمله بش����كل
وجعل له س����ت فوهاتُ .
مث����ل الذي بجواره ،وقد كتب على الس����بيل األول ،ال����ذي يلي باب زمزم:
(هذا الس����بيل ـ أنشأه اإلمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود) ،وكتب
على الذي يلي حجرة األغوات( :أنش����أ هذا الس����بيل اإلمام عبدالعزيز بن
عبدالرحمن) .وصارت هذه األس����بلة الثالثة سقاية ملن يريد أن يشرب ماء
زمزم م����ن احلجاج ومن املجاورين ،آناء الليل وأطراف النهار ،وقد صرف
على إنشائها ما يزيد على الـ ( )300جنيه ذهب .وفي سنة 1374هـ ،متت
بناي����ة جديدة وصغي����رة أمام بئر زمزم وفي جزء م����ن جانبيه ،وهي عبارة
عن جدران فيها فتحات لش����بابيك من احلديد يس����تظل الشاربون حتتها،
وموضوع في جانبيها عدة صنابير يشرب منها الناس ماء زمزم .وقد ُعمل
الدرج املوصل إل����ى أعلى بئر زمزم من اخلارج ،بعد أن كان قبل ذلك في
أصل البناء القدمي .هذا عالوة على اهتمامه املتواصل ـ رحمه الله ـ بصيانة
البئ����ر ونظافتها وعمارة بنائها ،إلى أن مت إزالة اجلزء البارز فوق س����طح

املطاف ،توسعة للطائفني سنة 1388 -1381هـ1968-1961 /م.
مظاهر االهتمام
وم����ن أبرز مظاه����ر هذا االهتمام ببئ����ر وماء “زمزم” ،أن����ه  -وإلى وقت
قريب  -كانت تُس����تخدم الدالء( :جمع دلو) الستخراج ماء زمزم من البئر،
فأم����ر امللك عبدالعزيز  -يرحم����ه الله  -في عام 1373هـ ،بتركيب مضخة
تضخ ماء زمزم إلى خزانني علويني من الزنك ،كما مت توصيل اثني عش����ر
صنبو ًرا بكل خزان موزعة حول البئر ،الستخدامها إلى جانب الدالء حسب
الرغبة ،ثم أزيلت املباني املقامة على البئر .وكان ماء زمزم يوضع في خزان
مكش����وف من أعلى ،مزود بصنابير ،وكان كل شخص ميأل إناءه بواسطة
احلنفية لكي يشرب منه ،كما كانت هناك “مغاريف” مربوطة إلى الصنابير
بحبل أو سلس����لة ،ومتاحة لكل من يرغب في الش����رب .ونظر ًا ملا كان لهذه

ت�ب�ل��غ م �س��اح��ة ه ��ذا ال �س �ب �ي��ل اإلجمالية
ن �ح��و ( )23,323م� �ت ��ر ًا م��رب��ع�� ًا ويتكون
امل �ج �م��ع ال�� ��ذي ي �ض �م��ه م ��ن ع� ��دة أق �س��ام
ي � ��وف � ��ر ( )320ط� � �ن� � � ًا م� � ��ن “زمزم”
ي � ��وم� � �ي� � � ًا ل� �ل� �م� �س� �ج ��د ال� � �ن� � �ب � ��وي ت �ع �ب��أ
ف � ��ي أك � �ث� ��ر م � ��ن ( )12أل � � ��ف ح��اف��ظ��ة
العدد الرابع رجب 1432هـ

75

الطريقة من أضرار صحية ،ونتيجة للتطور الذي ش����هدته
هذه الب��ل�اد ،ارتأت مديرية األوقاف في س����نة 1373هـ،
تش����ييد مظلة أمام بئر زمزم ،يوضع بها خزانان كبيران،
وبكل خزان اثنا عش����ر (صنبور ًا) ،وكذلك توسعة موضع
(املكبرية) التي كانت فوق بئر زمزم ،وعمل س����لم خارجي
لهذه املظلة يوصل إلى املكبرية ،ووضع مضخة غاطس����ة
داخل البئر الستخراج املاء بطريقة وفيرة ونظيفة ،وضخه
إل����ى خزان علوي مصنوع من الزن����ك ومنه إلى الصنابير
املوزع����ة حول البئ����ر .فأصبحت مياه زم����زم أكثر عذوبة،
بس����بب أن الدالء كانت تُعبأ من س����طح امل����اء ،وبذلك مت
تغيير أسلوب اس����تخراج املاء من البئر إلى وضع أفضل
من ناحية كمية الشرب ،فبد ًال من وضع اإلناء في احلنفية
مللئه ،أصبح باإلمكان ملء اإلناء بواس����طة الصنبور ،وقد
ظل الدلو يستخدم جنب ًا إلى جنب مع املضخات الستخراج
املاء للراغبني في الشرب من الدالء في ذلك الوقت.
مجمع السبيل
وف����ي عه����د خ����ادم احلرم��ي�ن الش����ريفني املل����ك فهد بن
عبدالعزي����ز -رحمه الل����ه  -وفي عام 1415ه����ـ ،املوافق
2005م ،ص����درت األوامر بإزالة هذا الس����بيل الذي كان
قائم ًا داخل املس����جد احلرام ،خلف بئر زمزم ،مع توسعة
املطاف ،وإنش����اء“ :س����بيل امللك عبدالعزي����ز” ،في محلة
“الهجلة” مبنطقة “كدي” جنوبي مكة املكرمة ،لتوفير ماء
زمزم حلجاج بيت الله احلرام وللمعتمرين ،ولتزويد املسجد
النبوي يومي ًا به ،ولتعبئة هذا املاء النفيس على مدار العام
للمواطنني واملقيمني .وتبلغ مساحة هذا السبيل اإلجمالية
نحو ( )23,323متر ًا مربع ًا ،ويتكون املجمع الذي يضمه
من عدة أقسام ،منها مبنى التشغيل والصيانة واخلدمات،
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مت تشــــــــييد
ال� � �س� � �ب� � �ي � ��ل
ال � � � ��ذي ك� ��ان
ي �ق��ع بجوار
ح� � � � � �ج�� � � � ��رة
األغ��وات في
ع��ام 1345هـ
وج � � �ع� � ��ل ل��ه
ثالث فوهات

وال����ذي يحتوي على غرف����ة معاجلة مياه زم����زم ،ومكاتب
وغرف خدمات ،وورش����ة ،ومخزن ،وغرف����ة للفنيني ،وغرفة
املول����د الكهربائي االحتياط����ي .وحتتوي غرفة معاجلة ماء
زمزم على أربع وعشرين مصفاة مسامية ،وثماني وحدات
تعقيم باألشعة فوق البنفس����جية مع لوحاتها الكهربائية،
وث��ل�اث مص����افٍ رملية ،ومضخت��ي�ن لتنظي����ف املصافي
بواس����طة دورات امل����اء عن طريق احلركة العكس����ية ،وآلة
ضغ����ط هواء لتنظيف وحدات التعقي����م .كما توجد أجهزة
للتحكم بتشغيل مضخات املياه ،وأنابيب ملكافحة احلريق،
وحتتوي غرفة املولد الكهربائي على األجهزة الرئيسة لتغذية
الس����بيل بالطاقة الكهربائية ،ولوحات للتحكم ولتش����غيل
املول����د الكهربائي عند الضرورة .كما يوجد بس����بيل امللك
عبدالعزيز ،خزانات أرضية وأخرى علوية من اخلرس����انة
املس����لحة املغطاة م����ن الداخل بطبقة عازل����ة للماء ،وتبلغ
س����عتها اإلجمالية نحو ( )16,750مت����ر ًا مكعب ًا ،إضافة
إلى خزان لتجميع املياه املس����تعملة في غسيل املصافي،
واس����تخدامها في ري املزروعات املوجودة ضمن السبيل.
وإلى جانب اخلزانات ،توجد مضخات حتت األرض للري،
بغرض تغذية شبكة الري.
شبكة المياه
ويحوي هذا السبيل شبكة ملياه زمزم ،تتكون من األنابيب
الت����ي تصل اخلزانات األرضية باخلزان����ات العلوية ،وهي
مصنع����ة من مواد مقاومة للتآكل واملواد الكيماوية ،ويصل
م����اء زمزم إلى الس����بيل عبر خ����ط أنابي����ب رئيس وآخر
احتياط����ي يبدأ من أمام خزان زم����زم بكدي ،وينتهي إلى
السبيل ،وهو مصنوع من الصلب الذي ال يصدأ ،وتتصل
خطوط املي����اه مبجموعة من املصافي ووح����دات التعقيم
باألشعة فوق البنفسجية .أما عن كيفية معاجلة مياه زمزم

وتخزينها ،فتمر معاجلة مياه زمزم وتخزينها بس����بيل امللك
عبدالعزيز باملراحل التالية:
يتم س����حب مياه زمزم بواس����طة خط التغذية الرئيس من
خزان ماء زمزم بكدي ،إلى خزان أرضي س����عته ()900
تسعمائة متر مكعب.
تضخ املياه بواس����طة ثالث مضخات من اخلزان املذكور،
إل����ى غرفة املعاجلة ،ومتر من خ��ل�ال ثالث مصاف رملية،
وتسع مصاف مسامية ،وثالث وحدات تعقيم باألشعة فوق
البنفسجية.
بع����د تصفية املي����اه وتعقيمه����ا ،يتم توزيعه����ا على أربع
خزانات أرضية يبلغ س����عة األول منه����ا )3,750( :متر ًا
مكعب ًا ،وسعة الثاني )3,500( :متر مكعب ،وسعة الثالث
والرابع )4,500( :متر مكعب.
بع����د جتميع املياه في اخلزانات األرضية ،يتم ضخها إلى
اخلزانني العلويني.
ُيعاد مرور املياه املتجمعة في اخلزانني العلويني ،إلى غرفة
املعاجل����ة مرور ًا بـ ( )15مصفاة مس����امية ،و( )5وحدات
تعقيم باألش����عة ،ثم منها تنطلق إلى نقاط التوزيع ،وتعود
الكمية الزائدة إلى اخلزانات األرضية.
األعمال الميكانيكية
ولم يغفل القائمون على أمر هذا الس����بيل أعمال التشغيل
والصيانة ،والتي تهدف للمحافظة على هذا الس����بيل وما
يتضمنه من ش����بكة مواس����ير ،وخزانات للمياه وتوابعها
من مضخات وفالتر ووحدات تعقيم باألش����عة والشبكات
الكهربائي����ة األساس����ية واالحتياطية بكل م����ا يحتويه من
مواد احتياطي����ة وخطوط ولوحات ،بحي����ث تبقى جميعها
سليمة وبحالة جيدة دائم ًا وصاحلة لالستعمال والتشغيل
على مدار الساعة .وتنقس����م األعمال امليكانيكية في هذا
الس����بيل إلى أعم����ال صيانة عامة ،وتق����وم على( :مراقبة
املواس����ير والتأكد من س��ل�امتها من التس����ريب وحسن
توصيله����ا وعملها .وإزالة الصدأ والترس����بات مع تنظيف
األجهزة واملع����دات وصيانة ودهان األجهزة واملواس����ير.
وفح����ص القطع املتحركة في جميع املع����دات وصيانتها.
وفح����ص أجه����زة وأدوات املقاييس واالختب����ار والتحكم.
وتنظيف الفالتر أو تغييرها حسب احلاجة ،وتأمني الزيوت
والش����حوم وفق برامج صيانة كل جه����از) .كذلك صيانة
نظ����ام التكييف ،وتش����مل صيانة وح����دات تكييف الهواء
املركزي����ة ـ نوع متكامل ـ وعدده����ا ( .)3وصيانة وحدات
تكييف الهواء ـ نوع منفصل ـ وعددها ( .)1وصيانة نظام
جتديد الهواء «مراوح الشفط والتهوية» .كما تشمل أعمال
الصيانة صيانة ش����بكة املياه واملضخ����ات ،وذلك بصيانة
أنابي����ب مي����اه التغذية مباء زمزم من خ����زان زمزم وحتى

ُش � �ي� ��د ال� �س� �ب� �ي ��ل ال � �ث� ��ان� ��ي أم� � � ��ام ب� � ��اب قبة
زم � � � � � ��زم ف� � � ��ي ع� � � � ��ام 1346ه � � � � � � � � �ـ ب� ��احل � �ج� ��ر
ال� ��رخ� ��ام امل� ��رم� ��ر ع��ل��ى ش��ك��ل ب ��دي ��ع الصنع
س����بيل امللك عبدالعزيز بقطر ( )250مم ،وط����ول ( )3,7كيلومتر تقريب ًا .وصيانة
مضخات املياه ،وش����بكة توزيع مياه زمزم ،وش����بكات املياه والصرف الصحي،
وتصريف مياه األمطار ،وأعمال الس����باكة واألدوات الصحية .والقيام بكش����ف
دوري على خزانات املياه وأغطيتها وأجهزة قياس املستوى بداخلها.
الصيانة والتشغيل
أم����ا صيانة نظ����ام مكافحة احلريق ،فيتمثل في الكش����ف ع����ن طفايات احلريق
وصيانتها .ومراجعة دورية لتاريخ صالحية الطفايات ،وإعادة تعبئة الفارغ منها.
وم����ن أعمال الصيانة أيض ًا صيانة األجه����زة الكهربائية ،وتتلخص في( :صيانة
اللوحات الكهربائية الرئيسة والفرعية ،ومفاتيح الكهرباء ،وأجهزة املراقبة والتحكم.
وصيانة أعمدة ووحدات اإلنارة اخلارجية .والتأكد من عمل األجهزة طبق ًا للجهد
والتيار املناس����بني .والتأكد من سالمة التوصيالت الكهربائية ،وشبكة التأريض.
وصيان����ة املولد االحتياطي ولوحات التحكم به ،وعمل اختبار آلي لتش����غيله ثالثة
أيام من كل أس����بوع) .كذلك هنالك اهتمام كبير بصيان����ة األجهزة اإللكترونية،
وتبدأ بصيانة نظام الكشف عن احلريق ،من خالل صيانة متديدات نظام الكشف
عن احلريق في املبنى .وصيانة أجهزة الكش����ف عن احلريق ،واستبدال ما يتلف
منها .وكذلك صيانة نظام الهاتف ،وذلك بصيانة مقس����م الهاتف وشبكة ووحدات
الهاتف الفردية بالس����بيل .أما األعمال املدنية ،فتقوم على إصالح الش����قوق في
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األسطح اإلس����فلتية واألس����منتية .وأعمال احلفر والردم
لألعمال الكهربائية وامليكانيكية ،وأعمال الس����فلتة للطرق
والس����احات اخلارجية ،وإعادتها إلى وضعها الس����ابق.
والكش����ف الدوري على خزان����ات املي����اه وصيانتها عند
اللزوم .والكش����ف على اجلدران وتنظيفها .وصيانة كسوة
اجل����دران الداخلية واخلارجية ،وعمل الالزم وفق ًا لألصول
الفني����ة من دهان أو تغيير الرخام عند اللزوم .والكش����ف
الدوري عل����ى مصارف املياه ،وغ����رف التجميع بحث ًا عن
األضرار ومعاجلتها بالطرق الفنية .والكشف على فواصل
التمدد وعمل الالزم لصيانتها وإصالحها كلما لزم األمر.
وهنالك اهتمام كبير بأعمال نظافة السبيل ،والتي تنقسم
إل����ى أعمال نظاف����ة داخلية ،وتتمثل في ش����فط التربة من
الس����قف واجلدران دوري ًا ،وتنظيف وتلميع جميع النوافذ
واألبواب والقواطع اخلشبية والزجاجية .وتنظيف وتطهير
دورات املي����اه .وتنظيف خزانات املياه وتعقيمها .والنظافة
اليومية للمول����د االحتياطي ،ونظاف����ة الغرفة اخلاصة به.
وأعم����ال نظافة خارجية ،تتلخص في تنظيف الس����احات
والطرق وواجهات وس����طح املبنى .وتنظي����ف نقاط تعبئة
املياه العامة ثالث مرات يومي ًا .أما أعمال الزراعة ،فتقوم
على رش املبيدات الزراعية ،وري أشجار النخيل ،وتسميد
التربة ومعاجلتها وتغذيتها دوري ًا.
أبرز المهام
ول����م تتوقف جهود الدولة في خدمة م����اء زمزم عند هذا
احل����د ،بل اس����تمر اجلهد ال����دؤوب إليصال ه����ذا املاء
املبارك إلى املدينة املنورة .فمن أبرز مهام «س����بيل امللك
عبدالعزيز» ،تزويد املس����جد النب����وي يومي ًا مبياه زمزم،
عب����ر ناق��ل�ات مخصصة لهذا الغرض يومي���� ًا ـ وخاصة
خالل ش����هر رمضان الفضيل ـ وتبدأ األعمال اخلاصة
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ُج ِّددت عمارة

ال�� � �س�� � �ب�� � �ي� � ��ل
ال� � � � � � �ق � � � � � ��دمي
ب� �ش� �ك ��ل مثل
ال��ذي بجواره
س� � �ق � ��اي � ��ة مل��ن
ي � � ��ري � � ��د م�� ��اء
“زمـــــــــــــــــــــــــزم”
م� ��ن احل� �ج ��اج
وامل� � �ج � ��اوري � ��ن

به����ذه الناقالت بإح����كام إغالقها بع����د تعبئتها في مكة
املكرم����ة ،إلى أن تفت����ح في املدينة املن����ورة ،بعد التأكد
من وس����ائل الس��ل�امة املختلفة .وتخضع املياه للتحليل
بش����كل أولي للتأكد من س��ل�امتها أثناء النقل ،ومن ثم
تُف����رغ في اخلزانات األرضي����ة اخلاصة باحلرم ،وخزان
الس����بيل اخل����اص بالتعبئة للمواطن��ي�ن واملقيمني وزوار
املسجد النبوي ،كما أن تخزين املياه يتم بطريقة صحية،
وتس����تخدم لذلك ثالث محطات للتبري����د والتعقيم مز ّودة
بأفضل األجهزة ولوحات البيانات اخلاصة مبياه زمزم.
ويتم توفي����ر نحو ( )320طن ًا من م����اء زمزم يومي ًا ،في
أكثر من ( )12ألف حافظة وكرس����ي مصنعة خصيص ًا
للس����قيا ،ويتم توزي����ع أكثر م����ن ( )1,000,000كأس
مخصص لش����رب املاء ف����ي احلرم املدني والس����احات
احمليطة به ،وفي الس����طوح يومي ًا طوال ش����هر رمضان
املبارك .ووجود ( )22خزان���� ًا للمياه املبردة موزعة على
س����احات احلرم النبوي ،تبلغ س����عة كل منها ( )2طن.
ويخضع ماء زمزم للتعقيم والفحص في مختبرات إدارة
الصيانة والس����قيا في احلرم النبوي الشريف ،من خالل
أخذ عينة منه إلج����راء التحاليل البكتيرية الالزمة للتأكد
من مطابقتها للمواصفات الصحية ،بعد مرورها مبراحل
الفلترة والتعقيم باألشعة فوق البنفسجية .وكذلك القيام
بأخذ عينات من املاء من مواقع عدة ،ابتداء من الناقالت،
وحتى نقاط التعبئة والتوزيع ،إضافة إلى عينات عشوائية
من احلافظات ،كما تؤخذ عينات قبل وبعد مروره بأجهزة
التعقيم للتأكد من كفاءة تلك األجهزة ،وس��ل�امة العمالة
ونظافتها التي تقدم خدمة الس����قيا ومتابعتهم شخصي ًا،
وكذلك مراقبة ما يلبس����ونه ،ومراقبة منس����وب املياه في
اخلزانات بش����كل دائم ،ومتابعة الناق��ل�ات ،والتأكد من
عمل الصيانة الدورية لها.

توزيع الحافظات
كم����ا أن أعم����ال إدارة الصيان����ة والس����قيا في احل����رم املدني
والس����احات ،تش����تمل على توزيع احلافظات في جميع املمرات
واألروقة في مختلف أرجاء احلرم والس����احات يومي ًا بعد صالة
العصر إلفطار الصائمني ،ومن ثم تغيير احلافظات املس����تهلكة
بعد صالة املغرب ،وجتهيزها لصالة العش����اء والتراويح ،وتأمني
االحتياط في املستودعات وفي نقاط التعبئة وتوزيعها في املوقع
عند الطلب .وحترص إدارة الصيانة والس����قيا في احلرم النبوي
الش����ريف على تأمني أكواب جديدة تستخدم ملرة واحدة مع كل
حافظ����ة ،وإزالة املس����تعملة منها أو ًال بأول ،إل����ى جانب حتريز
حافظات أقس����ام النس����اء ملنع فتحها حفاظ ًا على سالمة املياه.
وتش����تمل األعمال اخلاصة بالسبيل ومحطة الغسيل ،على توزيع
الفائض من مياه زمزم عل����ى املواطنني والزوار ،وخصص لذلك
موقع الس����بيل الذي يعمل من التاسعة مساء حتى الثانية عشرة
لي ًال ،وتش����رف إدارة الصيانة والس����قيا على غس����ل احلافظات
وقواعدها في محطة الغسيل ،ومتابعة نظافة العربات واملقطورات
اخلاصة بنقل هذه احلافظات م����ن احملطة إلى احلرم ،ومعاجلة
ما يظهر عليه����ا من مالحظات وإصالحه����ا ،والتأكد من توافر
وس����ائل الس��ل�امة فيها .وقد أوجدت اإلدارة فرق ًا ميدانية تعمل
على مدار الساعة ،وحتديد منطقة مخصصة لكل مراقب ملتابعة
األعمال اخلدمية بشكل دقيق ،مع التزام اجلميع بحمل األجهزة
الالسلكية لضمان س����رعة إنهاء املالحظات امليدانية أو ًال بأول،
والتأك����د من وقوف املقطورات والعرب����ات قبل األذان بوقت كافٍ
لعدم إعاقة املصلني.

ل � � � ��م ي� � �غ� � �ف � ��ل ال� � � �ق � � ��ائ� � � �م � � ��ون ع � � �ل� � ��ى أم� � ��ر
ال� �س� �ب� �ي ��ل أع� � �م � ��ال ال� �ت� �ش� �غ� �ي ��ل وال� �ص� �ي ��ان ��ة
ال� � � �ت�� � ��ي ت� � � �ه�� � ��دف ل�� �ل�� �م�� �ح� ��اف�� �ظ� ��ة ع� �ل� �ي ��ه

خطوة تطويرية
ويعد مش����روع خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم،
ال����ذي وجه بإنش����ائه ـ أيده الله ـ في منطقة كدي مبك����ة املكرمة وبتكلفة ()700
مليون ريال ،والذي رعى ـ يحفظه الله ـ في الثامن من ش����هر ذي القعدة من عام
1431هـ ،املوافق السادس عش����ر من شهر أكتوبر لعام 2010م ،حفل تدشينه،
خط����وة تطويرية كبرى في مجال تعبئة ماء زمزم وتوفيره ،وضمان نقاوته بأحدث
الطرق العاملية إلى جانب تعبئته وتوزيعه آلي ًا .وتبلغ الطاقة املركبة حملطة التصفية
اخلاصة بهذا املش����روع نحو ( )5ماليني لت����ر يومي ًا ،عبر خطي تصفية ،كل خط
يتكون من مجموعة من الفالتر اخلاصة بتصفية املياه ،ووحدة تعقيم في نهاية كل
خط .وس����يخزن ( )10ماليني لتر كحد أقصى من املياه املنتجة في خزان ،بحيث
تضخ منه املياه بواس����طة مضخات املياه املنتج����ة وعددها ( )4إلى احلرم املكي
الشريف ،عبر خط ناقل قطره ( )200ملم من “الستانلس ستيل” ،أنشئ حديث ًا
مع املشروع ،ويوجه قسم من إنتاج محطة التصفية وقدره مليونا لتر يومي ًا كحد
أقصى ،أي ما يعادل ( )200ألف عبوة يومي ًا ،إلى مصنع التعبئة مباش����رة ليعبأ
في عبوات بسعة ( )10لترات.
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آفاق

يعد عم ًال مؤسسي ًا منظم ًا يهدف لتأصيل هذا المعنى في قلوب جميع المسلمين

مشروع تعظيم البلد الحـرام ..غايات ســـــــ
مكة المكرمة :الرفادة
ق��ال رس��ول الله صلى الله عليه وسلم( :ال ت��زال ه��ذه األم��ة بخير ما عظموا
هذه احلرمة حق تعظيمها ف��إذا تركوها وضيعوها هلكوا) .ومن هذا املنطلق،
فإن تعظيم البلد احل��رام حق على كل مسلم ،وسبب في حفظ األم��ة املسلمة
بعمومها وأهل هذا البلد احل��رام بوجه خاص ،فإن ضيعوا حرمتها وتعظيمها
ض��اع��وا وه�ل�ك��وا .وم��ن هنا ب��رز م �ش��روع تعظيم البلد احل ��رام كعمل مؤسسي
منظم ،يهدف إلى تأصيل معنى التعظيم في قلوب جميع املسلمني ،لتكون مكة
املكرمة كما أراد الله عزَّ و َّ
ج��ل لها ،بلد ًا آمن ًا وذات مجتمع مثالي يحتذى به.

الدعم والتشجيع
قام هذا املشروع بدعم وتشجيع من صاحب السمو امللكي األمير عبداملجيد بن عبدالعزيز،
أمير منطقة مكة املكرمة ـ سابق ًا ـ رحمه الله ـ ثم لقي كل اهتمام وعناية ودعم وتشجيع من
صاحب الس����مو امللكي األمير خالد الفيصل ب����ن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة ،ومن
وكيل اإلمارة ورئيس املجلس الفرعي جلمعية مراكز األحياء مبكة املكرمة الدكتور عبدالعزيز
بن عبدالله اخلضيري الذي يتابع س����ير العمل في املشروع ومناشطه وبرامجه أو ًال بأول،
ويش����جع عل����ى بذل املزيد من اجله����ود .وانطلقت فكرته بهدف تأصي����ل معنى تعظيم هذا
البلد احلرام في قلوب جميع املس����لمني ،لتكون مكة املكرمة كما أراد الله ع َّز وج َّل لها بلد ًا
آمن ًا وذات مجتمع مثالي يحتذى به في حس����ن وفادة قاصدي بيت الله احلرام .كما تأتي
انطالقة املش����روع من أهمية تعظيم حرمة هذا البلد احلرام .ويقوم هذا املش����روع بجهود
كبيرة ومميزة في س����بيل تعريف الزوار واملعتمرين واألهالي بعظمة وحرمة بلد الله احلرام
مكة املكرمة .فرغم من العمر الزمني القصير النطالقة هذا املشروع إال أن جهوده وبرامجه
املتنوعة أصبحت محل إعجاب وتقدير.
أهداف المشروع
ويهدف هذا املشروع الطموح ،لتعميق قيم ومفاهيم تعظيم البلد احلرام في نفوس املسلمني
داخل مكة املكرمة من خالل تفعيل بعض البرامج واألنشطة التفاعلية التي تتوخى اإلبداع
ف����ي الفك����رة ،واالحتراف في التنفيذ ،مع ش����مولية هذه البرامج جلميع ش����رائح املجتمع.
فالتعظيم هو التبجيل واإلجالل والتفخيم .واحلرمة أي الكعبة .وتعظيم بيت الله احلرام متى
ما قوي في أي زمن كان سبب ًا لوجود حياة اجتماعية راقية في املجتمع املكي ،تتمثل في:
(احملافظة على األرواح واحملافظة على األموال واملمتلكات العامة واخلاصة واحملافظة على
األعراض .وصيانة حلرمة البيت احلرام الذي ال يحل فيه س����فك الدم وال قطع الش����جر وال
تنفير الصيد وال أخذ اللقطة إال ملعرف .وزيادة العناية بذوي احلاجات من مساكني احلرم
واأليتام واألرامل رغبة في األجر املضاعف في مكة املكرمة .وزيادة العناية بحقوق القريب
واجل����ار في مكة املكرمة باعتباره جار بيت الله احلرام ،وترك أذاه أو مقاطعته لعظم الذنب
في مكة املكرمة .وزيادة العناية بالوافدين وحسن التعامل معهم وإكرامهم ،ألنهم وفد الله،
وهو الذي دعاهم وجعل دعوتهم مستجابة ملن دعوا له أو من دعوا عليه بحق .وزيادة العناية
بالبلدة املباركة التي أمر الله بتطهيرها وعمارتها حس ًا ومعنى).
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ت� �ق���دمي اخل � ��دم � ��ات اإلس� �ع ��اف� �ي ��ة داخ� ��ل
م � �ح � �ي� ��ط احل� � � � � ��رم وال � � �ت� � ��وع � � �ي� � ��ة ب� �ح ��ق
ال �ط��ري��ق وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وع �ي��ة احلجاج
الرؤية والرسالة
وألجل هذه القداسة وهذا اإلجالل الذي أمر به الله تعالى ،واألثر الذي أعطى جتربة ناجحة
عبر تاريخ املجتمع املكي في رقي احلياة االجتماعية وسلوكيات األفراد ،تبنت جمعية مراكز
األحياء فرع مكة هذه القيمة عبر هذا املش����روع العظيم ،الذي تتركز رؤيته في التطلع إلى
تأصيل معنى التعظيم في قلوب املس����لمني واملقيمني في مكة املكرمة والوافد إليها ،لتكون
بلد ًا آمن ًا ،ومجتمعها مثا ًال يحتذى به في احلفاظ على األرواح واألموال واألعراض .وطريقة
التعامل احلس����ن مع اآلخرين والعناية ببيئتهم وتطهيرها وإعمارها .وتتلخص رس����الته في

ـــــامية وأهداف نبيلة

< إيصال رسالة واضحة عن مفهوم تعظيم البلد احلرام ،وربط املفهوم باحلياة
املجتمعية.
< البناء هو األصل ،وبناء التعظيم في القلوب هو أساس البناء.
< املسؤولية املجتمعية الفردية أساس اإلصالح االجتماعي.
< مخاطبة وتفعيل الشرائح  -كل على حدة .-
وبخاصة بالعناية
< جع����ل البواب����ة املجتمعية ،هي مي����دان التفعيل والتواصل والبن����اء،
ّ
بالبيئة ،وأمن مكة املجتمعي ،ورفع مستوى اخلدمة.
< اجلمع بني التثقيف العلمي ،والتفعيل العملي.
قيمة كبرى
إن تعظيم البلد احلرام قيمة كبرى لها أثرها في بناء اإلميان ،وبناء احلياة املجتمعية
في أقدس البالد وأحبها إلى الله س���بحانه وتعالى (مكة املكرمة) ش���رفها الله تعالى،
ولتفعيله���ا ..الب���د من وضع قيم معياري���ة صغرى ،يكون العمل به���ا مؤدي ًا لتحقيق
القيمة الكبرى ،وهذه القيم هي( :العدالة ،واملروءة ،واالحتاد ،واملواساة ،واإلنصاف،
والسماحة) ،وبعد جمع تلك القيم حتت قيمة تعظيم البلد احلرام ،قسمت إلى مسارين.
املس���ار األول :قيم السكنى واجلوار ،ومصفوفة هذا املسار هي( :قيمة تقديس البلد
احلرام ،وقيمة استش���عار النعمة بس���كنى البلد احلرام ،وقيمة زي���ادة العزمية لفعل
اخلير في البلد احلرام ،وقيمة احلرص على الس���كن واجلوار املقدس ،وقيمة الشعور
التصور لدى
بأن���ه ممثل ألهل هذه البالد .وهي مصفوفة قيمية يراد منها إثراء وبناء ّ
اإلنس���ان عن مكانة البلد احلرام وفضله عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله
عليه وسلم ،تهدف إلى تفعيل الشعور لدى ساكن احلرم بالتميز بهذا السكن والرغبة
في اغتنام الفرص وإثارة التحدي مع النفس في حتقيق ذلك ،وهي محفزات ذات أثر
قوي لتفعيل الطاقات نحو البن���اء املجتمعي وإحياء خلق الرقابة الذاتية والوفاء لبالد
احلرمني ،وعلو الهمة.

ت �ع �م �ي��ق ق��ي��م وم��ف��اه��ي��م ت �ع �ظ �ي��م البلد
احل� ��رام ف��ي ن �ف��وس امل�س�ل�م�ين داخ� ��ل مكة
املكرمة بتفعيل بعض البرامج واألنشطة
السعي لتقوية مش����اعر تعظيم البلد احلرام لدى أفراد املجتمع املكي وزوار البيت العتيق،
لتفعي����ل دور املجتمع في إش����اعة التواصل والتراحم واإلحس����ان فيم����ا بينهم ،حتى ينعم
اجلميع باألمن واألمان فيه .وكانت ليلة اخلامس عش����ر من ش����عبان لعام س���� ٍت وعشرين
وأربعمائة وألف للهجرة النبوية ،بداية انطالق مش����روع تعظيم البلد احلرام ،واإلذن بتفعيل
برامجه التثقيفية والتفاعلية .وملا كانت البرامج القيمية محتاج ًة عند تفعيلها إلى أنا ِة وتد ّرج
وحسن تخطيط ،كانت اخلطة التشغيلية األولى حتمل أهداف ًا مرحلية مدروسة بعناية ،روعي
فيها احملاور التالية:

البرامج والمشروعات
وهناك عدة برامج لهذا املشروع ،منها برنامج( :شباب مكة في خدمتك) ،وهو برنامج
يشارك فيه عدد من الشباب في شهر رمضان املبارك بهدف خدمة الزوار واملعتمرين،
حيث يعنى هذا البرنامج بخدمة الزوار واملعتمرين التائهني وإرشادهم ملقار سكناهم،
وكذلك العناية باملرضى واملتوفني في املستشفيات إلى جانب تقدمي اخلدمات اإلسعافية
داخ���ل محيط احلرم املكي الش���ريف والتوعية بحق الطريق .وجميع أنش���طة وبرامج
املشروع تهدف إلى حتقيق التعاون مع مختلف القطاعات احلكومية واألهلية املشاركة
ف���ي فعاليات خدمة الزوار واملعتمرين ،إضافة إلى إبراز الصورة املش���رقة ألهل البلد
احل���رام عند الزائرين والوافدي���ن وتهيئة األجواء املالئمة للمعتمرين ألداء ش���عائرهم
بس���هولة ويسر .وهناك مش���روع حتت عنوان( :مكة بال جرمية) ،بالتعاون مع شرطة
العاصمة املقدس���ة والقطاعات األمنية مبكة املكرمة واإلدارات احلكومية ذات العالقة،
ويهدف هذا املشروع إلى تعريف الناس بعظم اجلرمية في مكة املكرمة للبعد عن الظلم
وعدم الوقوع فيه.
تحقيق القيم
هنال����ك العديد م����ن القيم التي يراد حتقيقها من خالل مش����روع تعظي����م البلد احلرام،
وفي مقدمتها قيم الس����كنى واجلوار ،وتتلخص في( :قيمة تقديس البلد احلرام .وقس����مة
استشعار النعمة بسكنى البلد احلرام .وقيمة زيادة العزمية لفعل اخلير في البلد احلرام.
وقيمة احلرص على الس����كن واجلوار املقدس .وقيمة التعاون لتكون مكة أفضل بيئة في
مدل����ول الطهارة وعمارة األرض .وقيم التعامل ،وهي قيم����ة القيام بحق جيران بيت الله
احلرام) .وقيمة الشعور بأنه ممثل ألهل هذه البالد .وقيمة التعاون لتكون مكة أفضل بيئة
معينة على اآلداب الفاضلة والسلوك احلسن).
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األخيرة

تجربة ناجحة ..للمرة الثالثة
مما ال ش���ك فيه أن الهدف األس���مى الذي تس���عى له قيادة هذه البالد التي ك ّرمها
الله باس���تضافة وفود الرحمن ،هو االرتقاء باخلدم���ات املقدمة للحجاج إلى أفضل
املس���تويات ،وتطوير أداء املؤسس���ات العاملة في مجاالت خدمة احلجاج عام ًا بعد
عام ،ولقد أمضت مؤسسات أرباب الطوائف التسع القائمة في الوقت احلالي ،أكثر
من ربع قرن في خدمة ضيوف الرحمن ،قدمت خالله الكثير من العطاءات ،من خالل
التنظيم والتنس���يق بني هذه املؤسسات ،وبني القطاعات العاملة في احلج ،مبا يحقق
تطلعات القيادة الرشيدة ،ومبا يتفق مع روح العصر ومتغيراته.
وقد م ّرت مؤسس���ات أرباب الطوائف خالل مسيرتها بكثير من املنعطفات ،وشهدت
العديد م���ن التحوالت والتغيرات ،لعل أبرزها االنتخاب���ات الختيار أعضاء مجالس
إدارات جدي���دة في دورتيها األول���ى والثانية ،والتي جرت وفق��� ًا للقوائم االنتخابية
عادل بن عبيد باخلري
وكيل وزارة احلج امل�ساعد ل�ش�ؤون العمرة
واملكلف مبهام فرع الوزارة مبكة املكرمة

املعتمدة والضوابط والتعليمات املشددة من قبل وزارة احلج.
وقد ش���هدت اجلول���ة االنتخابية في دورتها الثالثة ـ مبتابع���ة من معالي وزير احلج،
الدكتور فؤاد بن عبدالس�ل�ام الفارس���ي ـ جناح ًا كبير ًا وتنافس ًا شريف ًا وإقبا ًال جيد ًا
من املطوفني واملطوفات ،واتس���مت بوعي الناخبني ،بعد أن جنحت الوزارة في تعزيز
مفهوم االنتخابات في مؤسس���ات أرباب الطوائف ،من خالل الدورتني الس���ابقتني،
فجرت االنتخابات في أجواء تنافس���ية شريفة ،حيث إن الهدف األساسي من إجراء
هذه االنتخابات هو إذكاء روح التنافس الشريف ،واحلرص على االرتقاء باخلدمات
املقدمة لضيوف الرحمن وزائري مس���جد املصطفى صلى الله عليه وس���لم ،وحتقيق
تطلعات القيادة احلكيمة في بذل الغالي والنفيس لضيوف الرحمن ،فشهدت تضافر
جهود منس���وبي كل القوائم االنتخابية املرشحة الفائزة والتي لم تفز لتحقيق أفضل
اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام ،في ظل حث معالي وزير احلج ،منسوبي مؤسسات
أرباب الطوائف على ترش���يح األكفأ واألجدر والراغب في التطوير واالرتقاء بالعمل
في هذه املؤسسات ،فجاءت ترشيحاتهم في اإلطار السليم ،واختاروا القوي األمني،
فهنيئ ًا للقوائم الفائزة ،وحظ ًا أوفر ملن لم يحالفه التوفيق ،واملطلوب أن نعمل س���وي ًا،
لالرتقاء باخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام ،وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة...
والله ولي التوفيق.

