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نتقدم باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

إلى صاحب السمو الملكي

الأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود-يحفظه اهلل

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني 

مبناسبة الثقة امللكية الكرمية باختياره وليًا لولي العهد

سائلني املولى عز وجل أن ميده بعونه وتوفيقه 



الرؤيـة
بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية لضيوف الرحمن

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

مغادرته ساملًا غامنًا إلى بالده بإذن الله.

الأمري م�سعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود

نتقدم باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

إلى صاحب السمو الملكي

سائلني املولى عز وجل أن يعينه ويوفقه خلدمة دينه ومليكه ووطنه



استعداد واضح لموسم ناجح
قطعت وزارة احلج ش���وطًا كبيرًا في اس���تحداث األنظمة التقنية العالية املس���توى، في إطار 

أهدافها اإلستراتيجية والتي استطاعت من خاللها وبكل اقتدار أن تسابق الزمن في مجال 

استخدام تقنية املعلومات وتوظيفها بشكل يدعو للفخر واالعتزاز.

وق���د أثم���رت جهود الوزارة ف���ي تطبيق مفهوم التقني���ة اإللكتروني���ة وتعميمها في مختلف 

أعماله���ا عن حتقيق إجناز يضاف إلى ترس���يخ مكانة اململكة ف���ي احتضانها التقنية وتهيئة 

البيئ���ة املالئم���ة لتطويره���ا وتوظيفه���ا في مختل���ف امليادي���ن والقطاعات، وال���ذي جاء من 

خالل حصد الوزارة جلائزة املركز األول ألفضل عمل على مستوى اخلليج والشرق األوسط 

لألنظم���ة احلكومي���ة الذكي���ة � املقدم���ة م���ن معهد الش���رق األوس���ط للتمي���ز بدب���ي � نتيجة 

لألعم���ال واألنظم���ة اإللكتروني���ة الت���ي تقدمها ال���وزارة خلدم���ة ضيوف الرحم���ن، حجاجًا 

ومعتمرين وزوارًا.

ويعد هذا التكرمي دلياًل على التطور والرقي بهذه اخلدمة التي ش���رف الله بها هذه البالد 

على مر العصور من أجل أن تنال شرف اخلدمة وحمل األمانة التي أوكلت إليها بكل اقتدار، 

واملتمثل���ة ف���ي رعاية وخدمة ضيوف الرحمن من ش���تى بقاع األرض. وتف���وق وزارة احلج في 

اجلائزة وحصولها على املركز األول لهو إجناز يضاف إلى اململكة ويحس���ب لوزارة احلج التي 

كان���ت ف���ي طليعة القطاعات الت���ي وظفت التقنية في مختلف أعمالها مما أكس���بها دخولها 

املجال العاملي وسط طموحاتها في مواصلة اإلبداع واالبتكار، انطالقًا من قناعاتها الكبيرة 

بأهمية التقنية وبضرورتها لتقدمي أفضل اخلدمات لضيوف الرحمن.

وه���ا ه���ي وزارة احلج تس���خر كاف���ة إمكاناتها، وجتند س���ائر طاقاته���ا إلخراج موس���ٍم جديٍد 

يغم���ره النج���اح الباه���ر وميي���زه التنظي���م الرفي���ع واخلدم���ات الراقي���ة وكل م���ا يحق���ق أم���ن 

وس���المة ضيوف الرحمن، ويجعل مناس���كهم س���هلًة وحتركاتهم ميس���ورة، وبهذا الفهم فإننا 

نبش���ر احلج���اج واملعتمرين مبنجزاٍت جديدة، تكمل جمال اللوح���ة التي تتطلع لها القيادة 

الرش���يدة، والتي يوجه لتنفيذها خادم احلرمني الش���ريفني وسمو ولي عهده األمني، وسمو 

ولي ولي العهد � حفظهم الله � فالقيادة احلكيمة والتوجيهات الس���ديدة واملتابعة الدقيقة 

والدعم املس���تمر هي طابع هذا العهد امليمون، وهكذا يتواصل العطاء، حيث يش���هد موس���م 

العم���رة عم���ل الش���بكة اإللكتروني���ة العاملية الس���تقبال طلبات تأش���يرة العم���رة وإصدارها، 

تنس���يقًا بني وزارتي الداخلية واخلارجية واجله���ات احلكومية املعنية، كخدمٍة عصرية لها 

أثرها الواضح في متابعة األوضاع النظامية لش���ركات ومؤسس���ات العمرة، بعد جناح املوسم 

املاضي، وما حتقق من االشتراطات واملتطلبات الالزمة نظامًا لتقدمي اخلدمة بإشراف وزارة 

بًا  احل���ج، من خالل املس���ار اإللكتروني الذي يتحكم في ضواب���ط قدوم ضيوف الرحمن ُمرَحّ

سِك املبرور والذنب املغفور بإذن الله. بهم إلى حني مغادرتهم مصحوبني بالُنّ

د. بندر بن محمد حمزة حجار
وزير احلج

افتتاحــية
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والعمرة الحج  المكرمة:   مكة 

مدينتان للحجاج والمعتمرين في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة

مدينة متكاملة
ولدتٹفكرةٹإنشاءٹمدينةٹللحجاجٹمبكةٹاملكرمةٹتتولىٹاستقبالٹاحلجاجٹوتفويجهم,ٹ
بعدٹصدورٹموافقةٹخادمٹاحلرمنيٹالش���ريفنيٹفيٹش���هرٹشعبانٹ١٤٣٤ه�,ٹعلىٹ
إنش���اءٹمدين���ةٹللحجاجٹباملدينةٹاملنورة,ٹعلىٹمس���احةٹ١٫٦ٹملي���ونٹمترٹمربعٹ
وتستوعبٹ٢٠٠ٹألفٹحاج,ٹحيثٹمتٹتشكيلٹجلنةٹداخلٹوزارةٹاحلجٹللقيامٹبجميعٹ
الدراساتٹعنٹأعمالٹاملدينةٹوجوانبهاٹالتنظيمية,ٹستضمٹكلٹاجلهاتٹالتيٹتقدمٹ
خدماتهاٹللمعتمرين,ٹمثلٹمؤسساتٹالطوافةٹومكاتبٹشؤونٹاحلجٹوخدماتٹنقلٹ

احلجاجٹوغيرهاٹمنٹاجلهاتٹالتيٹتقدمٹخدماتٹلضيوفٹالرحمن.
وأعلنٹصاحبٹالسموٹامللكيٹاألميرٹفيصلٹبنٹسلمانٹبنٹعبدالعزيز,ٹأميرٹمنطقةٹ
املدينةٹاملنورةٹرئيسٹهيئةٹتطويرٹاملدينةٹاملنورة,ٹأنهٹقدٹصدرتٹالتوجيهاتٹالساميةٹ
الكرميةٹإلىٹوزارةٹاملاليةٹومنٹخاللٹصناديقٹالدولةٹاالستثماريةٹوبالتنسيقٹمعٹ
اجلهاتٹاملختصةٹبإنشاءٹمدينةٹاستقبالٹوتوزيعٹاحلجاجٹواملعتمرين,ٹوذلكٹعلىٹ
األرضٹالواقعةٹعلىٹطريقٹالهجرة,ٹالتيٹتزيدٹمس���احتهاٹعلىٹمليونٹوس���تمائةٹ

ألفٹمترٹمربع,ٹوتقعٹعلىٹمقربةٹمنٹاملسجدٹالنبوي.
وأوضحٹس����موهٹأنٹاملشروعٹيحتويٹعلىٹمحطةٹللنقلٹوالقطارٹومقراتٹللجهاتٹ
املس����اندة,ٹخاصةٹاملتعلقةٹبالزوار,ٹومستشفىٹبسعةٹ٤٠٠ٹسرير,ٹإضافًةٹإلىٹ
املشروعٹاألساسيٹاملكوّنٹمنٹفنادقٹودورٹإيواءٹالستيعابٹشرائحٹمتعددةٹمنٹ

النزالءٹتقدرٹبحدودٹ٢٠٠٫٠٠٠ٹنزيل.
وأعربٹس����موٹأميرٹمنطقةٹاملدينةٹاملنورةٹعنٹعظيمٹش����كرهٹوتقديرهٹملقامٹخادمٹ
احلرمنيٹالش����ريفنيٹامللكٹعبداللهٹبنٹعبدالعزي����زٹ-ٹيحفظهٹاللهٹ-ٹعلىٹموافقتهٹ
علىٹهذاٹاملش����روعٹالضخمٹواحليوي,ٹالذيٹس����تكونٹلهٹمنافعٹكبيرةٹللحجاجٹ
واملعتمرينٹوأهاليٹاملدينةٹاملنورة,ٹمنوهًاٹباملش����اريعٹالعمالقةٹاملنفذةٹباحلرمنيٹ
الشريفنيٹفيٹعهدٹامللكٹعبداللهٹبنٹعبدالعزيز,ٹسائًالٹاللهٹأنٹيجزيهٹعنٹاملسلمنيٹ

خيرٹاجلزاء,ٹوأنٹيجعلٹذلكٹفيٹموازينٹحسناتهٹوأعماله.
وأوض����حٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹالدكتورٹبندرٹحج����ارٹأنٹماٹوجهٹبهٹخادمٹاحلرمنيٹ
الش����ريفنيٹ-ٹيحفظهٹاللهٹ-ٹمنٹاعتم����ادٹمبلغٹ(٦٢)ٹمليارٹريالٹإليجادٹوتطويرٹ
شبكةٹنقلٹمتطورةٹفيٹرمضانٹالعامٹاملاضي,ٹيعدٹنقلةٹحضاريةٹفيٹهذاٹالعهدٹ
املبارك,ٹوأنٹاإلنفاقٹبس����خاءٹعلىٹكلٹماٹيتصلٹباس����تمرارٹاالرتقاءٹبخدماتٹ

ضيوفٹالرحمنٹهوٹمنٹأهمٹأولوياتٹالقيادةٹاحلكيمةٹوفقهاٹاللهٹتعالى.
وأش����ارٹمعال����يٹوزيرٹاحلجٹإلىٹأنٹم����نٹأهمٹأهدافٹمدينةٹاس����تقبالٹوتفويجٹ
احلج����اجٹواملعتمرينٹهوٹجتميعٹكلٹالفعالي����اتٹواخلدماتٹالتيٹتؤدىٹلضيوفٹ
الرحمنٹفيٹمكانٹواحدٹيسهلٹالوصولٹإليهٹبسهولةٹويسر,ٹخصوصًاٹفيٹذروةٹ

أعمالٹموسمٹاحلجٹوموسمٹالعمرة.

مدينة للحجاج بمكة
منٹأهمٹأهدافٹمدينةٹاس����تقبالٹوتفوي����جٹاحلجاجٹواملعتمرينٹمبكةٹاملكرمةٹهوٹ
جتمي����عٹكلٹالفعالياتٹواخلدم����اتٹالتيٹتؤدىٹلوفودٹالرحم����نٹفيٹمكانٹواحدٹ
يس����هلٹالوصولٹإليهٹبسهولةٹويس����ر,ٹخصوصًاٹفيٹذروةٹأعمالٹموسمٹاحلجٹ

وموسمٹالعمرة.
وق���دٹأوضحٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹالدكتورٹبندرٹحجارٹأنٹالدراس���اتٹقدٹاكتملتٹ
ملش���روعٹمدينةٹامللكٹعبداللهٹاملتكاملةٹالس���تقبالٹوتوديعٹاحلجاجٹواملعتمرينٹ
مبكةٹاملكرمة,ٹحيثٹس���يكونٹموق���عٹاملدينةٹطريقٹمكةٹاملكرمةٹجدةٹالس���ريعٹ
علىٹاجله���ةٹاجلنوبيةٹالغربيةٹملك���ةٹاملكرمة,ٹويبعدٹمس���افةٹتقريبيةٹتبلغٹنحوٹ
(١٠)ٹكيلومتراتٹعنٹمكةٹاملكرمة,ٹوس���تكونٹمس���احةٹاملش���روعٹمليونيٹمترٹ
مرب���ع,ٹموضحًاٹأنٹالهدفٹمنٹاملش���روعٹللمدينةٹأنٹتض���مٹجميعٹالفعالياتٹ
املرتبطةٹبوزارةٹاحلجٹفيٹموقعٹواحد,ٹوس���تكونٹمدينةٹامللكٹعبداللهٹمستدامة;ٹ
تعنىٹبتكريرٹاملياهٹواستعمالٹالطاقةٹالشمسيةٹوللمبانيٹمواقفٹحتتٹاألرضٹ
ومعزولةٹحراريًا,ٹوالتكييفٹاملركزيٹفيٹكافةٹاملجمعاتٹوحركةٹاملش���اةٹمحميةٹ

باملمراتٹاملغطاة.
وس���تتضمنٹاملدين���ةٹأيضًاٹمبان���يٹخدميةٹجلميعٹاجله���اتٹاملعنيةٹباحلجٹ
ومكاتبٹاخلدمةٹامليدانيةٹومحطاتٹ(متروٹ– اس���تقبالٹاحلافالت)ٹوإسكانٹ
احلجاجٹومراكزٹالدفاعٹاملدنيٹوالشرطةٹواجلوازاتٹومتحفٹاحلجٹوالعمرةٹ

ومكاتبٹالطيران.ٹ
ويتمثلٹأهمٹأهدافٹمدينةٹاس����تقبالٹوتفويجٹاحلجاجٹواملعتمرينٹفيٹجتميعٹكلٹ
الفعالياتٹواخلدماتٹالتيٹتؤدىٹلوفودٹالرحمنٹفيٹمكانٹواحدٹيسهلٹالوصولٹ
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مكملتان لمنظومة الخدمات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين
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مكة المكرمة: الرفادة

وزير الحج يكرم مجموعات الخدمة 
الميدانية المتميزة �رباب الطوائف

األداء,ٹداعيًاٹمعاليهٹالهيئةٹالتنس���يقيةٹٹإلىٹاالستمرارٹفيٹإقامةٹهذهٹاملناسبة.

ٹ

الطوائ���فٹ أرب���ابٹ مؤسس���اتٹ م���نٹ املكرم���نيٹ حج���ارٹ الدكت���ورٹ وهن���أٹ
املاض���ي,ٹ احل���جٹ موس���مٹ خ���اللٹ ممي���زٹ جه���دٹ م���نٹ قدم���وهٹ م���اٹ عل���ىٹ
س���ائًالٹالل���هٹتعال���ىٹأنٹيوف���قٹاجلمي���عٹمل���اٹفي���هٹخدم���ةٹوراح���ةٹاحلجاج.

ٹ

إثرٹذلكٹكرّمٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹالدكتورٹبندرٹبنٹمحمدٹحجارٹمجموعاتٹاخلدماتٹ
امليدانيةٹاملتميزةٹخاللٹموسمٹحجٹ١٤٣٤ه�,ٹواملتميزينٹمنٹاإلدارينيٹواملطوفني,ٹ
واملتمي���زاتٹمنٹاملطوفاتٹوالدلي���التٹوالزمزمياتٹحيثٹش���ملٹالتكرميٹ(١١٠)ٹ
مجموعاتٹخدمةٹميدانيةٹتابعةٹملؤسس���اتٹالطوافةٹواألدالءٹوالوكالءٹوالزمازمة,ٹ
و(١٦)ٹمتميزًاٹمنٹاإلدارينيٹواملطوفني,ٹو(١٠)ٹمتميزاتٹمنٹاملطوفاتٹوالدليالتٹ

والزمزميات,ٹأسهمواٹفيٹجناحٹموسمٹحجٹالعامٹاملاضيٹ١٤٣٤ه�.

وأشارٹس����يفٹالدينٹخاللٹكلمتهٹإلىٹاملسارٹاإللكترونيٹحلجاجٹاخلارجٹ
الذيٹأجازهٹمجلسٹالوزراءٹمؤخرًا,ٹمفيدًاٹأنٹالهيئةٹالتنسيقيةٹملؤسساتٹ
أربابٹالطوائفٹش����اركتٹف����يٹالعديدٹمنٹورشٹالعملٹالس����تكمالٹهذاٹ
املش����روعٹالذيٹس����يطبقٹفيٹحجٹهذاٹالعامٹ١٤٣٥ه�,ٹمنٹخاللٹالبوابةٹ
اإللكترونيةٹاملوحدةٹللهيئةٹالتنس����يقةٹملؤسساتٹأربابٹالطوائفٹاخلاصةٹ

باملسارٹاإللكترونيٹحلجاجٹاخلارج.

االرتقاء بالخدمات
عق����بٹذلكٹألقىٹالش����اعرٹالدكت����ورٹمحمدٹالبش����يرٹأبوبكرٹقصي����دةٹبعنوانٹ
”منٹمهب����طٹالوحي“,ٹثمٹألقىٹاملط����وفٹاملهندسٹأحمدٹب����نٹعبدالقادرٹزكي,ٹ
م����نٹمؤسس����ةٹمطوفيٹحجاجٹتركي����اٹومس����لميٹأوروباٹوأمريكاٹوأس����تراليا,ٹ
كلم����ةٹمكاتبٹمجموع����اتٹاخلدماتٹامليدانيةٹاملتميزة,ٹب����نيٹفيهاٹأنٹضخٹدماءٹ
جديدةٹوش����ابةٹفيٹمجموعاتٹاخلدم����ةٹامليدانيةٹمبؤسس����اتٹأربابٹالطوائفٹ
وف����قٹاآلليةٹالتيٹاعتمدهاٹمعاليٹوزيرٹاحلج,ٹأس����همٹف����يٹاالرتقاءٹباخلدماتٹ
املقدم����ةٹلضي����وفٹالرحمن,ٹمؤك����دًاٹأنٹجمي����عٹالعاملنيٹمبؤسس����اتٹأربابٹ
الطوائ����فٹالٹيأل����ونٹجهدًاٹفيٹتقدميٹكلٹماٹمنٹش����أنهٹراح����ةٹاحلاجٹالكرمي.

ٹ

وأكدٹأنٹالتعاملٹمعٹضيوفٹالرحمنٹيس����توجبٹحف����ظٹحقٹاللهٹفيٹمعاملتهمٹ
بإكرامهمٹورعايتهمٹوحسنٹالتلطفٹوالبشاشةٹمعهمٹوتيسيرٹماٹيعسرٹعليهم.

المسار اإللكتروني
بع���دٹذلكٹألقىٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹالدكت���ورٹبندرٹبنٹمحمدٹحجارٹكلمةٹرفعٹفيهاٹ
الشكرٹإلىٹخادمٹاحلرمنيٹالشريفنيٹامللكٹعبداللهٹبنٹعبدالعزيز,ٹوإلىٹسموٹوليٹ
عهدهٹاألمني,ٹوإلىٹس���موٹالنائبٹالثانيٹ�ٹحفظهمٹاللهٹ�ٹعلىٹدعمهمٹالسخيٹغيرٹ
احملدودٹواإلشرافٹاملباش���رٹعلىٹأعمالٹاحلج,ٹكماٹرفعٹشكرهٹإلىٹأميرٹمنطقةٹ
مكةٹاملكرمةٹالسابق,ٹوإلىٹسموٹوزيرٹالداخليةٹرئيسٹجلنةٹاحلجٹالعيا,ٹوإلىٹسموٹ
أمي���رٹمنطقةٹاملدينةٹاملنورةٹرئيسٹجلنةٹاحلجٹباملدينةٹاملنورة,ٹعلىٹجناحٹموس���مٹ
احلجٹاملاضيٹ١٤٣٤ه��ٹوإش���رافهمٹاملباش���رٹعلىٹأعمالٹاحلجٹوعلىٹالتنس���يقٹ

والتكاملٹبنيٹجميعٹاجلهاتٹالعاملةٹفيٹاحلج.
وأش���ارٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹإلىٹدورٹمؤسس���اتٹأربابٹالطوائفٹفيٹجناحٹموسمٹ
ح���جٹالعامٹاملاضيٹ١٤٣٤ه��,ٹم���نٹخاللٹالتدريبٹوالتأهيلٹوالتنس���يقٹوتبادلٹ
التجاربٹالناجحةٹواس���تخدامٹالتقنية,ٹمقدمًاٹش���كرهٹجلميعٹإداراتٹمؤسساتٹ
أرب���ابٹالطوائفٹوإلىٹجمي���عٹمكاتبٹاخلدمةٹامليدانيةٹفيٹمجاالتٹاالس���تقبالٹ
والنقلٹواإلس���كانٹوالتصعيدٹوالنفرةٹوالتفويجٹواإلرش���ادٹوالتوجيهٹوغيرهاٹمنٹ

خدماتٹقدمتٹحلجاجٹبيتٹاللهٹاحلرام.
وأوض���حٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹأنٹاحلفلٹالتكرمييٹيعّدٹمنٹاملناس���باتٹالطيبةٹالتيٹ
تدع���وٹللتفاؤلٹمبس���تقبلٹواعدٹفيٹاالرتقاءٹملس���توياتٹأفض���لٹألداءٹاخلدماتٹ
لضي���وفٹالرحمنٹمباٹيتوافقٹمعٹتوجيهاتٹوالةٹاألمرٹ-ٹحفظهمٹاللهٹ-ٹمش���يرًاٹ
إلىٹأنٹبابٹالتميزٹواس���عٹوميكنٹللجميعٹاجتيازهٹومنٹاملهمٹاألخذٹباألس���بابٹ
وإعمالٹالفكرٹلكلٹماٹينبغيٹاعتمادهٹوماٹيتوجبٹتو�يفهٹإداريًاٹوماديًاٹومعنويًا.

ٹ

وأك���دٹمعالي���هٹأنٹاجلميعٹيحرصونٹعلىٹتنفيذٹتوجيه���اتٹوالةٹاألمرٹ-ٹحفظهمٹ
الل���هٹ-ٹبالعنايةٹواالهتمامٹوالرعايةٹلضيوفٹالرحمنٹليؤدواٹمناس���كهمٹفيٹراحةٹ
واس���تقرار,ٹمبينًاٹأنٹوزارةٹاحلجٹستطبقٹمبش���يئةٹاللهٹتعالىٹخاللٹموسمٹحجٹ
هذاٹالعامٹ١٤٣٥ه�ٹاملس���ارٹاإللكترونيٹللحجاج,ٹماٹس���يزيدٹمنٹكفاءةٹاخلدمةٹ
للحجاجٹويجعلهٹُملمًاٹباخلدمةٹاملقدمةٹلهمٹوس���يزيدٹمنٹقدرةٹالوزارةٹعلىٹمراقبةٹ
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في الحفل السنوي التكريمي العاشر للهيئة التنسيقية
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افتت���حٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹالدكتورٹبن���درٹبنٹمحمدٹحمزةٹحجارٹعندٹوصولهٹمقرٹ
احلف���لٹمعرضٹالص���ورٹالتاريخيةٹواحلديث���ةٹملكةٹاملكرمة,ٹبعده���اٹبدئٹاحلفلٹ
اخلطاب���يٹاملعّدٹلهذهٹاملناس���بةٹبآياتٹمنٹالقرآنٹالكرمي,ٹث���مٹألقىٹرئيسٹالهيئةٹ
التنسيقيةٹملؤسساتٹأربابٹالطوائفٹاملطوفٹعبدالواحدٹبنٹبرهانٹسيفٹالدين,ٹ
كلمةٹاستعرضٹفيهاٹماٹيقومٹبهٹاملطوفونٹمنٹخاللٹستٹمؤسساتٹتخدمٹحجاجٹ
العالمٹاإلسالميٹفيٹمكةٹاملكرمةٹواملشاعرٹاملقدسة,ٹاستقباًالٹوتصعيدًاٹوجتهيزًاٹ
ملخيماته���مٹوتفويجًاٹللجمرات,ٹوماٹيقدمٹلهمٹم���نٹالزمازمةٹمنٹعبواتٹزمزمٹعندٹ
قدومهمٹوأثناءٹسكنهمٹومغادرتهمٹمنٹخاللٹمكاتبٹمجموعاتٹاخلدماتٹامليدانية,ٹ

مشاركنيٹبذلكٹاألجهزةٹاحلكوميةٹاألخرى.

وأوضحٹسيفٹالدينٹأنٹموسمٹحجٹالعامٹاملاضيٹكانٹعامٹحتدٹكبيرٹملؤسساتٹ
أربابٹالطوائفٹلتقدميٹاخلدماتٹمعٹاالحتفاظٹبجودتها,ٹبلٹواالرتقاءٹمبستواهاٹ
والعم���لٹعلىٹالتميزٹفيٹأدائها,ٹمش���يرًاٹإلىٹأنٹتخفيضٹأعدادٹاحلجاجٹكانٹلهٹ

أثرٹبانخفاضٹاملواردٹاملاليةٹلتلكٹاملؤسسات.
ولفتٹاملطوفٹعبدالواحدٹس���يفٹالدينٹالنظرٹإلىٹمش���اركةٹالهيئةٹالتنس���يقيةٹ
ملؤسساتٹأربابٹالطوائفٹفيٹندوةٹالطوافةٹواملطوفنيٹالتيٹنظمهاٹكرسيٹاألميرٹ
سلمانٹبنٹعبدالعزيزٹلدراساتٹتاريخٹمكةٹاملكرمةٹبجامعةٹأمٹالقرى,ٹوالتيٹطرحٹ
فيه���اٹ(٤٢)ٹبحثًاٹحتدثتٹعنٹمفهومٹالطوافةٹوالتطورٹالتاريخيٹلها,ٹكماٹتطرقتٹ

ألنظمتهاٹواملهامٹواخلدماتٹالتيٹتتشرفٹبتقدميها.
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تجارب االنتخابات 
فيٹبدايةٹفعالياتٹورشةٹالعمل,ٹألقىٹمعاليٹالدكتورٹبندرٹحجارٹكلمةٹرحبٹفيهاٹ
باملش����اركنيٹوباحلضور,ٹوأش����ارٹإلىٹأهميةٹأنٹتخرجٹهذهٹالفعاليةٹبتوصياتٹ
تسهمٹفيٹاالرتقاءٹبآلياتٹعملٹانتخاباتٹأربابٹالطوائفٹالتيٹيتشرفٹأفرادهاٹ
بتقدميٹخدماتٹجليلةٹجلميعٹحجاجٹاخلارجٹالذينٹيأتونٹإلىٹهذهٹالبالدٹفيٹكلٹ
موسمٹحج,ٹليجدواٹكوادرٹهذهٹاملؤسساتٹفيٹخدمتهم,ٹفيٹ�لٹماٹوفرتهٹالدولةٹ
– أعزهاٹاللهٹ– منٹطاقاتٹبشريةٹوإمكاناتٹماديةٹومشروعاتٹعمالقةٹلتسهيلٹ
أداءٹمناس����كٹالركنٹاخلامسٹمنٹأركانٹاإلسالم,ٹوفيٹضوءٹتوجيهاتٹالقيادةٹ
الرش����يدةٹ– أيدهاٹاللهٹ– بتقدميٹأرقىٹوأفضلٹاخلدماتٹحلجاجٹالبيتٹالعتيقٹ
وعماره,ٹوزوارٹاملسجدٹالنبوي,ٹدونٹأنٹتتقاضىٹمقابلٹذلكٹأيٹمبالغٹمالية.

ونوّهٹمعاليهٹفيٹكلمتهٹبأنٹالدورةٹالرابعةٹالنتخاباتٹمجالسٹإدارةٹمؤسس����اتٹ
أربابٹالطوائفٹس����تجرىٹفيٹموعدهاٹبعدٹموسمٹحجٹالعامٹالقادمٹ١٤٣٥ه�ٹ-ٹ
بحولٹاللهٹوقوتهٹ-ٹوأنٹالغرضٹمنٹورشةٹالعملٹهذهٹهوٹاالستفادةٹمنٹجتاربٹ
االنتخاباتٹالتيٹمتتٹفيٹالدوراتٹاالنتخابيةٹالثالثٹالس����ابقة,ٹبهدفٹالوقوفٹ

علىٹاإليجابياتٹوتكريسهاٹوتعزيزها,ٹوتالفيٹاملالحظاتٹ– إنٹوجدتٹ–.ٹ
وب����نيٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹأنهٹلهذاٹالغرضٹمتٹاختي����ارٹبعضٹاإلخوةٹاملختصنيٹ
واالستش����ارينيٹمنٹعدةٹجهات,ٹلتق����دميٹأوراقٹعملٹفيٹه����ذاٹاللقاء,ٹبعدٹأنٹ
عقدواٹالعديدٹمنٹاالجتماعاتٹواللقاءاتٹالتيٹاستمرتٹملدةٹجتاوزتٹالشهرين,ٹ
والتقواٹبرؤس����اءٹمجالسٹإداراتٹمؤسساتٹأربابٹالطوائفٹونوابهم,ٹوبأعضاءٹ
ه����ذهٹاملجالس,ٹوبكلٹمنٹلهٹعالق����ةٹبهذاٹاألمر,ٹمعٹاحلرصٹعلىٹاالس����تفادةٹ
م����نٹخبراتٹوجتاربٹبع����ضٹاجلهاتٹالتيٹُجترىٹفيهاٹمثلٹه����ذهٹاالنتخابات,ٹ

ورشة عمل �عادة صياغة الئحة 
انتخابات المؤسسات

كالغ����رفٹالتجاري����ةٹالصناعيةٹواملجال����سٹالبلدية,ٹوغيرها.ٹمؤك����دًاٹأنٹالدورةٹ
القادمةٹالنتخاباتٹمجالسٹإدارةٹمؤسس����اتٹأربابٹالطوائفٹس����تتمٹفيٹضوءٹ
ماٹس����تتمخضٹعنهٹورشةٹالعملٹهذهٹوماٹستخرجٹبهٹمنٹتوصياتٹومخرجات,ٹ
ووفق����ًاٹلبعضٹالتصوراتٹواملرئياتٹاخلاصةٹللمش����اركنيٹفيٹهذاٹاللقاء,ٹومنٹ

نتائجٹاالستماراتٹواالستبياناتٹالتيٹوزعتٹعلىٹاحلضورٹواملشاركني.
عقبٹذلكٹبدأتٹفعالياتٹالورشةٹالتيٹشاركٹفيهاٹنخبةٹمنٹاألكادميينيٹواخلبراءٹ
والباحثني,ٹومنهمٹمعاليٹاألس����تاذٹالدكتورٹس����هيلٹبنٹحس����نٹقاضي,ٹعضوٹ
مجلسٹالشورىٹومديرٹجامعةٹأمٹالقرىٹالسابق,ٹواألستاذٹالدكتورٹصدقةٹيحيىٹ
فاضل,ٹعضوٹمجلسٹالش����ورى,ٹاألكادمييٹالبارزٹوعضوٹهيئةٹالتدريسٹبكليةٹ
االقتصادٹواإلدارةٹبجامعةٹامللكٹعبدالعزيز,ٹاحلاصلٹعلىٹدرجةٹالدكتوراةٹفيٹ
العالقاتٹالدولية,ٹمنٹجامعةٹ”كليرمونت“ األمريكية,ٹواألس����تاذٹٹبقسمٹالعلومٹ
السياسيةٹبكليةٹاالقتصادٹواإلدارةٹبجامعةٹامللكٹعبدالعزيز,ٹوالذيٹعملٹرئيسًاٹ
لقسمٹالعلومٹالسياسية,ٹومستشارًاٹغيرٹمتفرغٹمبجلسٹاألمنٹالوطني,ٹوملحقًاٹ

بامللحقيةٹالثقافيةٹالسعوديةٹبالسفارةٹالسعوديةٹبواشنطن.
وكذلكٹامل����دربٹالدوليٹالدكتورٹمحمدٹعليٹأبورزيزة,ٹالذيٹقدمٹمدخًالٹمتهيديًاٹ
ح����ولٹمنهجيةٹاالنتخابات.ٹكماٹقدمٹاملهندسٹمحمدٹبنٹحامدٹبنٹأحمدٹنقادي,ٹ
عضوٹمجلسٹالشورىٹوالوكيلٹالسابقٹلوزارةٹالشؤونٹالبلديةٹوالقرويةٹللتخطيطٹ
والبرامج,ٹورقةٹعملٹأولىٹعنٹإستراتيجيةٹانتخاباتٹاملجالسٹالبلدية.ٹعقبٹذلكٹ
قدمٹاألستاذٹزيادٹبسامٹالبسام,ٹعضوٹمجلسٹإدارةٹالغرفةٹالتجاريةٹالصناعيةٹ
مبحافظةٹجدة,ٹورقةٹعملٹبعنوان:ٹ(إس����تراتيجيةٹانتخاباتٹالغرفةٹالتجارية),ٹ

والدكتورٹحسنيٹبنٹناصرٹالشريفٹوكيلٹوزارةٹاحلجٹحاليًا.

رؤى وتصورات 
ت����الٹذلكٹكثيرٹمنٹاحل����واراتٹوالتعليقاتٹواملداخالت,ٹالتيٹأثرىٹبهاٹرؤس����اءٹ
مجال����سٹإدارةٹمؤسس����اتٹأربابٹالطوائفٹونوابهمٹواألعضاءٹورش����ةٹالعمل,ٹ
حيثٹتقدمواٹبكثيرٹمنٹالرؤىٹوالتصوراتٹللدورةٹاالنتخابيةٹالقادمةٹملؤسساتٹ

بمشاركة ”التنسيقية“ ورؤساء مجالس إدارات أرباب الطوائف
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بوابة إلكترونية موحدة للهيئة 
التنسيقية �رباب الطوائف

تدشين مبدئي 
فيٹبدايةٹاللقاءٹالذيٹنّظمتهٹالهيئةٹالتنس���يقيةٹملؤسس���اتٹأربابٹالطوائفٹللتدشنيٹ
املبدئيٹللمش���روع,ٹقّدمٹالدكتورٹعيس���ىٹبنٹمحمدٹرواس,ٹوكيلٹالوزارةٹلش���ؤونٹ
العمرة,ٹاملش���رفٹالعامٹعلىٹمش���روعٹاملس���ارٹاإللكترونيٹحلجاجٹاخلارج,ٹعرضًاٹ
مرئيًاٹش���ملٹنبذةٹموجزةٹعنٹهذاٹاملشروع,ٹوحتدثٹبشيءٹمنٹالتفصيلٹعنٹالهدفٹ
منٹهذاٹاملش���روع.ٹوبعدٹذلكٹقامٹ-ٹواملختصونٹفيٹتقنيةٹاملعلوماتٹبوزارةٹاحلج,ٹ
ذةٹ-ٹباس���تعراضٹبعضٹاملش���اريعٹاإللكترونيةٹاألخرىٹالتيٹقامتٹ والش���ركةٹاملُنفِّ

الوزارةٹبتطبيقهاٹمؤخرًاٹأيضًا.ٹ
وأكدٹوكيلٹوزارةٹاحلجٹلشؤونٹالعمرةٹأنٹمشروعٹالبوابةٹاإللكترونيةٹاملوحدةٹيتكونٹ
منٹقس���مني:ٹأحدهمٹيخصٹمقدميٹاخلدمةٹمنٹمؤسساتٹأربابٹالطوائف,ٹواآلخرٹ
يتعلقٹببعضٹاجلهاتٹاحلكوميةٹذاتٹالعالقةٹباإلجراءاتٹالنظاميةٹلضيوفٹالرحمن,ٹ

بالتنسيقٹمعٹالوزارة.
ونوّهٹبأنٹهذاٹاملشروعٹيصبٹفيٹاملقامٹاألولٹفيٹخانةٹتقدميٹأفضلٹوأرقىٹاخلدماتٹ
العصريةٹواحلضاريةٹلضيوفٹالرحمن,ٹوكسبٹرضاهمٹواستحسانهم,ٹالقادمنيٹمنٹ
ش���تىٹبقاعٹاألرضٹللحجٹأوٹالعمرةٹ-ٹعلىٹحدٹس���واءٹ-ٹانطالقًاٹمنٹأنٹهذاٹيعدٹ
الهدفٹاألسمىٹواألمانةٹالساميةٹالتيٹحتملهاٹاململكةٹعلىٹمرٹالعصور,ٹوهيٹالرعايةٹ
الش���املةٹواالهتمامٹالكبيرٹباحلجاجٹواملعتمري���ن,ٹدونٹأخذٹمقابلٹماديٹعلىٹذلك,ٹ
ودونٹالبح���ثٹعنٹاملردودٹاملاليٹجتاهٹماٹُيقدمٹلهمٹمنٹخدمات,ٹمنذٹدخولهمٹاململكةٹ

وحتىٹمغادرتهمٹإلىٹبالدهم,ٹملتمسنيٹفيٹذلكٹاألجرٹواملثوبةٹمنٹاللهٹتعالى.ٹ
وأش���ارٹإلىٹاملتابعةٹاحلثيثةٹالتيٹيوليه���اٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹالدكتورٹبندرٹبنٹمحمدٹ
حجارٹلتنفيذٹمثلٹهذهٹاملشاريعٹالتيٹتعدٹنقلةٹنوعيةٹفيٹمجالٹاخلدماتٹاملقدمةٹمنٹ
وزارةٹاحلج,ٹوتنس���يقٹاجلهودٹبنيٹمختلفٹالقطاعاتٹواجلهاتٹالعاملةٹفيٹاحلجٹ-ٹ
ومنٹضمنهاٹمؤسس���اتٹأربابٹالطوائف,ٹوماٹتضمٹهذهٹالكياناتٹمنٹكوادرٹوطنيةٹ

منٹمطوفنيٹوأدالءٹووكالءٹوزمازمة.
وق���الٹالدكتورٹعيس���ىٹرواسٹفيٹمعرضٹتعريفهٹبهذاٹاملش���روع:ٹ”أودٹفيٹالبدايةٹ
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خاصة بمسار إلكتروني لحجاج الخارج
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أنٹُأش���يرٹإلىٹأنهٹقدٹصدرتٹموافقةٹمجلسٹالوزراءٹاملوقر,ٹبرئاسةٹخادمٹاحلرمنيٹ
الش���ريفنيٹامللكٹعبداللهٹبنٹعبدالعزي���زٹ-ٹيحفظهٹاللهٹ-ٹبتاريخٹ١٤٣٣/١١/٢٢ه�,ٹ
املواف���قٹ٨ٹأكتوبرٹ٢٠١٢م,ٹعلىٹمقترحاتٹوزارةٹاحلجٹبإنش���اءٹمس���ارٹإلكترونيٹ
حلجاجٹاخلارج,ٹعلىٹأنٹتراعىٹفيهٹعددٹمنٹاألسس,ٹمنهاٹحتقيقٹالتكاملٹوالترابطٹ
ب���نيٹاجلهاتٹاملعنيةٹلتطبيقٹهذاٹاملس���ارٹاإللكتروني,ٹوأنٹتك���ونٹجميعٹتعامالتهمٹ
إلكتروني���ة.ٹوذلكٹبغرضٹترتيبٹقدومهمٹوحزمٹخدماته���م,ٹوالرقابةٹعليها,ٹحيثٹإنٹ
البرنامجٹعبارةٹعنٹربطٹمنحٹتأش���يرةٹاحلجٹللحاجٹبحزمةٹخدماتٹمتكاملةٹيختارهاٹ
احل���اجٹالكرميٹمنٹخاللٹالبوابةٹاإللكترونيةٹاخلاصةٹبهذاٹاملش���روع,ٹوالتيٹتعدهاٹ

مؤسساتٹأربابٹالطوائفٹاملختلفةٹوالقطاعاتٹاخلدميةٹاألخرى.

حزم الخدمات 
ومضىٹوكيلٹوزارةٹاحلجٹلشؤونٹالعمرةٹقائًال:ٹ”لتنفيذٹقرارٹمجلسٹالوزراءٹاملوقرٹوتطبيقهٹ
علىٹأرضٹالواقع,ٹبدأناٹالعملٹفيٹبدايةٹعامٹ١٤٣٤ه�,ٹومتٹتش���كيلٹجلنةٹمنٹعدةٹجهاتٹ
معني���ةٹفيٹأمورٹاحلج,ٹوذلكٹلتنفي���ذٹنصٹقرارٹمجلسٹالوزراءٹال���ذيٹيتكونٹمنٹجانبنيٹ
أوٹيتضمنٹفيٹمقتضاهٹش���قني:ٹش���قٹخاصٹبتكوينٹحزمٹاخلدم���اتٹودفعٹقيمهاٹبطرقٹ

إلكترونية,ٹوشقٹثانٹوهوٹربطٹاحلجاجٹبهذهٹاحلزم,ٹومنحهمٹالتأشيرةٹبناًءٹعليها“.ٹ

الش���قٹاألولٹاخل���اصٹبتكوينٹحزمٹاخلدماتٹودفعٹقيمه���اٹإلكترونيًا,ٹهوٹمنٹمهامٹ
مؤسس���اتٹأربابٹالطوائف,ٹومكاتبٹشؤونٹاحلج,ٹوشركاتٹحجاجٹالداخل.ٹومنحٹ
التأش���يراتٹمنٹمهامٹاجلهاتٹاحلكومية,ٹوتتوزعٹبنيٹوزارةٹاحلج,ٹووزارةٹالداخلية,ٹ

ووزارةٹاخلارجية.ٹ
قرارٹمجلسٹالوزراءٹلمٹيحدثٹأيٹتغيراتٹفيٹهذهٹالنظمٹاخلاصةٹبأيٹجهةٹ-ٹسواءٹ
كان���تٹفيٹالقطاعٹالعامٹأوٹف���يٹالقطاعٹاخلاصٹ-ٹلتظ���لٹكلٹجهةٹتقومٹمبهامهاٹ
السابقة,ٹوإنٹكانتٹتقومٹبهاٹيدويًا,ٹفستقومٹبهاٹخاللٹهذاٹاملسارٹاإللكتروني.ٹ

منٹهذاٹاملنطلق..ٹبدأناٹترتيباتٹحزمٹاخلدماتٹألنهاٹتأتيٹفيٹاملرحلةٹاألولى,ٹوتشكلٹ
اجلزءٹاألكبرٹواألهم,ٹوالتيٹبدونهاٹالٹميكنٹمنحٹالتأش���يرات,ٹفكانٹمنٹالواجبٹأنٹ
نتأكدٹونطمئنٹأنٹلديناٹنظامًاٹإلكترونيًاٹلتكونٹهذهٹاحلزمٹمنٹاخلدماتٹودفعٹقيمتهاٹ

تقرير
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مكة المكرمة: الرفادة

(الحج) ورئاسة الحرمين توقعان 
مذكرة تفاهم

منظومةٹمتكاملةٹمنٹاخلدماتٹواالس���تعداداتٹواملش���اريعٹالتيٹنفذتهاٹ
حكومةٹخادمٹاحلرمنيٹالشريفني.

ون���وهٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹبأنٹه���ذهٹاملذكرةٹالتيٹتصبٹفيٹروحٹالتعاونٹ
البن���اءٹبنيٹوزارةٹاحلج:ٹ”اجلهةٹالتيٹأوكلٹلهاٹش���ؤونٹاحلجٹواحلجاجٹ
واملعتمري���نٹوزوارٹمس���جدٹرس���ولهٹالكرميٹعليهٹأفض���لٹالصالةٹوأمتٹ
التس���ليم“,ٹوالرئاسةٹالعامةٹلشؤونٹاملس���جدٹاحلرامٹواملسجدٹالنبوي:ٹ
”الت���يٹتقومٹباملهامٹالفنيةٹواخلدميةٹللحرمنيٹالش���ريفني“,ٹتفتحٹاآلفاقٹ

مهمة جليلة 
فيٹاحلفلٹالذيٹُأعدٹلهذهٹاملناسبةٹمبقرٹالرئاسةٹالعامةٹلشؤونٹاملسجدٹ
احلرامٹواملسجدٹالنبويٹمبكةٹاملكرمةٹألقىٹمعاليٹالرئيسٹالعامٹلشؤونٹ
املسجدٹاحلرامٹواملسجدٹالنبويٹكلمةٹأوضحٹفيهاٹأنٹالرئاسةٹهيٹاجلهةٹ
التيٹأوُكلٹإليهاٹالعملٹلكلٹماٹيهمٹاحلرمنيٹالش���ريفني,ٹمشيدًاٹبوزارةٹ
احل���جٹالتيٹتقومٹمبهمةٹجليلةٹفيٹخدم���ةٹضيوفٹالرحمنٹبتقدميهاٹكلٹ
التس���هيالتٹللحجاجٹواملعتمرينٹوالزائرين,ٹقائًال:ٹ”إنٹالرئاسةٹتطمحٹ
إل���ىٹماٹهوٹأفضلٹمماٹعليه,ٹوالس���يماٹوأنٹوالةٹأمرنا,ٹخادمٹاحلرمنيٹ
الشريفنيٹامللكٹعبداللهٹبنٹعبدالعزيزٹآلٹسعود,ٹوصاحبٹالسموٹامللكيٹ
األميرٹس���لمانٹبنٹعبدالعزيزٹآلٹس���عودٹوليٹالعهدٹاألمنيٹنائبٹرئيسٹ
مجلسٹالوزراءٹوزيرٹالدفاع,ٹوصاحبٹالس���موٹامللكيٹاألميرٹمقرنٹبنٹ
عبدالعزيزٹوليٹوليٹالعهدٹالنائبٹالثانيٹلرئيسٹمجلسٹالوزراءٹ-ٹحفظهمٹ
الل���هٹ-ٹوصاحبٹالس���موٹامللكيٹاألميرٹمحمدٹب���نٹنايفٹبنٹعبدالعزيزٹ
وزيرٹالداخلية,ٹوصاحبٹالس���موٹامللكيٹاألميرٹمش���علٹبنٹعبداللهٹبنٹ
عبدالعزي���زٹأميرٹمنطق���ةٹمكةٹاملكرمة,ٹوصاحبٹالس���موٹامللكيٹاألميرٹ
فيصلٹبنٹس���لمانٹبنٹعبدالعزيزٹأميرٹمنطقةٹاملدينةٹاملنورة,ٹحريصونٹ
كلٹاحلرصٹعلىٹأنٹتقومٹالوزارةٹوالرئاس���ةٹبالتعاونٹوالتنس���يقٹعلىٹ
أمتٹوج���ه,ٹوهوٹقائمٹ-ٹوللهٹاحلمدٹ-ٹقبلٹتوقيعٹاملذكرةٹالتيٹماٹهيٹإالٹ
مزيدًاٹمنٹالتنسيقٹوالتعاونٹوالتفاهم,ٹالتيٹتهدفٹإلىٹالرقيٹفيٹاألداءٹ
والعملٹوتقدميٹاخلدماتٹكافةٹلقاصديٹاحلرمنيٹالشريفنيٹمنٹاحلجاجٹ

واملعتمرين“.
وأضافٹمعاليٹالدكتورٹالس���ديسٹأنٹمعاليٹوزي���رٹاحلجٹُعِرفٹباجلدٹ
والنش���اطٹواالهتمامٹمبس���ائلٹاإلداراتٹوالوزارات,ٹوالٹش���كٹأنٹهذهٹ
املذكرةٹس���تحدثٹنقلةٹنوعيةٹمميزةٹومنذٹاليومٹس���يكونٹهناكٹجلنةٹمنٹ

الرئاسةٹتتابعٹتنفيذٹبنودٹهذهٹاالتفاقية.
وأشارٹإلىٹأنٹمنسوبيٹالرئاسةٹسيقومونٹبزياراتٹلوزارةٹاحلج,ٹمؤكدًاٹ
أنهٹس���يكونٹلهذهٹاملذكرةٹآثارٹعظيمةٹتصبٹف���يٹخدمةٹالدينٹوخدمةٹ

احلرمنيٹالشريفنيٹبإذنٹاللهٹتعالى.
وأضافٹمعاليه:ٹ”يجبٹفيٹهذهٹاملناسبةٹالتنسيقٹمعٹزمالئناٹفيٹوزارةٹ
احل���جٹووزارةٹالثقافةٹواإلعالمٹلتؤديٹدورهاٹاإلعالميٹاملتميزٹفيٹإبرازٹ
ه���ذهٹاجلهودٹابتغاءٹوجهٹاللهٹتعالىٹحتىٹنس���دٹالطريقٹأمامٹاملزايدينٹ
علىٹاململكةٹفيٹعملهاٹودورهاٹالرائدٹفيٹخدمةٹاحلرمنيٹالش���ريفنيٹعلىٹ

خيرٹوجه“.

الراحة والطمأنينة
إث���رٹذلكٹألقىٹمعاليٹوزيرٹاحلجٹكلمةٹأك���دٹفيهاٹأنٹهذهٹالبالدٹحباهاٹ
اللهٹقيادةٹرش���يدةٹجعلتٹفيٹمقدمةٹأولوياتهاٹخدمةٹاحلرمنيٹالشريفنيٹ
ورعاي���ةٹاحلج���اجٹواملعتمرينٹوال���زوار,ٹتنفقٹبس���خاءٹلراحةٹاحلجاجٹ
واملعتمري���نٹوالزوار.ٹوأكدٹمعاليهٹأنٹاملش���اريعٹالتيٹأجنزتٹوالتيٹفيٹ

طريقهاٹلإلجنازٹشاهدٹكبيرٹعلىٹذلك.ٹ
وأش���ارٹإلىٹأنٹلقاءٹاليومٹوتوقي���عٹمذكرةٹتفاهمٹمعٹالرئاس���ةٹالعامةٹ
للحرمنيٹالش���ريفني,ٹيأت���يٹفيٹإطارٹجهودٹالوزارةٹوالرئاس���ةٹلتحقيقٹ
التنس���يقٹوالتكاملٹمب���اٹيخدمٹاحلاجٹواملعتمرٹويحق���قٹتطلعاتٹخادمٹ
احلرمنيٹالش���ريفنيٹووليٹعهدهٹاألمني,ٹبتوفي���رٹأقصىٹدرجاتٹالراحةٹ
والطمأنينةٹلضيوفٹالرحمنٹمنذٹقدومهمٹوحتىٹمغادرتهمٹاململكة,ٹوسطٹ
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مكة المكرمة: الرفادة

ندوة علمية تسلط الضوء على 
”الطوافة“ وترصد أدوار المطوفين

وأق���رٹفيهٹمهنةٹالطوافةٹف���يٹأهلهاٹبثاقبٹرأيهٹوبعدٹنظرهٹمل���اٹعرفٹلهمٹمنٹدورٹ
مه���مٹفيٹخدمةٹحجاجٹبيتٹاللهٹاحلرام,ٹوأص���درٹاألنظمةٹوالتعليماتٹالتيٹتعرفٹ
بأدوارهمٹومسؤولياتهمٹوماٹلهمٹوماٹعليهم,ٹوحرصٹعلىٹهذاٹالنهجٹمنٹبعدهٹأبناؤهٹ
البررةٹامللوكٹس���عودٹوفيصلٹوخالدٹوفه���دٹ-ٹرحمهمٹاللهٹ-ٹمطورينٹوراعنيٹملهنةٹ
الطوافةٹواملطوفني,ٹإلىٹأنٹانتقلٹالعملٹالفرديٹإلىٹعملٹمؤسساتيٹمنظمٹيسعىٹ
لتطويرٹآلياتٹالعملٹباستخدامٹوسائلٹالتقنيةٹاحلديثة,ٹمباٹميكنهمٹمنٹأداءٹعملهمٹ
للتيس���يرٹعلىٹحجاجٹبيتٹاللهٹاحلرامٹأثن���اءٹأدائهمٹالفريضة..ٹوقال:ٹ”واليومٹفيٹ
عهدٹخادمٹاحلرمنيٹالش���ريفنيٹامللكٹعبداللهٹبنٹعبدالعزيزٹآلٹسعودٹ-ٹحفظهٹاللهٹ
-ٹراعيٹالعلمٹواملعرفة,ٹالذيٹتس���تمرٹفيٹعهدهٹاملباركٹاملسيرةٹاملوفقةٹمبتوالياتٹ
عمالقةٹمنٹاملش���اريعٹالكبرى:ٹالتوس���عةٹالكبرىٹغيرٹاملسبوقةٹللحرمنيٹالشريفنيٹ
واملطافٹواملس���عىٹواملش���اعرٹاملقدسةٹبإنشاءٹمنشأةٹجس���رٹاجلمرات,ٹويستمرٹ
العطاءٹواإلجنازٹوالتنميةٹللوطنٹواملواطنٹوماٹيخدمٹاإلسالمٹواملسلمنيٹفيٹإجنازٹ
املعمورة,ٹوتستمرٹالرعايةٹللطوافةٹواملطوفنيٹويصدرٹقرارٹمجلسٹالوزراءٹرقمٹ٨١ٹ
عامٹ١٤٢٨ه�ٹبتثبيتٹمؤسساتٹأربابٹالطوائفٹبتقسيماتهاٹاحلالية:ٹ(املطوفونٹ-ٹ
األدالءٹ-ٹالوكالءٹ-ٹالزمازمة),ٹوتتوالىٹالرعايةٹالكرميةٹبصدورٹاملوافقةٹالس���اميةٹ
الكرميةٹعلىٹإقامةٹهذهٹالندوةٹالتيٹينظمهاٹكرس���يٹاألميرٹسلمانٹبنٹعبدالعزيزٹ
لدراس���اتٹتاريخٹمكةٹاملكرمةٹفيٹصرحٹعلميٹعريقٹش���امخ,ٹجامعةٹأمٹالقرىٹفيٹ

الفكرٹالتاريخيٹبالدراساتٹالتاريخيةٹاخلاصةٹبالطوافةٹواملطوفني.
كم���اٹافتتحٹمعاليٹوزيرٹالتعليمٹالعاليٹمعرضٹالصورٹالتاريخيةٹلكرس���يٹاألميرٹ
س���لمانٹبنٹعبدالعزيزٹلدراس���اتٹتاريخٹمكةٹاملكرمة,ٹاملتضمنٹالعديدٹمنٹالصورٹ
التاريخيةٹواحلديثةٹملكةٹاملكرمةٹواملس���جدٹاحلرامٹواملشاعرٹاملقدسة,ٹواستمعٹإلىٹ
ش���رحٹمفصلٹمنٹقبلٹاملش���رفٹالعامٹعلىٹالكرسيٹالدكتورٹعبداللهٹالشريفٹعنٹ

مضامنيٹالصورٹوتاريخها.
وكانٹاحلفلٹاخلطابيٹاملعدٹلهذهٹاملناس���بةٹقدٹبدئٹبتالوةٹآياتٹمنٹالقرآنٹالكرمي.ٹ
عقبٹذلكٹش���اهدٹاحلضورٹعرضًاٹتعريفيًاٹعنٹكرسيٹاألميرٹسلمانٹبنٹعبدالعزيزٹ
لدراس���اتٹتاريخٹمكةٹاملكرمةٹوإجنازاتهٹوأهدافهٹوبرامجهٹاحلاليةٹواملستقبلية,ٹإلىٹ

جانبٹالتعريفٹبالندوة.
أعقبٹذلكٹكلمةٹاملش���رفٹالعامٹعلىٹكرسيٹاألميرٹسلمانٹبنٹعبدالعزيزٹلدراساتٹ
تاري���خٹمك���ةٹاملكرمةٹرئيسٹاللجن���ةٹالتنظيميةٹللندوةٹالدكتورٹعبداللهٹبنٹحس���نيٹ
الش���ريف,ٹوالتيٹأكدٹفيهاٹأنٹتأس���يسٹالكرسيٹبالش���راكةٹبنيٹجامعةٹأمٹالقرىٹ
ودارةٹاملل���كٹعبدالعزيزٹوبتمويلٹكرميٹم���نٹوزارةٹالتعليمٹالعالي,ٹجاءٹاهتمامًاٹمنٹ
صاحبٹالسموٹامللكيٹاألميرٹسلمانٹبنٹعبدالعزيزٹآلٹسعودٹ-ٹحفظهٹاللهٹ-ٹبعلمٹ
التاريخٹودعمًاٹللدراس���اتٹالتاريخيةٹوخاصةٹتاريخٹمدينةٹمكةٹاملكرمةٹواستمرارًاٹ
جله���ودهٹفيٹخدمةٹالتاريخٹالوطنيٹواإلس���المي.ٹوأضافٹالدكتورٹالش���ريفٹأنٹ
الكرس���يٹمكمًالٹلدورٹدارةٹامللكٹعبدالعزيزٹومركزٹتاريخٹمكةٹاملكرمةٹواملؤسساتٹ
العلميةٹفيٹحتقيقٹالتميزٹواإلبداعٹالبحثيٹوإثراءٹللشراكةٹاملجتمعيةٹوحركةٹالفكرٹ
التاريخي,ٹمش���يرًاٹإلىٹأنٹالكرس���يٹتبنىٹتنظيمٹندوةٹالطواف���ةٹواملطوفنيٹتأديةٹ

لرسالتهٹوحتقيقًاٹألهدافهٹفيٹخدمةٹتاريخٹمكةٹاملكرمة.

رعاية كريمة 
بعدهاٹألقىٹرئيسٹالهيئةٹالتنس���يقيةٹملؤسس���اتٹأرب���ابٹالطوائفٹعبدالواحدٹبنٹ
بره���انٹس���يفٹالدينٹكلمةٹأكدٹفيه���اٹأنٹالرعايةٹالكرميةٹالت���يٹحتظىٹبهاٹمهنةٹ
الطوافةٹواملطوفنيٹليس���تٹوليدةٹاليومٹأوٹالس���اعة,ٹإمناٹه���يٹرعايةٹعتيقةٹعريقةٹ
رعاهاٹاملؤسسٹامللكٹعبدالعزيزٹبنٹعبدالرحمنٹآلٹسعودٹ-ٹرحمهٹاللهٹ-ٹوهوٹيضعٹ
اللبناتٹاألولىٹفيٹكيانٹاململكةٹالش���امخٹحنيٹأصدرٹبالغٹمكةٹفيٹعامٹ١٣٤٣ه�,ٹ
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بمشاركات فعالة للهيئة التنسيقية ومؤسسات أرباب الطوائف
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إبراز الجهود 
هدفتٹالندوةٹالعلميةٹإلبرازٹجهودٹاململكةٹالعربيةٹالس���عوديةٹفيٹالعنايةٹبالطوافةٹ
واملطوف���نيٹوتطويرها,ٹوخدمةٹضيوفٹالرحم���نٹوخدمةٹتاريخٹمكةٹاملكرمة,ٹوإبرازٹ
دورهاٹومكانتهاٹمنٹخاللٹأدوارٹالطوافةٹواملطوفنيٹجتاهٹضيوفٹالرحمنٹمنٹحجاجٹ
ومعتمرينٹوزوارٹملسجدٹاملصطفىٹصلىٹاللهٹعليهٹوسلم,ٹالذينٹيفدونٹإليهاٹفيٹكلٹ
عامٹمنٹمشارقٹاألرضٹومغاربها,ٹوسطٹعنايةٹورعايةٹكاملةٹوشاملةٹمنٹوالةٹاألمرٹ
فيٹهذهٹالبالدٹاملباركة,ٹوتسليطٹالضوءٹعلىٹماهيةٹالطوافةٹوتاريخهاٹوأخالقياتها,ٹ
وإليض���احٹجهودٹاملطوفنيٹفيٹخدم���ةٹحجاجٹبيتٹاللهٹاحلرام,ٹوإبرازٹأدوارهمٹفيٹ
احلي���اةٹالعام���ةٹمبكةٹاملكرمة,ٹوكذل���كٹإلبرازٹأثرٹالطوافةٹعل���ىٹاملجتمعٹاملكيٹ-ٹ
اجتماعيًاٹواقتصاديًاٹوثقافيًاٹ-ٹورصدٹالوثائقٹاخلاصةٹبالطوافةٹواملطوفني,ٹوإثراءٹ

ملف العدد

مبشاركة فعالة للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف واملؤسسات املنضوية حتت 
إشرافها، نظمت جامعة أم القرى ممثلة في كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات 
تاريخ مكة املكرمة، ندوة علمية، سلطت من خاللها الضوء على الطوافة ورصدت أدوار 

املطوفني في خدمة حجاج بيت الله احلرام..
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إضاءة

مؤسسة  رئــيــس  بــنــن،  صــالــح  محمد  للدكتور 
احلــج لشؤون  وزارة  ووكــيــل  الــســعــودي  الــبــريــد 
في  جليلة  وأعـــمـــال  مــهــم  دور  ســابــقــًا،  الــعــمــرة 

خدمة ضيوف الرحمن..

على  املشرف  الشريف،  عبدالله  الدكتور 
عبدالعزيز  بـــن  ســلــمــان  األمـــيـــر  كــرســي 
لدراسات تاريخ مكة املكرمة، يلقى الضوء 

على ندوة الطوافة واملطوفني..

ميــثــل صـــدور مــوافــقــة املــقــام الــســامــي على 
تنفيذ مشروعني للنقل العام مبكة املكرمة 
على  للتيسير  امـــتـــدادًا  املـــنـــورة،  واملــديــنــة 
ومعتمرين  حــجــاج  مـــن  الــرحــمــن  ضــيــوف 

وزوار..

يعد الفقيد الراحل السيد أمني بن عقيل عطاس، من 
أبرز الشخصيات املكية، ومن العالمات الفارقة في تاريخ 
لوزارة  وكياًل  عمله  خــالل  من  احلجاج  خــدم  القرى،  أم 

احلج لشؤون األوقاف..
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مكة المكرمة: الرفادة

أمين عطاس.. المطوف ووكيل وزارة 
الحج وا�وقاف ا�سبق

ُوِل���دٹمبكةٹاملكرمةٹعامٹ١٣٥٤ه�ٹاملوافقٹ١٩٣٥م,ٹوانتقلٹإلىٹجوارٹربهٹمبكةٹ
املكرمةٹبتاريخٹ٢١ٹرجبٹ١٤٣٥ه�ٹاملوافقٹ٢٠ٹمايوٹ٢٠١٤م,ٹبعدٹمعاناتهٹمعٹ

املرض,ٹودفنٹمبقبرةٹاملعالةٹرحمهٹاللهٹوأسكنهٹفسيحٹجناته.ٹ
درسٹاالبتدائيةٹواملتوسطةٹوالثانويةٹفيٹمدارسٹالفالحٹالعريقةٹمبكةٹاملكرمةٹ
التيٹدخلهاٹعامٹ١٣٦٨ه�ٹودرسٹفيهاٹملدةٹ(٥)ٹس���نوات,ٹثمٹس���افرٹمبتعثًاٹ
إلىٹالقاهرةٹعامٹ١٣٧٣ه�ٹاملواف���قٹ١٩٥٣م,ٹوالتحقٹبكليةٹالتجارةٹبجامعةٹ
القاهرة,ٹوتخرجٹمنهاٹعامٹ١٣٧٧ه�ٹاملوافقٹ١٩٥٧م,ٹتخصصٹمحاسبة.ٹ

التحقٹبالعملٹمبؤسس���ةٹالنقدٹالعربيٹالس���عوديٹاملركزٹالرئيسيٹبجدةٹفيٹ
الفترةٹمنٹش���عبانٹ١٣٧٧ه�ٹحتىٹ١٣٧٧/١٢/٣٠ه����.ٹثمٹانتقلٹعملهٹإلىٹ
اإلدارةٹالعام���ةٹملصلحةٹالزكاةٹوالدخلٹمنٹ١٣٧٨/١/١ه�,ٹواس���تمرٹعملهٹ
فيهاٹحتىٹالشهرٹالرابعٹمنٹعامٹ١٣٩١ه�,ٹوشغلٹمنصبٹاملديرٹالعامٹلهذهٹ
املصلحةٹمنٹعامٹ١٣٨٣ه�ٹحتىٹعامٹ١٣٩١ه�,ٹليتنقلٹبنيٹأقسامهاٹملّدةٹ(٦)ٹ
أع���وام,ٹوليتولىٹإدارتهاٹم���دةٹ(٨)ٹأعوام.ٹثمٹصدرٹقرارٹمنٹمجلسٹالوزراءٹ
بتعيينهٹوكيًالٹلوزارةٹاحلجٹواألوقافٹلشؤونٹاألوقاف,ٹليعملٹفيهاٹملدةٹ(١٢)ٹ
عامًاٹوكانتٹلهٹإسهاماتٹمقدرةٹفيٹتسييرٹدفةٹالعملٹفيٹهذهٹالوزارة,ٹحيثٹ
ش���غلٹهذاٹاملنصبٹمنٹعامٹ١٣٩١ه�ٹحتىٹعامٹ١٤٠٣ه�,ٹوعاصرٹتأسيسٹ
بعضٹمؤسس���اتٹأرب���ابٹالطوائف,ٹواجتهدٹكثيرًاٹف���يٹوضعٹبعضٹأنظمةٹ
الطوافةٹوبرامجٹعملٹكثيرٹمنٹاملؤسس���ات.ٹكماٹسبقٹلهٹوأنٹعملٹفيٹمهنةٹ

الطوافة,ٹمتشرفًاٹبخدمةٹضيوفٹالرحمنٹفيٹهذهٹامليادينٹالشريفة.ٹٹ
ث���مٹصدرٹأمرٹملكيٹبإعارةٹخدماتهٹلرابطةٹالعالمٹاإلس���الميٹمش���رفًاٹعلىٹ
الش���ؤونٹاإلداريةٹواملاليةٹوش���غلٹمنصبٹاألمنيٹالعامٹاملس���اعدٹللشؤونٹ
اإلداري���ةٹواملاليةٹبالرابطةٹمنٹعامٹ١٤٠٣ه����ٹحتىٹ١٤١٩ه�,ٹحيثٹبقيٹفيٹ
هذاٹاملنصبٹمدةٹ(١٦)ٹعامًا,ٹوكانتٹلهٹفيهاٹصوالتٹوجوالتٹداخلٹالرابطة,ٹ

وخارجهاٹمعٹاملسلمنيٹفيٹشتىٹبقاعٹاملعمورة.ٹ
وتفرغٹبعدٹالرابطةٹلألعمالٹاخليرية,ٹوكانٹلهٹالفضلٹالكبيرٹ– بعدٹتوفيقٹاللهٹ
س���بحانهٹوتعالىٹ-ٹمعٹنخبةٹمنٹسكانٹمكةٹاملكرمةٹفيٹتأسيسٹأولٹجمعيةٹ
خيريةٹفيٹمكةٹاملكرمة,ٹوترش���حٹلرئاسةٹمجلسٹإدارتهاٹحتىٹتاريخٹوفاتهٹ– 
يرحم���هٹاللهٹ-ٹوصنعٹمنهاٹمؤسس���ةٹرائدةٹفيٹتق���دميٹاخلدماتٹاالجتماعيةٹ

العينيةٹوالنقديةٹوالصحيةٹوالتعليميةٹواإلسكانيةٹملنٹهمٹبحاجةٹلها.ٹ
وكانٹعض���وًاٹفيٹمجلسٹإدارةٹاجلمعيةٹاخليريةٹلتحفيظٹالقرآنٹالكرميٹمبكةٹ
املكرمة,ٹثمٹانتخبٹرئيس���ًاٹملجلسٹإدارتهاٹحت���ىٹعامٹ١٤٢١ه�.ٹبجانبٹأنهٹ
نائبٹرئيسٹُنّظارٹمدارسٹالفالحٹالتيٹبذلٹفيهاٹجهدًاٹقدرهٹاملهتمون.ٹلتشهدٹ
لهٹاحملافلٹبأنهٹس���باقٹإلىٹكلٹعملٹخي���ري,ٹولتعرفهٹمكةٹاملكرمةٹرجًالٹمنٹ

تشرف بخدمة ضيوف الرحمن ويعد من رواد العمل الخيري

Σπ   ?�±¥≥µ ÊUC�— d�UF�« œbF�« ?�±¥≥µ  ÊUC�— d�UF�« œbF�« Σ∏

النسب والجوار
كتبٹاللهٹللفقيدٹالراحلٹالش���يخٹأمنيٹعطاسٹاالنتسابٹإلىٹالعترةٹالطيبةٹآلٹبيتٹ
رس���ولٹاللهٹصلىٹاللهٹعليهٹوسلم,ٹواجلوارٹبقربٹالبيتٹاحلرام,ٹالذيٹقضىٹالعمرٹ
كلهٹبقربه,ٹيعملٹخلدمةٹأهلٹهذهٹاملدينةٹالتيٹهيٹأطهرٹبقاعٹاألرضٹالذيٹيكتسبٹ
منهاٹاحملبٹللهٹورس���ولهٹصلىٹاللهٹعليهٹوسلمٹسماحةٹالٹتفارقهٹوحسنٹتعاملٹمعٹ
اخللقٹيراهٹواجبًا,ٹفماٹأوتيٹإنسانٹاخللقٹاملتبعٹفيهٹلسيدٹاخللقٹاملصطفىٹصلىٹ

اللهٹعليهٹوسلم,ٹإّالٹواكتسبٹمحبةٹاخللق.ٹ
والفقيدٹالراحلٹهوٹممنٹاكتس���بٹبجوارهٹونس���بهٹوعلم���هٹذروةٹاألخالقٹالفاضلةٹ

والرأفةٹباخللق,ٹواتصلتٹكلٹمناصبهٹالو�يفيةٹوالرسميةٹبذلك.ٹ

رجاالتهاٹالعظام,ٹمس���اهمٹفيٹكلٹمجالٹيعودٹعليهاٹوعلىٹساكنيهاٹباخلير.ٹ
هذاٹبجانبٹأنهٹعضوٹمجلسٹإدارةٹالتأميناتٹاالجتماعيةٹعامٹ١٣٩٠ه�ٹممثًالٹ
لوزارةٹاملالي���ةٹواالقتصادٹالوطني.ٹوعضوٹمجلسٹأمناءٹاملركزٹاإلس���الميٹ
اإلفريق���يٹفيٹاخلرطومٹممث���ًالٹحلكومةٹاململكةٹالعربيةٹالس���عوديةٹمنٹعامٹ

١٣٩٥ه�ٹحتىٹعامٹ١٤١٢ه�.
وصفهٹالكثيرونٹبأنهٹوفيٹكلٹفتراتٹعملهٹفيٹجميعٹاملناصبٹالتيٹتوالهاٹلمٹ
يتغيرٹعنٹآرائهٹورؤيت���هٹالتطبيقيةٹلألنظمةٹواللوائح,ٹالتيٹرأىٹالبعضٹفيهاٹ
تش���ددًاٹوتنفيذًاٹحرفيًاٹبعيدًاٹعنٹروحٹالقانون,ٹفيماٹيراهاٹهوٹأمانةٹتبرأتٹ
منهاٹاجلبالٹوطاعةٹلوليٹاألمرٹوتقربًاٹوتقوىٹإلىٹالله..ٹوأصبحٹ– يرحمهٹاللهٹ
-ٹأكثرٹانش���غاًالٹوحيويةٹبعدٹالتقاعد,ٹوكأنهٹيبحثٹعنٹمرمىٹحجرٹألفكارهٹ
وجتاربهٹوخبراته,ٹالتيٹيتحدثٹعنهاٹبصراحتهٹاملعهودةٹدونٹمواربة..ٹحديثٹ
مليءٹباملبادراتٹالهجوميةٹواالرتداداتٹالدفاعيةٹملس���ؤولٹكانٹيشكلٹعالمةٹ
فارقةٹمنٹعشرينياتٹشبابهٹإلىٹسبعينياتٹشيخوخته..ٹوقدٹحتدثٹعنٹهذهٹ
اجلزئيةٹقائًال:ٹ”لمٹأعرفٹنفس���يٹإّالٹ(فالحيًِّا)ٹمنذٹالصغر,ٹفهيٹمدرس���تيٹ
التيٹتعلمتٹفيهاٹبعدٹأنٹأّدبنيٹأهليٹفأحسنواٹتأديبي,ٹوعلمونيٹكيفٹأواجهٹ
احلي���اة,ٹومازلتٹأعترفٹباجلميل,ٹلكلٹأس���اتذتيٹالذينٹربونيٹعلىٹالصدقٹ

والوضوحٹوحتملٹاملسؤوليةٹواجلرأةٹفيٹقولٹاحلقٹوالعملٹبه“.ٹ



تقرير

في إطار اهتمام ورعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
يحفظه الله، بكل ما يخص ضيوف الرحمن، حجاجًا ومعتمرين وزائرين، وما 
يشهده احلرمان الشريفان واملشاعر املقدسة من توسعات وتطوير، إضافة إلى 
إمارة  مع  بالتنسيق  احلج  وزارة  أكملت  عام،  بعد  عامًا  احلجاج  أعداد  تزايد 
بالعاصمة  للحجاج  مدينة  بإنشاء  اخلاصة  الدراسات  املكرمة،  مكة  منطقة 
مثل  واملعتمرين،  للحجاج  خدماتها  تقدم  التي  اجلهات  كل  تضم  املقدسة، 
مؤسسات الطوافة ومكاتب شؤون احلج، وشركات نقل احلجاج وغيرها، تكون 
مكملة ملنظومة اخلدمات املتطورة التي وجه بها خادم احلرمني الشريفني في 
بإنشاء  السامية  املوافقة  صدور  مع  ومتزامنة  املقدسة،  واملشاعر  املكرمة  مكة 

مدينة للحجاج باملدينة املنورة.

والعمرة الحج  المكرمة:   مكة 

مدينتان للحجاج والمعتمرين في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة

منطقة  إم�����ارة  م���ع  ب��ال��ت��ن��س��ي��ق  احل����ج  وزارة 
م���ك���ة امل���ك���رم���ة ت��ك��م��ل ال�����دراس�����ات اخل���اص���ة 
املقدسة بالعاصمة  للحجاج  مدينة  بإنشاء 

بإنشاء  امل��خ��ت��ص��ة  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ت��ن��س��ي��ق 
م����دي����ن����ة اس����ت����ق����ب����ال وت�������ودي�������ع احل����ج����اج 
املنورة باملدينة  الهجرة  بطريق  واملعتمرين 

مكملتان لمنظومة الخدمات التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين

7 العدد العاشر  رمضان  1435ه� العدد العاشر  رمضان  1435ه� 6



مدينة متكاملة
ولدت فكرة إنشاء مدينة للحجاج مبكة املكرمة تتولى استقبال احلجاج وتفويجهم، 
بعد صدور موافقة خادم احلرمني الشـــريفني في شـــهر شعبان 1434هـ، على 
إنشـــاء مدينـــة للحجاج باملدينة املنورة، على مســـاحة 1.6 مليـــون متر مربع 
وتستوعب 200 ألف حاج، حيث مت تشكيل جلنة داخل وزارة احلج للقيام بجميع 
الدراسات عن أعمال املدينة وجوانبها التنظيمية، ستضم كل اجلهات التي تقدم 
خدماتها للمعتمرين، مثل مؤسسات الطوافة ومكاتب شؤون احلج وخدمات نقل 

احلجاج وغيرها من اجلهات التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن.
وأعلن صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة 
املدينة املنورة رئيس هيئة تطوير املدينة املنورة، أنه قد صدرت التوجيهات السامية 
الكرمية إلى وزارة املالية ومن خالل صناديق الدولة االستثمارية وبالتنسيق مع 
اجلهات املختصة بإنشاء مدينة استقبال وتوزيع احلجاج واملعتمرين، وذلك على 
األرض الواقعة على طريق الهجرة، التي تزيد مســـاحتها على مليون وســـتمائة 

ألف متر مربع، وتقع على مقربة من املسجد النبوي.
وأوضح ســــموه أن املشروع يحتوي على محطة للنقل والقطار ومقرات للجهات 
املســــاندة، خاصة املتعلقة بالزوار، ومستشفى بسعة 400 سرير، إضافًة إلى 
املشروع األساسي املكوّن من فنادق ودور إيواء الستيعاب شرائح متعددة من 

النزالء تقدر بحدود 200.000 نزيل.
وأعرب ســــمو أمير منطقة املدينة املنورة عن عظيم شــــكره وتقديره ملقام خادم 
احلرمني الشــــريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيــــز - يحفظه الله - على موافقته 
على هذا املشــــروع الضخم واحليوي، الذي ســــتكون له منافع كبيرة للحجاج 
واملعتمرين وأهالي املدينة املنورة، منوهًا باملشــــاريع العمالقة املنفذة باحلرمني 
الشريفني في عهد امللك عبدالله بن عبدالعزيز، سائاًل الله أن يجزيه عن املسلمني 

خير اجلزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته وأعماله.
وأوضــــح معالي وزير احلج الدكتور بندر حجــــار أن ما وجه به خادم احلرمني 
الشــــريفني - يحفظه الله - من اعتمــــاد مبلغ )62( مليار ريال إليجاد وتطوير 
شبكة نقل متطورة في رمضان العام املاضي، يعد نقلة حضارية في هذا العهد 
املبارك، وأن اإلنفاق بســــخاء على كل ما يتصل باســــتمرار االرتقاء بخدمات 

ضيوف الرحمن هو من أهم أولويات القيادة احلكيمة وفقها الله تعالى.
وأشــــار معالــــي وزير احلج إلى أن مــــن أهم أهداف مدينة اســــتقبال وتفويج 
احلجــــاج واملعتمرين هو جتميع كل الفعاليــــات واخلدمات التي تؤدى لضيوف 
الرحمن في مكان واحد يسهل الوصول إليه بسهولة ويسر، خصوصًا في ذروة 

أعمال موسم احلج وموسم العمرة.

مدينة للحجاج بمكة
من أهم أهداف مدينة اســــتقبال وتفويــــج احلجاج واملعتمرين مبكة املكرمة هو 
جتميــــع كل الفعاليات واخلدمــــات التي تؤدى لوفود الرحمــــن في مكان واحد 
يســــهل الوصول إليه بسهولة ويســــر، خصوصًا في ذروة أعمال موسم احلج 

وموسم العمرة.
وقـــد أوضح معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار أن الدراســـات قد اكتملت 
ملشـــروع مدينة امللك عبدالله املتكاملة الســـتقبال وتوديع احلجاج واملعتمرين 
مبكة املكرمة، حيث ســـيكون موقـــع املدينة طريق مكة املكرمة جدة الســـريع 
على اجلهـــة اجلنوبية الغربية ملكـــة املكرمة، ويبعد مســـافة تقريبية تبلغ نحو 
)10( كيلومترات عن مكة املكرمة، وســـتكون مســـاحة املشـــروع مليوني متر 
مربـــع، موضحًا أن الهدف من املشـــروع للمدينة أن تضـــم جميع الفعاليات 
املرتبطة بوزارة احلج في موقع واحد، وســـتكون مدينة امللك عبدالله مستدامة؛ 
تعنى بتكرير املياه واستعمال الطاقة الشمسية وللمباني مواقف حتت األرض 
ومعزولة حراريًا، والتكييف املركزي في كافة املجمعات وحركة املشـــاة محمية 

باملمرات املغطاة.
وســـتتضمن املدينـــة أيضًا مبانـــي خدمية جلميع اجلهـــات املعنية باحلج 
ومكاتب اخلدمة امليدانية ومحطات )مترو – اســـتقبال احلافالت( وإسكان 
احلجاج ومراكز الدفاع املدني والشرطة واجلوازات ومتحف احلج والعمرة 

ومكاتب الطيران. 
ويتمثل أهم أهداف مدينة اســــتقبال وتفويج احلجاج واملعتمرين في جتميع كل 
الفعاليات واخلدمات التي تؤدى لوفود الرحمن في مكان واحد يسهل الوصول 

إليه بسهولة، خصوصًا في ذروة أعمال موسم احلج وموسم العمرة.
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منجزات

على  وتطبيقه  التوجيه  ه��ذا  وتنفيذ  اخل����ارج،  حل��ج��اج  إل��ك��ت��رون��ي  م��س��ار  إن��ش��اء  على  امل��وق��ر  ال����وزراء  مجلس  م��واف��ق��ة  لتفعيل 
اإللكترونية  )ال��ب��واب��ة  مل��ش��روع:  م��ب��دئ��ي  ت��دش��ن  ح��ف��ل  ال��ط��وائ��ف،  أرب����اب  مل��ؤس��س��ات  التنسيقية  الهيئة  نظمت  ال���واق���ع،  أرض 
وزير  معالي  برعاية  اخل����ارج(،  حُل��ّج��اج  اإلل��ك��ت��رون��ي  باملسار  اخل��اّص��ة  ال��ط��وائ��ف  أرب���اب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئة  امل��وح��دة 
“النورس  مبنتجع  2014/01/01م،  امل��واف��ق  1435/02/29ه���������،  ب��ت��اري��خ  وذل���ك  ح��ج��ار،  ح��م��زة  محمد  ب��ن  ب��ن��در  ال��دك��ت��ور  احل���ج 
ال���وزارة بكل  ف��روع  وم��دي��ري  العمرة،  ل��ش��ؤون  ال���وزارة  ل��ش��ؤون احل��ج، ووك��ي��ل  ال���وزارة  موفنبيك” مبحافظة ج��دة، بحضور وكيل 
الطوائف،  أرب����اب  مل��ؤس��س��ات  التنسيقية  الهيئة  ورئ��ي��س  وامل��س��ت��ش��اري��ن،  ج���دة،  وم��ح��اف��ظ��ة  امل��ن��ورة  وامل��دي��ن��ة  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  م��ن 
ومسؤولي  واألق���س���ام  اإلدارات  وم��دي��ري  منسوبيها،  م��ن  وع���دد  ون��واب��ه��م،  ال��ط��وائ��ف  أرب����اب  م��ؤس��س��ات  إدارة  م��ج��ال��س  ورؤس����اء 
استكمال  إط��ار  في  يأتي  ال��ذي  املشروع  هذا  بتنفيذ  املعنية  والشركة  الرحمن،  لضيوف  اخلدمات  بتقدمي  واملختصن  ال���وزارة، 
اململكة. قيادة  لتوجيهات  ترقى  التي  واملعايير  األس��س  وف��ق  أعمالها،  جميع  في  العام  مبفهومها  للتقنية  احل��ج  وزارة  توظيف 

جدة: الرفادة

بوابة إلكترونية موحدة للهيئة 
التنسيقية ألرباب الطوائف

تدشين مبدئي 
في بداية اللقاء الذي نّظمته الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف للتدشني 
املبدئي للمش���روع، قّدم الدكتور عيس���ى بن محمد رواس، وكيل الوزارة لش���ؤون 
العمرة، املش���رف العام على مش���روع املس���ار اإللكتروني حلجاج اخلارج، عرضًا 
مرئيًا ش���مل نبذة موجزة عن هذا املشروع، وحتدث بشيء من التفصيل عن الهدف 
من هذا املش���روع. وبعد ذلك قام - واملختصون في تقنية املعلومات بوزارة احلج، 
ذة - باس���تعراض بعض املش���اريع اإللكترونية األخرى التي قامت  والش���ركة املُنفِّ

الوزارة بتطبيقها مؤخرًا أيضًا. 
وأكد وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة أن مشروع البوابة اإللكترونية املوحدة يتكون 
من قس���مني: أحدهم يخص مقدمي اخلدمة من مؤسسات أرباب الطوائف، واآلخر 
يتعلق ببعض اجلهات احلكومية ذات العالقة باإلجراءات النظامية لضيوف الرحمن، 

بالتنسيق مع الوزارة.
ونوّه بأن هذا املشروع يصب في املقام األول في خانة تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات 
العصرية واحلضارية لضيوف الرحمن، وكسب رضاهم واستحسانهم، القادمني من 
ش���تى بقاع األرض للحج أو العمرة - على حد س���واء - انطالقًا من أن هذا يعد 
الهدف األسمى واألمانة السامية التي حتملها اململكة على مر العصور، وهي الرعاية 
الش���املة واالهتمام الكبير باحلجاج واملعتمري���ن، دون أخذ مقابل مادي على ذلك، 
ودون البح���ث عن املردود املالي جتاه ما ُيقدم لهم من خدمات، منذ دخولهم اململكة 

وحتى مغادرتهم إلى بالدهم، ملتمسني في ذلك األجر واملثوبة من الله تعالى. 
وأش���ار إلى املتابعة احلثيثة التي يوليه���ا معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد 
حجار لتنفيذ مثل هذه املشاريع التي تعد نقلة نوعية في مجال اخلدمات املقدمة من 
وزارة احلج، وتنس���يق اجلهود بني مختلف القطاعات واجلهات العاملة في احلج - 
ومن ضمنها مؤسس���ات أرباب الطوائف، وما تضم هذه الكيانات من كوادر وطنية 

من مطوفني وأدالء ووكالء وزمازمة.
وق���ال الدكتور عيس���ى رواس في معرض تعريفه بهذا املش���روع: “أود في البداية 

ت�����ن�����س�����ي�����ق ج��������ه��������ود م�������ؤس�������س�������ات أرب������������اب 
ك�������وادر وطنية  م����ن  ت��ض��م��ه  وم�����ا  ال���ط���وائ���ف 
وزم�����ازم�����ة ووك����������اء  وأدالء  م����ط����وف����ن  م�����ن 

ل���ل���ه���ي���ئ���ة ال���ت���ن���س���ي���ق���ي���ة مل����ؤس����س����ات أرب�������اب 
����د ال���ب���واب���ات  ال���ط���وائ���ف رؤي������ة ف����ي أن ت����وحِّ
امل����ت����ع����ددة وامل���خ���ت���ل���ف���ة ف����ي ب����واب����ة واح������دة

خاصة بمسار إلكتروني لحجاج الخارج
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واحد ن��ظ��ام  عمل  ه��ي  التنسيقية”  “الهيئة  رؤي���ة 

امل��������ؤس��������س��������ات  أن��������ظ��������م��������ة  م������������ع  ي�������ت�������ك�������ام�������ل   

أن������ظ������م������ة  )9( م�������������ن  ب���������������������داًل  األخ�������������������������رى 

أن ُأش���ير إلى أنه قد صدرت موافقة مجلس الوزراء املوقر، برئاسة خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزي���ز - يحفظه الله - بتاريخ 1433/11/22ه�، 
املواف���ق 8 أكتوبر 2012م، على مقترحات وزارة احلج بإنش���اء مس���ار إلكتروني 
حلجاج اخلارج، على أن تراعى فيه عدد من األسس، منها حتقيق التكامل والترابط 
ب���ني اجلهات املعنية لتطبيق هذا املس���ار اإللكتروني، وأن تك���ون جميع تعامالتهم 
إلكتروني���ة. وذلك بغرض ترتيب قدومهم وحزم خدماته���م، والرقابة عليها، حيث إن 
البرنامج عبارة عن ربط منح تأش���يرة احلج للحاج بحزمة خدمات متكاملة يختارها 
احل���اج الكرمي من خالل البوابة اإللكترونية اخلاصة بهذا املش���روع، والتي تعدها 

مؤسسات أرباب الطوائف املختلفة والقطاعات اخلدمية األخرى.

حزم الخدمات 
ومضى وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة قائاًل: “لتنفيذ قرار مجلس الوزراء املوقر وتطبيقه 
على أرض الواقع، بدأنا العمل في بداية عام 1434ه�، ومت تش���كيل جلنة من عدة جهات 
معني���ة في أمور احلج، وذلك لتنفي���ذ نص قرار مجلس الوزراء ال���ذي يتكون من جانبني 
أو يتضمن في مقتضاه ش���قني: ش���ق خاص بتكوين حزم اخلدم���ات ودفع قيمها بطرق 

إلكترونية، وشق ثان وهو ربط احلجاج بهذه احلزم، ومنحهم التأشيرة بناًء عليها”. 

الش���ق األول اخل���اص بتكوين حزم اخلدمات ودفع قيمه���ا إلكترونيًا، هو من مهام 
مؤسس���ات أرباب الطوائف، ومكاتب شؤون احلج، وشركات حجاج الداخل. ومنح 
التأش���يرات من مهام اجلهات احلكومية، وتتوزع بني وزارة احلج، ووزارة الداخلية، 

ووزارة اخلارجية. 
قرار مجلس الوزراء لم يحدث أي تغيرات في هذه النظم اخلاصة بأي جهة - سواء 
كان���ت في القطاع العام أو ف���ي القطاع اخلاص - لتظ���ل كل جهة تقوم مبهامها 

السابقة، وإن كانت تقوم بها يدويًا، فستقوم بها خالل هذا املسار اإللكتروني. 
من هذا املنطلق.. بدأنا ترتيبات حزم اخلدمات ألنها تأتي في املرحلة األولى، وتشكل 
اجلزء األكبر واألهم، والتي بدونها ال ميكن منح التأش���يرات، فكان من الواجب أن 
نتأكد ونطمئن أن لدينا نظامًا إلكترونيًا لتكون هذه احلزم من اخلدمات ودفع قيمتها 



مش����كورة - بدراسة هذا املوضوع ومناقشته في اجتماعاتها الدورية، وشكلت 
فريقًا فنيًا قام بدوره بوضع كراسة شروط ومواصفات جلزئني من العمل: اجلزء 

األول هو تكوين حزم اخلدمات، واجلزء الثاني: الدفع اإللكتروني. 
ُطرح اجلزء األول - أال هو تكوين حزم اخلدمات - في منافس����ة عامة، فأخذت 
نحو )14( أو )15( ش����ركة الكراسة لدراستها، لتقدم في األخير )4( شركات 
لتنفيذ هذا املش����روع، فكانت الشركة التي تقدمت بأنسب العروض، وأقلها - 
من ناحية الس����عر - هي شركة “س����جل”، حيث إن الشركات األخرى تقدمت 

مببالغ أعلى، وبحلول تقنية أقل في االستجابة للشروط واملواصفات. 
ص����درت موافقة معالي الوزير على تعميد ش����ركة “س����جل” لبن����اء: )البوابة 
اإللكترونية املوحدة للهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرب����اب الطوائف، اخلاّصة 
باملسار اإللكتروني حُلّجاج اخلارج(، وبدأت الشركة العمل، وفي خالل الشهرين 
املاضي����ني قامت بزيارات عديدة ملؤسس����ات أرباب الطوائ����ف، لكي تلم بنطاق 
العمل املطلوب، ومن هذا العمل توصلنا إلى الصورة العامة التي نعرضها اليوم 

في هذه الورشة، ليتفضل معالي الوزير بالتدشني املبدئي لها.
أود أن ُأشير إلى أن هذه البوابة لم تكتمل بصورة نهائية حتى هذا اليوم التي 
ُتقام فيه هذه املناسبة، وهي ال تزال مطروحة أمامكم إلبداء أي مالحظات، أو 
اقتراح أي تعديالت، حيث إن التدش����ني املبدئي الذي سيتم اليوم لهذه البوابة، 
يش����كل جزءًا من مشروع البوابة الكاملة، والتي ستكتمل بصورة نهائية، خالل 
ش����هر من تاريخه - إن ش����اء الل����ه تعالى - لكي تكون ق����د اكتملت بالكامل، 
واكتمل����ت كذلك اجلزئية الثانية اخلاصة باجلانب احلكومي، ليتم في وقٍت الحق 
التدش����ني الكامل بتوجيهات معالي وزير احلج”. وعقب ذلك قدم ش����رحًا آللية 
الدخول على هذه البوابة، وما تضمه من روابط وخدمات، وأجاب على أس����ئلة 

احلضور واستفساراتهم.

تنسيق فاعل 
جدير بالذكر أن الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرب����اب الطوائف – التي تقوم 
بتنفيذ هذا العمل الكبير - تعمل نحو التنسيق الفاعل بني مؤسساتها واجلهات 
احلكومية واخلاصة التي تهتم بش����ؤون خدمة ضيوف الرحمن حتت إش����راف 
وزارة احلج، ومبا ميكنها وبشكل متكامل من تقدمي أقصى الرعاية لهم، ابتغاء 
مرضاة الله عز وجل، والعمل على رعاية مصالح املؤسسات واملساهمني فيها.

وتنطلق “الهيئة” لتنفيذ أعمالها من رؤيتها: )بالتنس����يق نتكامل لتقدمي أقصى 
الرعاية لضيوف الرحمن(، وتستلهم توجيهات القيادة احلكيمة - رعاها الله - 
مواكبة التطورات التقنية احلديثة في كل مجاالت اخلدمات وأس����اليب إدارتها، 
مع احملافظ����ة على أصالة وعراق����ة املهن، ومراعاة خصوصية كل مؤسس����ة. 
لتستش����عر الش����رف في هذه اخلدمات وحتقيق األه����داف العظيمة في رعاية 
ضيف الرحمن، واالهتمام به منذ وصوله إلى األراضي املقدسة وحتى مغادرته 

ساملًا غامنًا إلى بالده بإذن الله.
وبتاريخ 23 جمادى اآلخ����رة 1435ه� املوافق 23 أبريل 2014م، التقى وكيل 
وزارة احلج لش����ؤون العمرة الدكتور عيس����ى بن محمد رواس، رؤساء مجالس 
إدارات مؤسس����ات أرب����اب الطوائف بحضور املدير الع����ام لفرع وزارة احلج 
الدكتور أمني بن ياس����ني فطاني ورئيس الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب 
الطوائ����ف، املطوف األس����تاذ عبدالواحد بن برهان س����يف الدين، وذلك مبقر 
مؤسس����ة مطوفي حجاج دول جنوب آس����يا مبكة املكرمة. واستعرض الدكتور 
رواس خ����الل اللقاء مجم����ل األنظمة اإللكترونية اخلاصة باملس����ار اإللكتروني 

حلجاج اخلارج.
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ب����دراس����ة  التنسيقية”  “الهيئة  ق����ام����ت 
امل������وض������وع وم���ن���اق���ش���ت���ه ف�����ي اج���ت���م���اع���ات���ه���ا 
ال���������دوري���������ة وش�����ك�����ل�����ت ل�������ه ف�����ري�����ق�����ًا ف���ن���ي���ًا

وأرقى  أفضل  تقدمي  خانة  في  يصب  امل��ش��روع 
لضيوف  واحل���ض���اري���ة  ال��ع��ص��ري��ة  اخل����دم����ات 
واستحسانهم رض����اه����م  وك����س����ب  ال���رح���م���ن 

إلكترونيًا  قيمها  ودف��ع  اخلدمات  حزم  تكوين 
ومكاتب  ال��ط��وائ��ف  أرب���اب  مؤسسات  م��ه��ام  م��ن 
ش���������ؤون احل�������ج وش������رك������ات ح�����ج�����اج اخل�������ارج

إلكترونيًا حتى نتمكن من ربط احلجاج بها ومنحه التأشيرة بناًء عليها”. 
وواصل حديثه: “وعند اطالعنا على أعمال مؤسسات أرباب الطوائف، وجدنا في كل 
مؤسسة عددًا كبيرًا من األنظمة املتفاوتة واملختلفة، ومبنية من خالل بيئات نظامية 
وبيئات تش���غيل متفاوتة في القوة وفي الكفاءة، فكان للهيئة التنس���يقية ملؤسسات 
أرباب الطوائف رؤية في أن توحد هذه البوابات املتعددة واملختلفة في بوابة واحدة، 
لت���ؤدي املهام املناطة بها، ولتنفيذ هذا املس���ار اإللكتروني الكامل اخلاص بحجاج 
اخل���ارج. كان هذا التوجه نظ���رة صائبة من “الهيئة التنس���يقية”، فبداًل من عمل 
)9( أنظم���ة، ميكن عمل نظ���ام واحد، وهذا النظام يتكامل مع أنظمة املؤسس���ات 
األخرى، ولن يلغي ما لدى املؤسس���ات من أنظمة، حيث إنه سيعمل فقط في جزئية 
مح���ددة لتكون حزم اخلدمات والدفع اإللكتروني، كما أن ما لدى املؤسس���ات وما 
لدى اجلهات املرتبطة بها يظل قاباًل للتكامل، خاصة وأن لديهم أنظمة أخرى تتعلق 
باملس���اهمني، وتتعلق ببع���ض أمورهم الداخلية من توزيع األس���هم مثاًل، وباألمور 

األخرى، حيث ميكن لهذا النظام اجلديد أن يأخذ منها، ويتكامل معها”.

شروط ومواصفات 
ويواصل وكيل الوزارة لشؤون العمرة، املشرف على مشروع املسار اإللكتروني 
حلجاج اخلارج حديثه: “قامت الهيئة التنس����يقية ملؤسسات أرباب الطوائف – 
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ي��ش��م��ل ت���ك���وي���ن ح���زم 
قيمها  ودف��ع  اخلدمات 
ب�����ط�����رق إل���ك���ت���رون���ي���ة 
بهذه  احل���ج���اج  ورب����ط 
احل���������������زم وم����ن����ح����ه����م 
عليها ب��ن��اًء  ال��ت��أش��ي��رة 

ل�����ق�����اء م������ع م�����ؤس�����س�����ات أرب�����������اب ال����ط����وائ����ف 
الس��ت��ع��راض األن��ظ��م��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة اخلاصة 
ب�����امل�����س�����ار اإلل�����ك�����ت�����رون�����ي حل�����ج�����اج اخل��������ارج

وعّد الدكتور رواس هذا اللقاء تتويجًا لسلس����لة اللقاءات السابقة التي انطلقت 
من����ذ بداية العام الهج����ري احلالي من أجل حتويل العم����ل في خدمة ضيوف 
الرحم����ن من العم����ل اليدوي إلى العمل التقني املتكام����ل، مبا يحقق توجيهات 
وتطلع����ات القيادة الرش����يدة - رعاه����ا الله - لتوفير أفض����ل وأرقى اخلدمات 
وأس����رعها أمام حجاج بيت الله احل����رام، ليتمكنوا م����ن أداء الركن اخلامس 
من أركان اإلس����الم بكل يسر وس����هولة واطمئنان، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي 
استعدادًا الستخدام التقنية احلديثة واملتطورة في خدمة احلجاج، ومن منطلق 
استعداد وزارة احلج مبتابعة شخصية ومستمرة من معالي وزير احلج الدكتور 

بندر بن محمد حجار خلوض أعمال موسم حج هذا العام 1435ه�.
وبني أن مسار العمل في خدمة وفود الرحمن يسير في اجتاهني: أحدهما يتعلق 
بس����عي الوزارة الدائم نحو تطوير أنظمتها من خ����الل تطويع التقنية احلديثة 
واملتطورة، واآلخر يتعلق بتحويل بعض األنظمة لدى الوزارة ومؤسسات أرباب 
الطوائف إلى نظام موحد لتس����هيل إجراءات احلجاج وس����رعة إجنازها، الفتًا 
النظر إلى أن املس����ار اإللكتروني حلجاج اخل����ارج يتضمن مقدمي اخلدمات 
املتمثلة في مكاتب ش����ؤون احلجاج والش����ركات التابعة والش����ركات املستقلة 
ومقدمي خدمات اإلسكان والنقل واإلعاشة، شارحًا اإلجراءات التي ستنفذ من 

خالل املسار اإللكتروني وتكوين حزم اخلدمات والضوابط والصالحيات.

المركز األول 
وفي صعيد متصل حصدت وزارة احلج مؤخرًا جائزة املركز األول ألفضل عمل 
على مستوى اخلليج والشرق األوسط لألنظمة احلكومية الذكية، في نسختها ال� 
19 واملقدمة من معهد الشرق األوسط للتميز بدبي، وقد تسلّم سعادة الدكتور 
عيسى بن محمد رواس وكيل الوزارة لشؤون العمرة اجلائزة من خالل العرض 
الذي قدمه س����عادته للتطور والتوس����ع التقني اإللكترون����ي لألعمال واألنظمة 
اإللكترونية الذكية التي تس����تخدمها وزارة احلج، والتي وظفتها خلدمة ضيوف 
الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار ملس����جد املصطفى صلى الله عليه وسلم، 
لتثمر جهود الوزارة في تطبيق مفهوم التقنية اإللكترونية وتعميمها في مختلف 
أعمالها، في إجناز يضاف إلى ترس����يخ مكان����ة اململكة في احتضانها التقنية 

وتهيئة البيئة املالئمة لتطويرها وتوظيفها في مختلف امليادين والقطاعات. 
وأش����ار معالي وزير احلج الدكتور بندر ب����ن محمد حجار في تصريح له بهذه 
املناسبة، إلى أن تفوق وزارة احلج على أكثر من )3.000( متنافس على هذه 

اجلائ����زة وحصولها على املركز األول، لهو إجناز يضاف إلى اململكة ويحس����ب 
ل����وزارة احلج التي كانت في طليعة القطاع����ات التي وظفت التقنية في مختلف 
أعماله����ا، مّما اكس����بها دخولها املجال العاملي وس����ط طموحاتها في مواصلة 
اإلب����داع واالبتكار انطالقًا م����ن قناعاتها الكبيرة بأهمي����ة التقنية وضرورتها 
لتقدمي أفضل اخلدم����ات لضيوف الرحمن من حجاج وعمار وزوار، وبالصورة 
املثل����ى. وأوضح أن هذا التكرمي دليل على التط����ور والرقي بهذه اخلدمة التي 
شرف الله بها اململكة على مر العصور دون أن تسعى ألي مقابل مادي، بل من 
أجل أن تنال شرف اخلدمة وحمل األمانة التي أوكلت إليها بكل اقتدار واملتمثلة 

في رعاية وخدمة ضيوف الرحمن من شتى بقاع األرض.
وأكد أن مشاريع تقنية املعلومات بوزارة احلج تسير وفق ما خطط لها وبتحديث 
مس����تمر للمعلومات، فاجله����ود احلثيثة من الوزارة تصب ف����ي إطار توجيهات 
حكومة خادم احلرمني للرقي مبجال التعامالت اإللكترونية وحفظ مكانة اململكة 

في مصاف الدول املتقدمة.



تكريم

رعى معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار احلفل السنوي العاشر الذي نظمته الهيئة التنسيقية ملؤسسات 
أرباب الطوائف في فندق هيلتون بجدة مساء يوم اخلميس 01 ربيع األول 1435هـ املوافق 02 يناير 2014م، بحضور 
وكالء وزارة احلج، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، واجلهات ذات العالقة بأعمال احلج، حيث كرم معاليه 
)110( مجموعات خدمة ميدانية تابعة ملؤسسات الطوافة واألدالء والوكالء والزمازمة، و)16( متميزًا من اإلداريني 
واملطوفني، و)10( متميزات من املطوفات والدليالت والزمزميات، أسهموا في جناح موسم حج العام املاضي 1434هـ..

مكة المكرمة: الرفادة

وزير الحج يكرم مجموعات الخدمة 
الميدانية المتميزة ألرباب الطوائف

في الحفل السنوي التكريمي العاشر للهيئة التنسيقية
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افتت���ح معالي وزير احلج الدكتور بن���در بن محمد حمزة حجار عند وصوله مقر 
احلف���ل معرض الص���ور التاريخية واحلديث���ة ملكة املكرمة، بعده���ا بدئ احلفل 
اخلطاب���ي املعّد لهذه املناس���بة بآيات من القرآن الكرمي، ث���م ألقى رئيس الهيئة 
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف املطوف عبدالواحد بن برهان سيف الدين، 
كلمة استعرض فيها ما يقوم به املطوفون من خالل ست مؤسسات تخدم حجاج 
العالم اإلسالمي في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، استقبااًل وتصعيدًا وجتهيزًا 
ملخيماته���م وتفويجًا للجمرات، وما يقدم لهم م���ن الزمازمة من عبوات زمزم عند 
قدومهم وأثناء سكنهم ومغادرتهم من خالل مكاتب مجموعات اخلدمات امليدانية، 

مشاركني بذلك األجهزة احلكومية األخرى.

وأوضح سيف الدين أن موسم حج العام املاضي كان عام حتد كبير ملؤسسات 
أرباب الطوائف لتقدمي اخلدمات مع االحتفاظ بجودتها، بل واالرتقاء مبستواها 
والعم���ل على التميز في أدائها، مش���يرًا إلى أن تخفيض أعداد احلجاج كان له 

أثر بانخفاض املوارد املالية لتلك املؤسسات.
ولفت املطوف عبدالواحد س���يف الدين النظر إلى مش���اركة الهيئة التنس���يقية 
ملؤسسات أرباب الطوائف في ندوة الطوافة واملطوفني التي نظمها كرسي األمير 
سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة بجامعة أم القرى، والتي طرح 
فيه���ا )42( بحثًا حتدثت عن مفهوم الطوافة والتطور التاريخي لها، كما تطرقت 

ألنظمتها واملهام واخلدمات التي تتشرف بتقدميها.



األداء، داعيًا معاليه الهيئة التنس���يقية  إلى االستمرار في إقامة هذه املناسبة.

 

الطوائ���ف  أرب���اب  مؤسس���ات  م���ن  املكرم���ني  حج���ار  الدكت���ور  وهن���أ 
املاض���ي،  احل���ج  موس���م  خ���الل  ممي���ز  جه���د  م���ن  قدم���وه  م���ا  عل���ى 
س���ائاًل الل���ه تعال���ى أن يوف���ق اجلمي���ع مل���ا في���ه خدم���ة وراح���ة احلجاج.

 

إثر ذلك كرّم معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار مجموعات اخلدمات 
امليدانية املتميزة خالل موسم حج 1434ه�، واملتميزين من اإلداريني واملطوفني، 
واملتمي���زات من املطوفات والدلي���الت والزمزميات حيث ش���مل التكرمي )110( 
مجموعات خدمة ميدانية تابعة ملؤسس���ات الطوافة واألدالء والوكالء والزمازمة، 
و)16( متميزًا من اإلداريني واملطوفني، و)10( متميزات من املطوفات والدليالت 

والزمزميات، أسهموا في جناح موسم حج العام املاضي 1434ه�.

وأشار س����يف الدين خالل كلمته إلى املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج 
الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخرًا، مفيدًا أن الهيئة التنسيقية ملؤسسات 
أرباب الطوائف ش����اركت ف����ي العديد من ورش العمل الس����تكمال هذا 
املش����روع الذي س����يطبق في حج هذا العام 1435ه�، من خالل البوابة 
اإللكترونية املوحدة للهيئة التنس����يقة ملؤسسات أرباب الطوائف اخلاصة 

باملسار اإللكتروني حلجاج اخلارج.

االرتقاء بالخدمات
عق����ب ذلك ألقى الش����اعر الدكت����ور محمد البش����ير أبوبكر قصي����دة بعنوان 
“من مهب����ط الوحي”، ثم ألقى املط����وف املهندس أحمد ب����ن عبدالقادر زكي، 
م����ن مؤسس����ة مطوفي حجاج تركي����ا ومس����لمي أوروبا وأمريكا وأس����تراليا، 
كلم����ة مكاتب مجموع����ات اخلدمات امليدانية املتميزة، ب����ني فيها أن ضخ دماء 
جديدة وش����ابة في مجموعات اخلدم����ة امليدانية مبؤسس����ات أرباب الطوائف 
وف����ق اآللية التي اعتمدها معالي وزير احلج، أس����هم ف����ي االرتقاء باخلدمات 
املقدم����ة لضي����وف الرحمن، مؤك����دًا أن جمي����ع العاملني مبؤسس����ات أرباب 
الطوائ����ف ال يأل����ون جهدًا في تقدمي كل ما من ش����أنه راح����ة احلاج الكرمي.

 

وأكد أن التعامل مع ضيوف الرحمن يس����توجب حف����ظ حق الله في معاملتهم 
بإكرامهم ورعايتهم وحسن التلطف والبشاشة معهم وتيسير ما يعسر عليهم.

المسار اإللكتروني
بع���د ذلك ألقى معالي وزير احلج الدكت���ور بندر بن محمد حجار كلمة رفع فيها 
الشكر إلى خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي 
عهده األمني، وإلى س���مو النائب الثاني � حفظهم الله � على دعمهم السخي غير 
احملدود واإلشراف املباش���ر على أعمال احلج، كما رفع شكره إلى أمير منطقة 
مكة املكرمة السابق، وإلى سمو وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العيا، وإلى سمو 
أمي���ر منطقة املدينة املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة، على جناح موس���م 
احلج املاضي 1434ه�� وإش���رافهم املباش���ر على أعمال احلج وعلى التنس���يق 

والتكامل بني جميع اجلهات العاملة في احلج.
وأش���ار معالي وزير احلج إلى دور مؤسس���ات أرباب الطوائف في جناح موسم 
ح���ج العام املاضي 1434ه��، م���ن خالل التدريب والتأهيل والتنس���يق وتبادل 
التجارب الناجحة واس���تخدام التقنية، مقدمًا ش���كره جلميع إدارات مؤسسات 
أرب���اب الطوائف وإلى جمي���ع مكاتب اخلدمة امليدانية في مجاالت االس���تقبال 
والنقل واإلس���كان والتصعيد والنفرة والتفويج واإلرش���اد والتوجيه وغيرها من 

خدمات قدمت حلجاج بيت الله احلرام.
وأوض���ح معالي وزير احلج أن احلفل التكرميي يعّد من املناس���بات الطيبة التي 
تدع���و للتفاؤل مبس���تقبل واعد في االرتقاء ملس���تويات أفض���ل ألداء اخلدمات 
لضي���وف الرحمن مبا يتوافق مع توجيهات والة األمر - حفظهم الله - مش���يرًا 
إلى أن باب التميز واس���ع وميكن للجميع اجتيازه ومن املهم األخذ باألس���باب 
وإعمال الفكر لكل ما ينبغي اعتماده وما يتوجب توظيفه إداريًا وماديًا ومعنويًا.

 

وأك���د معالي���ه أن اجلميع يحرصون على تنفيذ توجيه���ات والة األمر - حفظهم 
الل���ه - بالعناية واالهتمام والرعاية لضيوف الرحمن ليؤدوا مناس���كهم في راحة 
واس���تقرار، مبينًا أن وزارة احلج ستطبق مبش���يئة الله تعالى خالل موسم حج 
هذا العام 1435ه� املس���ار اإللكتروني للحجاج، ما س���يزيد من كفاءة اخلدمة 
للحجاج ويجعله ُملمًا باخلدمة املقدمة لهم وس���يزيد من قدرة الوزارة على مراقبة 

وزير احلج: اجلميع يحرصون على تنفيذ توجيهات 
بضيوف  والرعاية  واالهتمام  بالعناية  األمر  والة 
واستقرار راحــــة  فــي  مناسكهم  لـــيـــؤدوا  الــرحــمــن 
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رؤساء مؤسسات أرباب الطوائف: التكرمي يدفع 

إلى تقدمي املزيد من اجلهد والعطاء في سبيل 

الرحمن لضيوف  واالستقرار  الراحة  حتقيق 



آس���يا، تكرمي معالي وزير احل���ج ملجموعات اخلدمة امليداني���ة املتميزة، تكرميًا 
جلميع أرباب الطوائف، حيث يحفز اجلميع لتقدمي كل ما لديهم لضيوف الرحمن، 
رافعًا ش���كره وتقديره ملعالي وزير احلج على رعايته للحفل السنوي الذي درجت 

على تنظيمه الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.
واعتبر عضو الهيئة رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج جنوب آس���يا 
الدكتور رأفت بن إس���ماعيل بدر هذا احلفل نهجًا قوميًا ينطلق من رسالة ودور 
الهيئة التنس���يقية في تعزيز املس���ار اخلدمي املتميز ملؤسسات أرباب الطوائف 
جت���اه ضيوف الرحمن، مبينًا أن���ه مت اختيار 15 مجموعة خدمة ميدانية متميزة 

تابعة للمؤسسة لتكرميها في احلفل وفق املعايير التي حددتها الهيئة.
وثم���ن عضو الهيئة رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج الدول العربية 
املط���وف فيصل بن محمد نوح جهود الهيئة التنس���يقية ف���ي تنظيم هذا احلفل 
التكرميي السنوي الهادف إلى حشد الهمم في نفوس القائمني على خدمة وراحة 
احلجاج من منس���وبي مؤسسات أرباب الطوائف )املطوفون، واألدالء، والوكالء، 
والزمازمة( ودفعهم إلى تقدمي املزيد من اجلهد والعطاء في سبيل حتقيق الراحة 
واالستقرار لوفود الرحمن، مشيرًا إلى أنه مت اختيار 21 مجموعة خدمة ميدانية 

تابعة للمؤسسة نظير متيزها في أداء واجباتها.
وأفاد عضو الهيئة رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي 
أوروبا وأمريكا وأستراليا املطوف طارق بن محمد عنقاوي أن استمرار مواصلة 
تكرمي مجموعات اخلدمات امليدانية للس���نة الثانية عل���ى التوالي بداًل من تكرمي 
أشخاص املطوفني بناء على توجيه معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار ينطلق 
من رؤيته نحو حتقيق شمولية التكرمي للعاملني في خدمة وراحة ضيوف الرحمن، 

موضحًا أنه مت تكرمي 12 مجموعة خدمة ميدانية تابعة للمؤسسة.
وأش���اد عضو الهيئة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران الدكتور 
طالل بن صالح قطب باجله���ود املبذولة من القائمني على احلفل وحرصهم على 
إظهاره بالصورة التي تليق بكل من أس���هم في خدمة وراحة احلجيج، مفيدًا أنه 

مت اختيار مجموعتني تابعتني للمؤسسة لتكرميها في احلفل.
وعب���ر عضو الهيئة رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة األدالء باملدينة املنورة الدكتور 
يوسف بن أحمد حوالة عن شكره وتقديره للهيئة على حرصها لتنظيم هذا احلفل 
الذي يعد سمة من السمات البارزة في بالدنا املباركة التي دأبت على تكرمي كل 
من أخل���ص في األداء ومتيز في العطاء، مبينًا أنه مت تكرمي 27 مجموعة خدمة 

ميدانية تابعة لألدالء باملدينة املنورة.
وعب���ر عض���و الهيئة رئيس مجلس إدارة مكتب ال���وكالء املوحد بجدة فاروق بن 
صالح أبوزيد عن ش���كره وامتنانه للهيئة على تكرميهم الس���نوي للمتميزين من 
أرب���اب الطوائف من منطلق حرصها على مكافأة كل من أس���هم بالعمل اجلاد 
واملخلص واملتميز من املطوفني واألدالء والوكالء والزمازمة، لتقدمي خدمات مثلى 
لضيوف الرحمن، مش���يرًا إلى أنه مت اختي���ار 13 مجموعة خدمة ميدانية تابعة 

ملكتب الوكالء املوحد بجدة.
وبني عضو الهيئة رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد سليمان بن صالح 
أبوغليه أن وجود معايير علمية يتم قياسها لتكرمي املتميزين من مؤسسات أرباب 
الطوائ���ف يعد طريقة مثلى لتش���جيع املجموعات اخلدمية على الرقي مبس���توى 
أدائه���ا وخدماتها، وابتكار الوس���ائل اخلدمية املتميزة التي من ش���أنها حتفيز 
اجلميع على بذل املزيد من اجلهد والعطاء لتوفير الراحة حلجاج بيت الله احلرام، 
مفي���دًا أن مجموعات اخلدم���ة التابعة للمكتب الت���ي مت تكرميها في احلفل بلغ 

عددها 3 مجموعات.
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املطوف عبدالواحد سيف الدين: موسم حج العام املاضي 
كان عام حتد ملؤسسات أرباب الطوائف لتقدمي اخلدمات 
أدائها فــي  التميز  عــلــى  والــعــمــل  مبــســتــواهــا  واالرتـــقـــاء 

املـــطـــوف أحــمــد زكــــي: ضـــخ دمــــاء جـــديـــدة وشـــابـــة في 
مـــجـــمـــوعـــات اخلــــدمــــة املـــيـــدانـــيـــة مبـــؤســـســـات أربـــــاب 
الطوائف أسهم في االرتقاء باخلدمات املقدمة للحجاج

تشجيع وتحفيز
وعل���ى صعي���د ذي صلة، عب���ر رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 
الطوائف، رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير 
العربية املطوف عبدالواحد بن برهان س���يف الدين عن شكره وتقديره ملعالي 
وزير احل���ج على رعايته احلفل الس���نوي الذي حترص الهيئ���ة على إقامته 
لتكرمي كل من بذل جهدًا متميزًا في خدمة وراحة حجاج بيت الله احلرام من 
العاملني في مؤسس���ات أرباب الطوائف وحتفيز اآلخرين على تقدمي كل ما 
لديه���م لينعم احلجاج باخلدمات املثل���ى واملتكاملة التي تتوافق مع توجيهات 

قيادتنا الرشيدة.
فيم���ا عد املط���وف زهير بن عبداحلميد س���دايو نائب رئيس الهيئة التنس���يقية 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف ورئيس املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق 



حاتم قاضي وكلمات للتاريخ
عرفُت البلد احلرام، وجيرته، وحلقات العلم بني زمزمه وحطيمه منذ الثمانينيات الهجرية، وشاءت األقدار 

أن أن���زح إلي���ه طالًبا، وفي كليته العريقة – الش���ريعة - مع مطلع التس���عينيات الهجرية. وألن دعوات 

الوالدي���ن كان���ت تالحقني بكل خير، فلقد توثقت العالقة بيني وبني رجل املروءة والفضل الوالد الش���يخ 

عبدالله بصنوي، وإنني مدين له - بعد الله - بكثير من الفضل الذي ال ميحوه مرور األيام والس���نني، 

وم���ن ذلك أنني ف���ي داره العامرة بحي الش���امية - الطيب الذكر - اجتمعت مع رج���االت البلد الذي 

ش���هدت جباله، وأوديته، وس���ماؤه انبثاقة النور، وتنزُّل آيات الوحي اخلالد، وكان من صفوتهم األستاذ 

أحمد ش���افعي، وأحسس���ت بقربه من أبي محمد، وثنائه على أخالقه وش���مائله الطيبة، ومن هذا املنبع 

العذب تعّرفت على اإلنسان حامت قاضي، فهو وإخوته الكرام خؤولتهم في آل الشافعي، فوجدته ودوًدا، 

فاالبتسامة الصادقة ال تكاد تفارق ُمحّياه، وذكر الله أنيسه وجليسه.

ثم عرفته عن قرب، فلقد أحس���ن الظن معالي الصديق الدكتور محمود س���فر - بالعبد الفقير إلى الله 

- وكانت معرفتي بوالده صاحب املبادرات اخلالدة في البلد احلرام -الش���يخ محمد س���فر- أسبق من 

معرفتي به، فكنت واحًدا من مستشاريه، ووجدت أمامي أبا حسن مديًرا ملكتبه.

وكانت الوزارة في حقبتها اجلديدة تتطلّب جهًدا مضاعًفا وكفاءات إدارية تتناسب مع الدور الكبير الذي 

تقوم به، ولعلّي أورد هنا ش���هادة معالي الصديق الس���يد إياد مدني، الذي خاطبني في جلس���ة خاصة 

بأن���ه بعد تعيينه وزيًرا، بحث في معظم امللفات املتعلّقة بش���ؤون احلج، فوجدها متكاملة، وألن معرفتي 

بأبي مازن وثيقة تقتضي القول بأنه يزن شهاداته مبيزان دقيق اتِّساًقا مع خبراته اإلدارية املتمّيزة، ثم 

النتمائه ألسرة ُعرفت بإبداع الكلمة وجتويدها.

أعود للصديق “حامت” الذي عمل ألكثر من عقدين من الزمن، ومع عدد من الوزراء، فإنه في عمله طوال 

ع���دة عق���ود من الزمن قد أعطى فيها خالصة جتربته اإلدارية الت���ي تعددت مصادرها من جامعة امللك 

عبدالعزيز، ثم رابطة العالم اإلسالمي، ثم استقر به املقام وكياًل أول لوزارة احلج.

وم���ع هذه اخلب���رة، أو الكفاءة اإلدارية الثّرة واملتمّيزة، فه���و أي - عزيزنا حامت - يفتح قلبه، وعقله ملَن 

يط���رق ب���اب مكتبه، ويبذل جاهه ضارًبا مثاًل رائًعا في زكاة اجلاه، التي إن عّزت عند البعض، فإنها قد 

حّطت رحالها عند آخرين. واليوم يترجل – أبوحس���ن - عن صهوة جواده في نظافة يد، وعّفة لس���ان، 

وقوة عزمية، وإنني ملوقن بأن الوزارة سوف تفيد من خبرته وتكّرمه، ضاربة مثاًل رائًعا في الوفاء.. وهل 

هناك منقبة توازي منقبة الوفاء، فذلك مّما تركه األولون لآلخرين تراًثا وكتاًبا مفتوًحا، تنهل منه البصائر 

قبل األبصار. 

> نقاًل عن ملحق )الرسالة( الصادر عن جريدة )املدينة( يوم الثالثاء 1435/07/14هـ، املوافق 2014/05/13م

مقـــــــال

د. عاصم حمدان
باحث في تاريخ مكة واملدينة

أستاذ األدب بجامعة امللك عبدالعزيز



ورشة عمل

عن  عمل  وأوراق  االنتخابات  منهجية  بحث 
البلدية  امل��ج��ال��س  ان��ت��خ��اب��ات  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
التجارية ال��غ��رف��ة  ان��ت��خ��اب��ات  وإستراتيجية 

 ت�������وص�������ي�������ات وُم���������خ���������رج���������ات ت���س���ه���م
 ف������ي زي������������ادة ف����ع����ال����ي����ة االن����ت����خ����اب����ات
 وت����ض����م����ن أداءه������������ا ب�����ال�����ص�����ورة امل���ث���ل���ى

رعى معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ورشة عمل خاصة بإعادة صياغة الئحة انتخابات مؤسسات 
أرباب الطوائف، نظمتها وزارة احلج مبنتجع “السقالة” مبحافظة جدة، بتاريخ 1435/5/4ه�، املوافق 2014/3/5م، وحضرها 
الطوائف ونوابهم، وعدد من منسوبيها، وشارك فيها فريق  أرباب  إدارات مؤسسات  وزارة احلج، ورؤس��اء مجالس  وكالء 
علمي متخصص، باإلضافة إلى عدد من اخلبراء واالستشاريني واملختصني، وكوادر من جامعات اململكة، والغرف التجارية 
الصناعية، واملجالس البلدية. وفي هذه الورشة أّكد معالي وزير احلج أنه ال نية لوزارة احلج إللغاء انتخابات مجالس 
إدارات مؤسسات أرباب الطوائف األهلية، إمنا الهدف هو البحث عن اآلليات املناسبة والفعالة ملمارسة هذه االنتخابات، 
وتثقيفهم  الطوائف  أرباب  مؤسسات  ومساهمات  مساهمي  توعية  بأهمية  معاليه  منوهًا  املنشود،  الغرض  تؤدي  حتى 
لضمان قيام هذه االنتخابات على أسس وقواعد سليمة، وأن تتم بكل شفافية لتحقيق األهداف التي من أجلها ُأجريت. 

جدة: الرفادة

تجارب االنتخابات 
في بداية فعاليات ورشة العمل، ألقى معالي الدكتور بندر حجار كلمة رحب فيها 
باملش����اركني وباحلضور، وأش����ار إلى أهمية أن تخرج هذه الفعالية بتوصيات 
تسهم في االرتقاء بآليات عمل انتخابات أرباب الطوائف التي يتشرف أفرادها 
بتقدمي خدمات جليلة جلميع حجاج اخلارج الذين يأتون إلى هذه البالد في كل 
موسم حج، ليجدوا كوادر هذه املؤسسات في خدمتهم، في ظل ما وفرته الدولة 
– أعزها الله – من طاقات بشرية وإمكانات مادية ومشروعات عمالقة لتسهيل 
أداء مناس����ك الركن اخلامس من أركان اإلسالم، وفي ضوء توجيهات القيادة 
الرش����يدة – أيدها الله – بتقدمي أرقى وأفضل اخلدمات حلجاج البيت العتيق 

وعماره، وزوار املسجد النبوي، دون أن تتقاضى مقابل ذلك أي مبالغ مالية.
ونوّه معاليه في كلمته بأن الدورة الرابعة النتخابات مجالس إدارة مؤسس����ات 
أرباب الطوائف س����تجرى في موعدها بعد موسم حج العام القادم 1435ه� - 
بحول الله وقوته - وأن الغرض من ورشة العمل هذه هو االستفادة من جتارب 
االنتخابات التي متت في الدورات االنتخابية الثالث الس����ابقة، بهدف الوقوف 

على اإليجابيات وتكريسها وتعزيزها، وتالفي املالحظات – إن وجدت –. 
وب����ني معالي وزير احلج أنه لهذا الغرض مت اختي����ار بعض اإلخوة املختصني 
واالستش����اريني من عدة جهات، لتق����دمي أوراق عمل في ه����ذا اللقاء، بعد أن 
عقدوا العديد من االجتماعات واللقاءات التي استمرت ملدة جتاوزت الشهرين، 
والتقوا برؤس����اء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ونوابهم، وبأعضاء 
ه����ذه املجالس، وبكل من له عالق����ة بهذا األمر، مع احلرص على االس����تفادة 
رى فيها مثل ه����ذه االنتخابات،  م����ن خبرات وجتارب بع����ض اجلهات التي جتجُ

ورشة عمل إلعادة صياغة الئحة 
انتخابات المؤسسات

بمشاركة “التنسيقية” ورؤساء مجالس إدارات أرباب الطوائف
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االس������ت������ف������ادة م������ن جت����������ارب االن����ت����خ����اب����ات 
ال����س����اب����ق����ة ل����ل����وق����وف ع����ل����ى اإلي����ج����اب����ي����ات 
املالحظات وت���الف���ي  وت��ع��زي��زه��ا  وت��ك��ري��س��ه��ا 

 االس���ت���ف���ادة م���ن خ���ب���رات اجل���ه���ات التي
 جُت������رى ف��ي��ه��ا م���ث���ل ه�����ذه االن���ت���خ���اب���ات
البلدية وامل��ج��ال��س  ال��ت��ج��اري��ة  ك��ال��غ��رف 

كالغ����رف التجاري����ة الصناعية واملجال����س البلدية، وغيرها. مؤك����دًا أن الدورة 
القادمة النتخابات مجالس إدارة مؤسس����ات أرباب الطوائف س����تتم في ضوء 
ما س����تتمخض عنه ورشة العمل هذه وما ستخرج به من توصيات ومخرجات، 
ووفق����ًا لبعض التصورات واملرئيات اخلاصة للمش����اركني في هذا اللقاء، ومن 

نتائج االستمارات واالستبيانات التي وزعت على احلضور واملشاركني.
عقب ذلك بدأت فعاليات الورشة التي شارك فيها نخبة من األكادمييني واخلبراء 
والباحثني، ومنهم معالي األس����تاذ الدكتور س����هيل بن حس����ن قاضي، عضو 
مجلس الشورى ومدير جامعة أم القرى السابق، واألستاذ الدكتور صدقة يحيى 
فاضل، عضو مجلس الش����ورى، األكادميي البارز وعضو هيئة التدريس بكلية 
االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك عبدالعزيز، احلاصل على درجة الدكتوراة في 
العالقات الدولية، من جامعة “كليرمونت” األمريكية، واألس����تاذ  بقسم العلوم 
السياسية بكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك عبدالعزيز، والذي عمل رئيسًا 
لقسم العلوم السياسية، ومستشارًا غير متفرغ مبجلس األمن الوطني، وملحقًا 

بامللحقية الثقافية السعودية بالسفارة السعودية بواشنطن.
وكذلك امل����درب الدولي الدكتور محمد علي أبورزيزة، الذي قدم مدخاًل متهيديًا 
ح����ول منهجية االنتخابات. كما قدم املهندس محمد بن حامد بن أحمد نقادي، 
عضو مجلس الشورى والوكيل السابق لوزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط 
والبرامج، ورقة عمل أولى عن إستراتيجية انتخابات املجالس البلدية. عقب ذلك 
قدم األستاذ زياد بسام البسام، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية 
مبحافظة جدة، ورقة عمل بعنوان: )إس����تراتيجية انتخابات الغرفة التجارية(، 

والدكتور حسني بن ناصر الشريف وكيل وزارة احلج حاليًا.

رؤى وتصورات 
ت����ال ذلك كثير من احل����وارات والتعليقات واملداخالت، التي أثرى بها رؤس����اء 
مجال����س إدارة مؤسس����ات أرباب الطوائف ونوابهم واألعضاء ورش����ة العمل، 
حيث تقدموا بكثير من الرؤى والتصورات للدورة االنتخابية القادمة ملؤسسات 
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وم����ن أجل زيادة الوعي ولكي تكون املعلوم����ة في متناول اجلميع، تقوم الوزارة 
تيبني أحدهم����ا يضم الئح����ة االنتخابات التنظيمي����ة، واآلخر يعنى  بإع����داد كجُ
بالتعليم����ات واإلجراءات العام����ة املنظمة لالنتخابات، ويت����م توزيعها على كل 

مؤسسات أرباب الطوائف.
ففي ال����دورة االنتخابي����ة الثالث����ة 1432ه�/1435ه�، أص����درت وزارة احلج 
الئحة تنظيمية تضم 26 مادة، عممتها على كل املؤسس����ات، رغبة من الوزارة 
ف����ي االرتقاء بأس����لوب أداء اخلدمات التي تؤدى لضي����وف الرحمن، من خالل 
املؤسس����ات األهلية ألرباب الطوائف، حيث تسعى لترس����يخ النتائج اإليجابية 
الت����ي ظهرت من خالل انتخ����اب أعضاء مجالس إدارات تلك املؤسس����ات في 
الدورتني الس����ابقتني )األولى والثانية(، مع تطوير آلية االنتخاب بالشكل الذي 
يتيح ويس����هل مشاركة جميع املساهمني واملس����اهمات في صناعة القرار، من 
خالل اختيارهم ذوي الكفاءة إلدارة مؤسس����اتهم التي ينتمون إليها، مبا يعود 
بالنف����ع عليهم، ويخدم املصلحة العامة التي من أجلها أنش����ئت هذه الكيانات 

الوطنية، ولرفع مستوى مهنة الطوافة واالرتقاء مبستوى خدمة احلجاج.
أما امل����ادة الثامنة من الالئحة التنظيمية فجاء فيه����ا أنه يحق ملن توافرت فيه 
ش����روط االنتخاب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفق ما ورد في نص املادة 
الثالث����ة من هذه الالئحة متى توافرت فيه الش����روط التالي����ة: )أن ال يقل عمره 
ع����ن ثالثني عامًا. وأن يكون ق����ادرًا على أداء اخلدمة بدنيًا وصحيًا. وأن يكون 
حاص����اًل عل����ى مؤهل علمي ال يقل ع����ن مؤهل الثانوي����ة. وأن ال تقل مدة عمله 
باملؤسس����ة أو املكتب خالل اخلمسة عشر سنة السابقة على ترشحه عن خمس 
س����نوات متتالية أو عشر س����نوات متفرقة. وأن يكون من املقيمني مبنطقة مكة 
املكرمة بالنس����بة للمطوفني أو الوكالء أو الزمازمة، ومن املقيمني مبنطقة املدينة 
املنورة بالنسبة لألدالء. وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم 
شرعي قطعي بإدانة في جرمية مخلة بالشرف أو األمانة. وأن يكون ممن حسن 
عمله في أداء اخلدمة املباش����رة للحجاج خالل سنوات خدمته. وأن ال يكون قد 

بمشاركة “التنسيقية” ورؤساء مجالس إدارات أرباب الطوائف

أرباب الطوائف، وطرحوا كثيرًا م����ن النقاط للبحث والتعليق، وتقدموا بالعديد 
من املقترحات – بحكم ما لديهم من خبرات عملية ميدانية متراكمة، من خالل 
عملهم في مجالس إدارات هذه املؤسسات لفترات طويلة، وفي مختلف ميادين 
عمل هذه الطوائف الثالث لفترات أطول - ليسهموا في أن تخرج هذه الفعالية 
بتوصيات ومخرجات كثيرة، من املؤمل أن تسهم في تفعيل عمليات االنتخابات 
بص����ورة أكثر، وتضمن لها النجاح – بحول الل����ه وقوته – لكي تؤدي الغرض 
منه����ا، وتأتي مبن ه����و أجدر، وأقدر، وأحق، ملقاعد مجال����س اإلدارات ليتولى 

قيادة هذه املؤسسات، ويقود دفة العمل فيها.
وعقب هذه املناقش����ات الطويلة واالستفس����ارات التي أجاب عليها معالي وزير 
احلج ومقدمو أوراق العمل، مت تقس����يم املشاركني إلى مجموعات عمل وحلقات 
دارس����ة وعصف ذهني حول إعادة صياغة الئحة االنتخابات،  للقيام بعمليات مجُ
ولتبح����ث كل مجموعة عن أنس����ب البنود واملواد التي س����تضمها هذه الالئحة 
بعد إعادة صياغتها لتواكب املرحلة القادمة من مراحل عمل هذه املؤسس����ات، 
في ضوء ما تش����هده من تطورات ونقالت نوعية في أس����اليب عملها، وفي ظل 
صدور قرار تثبيتها وإلغاء صفة التجريبية عنها، لتخرج ورشة العمل بتوصيات 
ومخرجات نهائية تسهم في زيادة فعالية االنتخابات، وتضمن أداءها بالصورة 

املثلى التي يطمح فيها اجلميع.  

االستعدادات المبكرة
وجدي����ر بالذكر أن وزارة احلج تس����تعد مبكرًا ل����كل دورة انتخابية النتخابات 
مجالس إدارات املؤسس����ات األهلية ألرباب الطوائ����ف، حيث يتم إبالغ جميع 
املؤسس����ات بكل التعليمات واإلجراءات املنظمة للعملية االنتخابية. وتش����كيل 
عدة جلان ملتابعة عملية تس����جيل الناخبني وتس����ليمهم بطاقات االنتخاب عبر 
موظفني وموظفات مختصني يتولون التأكد من س����المة كل بيانات املس����اهمني 

واملساهمات، ومن ثم إصدار البطاقة االنتخابية. 
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استراتيجيات خدمة احلجاج واضحة، والفرص متاحة ملن يفترض فيه التمرس 
واملعاص����رة واإلميان بخدمة ضيوف الرحمن. م����ع تأكيد وزارة احلج على كل 
من يعتزم الترش����يح في قوائم االنتخابات، أن يك����ون صادقًا فيما يعد به من 
برامج انتخابية، وأن يكون هدفه هو خدمة احلاج واملشاركة في زيادة االرتقاء 
باخلدم����ة التي تقدم له. وتنويهها بأن عملية االنتخابات هي مطلب من أجل أن 
تتاح فرص املنافس����ة الش����ريفة خلوض انتخابات مجالس إدارات مؤسسات 
أرب����اب الطوائ����ف، وأن ما تأمله ه����و أن تكون العملي����ة االنتخابية في أفضل 
حاالتها، وأن يكون هناك فهم كامل ألهداف الوزارة بشكل أساس، وهو املزيد 

من االرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

صدر بحقه حكم من مجلس تأديب أفراد الطوائف بإيقافه عن ممارسة اخلدمة 
خالل اخلمس س����نوات السابقة. وأن ال يكون موظفًا في الوزارة أو جلنة احلج 
املركزية. وأن يكون حاصاًل على بطاقة ناخب من جلنة وقيد وتسجيل الناخبني 
املختصة. وأن ال يتقدم للترشيح في أكثر من قائمة حتى وإن كان مساهمًا في 

أكثر من مؤسسة أو مكتب(. 

اإلجراءات االنتخابية 
وفّصلت املادة الس����ابعة عش����ر من الالئحة الس����ابقة، اإلجراءات االنتخابية، 
وذكرت أن االنتخاب حق ش����خصي لكل مساهم بذات املؤسسة، متى توافرت 
فيهم شروط الناخب، وال يحق لهم إنابة غيرهم مهما كانت األسباب. وأن القيد 
بس����جل الناخبني لدى اللجنة املشكلة مبقتضى املادة الثانية عشرة واحلصول 
على بطاقة ناخب شرط أساسي ملمارسة املساهمني حقهم في االنتخابات. وأن 
يتول����ى املراقبون القانونيون التابعون للجنة العامة لإلش����راف على االنتخابات 
قبل بدء عملية االقتراع فتح صندوق االقتراع وعرضه على احلاضرين مفتوحًا 
للتأكد من خلوه من أي شيء ثم يقفل الصندوق وإعداد محضر بذلك واإلشارة 
للجن����ة العامة إلع����الن بدء عملية االقتراع. وأن ل����كل ناخب صوت واحد مهما 
تعددت أس����همه. ويجوز للناخب الذي ال يس����تطيع القراءة أن يس����تعني بأحد 
أعض����اء اللجن����ة العامة لالنتخابات في التأش����ير له أمام اس����م القائمة التي 
يختارها لعضوية مجلس اإلدارة، وال يجوز ألحد أن يؤثر على اختياره على أن 
يدون اسمه في محضر مس����تقل يوقع من اللجنة العامة لالنتخابات. وال يحق 
ألي ناخب أو مرش����ح أن يتصل بالناخبني داخل قاعة االقتراع أو في احمليط 
اخلارج����ي للقاعة بهدف التأثير على إرادة وميول الناخب، وفي حال تس����جيل 
أي����ة مالحظة في ذلك فإنه يحق للجنة العام����ة لالنتخابات اتخاذ كافة التدابير 
واإلج����راءات الفورية التي تراها مالئمة لضمان نزاهة عملية االقتراع، مبا في 
ذلك ش����طب املرش����ح أو الناخب املخالف إذا ارتأت ذل����ك. وأن جميع النفقات 
الت����ي تتطلبها العملية االنتخابي����ة أو التي تطلبها اللجن����ة العامة لالنتخابات 
لتس����يير العمليات االنتخابية في جميع مراحلها، تكون على نفقة املؤسس����ة أو 
املكتب املعني بتلك االنتخابات. وتلتزم اللجنة العامة لإلشراف على االنتخابات 
واللجان التابعة لها باحلفاظ على س����رية عملية االقتراع وس����المة إجراءاتها، 
وعليه����ا أن تضع س����اترًا في مقر االقتراع يتم التصوي����ت خلفه ملن يرغب من 
الناخب����ني. وتقوم اللجنة العامة بإعالن إقفال قاعة االنتخابات )االقتراع( أمام 
الناخب����ني بعد انتهاء املدة احملددة للتصويت، ويتم حترير محضر بذلك موضح 
في����ه تاريخ وس����اعة قفل القاعة عل����ى أن يوقع احملضر م����ن اللجنة واملراقبني 
ومراقبي القوائم املرش����حة. وأنه تبطل كل بطاقة انتخاب وجدت في الصندوق 
إذا اختار صاحبها أكثر من قائمة، كما تبطل كل بطاقة إذا كتب الناخب عليها 
اس����مه أو وقع عليها أو دون عليها ما يشير إلى هويته، ويكون قرار اللجنة في 
صحة أو بطالن البطاقة نهائيًا. مع تأكيدات الوزارة أن الهدف من هذه الالئحة 
هو املزيد من التطوير للخدمات التي تتشرف هذه املؤسسات بتقدميها حلجاج 
البي����ت العتيق، وإتاحة الفرص للتنافس بني العاملني في امليدان، مش����يرة إلى 
أن هذين احملورين تدور حولهما الالئحة بشكل مدروس ومقنن، مع توضيح أن 
هذه الالئحة بنيت على التجارب الس����ابقة، حيث تقوم الوزارة بتقومي دائم لكل 

اإلجراءات على أرض الواقع. 
وتتمي����ز هذه الالئحة بالش����مولية والدقة والتحديد ف����ي كل موادها التي حتقق 
دمًا نحو االرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، حيث إن  أهداف الوزارة في املضي قجُ

اس���ت���رات���ي���ج���ي���ات خ���دم���ة ض���ي���وف ال��رح��م��ن 
واض���ح���ة وال���ف���رص م��ت��اح��ة مل���ن ي��ف��ت��رض فيه 
بخدمتهم واإلمي��������ان  وامل����ع����اص����رة  ال���ت���م���رس 

 االن�������ت�������خ�������اب ح��������ق ش�����خ�����ص�����ي ل���ك���ل
 م�����س�����اه�����م ب������������ذات امل������ؤس������س������ة م���ت���ى
ت�������واف�������رت ف����ي����ه ش����������روط ال����ن����اخ����ب
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تقرير

مت بتاريخ 03 جمادى اآلخرة 1435هـ املوافق 03 أبريل 2014م، توقيع مذكرة 
تفاهم بني وزارة احلج والرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، 
الــوزارة معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد بن حمزة  وقعها من جانب 
حجار، ومن جانب الرئاسة معالي الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد 
النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بهدف التنسيق 
والتعاون وتضافر اجلهود لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتقدمي أفضل 
اخلدمات والتسهيالت لقاصدي احلرمني الشريفني من حجاج ومعتمرين، وذلك 
بحضور وكالء وزارة احلج، ورؤساء مؤسسات أرباب الطوائف، وعدد من املسؤولني 
في اجلهتني. وتشمل مذكرة التفاهم املجاالت اإلدارية والفنية واخلدمية بني 
اجلهتني فيما يحقق مصلحة احلجاج والُعّمار والزوار، وتوعيتهم وإرشادهم من 
خالل اإلصدارات العلمية والكتيبات اإلرشادية التي تصدرها الوزارة والرئاسة.

مكة المكرمة: الرفادة

)الحج( ورئاسة الحرمين توقعان 
مذكرة تفاهم

املــــــــــذكــــــــــرة ســــــتــــــحــــــدث نـــــقـــــلـــــة نــــوعــــيــــة 
ممـــــيـــــزة وســـــيـــــكـــــون لــــهــــا آثـــــــــار تــــصــــب في 
خـــــدمـــــة الـــــديـــــن واحلــــــرمــــــني الـــشـــريـــفـــني

يـــشـــمـــل بـــــرنـــــامـــــج مـــــؤســـــســـــات الــــطــــوافــــة 
الــعــام  هــــذا  فـــي  مـــطـــوف   )1000( تـــدريـــب 
املــــيــــدانــــي فيها ــعــمــل  ــل ل وكـــــل مــــن يـــتـــقـــدم 

فعلت بنودها بالتعاون مع “الهيئة التنسيقية”
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بـــرنـــامـــج لــــــأدالء خــــاص بــــــآداب الـــزيـــارة 

الـــنـــبـــويـــة والـــتـــعـــريـــف بــــاألمــــاكــــن الــتــي 

لـــهـــا أثــــــر شــــرعــــي فـــــي املــــديــــنــــة املــــنــــورة

ـــمـــضـــي  فــــــتــــــح اآلفـــــــــــــــــاق الــــــبــــــعــــــيــــــدة لـــل

ُقــــــدمــــــًا فـــــي تــــقــــدمي أفــــضــــل اخلــــدمــــات 

لــــلــــحــــرمــــني الــــشــــريــــفــــني وقـــاصـــديـــهـــمـــا

منظومة متكاملة من اخلدمات واالس���تعدادات واملش���اريع التي نفذتها 
حكومة خادم احلرمني الشريفني.

ون���وه معالي وزير احلج بأن ه���ذه املذكرة التي تصب في روح التعاون 
البن���اء بني وزارة احلج: “اجلهة التي أوكل لها ش���ؤون احلج واحلجاج 
واملعتمري���ن وزوار مس���جد رس���وله الكرمي عليه أفض���ل الصالة وأمت 
التس���ليم”، والرئاسة العامة لشؤون املس���جد احلرام واملسجد النبوي: 
“الت���ي تقوم باملهام الفنية واخلدمية للحرمني الش���ريفني”، تفتح اآلفاق 

مهمة جليلة 
في احلفل الذي ُأعد لهذه املناسبة مبقر الرئاسة العامة لشؤون املسجد 
احلرام واملسجد النبوي مبكة املكرمة ألقى معالي الرئيس العام لشؤون 
املسجد احلرام واملسجد النبوي كلمة أوضح فيها أن الرئاسة هي اجلهة 
التي أوُكل إليها العمل لكل ما يهم احلرمني الش���ريفني، مشيدًا بوزارة 
احل���ج التي تقوم مبهمة جليلة في خدم���ة ضيوف الرحمن بتقدميها كل 
التس���هيالت للحجاج واملعتمرين والزائرين، قائاًل: “إن الرئاسة تطمح 
إل���ى ما هو أفضل مما عليه، والس���يما وأن والة أمرنا، خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو امللكي 
األمير س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود ولي العهد األمني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب الس���مو امللكي األمير مقرن بن 
عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء - حفظهم 
الل���ه - وصاحب الس���مو امللكي األمير محمد ب���ن نايف بن عبدالعزيز 
وزير الداخلية، وصاحب الس���مو امللكي األمير مش���عل بن عبدالله بن 
عبدالعزي���ز أمير منطق���ة مكة املكرمة، وصاحب الس���مو امللكي األمير 
فيصل بن س���لمان بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة، حريصون 
كل احلرص على أن تقوم الوزارة والرئاس���ة بالتعاون والتنس���يق على 
أمت وج���ه، وهو قائم - ولله احلمد - قبل توقيع املذكرة التي ما هي إال 
مزيدًا من التنسيق والتعاون والتفاهم، التي تهدف إلى الرقي في األداء 
والعمل وتقدمي اخلدمات كافة لقاصدي احلرمني الشريفني من احلجاج 

واملعتمرين”.
وأضاف معالي الدكتور الس���ديس أن معالي وزي���ر احلج ُعِرف باجلد 
والنش���اط واالهتمام مبس���ائل اإلدارات والوزارات، وال ش���ك أن هذه 
املذكرة س���تحدث نقلة نوعية مميزة ومنذ اليوم س���يكون هناك جلنة من 

الرئاسة تتابع تنفيذ بنود هذه االتفاقية.
وأشار إلى أن منسوبي الرئاسة سيقومون بزيارات لوزارة احلج، مؤكدًا 
أنه س���يكون لهذه املذكرة آثار عظيمة تصب ف���ي خدمة الدين وخدمة 

احلرمني الشريفني بإذن الله تعالى.
وأضاف معاليه: “يجب في هذه املناسبة التنسيق مع زمالئنا في وزارة 
احل���ج ووزارة الثقافة واإلعالم لتؤدي دورها اإلعالمي املتميز في إبراز 
ه���ذه اجلهود ابتغاء وجه الله تعالى حتى نس���د الطريق أمام املزايدين 
على اململكة في عملها ودورها الرائد في خدمة احلرمني الش���ريفني على 

خير وجه”.

الراحة والطمأنينة
إث���ر ذلك ألقى معالي وزير احلج كلمة أك���د فيها أن هذه البالد حباها 
الله قيادة رش���يدة جعلت في مقدمة أولوياتها خدمة احلرمني الشريفني 
ورعاي���ة احلج���اج واملعتمرين وال���زوار، تنفق بس���خاء لراحة احلجاج 
واملعتمري���ن والزوار. وأكد معاليه أن املش���اريع التي أجنزت والتي في 

طريقها لإلجناز شاهد كبير على ذلك. 
وأش���ار إلى أن لقاء اليوم وتوقي���ع مذكرة تفاهم مع الرئاس���ة العامة 
للحرمني الش���ريفني، يأت���ي في إطار جهود الوزارة والرئاس���ة لتحقيق 
التنس���يق والتكامل مب���ا يخدم احلاج واملعتمر ويحق���ق تطلعات خادم 
احلرمني الش���ريفني وولي عهده األمني، بتوفي���ر أقصى درجات الراحة 
والطمأنينة لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم اململكة، وسط 
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ش���ؤون احلج بااللتزام بآداب احلرمني الش���ريفني والتعاون فيما يتعلق 
مبؤسسات أرباب الطوائف.

كما أن تنظيم احملاضرات والندوات العلمية وتبادل الزيارات واستضافة 
الش���خصيات واملؤسس���ات بني اجلهتني - كما ورد ف���ي بنود املذكرة 
- يجس���د روح التع���اون البناء من خالل تنفي���ذ البرامج وعمل اللجان 

التنسيقية لتفعيل هذا التعاون إن شاء الله تعالى.
وفي ختام كلمته وّجه معالي وزير احلج أسمى عبارات الشكر والعرفان 
ملعالي الرئيس العام لش���ؤون املس���جد احلرام واملسجد النبوي معالي 
الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكالئه ومساعديه 

للحرص الكبير على بناء هذه الشراكة الفاعلة.

نعمة مباركة
ثم ألقى رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف رئيس مجلس 
إدارة املؤسس����ة األهلي����ة ملطوفي حجاج الدول اإلفريقي����ة غير العربية، 
املط����وف األس����تاذ عبدالواحد بن برهان س����يف الدين كلم����ة قال في 
مستهلها: “نحمد الله العلي القدير على نعمه وآالئه اجلليلة وعلى توفيقه 
ل����والة األم����ر - حفظهم الله - من����ذ أن أنعم على املل����ك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن غفر الله له بتأسيس هذا الكيان الشامخ، حيث جعل خدمة 
احلرمني الشريفني وحجاجها وعمارها من أوليات الدولة وحافظ على ذلك 
أبناؤه البررة امللوك: )سعود وفيصل وخالد وفهد( رحمهم الله. واليوم في 
عهد خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله 
- يتواصل هذا االهتمام ويؤكد من خالل األفعال واألعمال واإلجنازات 

الكثيرة خلدمة اإلسالم وضيوف الرحمن ومن يتشرف بخدمتهم.
كما أكد فيها أن خدمة احلجاج ش���رف عظي���م ونعمة مباركة يحرص 
اجلمي���ع على أدائها على الوجه األفضل، ولذلك فإن جميع مؤسس���ات 
الطوافة مبكة املكرمة حترص دائمًا على ترش���يح مجموعة من املطوفني 
الذين يحرصون عل���ى االنخراط في البرامج الذي أعدتها الوزارة لهذا 
الش���أن، مبينًا أن مؤسسات الطوافة تعمل على أن تشمل البرنامج في 
ه���ذا العام ما يق���ارب األلف مطوف، كما س���يتم تدريب كل من يتقدم 
للعمل امليداني في مؤسس���ات الطوافة، مش���يرًا إلى أنه يوجد برنامج 
أعدته املؤسس���ة األهلية لألدالء، خاص بآداب الزيارة النبوية والتعريف 

باألماكن التي لها أثر شرعي في املدينة املنورة.
وختم املطوف األستاذ عبدالواحد سيف الدين حديثه بقوله: “اسمحوا 
ل���ي أن أهنئك���م على ه���ذه اخلطوة املبارك���ة، وأهنئ جمي���ع أخواني 
مبؤسس���ات أرباب الطوائ���ف لهذه العناية والرعاي���ة من حكومة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي هي 
حافز لبذل املزيد والعطاء خلدمة حجاج بيت الله احلرام.. وأس���أل الله 
أن يعينكم ويجعل جميع أعمالنا في طاعته وخالصة لوجهه الكرمي”.                                                    
وفي اخلتام تبودل���ت الهدايا التذكارية بني معالي وزير احلج، والرئيس 

العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي.

أفضل الخدمات 
ومن جهته أوضح املتحدث الرس���مي للرئاس���ة العامة لشؤون املسجد 
احلرام واملسجد النبوي، األستاذ أحمد محمد املنصوري، أن توقيع هذه 
املذكرة يأتي انطالًقا من توجيهات والة األمر في تقدمي أفضل اخلدمات 
للحرمني الش���ريفني وقاصديهما، وإمياًنا بالرسالة التي تؤديها الرئاسة 

البعي���دة للمضي في هذا العمل اخلير ال���ذي ينطلق من توجيهات والة 
األمر - حفظهم الله - في تقدمي أفضل اخلدمات للحرمني الش���ريفني 
وقاصديهم���ا، واحلرص عل���ى أن يؤدي احلجاج واملعتم���رون والزوار 

مناسكهم وعباداتهم وزيارتهم بكل يسر وطمأنينة.
وأضاف معاليه: “بال شك أن وزارة احلج ومبختلف إداراتها وقطاعاتها 
لتعبر عن فخرها واعتزازها بهذا التعاون البناء واستثمار دورها الرائد 
ف���ي إبراز اخلدم���ات اجلليلة الت���ي تقدمها اململكة العربية الس���عودية 
لضي���وف الرحمن، وتأتي مذكرة التفاهم ه���ذه التي تبرمها الوزارة مع 
الرئاسة العامة لشؤون املس���جد احلرام واملسجد النبوي لتحدد األطر 
العامة لتحقيق التعاون البناء بني الوزارة والرئاسة فيما يحقق املصالح 
العامة وفق البنود التي ش���ملتها املذك���رة، التي وردت في طياتها وفي 
مقدمتها توعية وإرش���اد احلجاج والعمار والزوار والتأكيد على مكاتب 
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تـــأتـــي احلـــلـــقـــات الــتــدريــبــيــة ضــمــن بنود 

بأمور  املعنية  الــبــطــاقــة  ومــنــح  االتــفــاقــيــة 

الطوافة مبؤسسات  للمطوفني  التطويف 

تــــســــهــــم فـــــــي إتـــــــاحـــــــة الـــــــفـــــــرص لـــــــذوي 

ــــطــــوفــــني  اخلـــــــبـــــــرة والـــــــكـــــــفـــــــاءة مـــــــن امل

لــــتــــأديــــة أدوارهـــــــــــــم بـــالـــشـــكـــل املـــطـــلـــوب

الهيئة  مـــع  بــالــتــنــســيــق  تــدريــبــيــة  حــلــقــات 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ضمن 

امليدانية اخلــدمــة  ملــكــاتــب  لـــقـــاءات  أربــعــة 



والتوجيه الشرعية، مشددة على أن مثل هذه احللقات واللقاءات والدورات 
التدريبية تؤدي دورًا في تدريب املطوفني وتنمية قدراتهم.

وطالبت رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة ملؤسسات 
الطوافة بحس���ن التعامل مع ضيوف بيت الله احلرام وبشاشة وطالقة 
الوجه وإرشادهم وتوجيههم أثناء تأدية الطواف، منوهة بأن هذه احللقات 
التدريبية جاءت ملراعاة الطاقة االس���تيعابية للمسجد احلرام من خالل 
تطبيق برامج التفويج، خاصة أثناء موسم احلج وأوقات الذروة لسالمة 

احلجاج واحلرص عليهم قبل خروجهم من مقار سكنهم.
وش���ددت على أهمية مثل هذه احللقات للتثقيف ومراجعة كل املعلومات 
واإلج���راءات املختلفة بأمور الطوافة - س���واًء م���ن النواحي اإلدارية 
والش���رعية وجميع اجلوانب التي من ش���أنها راحة وخدمة ضيوف بيت 

الله احلرام - والعمل على جتويد اخلدمات ورقيها.

العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي في مجال أداء احلجاج 
واملعتمرين والزائرين ملناسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة. 

حضر توقيع املذكرة معالي نائب الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام 
الش���يخ الدكتور محمد بن ناصر اخلزمي، وفضيلة املستش���ار اإلداري 
رئيس هيئة املستش���ارين الشيخ محمد العس���اف، وفضيلة املستشار 
اإلداري الش���يخ الدكتور يوس���ف بن عبدالله الوابل، والوكيل املساعد 
للخدمات مشهور بن محسن املنعمي، وقائد القوة اخلاصة ألمن املسجد 
احل���رام اللواء يحيى الزهراني، وحضر م���ن وزارة احلج وكيل الوزارة 
لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، ومدير عام فرع الوزارة 
مبكة املكرمة الدكتور أمني بن ياس���ني، ومستش���ار معالي وزير احلج 
مدير التوجيه والتوعية بالوزارة الش���يخ أحمد املبارك احلريبي، ورؤساء 

مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف، وعدد من املسؤولني.
مما يذكر أن املذكرة أكدت على وزارة احلج بالتأكيد على مكاتب شؤون 
احلج عبر مؤسس���ات الطوافة بتوعية احلجاج بااللتزام بآداب احلرمني 
الش���ريفني وأنظمتها وأحكامها واالستفادة من خدمات الرئاسة املهيأة 
فيهما، والتنسيق املستمر بني الرئاسة والوزارة مبا يكفل أداء املناسك 
بكل يس���ر وسهولة، داعية إلى إمتام الربط الشََّبكي بني اجلهتني بهدف 
تب���ادل وتكامل املعلومات ع���ن احلجاج والعمار والزوار وفق تنس���يق 
يتم بني املختصني في هذا اخلص���وص، والعناية بالتعاون من الناحية 
اإلعالمي���ة والتقني���ة وإمكانيتهما املتاحة ب���ني اجلهتني خلدمة احلجاج 
واملعتمرين، والتنس���يق بني اجلهتني في مجال الترجمة واستثمارها في 

توعية احلجاج واملعتمرين بلغاتهم.
كم���ا دعت إلى التعاون بني اجلهتني في تنظي���م احملاضرات والندوات 
العلمية التي يقوم بها أئمة وعلماء ومدرسو احلرمني الشريفني لضيوف 
الرحمن، أو املختصون من منس���وبي وزارة احلج - حس���ب االحتياج 
- وكذلك تبادل الزيارات واالس���تضافات للشخصيات واملؤسسات بني 

اجلهتني، لالطالع على اجلهود املبذولة في خدمة احلجاج واملعتمرين.
كم���ا بينت هذه املذكرة أن التنس���يق في التع���اون يكون من خالل من 
يحددهم الطرفان، وأش���ارت إلى أن حتدد أهداف التعاون بني الطرفني 
ونطاقه ومجاالته، وينبثق عنها برامج عمل وجلان تنس���يقية ومش���اريع 

تنفيذية لتفعيل هذا التعاون وفق اتفاقيات تفصيلية الحقة.

تفعيل االتفاقية 
جدير بالذكر أنه وبالتنس����يق مع الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب 
الطوائف، أقدمت وزارة احلج على تفعيل اتفاقية التعاون التدريبي التي 
أبرمتها مع الرئاس����ة العامة لشؤون املس����جد احلرام واملسجد النبوي 
ممثلة في إدارة التطوي����ف من خالل عقد حلقات تدريبية تعنى بتطويف 
احلجاج حول الكعبة والتي اختتمت أعمالها مؤخرًا بالعاصمة املقدسة.
وهذه احللقات التدريبية تتم ضمن )4( لقاءات متتابعة لرؤس���اء ونواب 
مكات���ب اخلدم���ة امليدانية ممن عملوا في موس���م ح���ج العام املاضي 
1434ه�، وتأتي ضمن بنود االتفاقية فيما يتعلق بأمور التطويف ومنح 

البطاقة املعنية بأمور التطويف للمطوفني مبؤسسات الطوافة.
وكش���فت وزارة احلج عن وج���ود كتاب يعنى بأم���ور احلج والعمرة مت 
اختياره من بني 3500 مؤلف ومصنف متعلق مبناس���ك احلج والعمرة، 
مت تلخيص���ه عن أهل العلم باملذاهب األربع���ة وتعميمه على مجموعات 
ومكات���ب اخلدمة امليدانية التابعة له���ا لقراءته وتطبيقه في أمور اإلفتاء 
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للمسجد  االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  مـــراعـــاة 

التفويج  بــرامــج  تطبيق  خــالل  مــن  احلـــرام 

خــاصــة أثــنــاء مــوســم احلــج وأوقــــات الـــذروة

وقطاعاتها  إداراتــهــا  ومبختلف  احلــج  وزارة 

تـــعـــبـــر عـــــن فـــخـــرهـــا واعـــــتـــــزازهـــــا بـــهـــذا 

الرائد الــبــنــاء واســتــثــمــار دورهــــا  الــتــعــاون 

حـــــســـــن الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع ضــــــيــــــوف بـــيـــت 

الــــلــــه احلـــــــــرام وإرشـــــــادهـــــــم وتــوجــيــهــهــم 

ــــــنــــــاســــــك احلــــــج خــــــــــــالل تــــــأديــــــتــــــهــــــم مل



ضيف العدد

 ي���ق���دم ال���ب���ري���د م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
احلرام  الله  بيت  حلجاج  تتيح  اخل��دم��ات 
وسهولة ُي��س��ر  ف���ي  ح��ج��ه��م  م��ن��اس��ك  أداء 

 جن��ح��ت م��ؤس��س��ات أرب�����اب ال���ط���وائ���ف في 

وتقنني  احل�����اج  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل 

اخل����دم����ات وت��ق��دمي��ه��ا ف���ي ق���ال���ب عصري

 ضمن حملة: )سلمتم.. وحفظكم الله(  التي 
نظمها البريد عّبر احلجاج عن مشاعرهم 
الشريفني احل���رم���ني  خل�����ادم  ال���ص���ادق���ة 

لضيف هذا العدد معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، رئيس مؤسسة البريد السعودي، 

خبرات إدارية عريضة، وممارسات عملية وتنفيذية متعددة، وأنشطة أكادميية وعلمية واسعة، 

ب��دأت منذ تخرجه في اجلامعة عام 1399ه���. هذا  وامل��واط��ن،  الوطن  ومسيرة حافلة في خدمة 

بجانب تشرفه بخدمة ضيوف الرحمن إبان عمله كوكيل مساعد لوزارة احلج، ثم وكيل وزارة احلج 

لشؤون العمرة، ليستمر هذا الدور في الوقت الراهن من خالل ترؤسه ملؤسسة البريد السعودي، 

الذي شهد نقالت نوعية كبيرة خالل تسّنم معاليه إلدارته منذ عام 1425ه�، ليقوم بأدوار مهمة 

وأعمال جليلة خلدمة ضيوف الرحمن. 

مكة المكرمة: الرفادة

رئيس مؤسسة البريد السعودي ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة سابقًا.. د. محمد صالح بنتن:

تختلف المواقع وتتعدد المسؤوليات والهدف 
خدمة الوطن والمواطنين وضيوف الرحمن

يقدم البريد الس���عودي نوعني من اخلدمات، تش���مل اخلدمات البريدية 
األساس���ية، مضافة إليها مجموعة متنوعة اخلدمات البريدية اإلضافية 
“املوس���مية”، الت���ي من أبرزها ش���حن ط���رود احلجاج إل���ى بلدانهم 
بأسعار تنافس���ية، وتسويق س���ندات الهدي واألضاحي خالل مواسم 
احلج، وس���ندات الفدية والصدقة طوال العام، بالتعاون والتنس���يق مع 
ثلة في الهيئة التنس���يقية  مؤسس���ات الطوافة األهلية مبكة املكرمة، ممُ
ملؤسس���ات أرباب الطوائف، وتس���ويق ش���رائح االتص���االت وبطاقات 
شحنها، ونقل عبوات ماء زمزم اخلاصة باحلجاج من مقار سكنهم إلى 
مدين���ة احلجاج مبطار امللك عبدالعزيز الدولي، والتس���ويق احلصري ل� 
“وجبة حاج”، وإص���دار اخلرائط اجلغرافية ملكة املكرمة واملدينة املنورة 
واملشاعر املقدس���ة وتوزيعها على احلجاج واملشاركني في أعمال احلج 
لتسهيل اس���تداللهم على املواقع وتسهيل تنقالتهم، مع االلتزام بتقدمي 
جميع اخلدمات لضيوف الرحمن بجودة عالية وفي زمن قياسي، لتتحول 
س���لوكيات موظفي املؤسسة احلس���نة، إلى جزء من الذكرى الطيبة في 

أذهان احلجاج عن رحلة عمرهم ألداء مناسك احلج.

25 العدد العاشر  رمضان  1435ه� العدد العاشر  رمضان  1435ه� 24



مهندس مرموق
معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت رئيس مؤسسة البريد السعودي 
حائز على درجة الدكتوراه في هندس���ة احلاس���ب من جامعة “كولورادو 
بولدر” عام 1409ه�، واملاجس���تير في الهندس���ة الكهربائية من جامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن في عام 1402ه�، والبكالوريوس في الهندس���ة 
الكهربائية، من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام 1399ه�. وشغل في 
السابق مناصب عدة منها وكيل وزارة احلج لشؤون العمرة عام 1421ه�، 
ووكيل وزارة احلج املساعد خالل الفترة من عام 1418ه�، حتى 1421ه�، 
وعميد كلية العلوم وهندسة احلاسب اآللي خالل الفترة من 1411ه�، إلى 
1417ه�، وغيرها.كما أن معاليه حائز على عدة جوائز عاملية منها جائزة 

أفضل مدير تقني في الش���رق األوسط )ITP( عام 2002م، وجائزة 
أفضل مدير تنفيذي في الش���رق األوس���ط عام 2008م، ووفقه 

الل���ه تعالى لتحقيق العديد من اإلجن���ازات العملية والعلمية 
التطبيقية، كما أنه عضو في العديد من اجلمعيات العلمية، 
م علمي لعدد من املجالت العلمية املتخصصة س���واء  حِكّ وممُ
العاملية أو احمللية التابعة للجمعيات السعودية. وفي مجال 
األنش���طة العلمية واألكادميية والتأليف، ألّف وشارك في 

حّكم ومنشور، وكذلك  تأليف ما يزيد على 100 بحث علمي ممُ
شارك في كتابة الكثير من التقارير العلمية املنشورة واملقدمة 

للهيئات العاملي���ة. وألقى العديد من احملاض���رات العلمية والعامة 
داخل وخارج اململكة وفي مئات املؤمترات احمللية والعاملية.

وبتاريخ 1425/05/16ه�، صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا ملؤسسة البريد 
الس���عودي باملرتبة املمتازة، وملسيرته احلافلة ومشواره الطويل في خدمة 

ضي���وف الرحمن – س���ابقًا وفي الوقت الراهن – ارت���أت “الرفادة” أن 
تلتقيه لتسليط الضوء على بعض هذه األعمال، فكان هذا اللقاء..

التعاون مع” التنسيقية”
بدأن���ا حوارنا مع معاليه بس���ؤال عن أهم اخلدمات الت���ي يقدمها البريد 
جاج ومعتمرين وزوار ملسجد الرسول  الس���عودي لضيوف الرحمن من حمُ
صل���ى الل���ه عليه وس���لم، فأجاب بقوله: “إن مش���اركة مؤسس���ة البريد 
الس���عودي في مواس���م احلج تأتي في س���ياق توجيه���ات حكومة خادم 
احلرمني الش���ريفني املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظ���ه الله - لتقدمي 
منظوم���ة متكاملة من اخلدمات التي تتيح حلجاج بي���ت الله احلرام أداء 
مناس���ك حجهم في يمُسر وس���هولة، ومن هذا املنطلق تتشرف 
املؤسسة – شأنها شأن جميع قطاعات الدولة – بخدمة 
حجاج بيت الله احلرام، وتعلن قبل بدء كل موسم حج 
عن استكمال خطتها التش���غيلية السنوية خلدمتهم 
في مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدسة 
ومحافظة ج���دة، وحترص كل احل���رص على أداء 
واجباته���ا الدينية في هذا اجلان���ب، وتقدمي دورها 
الوطني في دعم جهود احلكومة السعودية بقطاعاتها 
املختلف���ة في إجناح خطط احلج، إضاف���ة إلى االلتزام 
برسالتها اإلنس���انية مبساعدة احلجاج وإرش���ادهم، وتلبية 
جميع احتياجاتهم .”ويضيف: “وفي هذا السياق.. تعقد اجتماعات عدة 
قبل بداية موسم احلج، مع املسؤولني في بعض اجلهات التي تعد شريكة 
في تقدمي اخلدمات لضيوف الرحمن، مثل إدارة مش���روع اململكة العربية 
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الخطة التشغيلية
وأض����اف معالي الدكتور محمد بننت: “كما أود أن أثمن عاليًا صدور 
أمر صاحب الس����مو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير 
منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية – الس����ابق - بضرورة 
اعتم����اد وجود خدمة( العنوان الوطني) في جميع مس����اكن احلجاج، 
بهدف تسهيل وصول القطاعات اخلدمية إلى تلك املساكن في حاالت 
الط����وارئ، والذي يأتي تتويجًا العتماد العديد من اجلهات احلكومية، 
ومنه����ا الدوريات األمنية، واملرور، واله����الل األحمر، وأمانة العاصمة 
املقدسة، االستفادة من العناوين البريدية التي توفرها مؤسسة البريد 
السعودي ضمن خدمة: (العنوان الوطني)، في االستدالل على املواقع 
داخل األحياء السكنية باملدن، نظرًا لدقتها وسهولة الوصول إليها”. 
ومضى قائاًل: “وانتهز هذه الفرصة لكي أمُشير إلى أن خطة مؤسسة 
البريد الس����عودي التش����غيلية اخلاصة مبواس����م احلج تشمل نوعني 
من اخلدمات،( خدمات بريدية أساس����ية، وخدم����ات بريدية إضافية 
موس����مية(، وأنها تهدف إلى مراعاة يس����ر وس����هولة حصول احلاج 
والعاملني في موس����م احلج على اخلدمات التي تقدمها املؤسسة مبكة 
املكرمة واملشاعر املقدس����ة، عبر مكاتبها وفرق التسويق التابعة لها، 
والعم����ل على تقدمي اخلدمة البريدية بجودة عالية وفي زمن قياس����ي، 
وتوفير رحالت للنقل البريدي خلدم����ة البريد املمتاز لضمان وصولها 
ف����ي الوقت احملدد، كما تهدف اخلطة أيض����ًا إلى تقدمي خدمة توزيع 
س����ندات الهدي واألضاحي للعام السادس على التوالي بالتعاون مع 
البنك اإلسالمي للتنمية، وتيسير حصول احلجاج على تلك السندات، 
من خالل مكاتب البريد واألكش����اك التابعة للبريد السعودي املنتشرة 
في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وعبر موقعها اإللكتروني، إلى جانب 

السعودية لإلفادة من حلوم الهدي واألضاحي الذي يشرف البنك اإلسالمي 
للتنمية على تنفيذه، ومكتب الزمازمة املوحد، وشركات االتصاالت، وغيرها 
من اجلهات، ملناقش���ة العديد من املوضوعات اخلاصة بهذا اجلانب، وفي 
مقدمها موضوع نقل عبوات ماء زمزم اخلاصة باحلجاج في موسم احلج، 
من مقر مش���روع امللك عبدالله بن عبدالعزيز لس���قيا زمزم مبكة املكرمة، 
إلى مقر ش���ركات الطيران الناقلة للحجاج مبطار امللك عبدالعزيز الدولي 
بج���دة، أو ملطار األمير محمد ب���ن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة، وفق 
اآلليات الت���ي يتم عرضها في هذه االجتماعات التي تتم في إطار تعاون 
“الهيئة التنس���يقية” مع مؤسس���ة البريد الس���عودي وفي إطار التنسيق 
معها في عدة مجاالت، ومنها تعريف احلجاج بخدمة الطرود التي تقدمها 
املؤسس���ة للحجاج، والتعاون معها للحد من وجود األوزان اإلضافية في 

طرود املغادرين إلى بلدانهم بعد انتهاء موسم احلج”.

تقدمها  ال��ت��ي  ال��ط��رود  بخدمة  التعريف   

امل��ؤس��س��ة ل��ل��ح��ج��اج وب��ح��ث ال��ت��ع��اون للحد 

املغادرين ط��رود  في  اإلضافية  األوزان  من 

 ن����ق����ل ع������ب������وات م��������اء زم����������زم اخل����اص����ة 
ب��احل��ج��اج م���ن م��ك��ة امل��ك��رم��ة إل���ى مقرات 
باملطارات لهم  الناقلة  ال��ط��ي��ران  ش��رك��ات 
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منها خدمة الطرود للحاج واملعتمر التي تهدف إلى اإلسهام في احلد 
م����ن وجود األوزان اإلضافية، التي جتبر ش����ركات النقل اجلوي على 
ع����دم التعامل معها وش����حنها إال مبعايير مختلفة وأس����عار قد تكون 
مكلفة على احلاج أو املعتمر، رمبا ال ميلكها أصالً، األمر الذي أسهم 
ويس����هم في تأخير رحالت املغادرة عن مواعيده����ا احملددة، فعمدت 
املؤسس����ة إلى تقدمي هذه اخلدمة بأسعار تنافس����ية تبدأ من خمسة 
ري����االت عن الكيلوجرام الواحد، ومبا يحقق جلميع األطراف أهدافهم 
في حج خاٍل من العقبات واإلش����كاالت، وتضمن املؤسسة وصول تلك 
الطرود للمس����تفيدين - احلاج أو املعتم����ر أو ذويهم – في بلدانهم، 
ولقد حققت هذه اخلدمة – ولله احلمد – جناحات كبيرة، حيث ش����هد 
موسم حج العام املاضي 1434ه�، إقبااًل كبيرًا من احلجاج على هذه 
اخلدمة التي أتاحتها املؤسس����ة بأسعار مناس����بة، األمر الذي خفف 
على احلاج مش����قة التنقل بأمتعته وإرسال هداياه لذويه خالل وجوده 
في اململكة، وحرصًا من املؤسس����ة على التسهيل على احلجاج فإنها 
نشرت عددًا من النقاط املتحركة الستالم الطرود في األماكن القريبة 
م����ن وجودهم أو من خالل التنس����يق مع مكاتب ش����ؤون احلجاج في 

مقرات سكنهم”.

متكينهم من احلصول على كروت الش����حن وش����رائح اجلوال اخلاصة 
بجميع مقدمي خدمات االتصاالت في السعودية، وإتاحة شراء أجهزة 
الهاتف اجلوال للحجاج بأسعار تنافسية مبوجب اتفاقات خاصة مع 
بعض الش����ركات املنمُتجة، وكذلك متكينهم من ش����راء كروت وبطاقات 
املعايدة وإرس����الها إلى أقاربهم ف����ي أوطانهم التي قدموا منها، وذلك 
من خالل فرق التس����ويق واملكاتب البريدية املنتش����رة في مكة املكرمة 
واملش����اعر املقدس����ة واملنافذ الدولية، كما أن البريد الس����عودي يقدم 
أيضًا خدمة الفدية والصدقة طوال العام، من خالل مكاتبه املنتش����رة 
ف����ي جميع أرجاء اململكة، وعبر موقعه اإللكتروني، كما أن املؤسس����ة 
تتول����ى - نيابة عن املس����تودع اخليري في مكة املكرمة - التس����ويق 
احلص����ري لوجبة احل����اج، للراغبني في أعمال اخلي����ر بالتبرع بقيمة 
وجبات الطعام للحجاج، وبيعها وتس����ويقها على احلجاج أنفسهم عبر 
مكاتبه����ا البريدية، وعبر مندوبي التس����ويق التابعني لها العاملني في 
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، وكذلك تسويق سندات الكفارة وإطعام 

املساكني لصالح املستودع”.

تجنيد الطاقات
وح����ول هذا احملور أضاف معاليه: “ولتحقيق هذه األهداف مجتمعة، 
وغيرها، أود أن أمُش����ير إلى أن البريد الس����عودي نفذ خطته ملوس����م 
ح����ج العام املاضي 1434ه�، بتجني����د نحو 350 موظفًا موزعني على 
جمي����ع األعمال امليدانية واإلدارية واخلدمات املس����اندة، واس����تحدث 
مكاتب ميدانية مؤقتة في محيط احلرم املكي الش����ريف، وكذلك توجيه 
ع����دد من مندوبي املبيعات اجلائلني إلى مواقع وجود احلجاج ومقرات 
س����كنهم، كما أن املكاتب املؤقتة قد عملت إلى جانب املكاتب البريدية 
األساسية في مكة املكرمة، إلى جانب مجموعة مكاتب ميدانية منتشرة 
في املش����اعر املقدس����ة، بجانب مشاركة فرق تس����ويق عدة في تقدمي 
خدمات املؤسس����ة املختلفة ميدانيًا إلى احلجاج في مواقع وجودهم، 
م����ع إعداد خطة ط����وارئ خلدمة احلجاج، ملواجه����ة أي حدث طارئ 
في مكة املكرمة واملش����اعر املقدس����ة يؤثر في إمكانية تقدمي اخلدمات 
البريدي����ة وفق اخلطة التش����غيلية املعتمدة، مع التأكيد بأن مؤسس����ة 
البريد السعودي تسعى إلى االعتماد على اجلانب التقني في خدماتها 
املقدمة للحج����اج، والعمل على تقدمي اخلدمات بأس����لوب حديث، مع 
احملافظة على الظهور والوجود بصورة مشرفة تليق بكيانها كمؤسسة 
حكومي����ة تق����دم خدماتها لضي����وف الرحمن والعاملني في املواس����م، 
بأحدث الوسائل واألس����اليب التقنية احلديثة، من خالل احلرص على 
متيز مظاهر سلس����لة مكاتبها، إلى جانب االعتم����اد على فريق عمل 
متميز األداء، كما متتد خدمات مؤسسة البريد السعودي خالل موسم 
احلج أيضًا إلى منطقة املدينة املنورة، إذ حرصت املؤسسة على خدمة 
زوار املس����جد النبوي الشريف، عبر تقدمي معظم اخلدمات األساسية 
واملوس����مية، ومنها خدمة ط����رود احلجاج”. وميض����ي معالي رئيس 
مؤسس����ة البريد الس����عودي قائاًل: “وهكذا يتضح أن مؤسسة البريد 
الس����عودي قد أطلقت مجموعة كبيرة ومتنوعة من اخلدمات واملنتجات 
اخلاص����ة التي تلب����ي متطلبات حجاج بيت الله احل����رام عبر مكاتبها 
املنتش����رة في مكة املكرمة واملشاعر املقدس����ة واملدينة املنورة، والتي 

ب���إص���دار ط���واب���ع بريدية  ال��ب��ري��د  مت��ي��ز 
واملكانة  الشعيرة  عظم  بحكم  احل��ج  ع��ن 
اململكة ب���ه���ا  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  اإلس����الم����ي����ة 

ي���ق���دم ال���ب���ري���د م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 

احلرام  ال��ل��ه  بيت  حل��ج��اج  تتيح  اخل��دم��ات 

وسهولة ُي��س��ر  ف���ي  ح��ج��ه��م  م��ن��اس��ك  أداء 
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ه���و احلج في العقود املاضي���ة، هناك متغيرات كثي���رة وظروف مختلفة 
ب���ني املاضي واحلاضر كما ذكرت لك س���لفًا، وإنني أنظر إلى واقع هذه 
املؤسس���ات في الوقت احلالي على أنها تسير بخطى ثابتة للوصول إلى 
أهدافه���ا املرجوة، وتلقى كل الدعم والتش���جيع من والة األمر، وما قرار 
تثبيته���ا وإلغاء الصفة التجريبية عنها، إال أكبر دليل على ذلك، كما إنني 
أنظ���ر بعني التف���اؤل إلى مس���تقبلها، إذا ما أمُعي���دت هيكلتها وأعطيت 

استقالليتها في اتخاذ قراراتها”.

دليل إرشادي
وعاد معاليه للحديث عن إس���هامات البريد الس���عودي في خدمة حجاج 
البيت العتيق قائاًل: “حترص مؤسس���ة البريد السعودي في كل عام على 
طباعة خرائط مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة وتوزيعها على 
احلجاج واملشاركني في أعمال احلج لتسهيل استداللهم على املواقع وتسهيل 
تنقالتهم، حيث تصدر سنويًا نحو 300 ألف خريطة ورقية وإلكترونية بعد 
حتديث بياناتها إلبراز املشاريع الضخمة التي تنفذها احلكومة السعودية 
خلدمة ضي���وف الرحمن، وحترص على توزيعها عل���ى اجلهات احلكومية 
املعني���ة بخدمة احلجاج وعلى مكاتبها املنتش���رة في مكة املكرمة واملدينة 
املنورة واملش���اعر املقدسة لتوزيعها على احلجاج والزوار واملعتمرين، كما 
طورت املؤسس���ة موقعًا إلكترونيًا خاصًا، يتضمن خريطة رقمية تفصيلية 
للعناوين في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، وحّدثت خاصية حتديد أقصر 
املسارات للوصول إلى املواقع من خالل حتديد نقطتي البداية والنهاية، ما 
يسهل عملية إرشاد احلجاج التائهني ووصول خدمات الطوارئ واخلدمات 
األخ���رى إلى املواقع املطلوبة في أس���رع وقت مكن، وقامت املؤسس���ة 
في العام املاضي بتحديث محركات البحث عبر املوقع ألس���ماء املنش���آت 
اخلدمية، مثل الفنادق، ورقم املخيم، واسم احلملة حلجاج الداخل، لتيسير 
اس���تدالل احلجاج عليها، وميكن الوصول إلى هذا املوقع على العنوان”، 
ويضيف: “وحترص املؤسس���ة على املس���اهمة في إرش���اد حجاج بيت 
الل���ه احلرام من خالل توزيع: (الدليل اإلرش���ادي( ملك���ة املكرمة واملدينة 
املنورة واملشاعر املقدسة مجانًا، انطالقًا من مسؤوليتها االجتماعية جتاه 
ضيوف الرحم���ن، بعد أن قامت بتحديثه في موس���م حج عام 1434ه�، 
متضمنًا مناذج متعددة من اخلرائط الورقية واإللكترونية لتس���اعد حجاج 
بي���ت الله احلرام ومنس���وبي اجلهات احلكومية العامل���ة في مكة املكرمة 
واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة في االستدالل على وجهاتهم”. ويضيف 
معال���ي الدكتور محمد صال���ح بننت: “كما حققت املؤسس���ة الريادة في 
مج���ال إصدار طوابع بريد خاصة باحلج والعمرة، ومن اخلدمات األخرى 
الت���ي تقدمها لضيوف الرحمن، خدمة بي���ع الطوابع البريدية التي حتظى 
بقبول وإقبال احلجاج، خصوصًا ما يتعلق منها باألماكن املقدس���ة، ومن 
بينها طابع حج عام 1434ه�، الذي يمُعد أحدث إصدارات املؤسس���ة من 
الطوابع، وذلك من منطلق ومن منظور: )الطوابع.. مرآة املجتمع والواقع)، 
كم���ا هي رؤية املؤسس���ة، انطالقًا من أن طابع البريد يعد س���فيرًا يطل 
عل���ى البعيد قبل القريب، ويحمل في مكنونه الصغير لوحة تعريفية للوطن 
جلميع ش���عوب العالم، كما أن للطوابع البريدي���ة بمُعد ثقافي ومعرفي في 
مضمونها الذي يوثق ويبرز جوانب تاريخية وحضارية وإنس���انية وتنموية 

مواكبة التطلعات
وملعالي���ه إس���هامات كبيرة في دعم مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، ورقيها 
وتطوره���ا، حي���ث أمضى رحلة طويل���ة معها امتدت طوال فت���رة عمله في 
وزارة احل���ج، وعنها وع���ن هذه املرحلة يقول: “ما ال ش���ك فيه أن هنالك 
تطورات كبيرة حدثت لهذه املؤسس���ات منذ ذلك الوقت، لالرتقاء باخلدمات 
وحتقيق تطلعات القادة – أيدهم الله - ومواكبة الزيادات الكبيرة في أعداد 
احلج���اج، لتنجح جناحًا باه���رًا في التفاعل مع متطلب���ات احلاج، وتقنني 
اخلدمات املقدم���ة له، وتقدميها في قالب عص���ري حديث ومتطور، يواكب 
متطلبات العصر احلديث، الذي أصبحت فيه اخلدمات تقدم بش���كل مهني 
واحترافي متخصص ومدروس ومخطط له، عن طريق التوسع في استخدام 
التقنية، وحتولها إلى مؤسسات إلكترونية في نظمها اإلدارية واملالية، لرفع 
مس���توى األداء وزيادة اإلنتاجية، وتطوير بعض األمور التي خضعت لكثير 
من الرؤى اجلديدة واخلطط والدراسات والبحوث وورش العمل، كموضوع 
التفويج ملنشأة اجلمرات، واالستقبال، والنقل، واإلعاشة، على سبيل املثال، 

وتهيئة الكوادر البشرية لتحقق االرتقاء مبستوى األداء”.
ويضيف: “كما جنحت هذه املؤسس���ات في استقطاب املطوفني وأبنائهم 
وتوظيفهم في أقس���امها وإداراتها املختلفة، لالس���تفادة منهم، وإلتاحة 
الفرصة لهم في مواصلة العمل في خدمة ضيوف الرحمن، فرؤية كثير من 
الكفاءات الش���ابة تتولى قيادة هذه املؤسسات، ووجود كثير من أصحاب 
املناصب القيادية العليا، كوكالء الوزارات واملهندسني واألطباء واملهنيني، 
أعضاء في مجالس إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائف، يبعث الغبطة 
والس���رور في النفس، ما يؤكد أن هذه النخب تتشرف بالعمل في هذه 
املهن، شأنها شأن بقية املهن األخرى، بسبب أن شرف االنتماء إلى هذه 
املهن – حتديدًا - يجعل اجلميع يتهافت على اخلوض في مضمارها رغم 
ضعف املردود املادي، ويكفيهم أن شرف خدمة ضيوف الرحمن مردوده 
عظيم عن���د الله تعالى، لتضيف هذه الكوادر املس���تنيرة إلى هذه املهنة 
الكثير من اجلوانب العلمية واملهنية، ولتس���يير دفة العمل فيها بأس���لوب 
عصري حديث، يواك���ب متطلبات العصر، ويضاهي أحدث وأفضل نظم 

اإلدارة في املنشآت اخلدمية املشابهة، في مختلف دول العالم. 
ويضيف معاليه: “فما تقوم به املؤسسات حاليًا بشكل جماعي ومؤسسي 
منظم ال ميكن أن يقوم به الفرد مهما كانت قدراته الفكرية أو اجلسمانية 
أو املادي���ة، فالعمل اجلماعي أمر ال يختل���ف عليه اثنان من حيث القوة، 
ويد الله مع اجلماع���ة، واحلج من النواحي التنظيمية واإلدارية ليس كما 

على  احل������ص������ول  م������ن  احل������ج������اج  مت����ك����ني   
س����ن����دات ال����ه����دي واألض�����اح�����ي م����ن خ���الل 

املنتشرة واألك�����ش�����اك  ال���ب���ري���د  م���ك���ات���ب 

البريد  “شركاء  م��ع  متوالية  اجتماعات 
ضيوف  خل���دم���ة  ال��س��ب��ل  أجن����ع  “لبحث 
ال��رح��م��ن وت���ق���دمي ك���ل ال��ت��س��ه��ي��الت لهم
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التحدي���ات احلاصلة في صناعة البري���د - عامليًا وإقليميًا - محورها 
الرئيس بناء الش���بكات البريدية املتكاملة؛ إذ ينطلق البريد السعودي 
ف���ي منهجيت���ه التنفيذية وفلس���فته اإلدارية من خالل تأس���يس عدة 
شبكات إستراتيجية متكاملة ومتداخلة؛ تشكل اإلستراتيجية البريدية 
احلديث���ة”. وميضي: “وإجابة عن الش���ق الثاني من س���ؤالك حول 
صد من ش���هادات متي���ز وتفوق، فقد حصدت  أهم اإلجنازات وما حمُ
مؤسسة البريد السعودي - ولله املنة والفضل – العديد من اجلوائز، 
ومنه���ا جائزة ريادة األعمال في مجال نظم املعلومات اجلغرافية لعام 
2012م، وذلك من معهد أبح���اث النظم البيئية في الواليات املتحدة، 
كما نالت جائزة األداء لعام 2013م، التي منحت وفق معايير محددة 
وواضحة لقي���اس أداء مقدمي خدمة البري���د العاجل في جميع دول 
العال���م، وفي عام 2013م املنصرم، حصلت املؤسس���ة على اجلائزة 
األول���ى ملراكز االتصال احلكومية خلدمة العم���الء في منطقة اخلليج 
العربي التي متنحها منظم���ة )In Sights(  ضمن فعاليات مؤمتر 
ومعرض الشرق األوس���ط ملراكز االتصال، الذي عقد في مدينة دبي 

خالل الفترة من 4 – 5 يونيو 2013م”. 
ويختم معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت رئيس مؤسسة البريد 
الس���عودي حديثه بقوله: “إميانًا بأن التطوير احلقيقي في املنظمات 
إمن���ا ينبع من الداخل، فإننا نؤكد دائمًا على ضرورة دفع منس���وبي 
املؤسس���ة إلى املش���اركة وتطوير مرفق البريد من خالل توفير أفضل 
الس���بل لتمكني املوظف من االرتقاء بأداء عمله واملشاركة في صناعة 
العمل اإلبداعي واالبتكاري لتحس���ني ومتيز ج���ودة العمل البريدي، 
ولهذا الغرض استحدثت اإلدارة العامة للجودة برنامج: )تطوير) الذي 
يهدف إلى توسيع دائرة مشاركة موظفي البريد في العملية التطويرية، 
مع التأكيد على جميع منس���وبي املؤسسة املكلفني بالعمل في مواسم 
احل���ج خلدمة احلجاج، باحلرص على أن يكونوا على قدر املس���ؤولية 
الكبي���رة املوكلة إليهم، وتقدمي أفض���ل اخلدمات إلى ضيوف الرحمن 
القادمني من جميع أرجاء العالم، ومس���اعدتهم في احلصول على كل 
ما يحتاجون إليه، وإرش���ادهم إلى حيث يريدون الوصول، ومطالبتهم 
بالس���عي إلى تقدمي صورة مشّرفة عن بلدهم واملؤسسة التي يعملون 
فيها، من خالل االلتزام بجودة اخلدمة وبشاش���ة االستقبال، لتتحول 
سلوكياتهم احلس���نة إلى جزء من الذكرى الطيبة في أذهان احلجاج 

عن رحلة عمرهم ألداء مناسك احلج”.

ملختل���ف بلدان العالم، بعيدًا عن املفهوم الس���ائد أن الطابع قيمة األجرة 
التي يتقاضاها البريد مقابل إيصال الرسالة، ولذا.. فقد أبرزت املؤسسة 
في جميع إصداراتها - ومن بداية أعمالها - هوية الس���عودية اإلسالمية 
وإرثه���ا املعرفي ومنجزها احلضري عل���ى مختلف الصعد، وكان إلصدار 
طاب���ع بريدي عن احل���ج من املوضوعات التي متيزت به���ا جملة الطوابع 
السعودية بحكم عظم الشعيرة واملكانة اإلسالمية التي تتمتع بها اململكة، 
إذ دأبت املؤسس���ة على امتداد نحو أربعة عقود على إصدار طابع سنوي 
تذكاري يتناول موضوعات ذات عالقة باحلج، فأصدرت املؤسسة في عام 
1398ه�، أول طابع ع���ن احلج حمل عنوانه ركنًا من أركانه وهو الوقوف 
بعرف���ة وبقيمة 20 و80 هللة، وتوالت اإلص���دارات في األعوام التي تلتها 
متناولة بقية أركان احلج من اإلحرام والس���عي وطواف اإلفاضة، تال ذلك 
واجب���ات احلج مثل رمي اجلمار واملبيت في مزدلفة والوقوف في املش���عر 
احلرام واملبيت مبنى أيام التش���ريق، وطواف الوداع ثم طرحت طوابع عن 
املس���اجد في املشاعر املقدسة.. مس���جد اخليف ومسجد منرة واملسجد 
احلرام، فيما تناولت في اإلصدارات التي تلتها املواقيت.. الس���يل الكبير، 
واجلحفة، وذي احلليفة، وذات عرق، ويلملم، والتنعيم، ثم أبرزت أماكن في 
احل���ج لبئر زمزم وأنفاق مكة املكرمة وخي���ام احلجاج في منى، وأصدرت 
في السنوات التي تلتها طوابع عن استقبال احلجاج القادمني جوًا وبحرًا، 
أما في السنوات األخيرة فأصدرت طوابع عن املشاعر واخلدمات املقدمة 
لضيوف الرحمن موش���حة بآيات قرآنية، وأعقبها في  الس���نوات 1430- 
1431 – 1432 – 1433ه�، إصدارات تذكارية تناولت مشاريع التطوير 
في منش���أة اجلمرات والتوسعات املصاحبة وس���اعة مكة املكرمة، وقطار 
املشاعر املقدسة، والتوسعات اجلديدة في احلرمني الشريفني، ومع موسم 
حج عام 1434ه�، جاء الطابع بش���كل ميز بألوان س���وداء وذهبية على 
غرار ش���كل الكعبة املشرفة، مكون من أربعة أشكال من فئة ريالني، األول 
منه���ا بصورة الكعبة املش���رفة وكتب عليه عبارة: )احل���ج املبرور ليس له 
أج���ر إال اجلنة)، والثاني صورة لصعيد عرف���ات كتب عليه عبارة: (احلج 
عرفة)، والثالث بصورة املس���جد احلرام وكتب عليه عبارة: )عيد األضحى 
املبارك)، فيما الطابع الرابع حمل صورة املسجد النبوي وكتب عليه: )حج 
مبرور وس���عي مش���كور)، ويؤّكد اإلقبال الذي وجدته هذه الطوابع حقيقة 
ية إلى قيمة معنوية أغلى وأس���مى،  أن الطابع البريدي يتجاوز قيمته املاِدّ
بوصفه سفيرًا لألوطان، وشاهدًا على العصر، وسجاًل حقيقيًا للمناسبات 

واألحداث والفعاليات الوطنَيّة واإلقليمَيّة والتاريخية”.

النشأة والتطور
ورّدًا على س���ؤالنا حول نش���أة املؤسس���ة وتطورها، وأبرز إجنازاتها وما 
حصدته من ش���هادات متيز وتفوق، أجاب معالي الدكتور محمد بننت قائاًل: 
“مت حتويل املديرية العامة للبريد إلى مؤسسة عامة بقرار من مجلس الوزراء 
في 1423/03/29ه�، وهي تعمل وفق فلس���فة القطاع اخلاص، وفي هذه 
املرحل���ة بدأ البريد عهدًا جديدًا يح���دوه األمل في قفزة هائلة في اخلدمات 
البريدية، فقد مت اس���تحداث إدارات وتقدمي خدم���ات جديدة واإلعالن عن 
مشروع للعنونة والتوصيل احلديث إلى املنازل بهدف بناء مؤسسة عصرية 
تقوم بأعم���ال البريد التقليدية وغير التقليدية بطريقة حضارية، كما أود أن 
أمُش���ير إلى أن املؤسس���ة قد عمدت إلى إس���تراتيجية متقدمة تراعي حجم 

زوار  خ����دم����ة  ع���ل���ى  ح����رص����ت  امل����ؤس����س����ة   

ت����ق����دمي معظم  ع���ب���ر  ال���ن���ب���وي  امل���س���ج���د 

اخل��������دم��������ات األس������اس������ي������ة وامل����وس����م����ي����ة

 اعتماد وجود خدمة   )العنوان الوطني(  في 
مساكن احلجاج لتسهيل وصول القطاعات 
اخل���دم���ي���ة إل���ي���ه���ا ف����ي ح������االت ال����ط����وارئ
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المـلف

نيابًة عن صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس دارة امللك 
عبدالعزيز، افتتح معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، الندوة العلمية التي نظمتها جامعة أم القرى - ممثلة 
في كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة، بالشراكة مع وزارة احلج وإمارة منطقة مكة املكرمة - بعنوان: 
)الطوافة واملطوفني(، وذلك في الثاني والعشرين من شهر صفر املنصرم، بقاعة امللك عبدالعزيز التاريخية في املدينة اجلامعية 
واملختصني. والباحثني  العلماء  من  نخبة  ومبشاركة  الطوائف،  أرب��اب  مؤسسات  إدارات  مجالس  ورؤس��اء  املكرمة،  مبكة  بالعابدية 

مكة المكرمة: الرفادة

ندوة علمية تسلط الضوء على 
“الطوافة” وترصد أدوار المطوفين

إب���������راز ج����ه����ود امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة 
ف���������ي ال������ع������ن������اي������ة ب�������ال�������ط�������واف�������ة وامل������ط������وف������ني 
وت������ط������وي������ره������ا وخ�������دم�������ة ض������ي������وف ال����رح����م����ن

بمشاركات فعالة للهيئة التنسيقية ومؤسسات أرباب الطوائف
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ال���رع���اي���ة ال���ك���رمي���ة ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا مهنة 

ال��ط��واف��ة وامل��ط��وف��ني ل��ي��س��ت ول��ي��دة ال��ي��وم أو 

ال���س���اع���ة إمن�����ا ه����ي رع����اي����ة ع��ت��ي��ق��ة عريقة

إبراز الجهود 
هدفت الندوة العلمية إلبراز جهود اململكة العربية الس���عودية في العناية بالطوافة 
واملطوف���ن وتطويرها، وخدمة ضيوف الرحم���ن وخدمة تاريخ مكة املكرمة، وإبراز 
دورها ومكانتها من خالل أدوار الطوافة واملطوفن جتاه ضيوف الرحمن من حجاج 
ومعتمرين وزوار ملسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين يفدون إليها في كل 
عام من مشارق األرض ومغاربها، وسط عناية ورعاية كاملة وشاملة من والة األمر 
في هذه البالد املباركة، وتسليط الضوء على ماهية الطوافة وتاريخها وأخالقياتها، 
وإليض���اح جهود املطوفن في خدم���ة حجاج بيت الله احلرام، وإبراز أدوارهم في 
احلي���اة العام���ة مبكة املكرمة، وكذل���ك إلبراز أثر الطوافة عل���ى املجتمع املكي - 
اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا - ورصد الوثائق اخلاصة بالطوافة واملطوفن، وإثراء 



وأق���ر فيه مهنة الطوافة ف���ي أهلها بثاقب رأيه وبعد نظره مل���ا عرف لهم من دور 
مه���م في خدمة حجاج بيت الله احلرام، وأص���در األنظمة والتعليمات التي تعرف 
بأدوارهم ومسؤولياتهم وما لهم وما عليهم، وحرص على هذا النهج من بعده أبناؤه 
البررة امللوك س���عود وفيصل وخالد وفه���د - رحمهم الله - مطورين وراعن ملهنة 
الطوافة واملطوفن، إلى أن انتقل العمل الفردي إلى عمل مؤسساتي منظم يسعى 
لتطوير آليات العمل باستخدام وسائل التقنية احلديثة، مبا ميكنهم من أداء عملهم 
للتيس���ير على حجاج بيت الله احلرام أثن���اء أدائهم الفريضة.. وقال: “واليوم في 
عهد خادم احلرمن الش���ريفن امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله 
- راعي العلم واملعرفة، الذي تس���تمر في عهده املبارك املسيرة املوفقة مبتواليات 
عمالقة من املش���اريع الكبرى: التوس���عة الكبرى غير املسبوقة للحرمن الشريفن 
واملطاف واملس���عى واملش���اعر املقدسة بإنشاء منشأة جس���ر اجلمرات، ويستمر 
العطاء واإلجناز والتنمية للوطن واملواطن وما يخدم اإلسالم واملسلمن في إجناز 
املعمورة، وتستمر الرعاية للطوافة واملطوفن ويصدر قرار مجلس الوزراء رقم 81 
عام 1428ه� بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها احلالية: )املطوفون - 
األدالء - الوكالء - الزمازمة(، وتتوالى الرعاية الكرمية بصدور املوافقة الس���امية 
الكرمية على إقامة هذه الندوة التي ينظمها كرس���ي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
لدراس���ات تاريخ مكة املكرمة في صرح علمي عريق ش���امخ، جامعة أم القرى في 

الفكر التاريخي بالدراسات التاريخية اخلاصة بالطوافة واملطوفن.
كم���ا افتتح معالي وزير التعليم العالي معرض الصور التاريخية لكرس���ي األمير 
س���لمان بن عبدالعزيز لدراس���ات تاريخ مكة املكرمة، املتضمن العديد من الصور 
التاريخية واحلديثة ملكة املكرمة واملس���جد احلرام واملشاعر املقدسة، واستمع إلى 
ش���رح مفصل من قبل املش���رف العام على الكرسي الدكتور عبدالله الشريف عن 

مضامن الصور وتاريخها.
وكان احلفل اخلطابي املعد لهذه املناس���بة قد بدئ بتالوة آيات من القرآن الكرمي. 
عقب ذلك ش���اهد احلضور عرضًا تعريفيًا عن كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
لدراس���ات تاريخ مكة املكرمة وإجنازاته وأهدافه وبرامجه احلالية واملستقبلية، إلى 

جانب التعريف بالندوة.
أعقب ذلك كلمة املش���رف العام على كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات 
تاري���خ مك���ة املكرمة رئيس اللجن���ة التنظيمية للندوة الدكتور عبدالله بن حس���ن 
الش���ريف، والتي أكد فيها أن تأس���يس الكرسي بالش���راكة بن جامعة أم القرى 
ودارة املل���ك عبدالعزيز وبتمويل كرمي م���ن وزارة التعليم العالي، جاء اهتمامًا من 
صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعلم 
التاريخ ودعمًا للدراس���ات التاريخية وخاصة تاريخ مدينة مكة املكرمة واستمرارًا 
جله���وده في خدمة التاريخ الوطني واإلس���المي. وأضاف الدكتور الش���ريف أن 
الكرس���ي مكماًل لدور دارة امللك عبدالعزيز ومركز تاريخ مكة املكرمة واملؤسسات 
العلمية في حتقيق التميز واإلبداع البحثي وإثراء للشراكة املجتمعية وحركة الفكر 
التاريخي، مش���يرًا إلى أن الكرس���ي تبنى تنظيم ندوة الطواف���ة واملطوفن تأدية 

لرسالته وحتقيقًا ألهدافه في خدمة تاريخ مكة املكرمة.

رعاية كريمة 
بعدها ألقى رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف عبدالواحد بن 
بره���ان س���يف الدين كلمة أكد فيه���ا أن الرعاية الكرمية الت���ي حتظى بها مهنة 
الطوافة واملطوفن ليس���ت وليدة اليوم أو الس���اعة، إمنا ه���ي رعاية عتيقة عريقة 
رعاها املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وهو يضع 
اللبنات األولى في كيان اململكة الش���امخ حن أصدر بالغ مكة في عام 1343ه�، 

وإب�����راز مكانتها  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  ت���اري���خ  خ��دم��ة 
وامل����ط����وف����ني  ال�����ط�����واف�����ة  أدوار  خ�������ال  م������ن 
جت���������اه احل�������ج�������اج وامل�����ع�����ت�����م�����ري�����ن وال�������������زوار

خ����اص����ة  وزارة  ل�����ل�����ح�����ج  ال���������دول���������ة  أف���������������ردت 
وأن�����ش�����أت ل����ه جل���ن���ة ع���ل���ي���ا وأق�����ام�����ت م���ؤس���س���ات 
ال������ط������واف������ة وس�������خ�������رت اإلم�������ك�������ان�������ات امل������ادي������ة 
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عبدالعزيز، والذي انطلق منذ عدة سنوات وبدأ يسهم في احلراك العلمي املطلوب 
خلدمة تاريخ هذه البالد الطاهرة.

شعيرة عظيمة 
إثر ذلك ألقى معالي مدير اجلامعة رئيس اللجنة اإلش���رافية للندوة الدكتور بكري 
بن معتوق عساس كلمة أفاد فيها أن مكَة وأهلَها َيْفَخرُون بخدمِة بيت الله احلراِم 
وزوارِه من كلِّ مكاٍن. وقال: “لقد َأِذَن الله لهذه الشعيرة العظيمة أن يكون فضل 
تنظيمه���ا والعناية بها بيد هذه الدولة الس���عودية الت���ي نقلت خدمة احلجاج من 
اإلطار الفردي إلى اإلطار املؤسسي املنّظم، فَأفردت للحج وزارة خاصة، وأنشأت 
له جلنة عليا، وأقامت مؤسسات الطوافة، ودشنت رئاسة شؤون احلرمن، وسَخرت 

سائر اإلمكانات املادية واملعنوية”.
بعد ذلك كرم معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، معالي وزير احلج، 
ومعال���ي األمن العام لدارة امللك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله الس���ماري، 
ورئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، كما كرم رؤس���اء مجلس 

إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، واألمن العام للهيئة.
ثم بدأت فعاليات الندوة بعقد ثالث جلس���ات علمية طرح خالل اجللس���ة األولى 
التي ترأس���ها املدي���ر العام ملركز تاريخ مكة الدكتور زهي���ر بن أحمد الكاظمي، 
س���تة أبحاث علمية، بدأها الدكتور إبراهيم بن عطية الله الس���لمي ببحثه الذي 
حمل عنوان: “الطوافة اللفظ واملدلول قراءة تاريخية”، تناول فيه األلفاظ للطوافة 
املطابقة ملدلولها جزئيًا وكليًا في عدد من الصور شملت طوافة االقتداء والسقاية 
والرف���ادة وإمارة احل���ج والتطويف، مبينًا أن حقيقة الطواف���ة هي اكتمال صور 

تراكمية خلدمات قدمت للحجاج كان قمتها تنظيم الطوافة احلديث.
ثم ق���دم الدكتور أحمد محمود حس���ن صابون بحثًا بعن���وان: “اخلدمات التي 
تقدم حلجاج بيت الله احلرام قبل اإلس���الم وعالقتها مبفهوم الطوافة”، واملتمثلة 
في الرفادة والس���قاية واخلدمات التي تؤدى في مناسك احلج قبل اإلسالم، التي 
تتمثل في اإلجازة في املش���اعر ومالبس اإلحرام، مش���يرًا إلى أن تلك اخلدمات 
تتصف باالستمرارية والتواتر وتنوعها وانتقالها من خدمات اجتهادية إلى وظائف 

مقررة.
عقبه قدمت الدكتورة س���لمى بنت محمد بكر هوساوي - عبر الدائرة التلفزيونية 
املغلقة - بحثًا بعنوان: “الس���قاية والرفادة في العصر اجلاهلي وعالقتها مبفهوم 
الطواف���ة”، تناولت فيه مفهوم الطوافة في العصر اجلاهلي واخلدمات التي كانت 
تقدمه���ا قري���ش للحجاج القادمن إل���ى مكة فترة وجودهم في مكة من س���قاية 
ورفادة، وتطور هذا املفهوم مع مرور الوقت نتيجة النتشار اإلسالم، ليشمل جميع 

اخلدمات التي تقدم للحجاج.
ث���م قدمت الدكتورة آمال رمضان عبداحلميد بحث���ًا بعنوان: “الطوافة في مكة 
ف���ي العصر العثماني من خالل كت���ب الرحالة األوروبين”، توصلت فيه إلى أن 
الطواف���ة مهنة قدمية ارتبط���ت بتقدمي اخلدمات حلجاج بي���ت الله منذ أن رفع 
نبي الله إبراهيم وابنه إس���ماعيل - عليهما الس���الم - قواعد البيت، وستبقى 
ما بقي احلج والعمرة، مش���يرة إلى أن مهنة الطوافة تش���ريف ألهل مكة وأمانة 

في أعناقهم.
واختتمت اجللسة األولى بالبحث املقدم من نورة بنت عبدالعزيز املوينع بعنوان: “مهنة 
الطوافة.. وظيفتها وتطور مهامها عبر العصور”، الذي تناولت فيه مهنة الطوافة وما 

تقدمه بالفائدة على احلجاج، وعلى أهل البلد ممن ينتسبون لهذه املهنة.
عقب ذلك انطلقت اجللس���ة الثانية التي ترأسها وكيل جامعة أم القرى الدكتور 
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ت���وض���ي���ح أث������ر ال����ط����واف����ة ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع امل��ك��ي 
اج����ت����م����اع����ي����ًا واق�����ت�����ص�����ادي�����ًا وث����ق����اف����ي����ًا ورص�����د 
ال�����وث�����ائ�����ق اخل������اص������ة ب����ال����ط����واف����ة وامل����ط����وف����ني

عمل  إل��ى  الطوافة  ف��ي  ال��ف��ردي  العمل  انتقل 
ل��ت��ط��وي��ر اآلليات  ي��س��ع��ى  م��ن��ظ��م  م��ؤس��س��ات��ي 
ب����اس����ت����خ����دام وس�����ائ�����ل ال���ت���ق���ن���ي���ة احل���دي���ث���ة

أم الق���رى، التي ُيلقى الضوء م���ن خاللها على تاريخ هذه املهنة وتطويرها والذي 
ه���و جزء ال يتجزأ من تاريخ مكة املكرمة وأهلها، من خالل أبحاث علمية محكمة، 
نهج يحفز جميع العاملن من أبنائها على املزيد من البذل والعطاء لراحة حجاج 

بيت الله احلرام”.
ث���م ألقى معالي األم���ن العام لدارة املل���ك عبدالعزيز الدكتور فه���د بن عبدالله 
الس���ماري كلمة قال فيها: “إن تاريخ مكة املكرمة وما تضمه مكوناته العطرة من 
أماكن مقدسة ومعالم تاريخية، وما يتصل بذلك التاريخ من أحداث وشخصيات، 
بحاجة ماس���ة إلى مزيد من البحث والدراسة، واجلمع واحلفظ وتسليط األضواء 
عليه انطالقًا من رس���التنا نحو خدمة هذا املكان املقدس، وحرصًا على عبق هذا 
التاريخ الذي يعد امتدادًا حلاضر األمة اإلس���المية ومستقبلها”، مشيرًا إلى أن 
املهن التي ارتبطت بخدمة ضيوف الرحمن كالطوافة والس���قاية وغيرها من املهن 
التي ميارس���ها س���كان البلد احلرام، تعد من املكونات املهمة لتاريخ مكة املكرمة 
التي يج���ب علينا أن نوليها عنايتن���ا واهتمامنا، تقديرًا للجه���ود التي بذلت في 
هذا املجال، وحفظًا لتاري���خ هذه املهن، وتوثيقًا لتطوراتها عبر العصور، وتلمس 

جوانبها االجتماعية والثقافية. 
وأوضح أن نشاط الكرسي يعكس عناية صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن 
عبدالعزيز - حفظه الله - بتاريخ هذا الوطن املعطاء الذي لم ولن تتوقف عند حد 
معن، فسموه الكرمي يقدم الدعم السخي للباحثن والدارسن الستنهاض هممهم 
نح���و إجراء الدراس���ات املعمقة لهذا التاريخ خاصة م���ا يتصل بتاريخ املدينتن 

املقدستن مكة املكرمة واملدينة املنورة.
وأش���ار إلى أنه من جوانب عنايته - يحفظه الل���ه - بتاريخ مكة املكرمة واملدينة 
املنورة، توجيهاته الكرمية بتأس���يس مركز تاريخ مك���ة املكرمة التابع لدارة امللك 
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ح��ف��ظ ت���اري���خ امل���ه���ن وت���ق���دي���ر اجل���ه���ود التي 
ب���ذل���ت وت���وث���ي���ق ت���ط���ورات���ه���ا ع���ب���ر ال��ع��ص��ور 
والثقافية االج��ت��م��اع��ي��ة  ج��وان��ب��ه��ا  وت��ل��م��س 

ياس���ر بن سليمان شوشو، حيث قدم في مستهلها الدكتور عبداللطيف عبدالله 
ب���ن دهيش بحثًا بعنوان: “الطوافة واملطوف���ون وتطورها التاريخي حتى بداية 
العهد الس���عودي”، والذي بن فيه مفهوم الطوافة وتطورها، ودور املطوف في 
تلق���ن احلجاج واملعتمرين األدعية واس���تقبالهم من الب���ر أو البحر وخدمتهم 
وتوفير سبل الراحة لهم، وتقدمي كل ما يعينهم على أداء نسكهم في مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة.
ثم قدمت الدكتورة تركية بنت حمد ناصر جارالله بحثًا بعنوان: “واجبات املطوف 
كما ش���اهدها شكيب أرس���الن في الرحلة احلجازية”، تطرقت فيه إلى واجبات 
املطوف من خالل مشاهدة وانطباع أرسالن في رحلة إلى احلجاز عام 1348ه� 
التي أسماها: “االرتسامات اللطاف في خاطر احلاج إلى أقدس مطاف”، والتي 
أدى خاللها فريضة احلج، وحتدث بنفسه مع املطوفن وناقشهم فيما يقومون به 

من أعمال جتاه احلاج، وحدد بعض املسؤوليات امللزمة للمطوف.
عقبها قدمت الدكتورة حياة بنت مناور الرش���يدي بحث���ًا بعنوان: “حجاج جاوا 
ومطوفيهم من خالل كتاب س���نوك، صفحات م���ن تاريخ مكة املكرمة”، أوضحت 
فيه أن كتاب س���نوك تناول احلديث عن حجاج جاوا وأحوالهم خالل إقامتهم في 
مكة املكرمة أثناء موسم احلج، وكيفية تطويفهم، ونقله لبعض األحداث، واهتمامه 

بالتركيز على دراسة أحوال احلجاج، ومدى عمق الدين اإلسالمي في أنفسهم.
ثم حتدث الدكتور فوزى بن محمد عبده ساعاتي في بحثه املقدم بعنوان: “املطوفات 

في حي الشامية وما جاوره”، تناول فيه اإلطار اجلغرافي حلي الشامية.
 كما تناولت الدكتورة عواطف محمد يوسف نواب موضوع: “الطوافة من خالل 
كت���ب الرحالت منذ القرن الثاني عش���ر الهجري إلى بداية العهد الس���عودي”. 
وختمت الدكتورة س���عدية بنت س���عيد البيش���ي اجللس���ة الثانية ببحثها املقدم 
بعن���وان: “الطوافة واملطوفون ف���ي أوائل القرن الرابع عش���ر الهجري/ أواخر 

القرن التاسع عشر امليالدي”.
وفي بداية اجللسة الثالثة التي ترأسها املدير العام لإلدارة العامة للحج والعمرة 
سكرتير جلنة احلج املركزية بإمارة منطقة مكة املكرمة الدكتور صالح بن محمد 
صقر، تطرق الدكتور يوس���ف بن علي الثقفي في بحث���ه املقدم بعنوان: “إدارة 
التطوي���ف واختصاصاتها”، إل���ى اخللفية التاريخية لتأس���يس إدارة التطويف 
باملس���جد احلرام وعالقاته���ا باجلهات احلكومية، وتوضي���ح مهامها املتمثلة في 

تقدمي اخلدمة اإلرشادية للحجاج في كيفية الطواف والسعي واألدعية املشروعة.
ثم طرح الدكتور يوس���ف بن أحمد حوالة بحث���ه املقدم بعنوان: “املطوفون مبكة 
املكرمة وعالقتهم باألدالء باملدينة املنورة إبان اخلدمة الفردية”، تناول فيه العالقة 
ب���ن املطوفن مبك���ة واألدالء باملدينة إبان العمل الف���ردي. عقبه قدمت الدكتورة 
حصة بن���ت جمعان الزهراني بحثًا بعنوان: “الطواف���ة واملطوفون في عهد امللك 
عبدالعزيز”، ش���رحت في���ه دور املطوف في خدمة احلجاج ونش���أة الطوافة عبر 

السنن واملراحل التي مرت بها.
ث���م قدم الدكتور فهد ب���ن عتيق املالكي بحثًا بعنوان: “اهتم���ام امللك عبدالعزيز 
بالطواف���ة واملطوفن وتط���ور أنظمتها في عه���ده”، حتدث فيه ع���ن عناية امللك 
عبدالعزي���ز - رحم���ه الله - بالطوافة وكيف كان تعامله معها على أس���اس أنها 
مهن���ة قائمة بذاته���ا واهتمامه باملطوفن من خالل اجلوانب اإلنس���انية في هذه 
املهن���ة، إلى جانب بي���ان التطوير التنظيمي ألنظمة الطواف���ة واملطوفن في عهد 
امللك عبدالعزيز يرحمه الله. تاله قدمت جوزى بنت محمد السبيعي بحثًا بعنوان: 
“التط���ور التاريخي لرحالت املطوفن في العهد الس���عودي”، قدمت فيه نبذة عن 
رحالت املطوفن قبل العهد السعودي وتنظيم رحالت املطوفن في العهد السعودي 
عالوة على وسائل الدعم واملس���اندة من الدولة لتنشيط العمل الدعائي للمطوفن 
وأس���اليب وطرق املطوف ف���ي الدعاية للحج وأثر الرحالت على إنعاش الس���وق 

احمللي في احلجاز.
وختمت اجللس���ة الثالثة بالبحث املقدم م���ن الدكتور حمدان بن درويش الغامدي 
بعنوان: “نظام حوكمة ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف”، أكد فيه أن حكومة اململكة 
اهتم���ت مبهنة الطوافة، حيث حتول العمل في ه���ذا النوع من املهن الفردية إلى 
عمل مؤسس���ي، وفي صورة منظم���ة تعكس اهتمام الدول���ة وحرصها على رفع 
مس���توى أداء املطوفن في خدمة ضيوف الرحمن. لتختت���م الندوة فعالياتها في 

اليوم التالي، بعقد ثالث جلسات علمية، قدم خاللها 20 بحثًا.

ميارسها  ال���ت���ي  امل���ه���ن 
س���ك���ان ال��ب��ل��د احل����رام 
والسقاية  ك��ال��ط��واف��ة 
ت����ع����د من  وغ�����ي�����ره�����ا 
امل�������ك�������ون�������ات امل����ه����م����ة 
املكرمة م��ك��ة  ل��ت��اري��خ 



المـلف

حرص كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة على تنظيم ندوة )الطوافة واملطوفون( خالل الفترة من 22 إلى 1435/2/23هـ، 
مناسكهم،  تأدية  أثناء  وإرش��اده��م  الرحمن  ضيوف  خدمة  ال��ى  تهدف  التي  املهن  من  تعتبر  الطوافة  إن  حيث  احل���رام،  البلد  تاريخ  في  أهمية  من  لها  ملا 
ومل���ا جت���ده م��ن اه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة خ���ادم احل��رم��ن ال��ش��ري��ف��ن وم���ا حت��ق��ق ل��ه��ا م��ن ت��ط��ور ف��ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي، ك��م��ا ح���رص ال��ك��رس��ي ع��ل��ى أن يحقق محاور 
ه��ذه ال��ن��دوة ال��ت��ي ت��خ��دم ت��اري��خ مكة امل��ك��رم��ة وتسلط ال��ض��وء على ماهية ال��ط��واف��ة وت��اري��خ��ه��ا وج��ه��ود امل��ط��وف��ن ف��ي خ��دم��ة ح��ج��اج بيت ال��ل��ه احل���رام، 
واجتماعيًا. واق��ت��ص��ادي��ًا  ثقافيًا  املكي  املجتمع  على  الطوافة  أث��ر  وب��ي��ان  واملطوفن  بالطوافة  العناية  ف��ي  السعودية  العربية  اململكة  جهود  اب���راز  م��ع 
ال��ن��دوة العشرة،  ال��ت��ي اس��ت��م��رت فعالياتها ث��الث��ة أي���ام م��ن خ���الل م��ح��اور  ال��ن��دوة  أل��ق��ي��ت خ���الل  ال��ت��ي  ال��ب��ح��وث  ال��ت��ال��ي��ة ن��ف��رد ملخصات  وف���ي امل��س��اح��ة 
ب��ح��ث��ًا، مب��ش��ارك��ة ثمانية  اث��ن��ان وأرب��ع��ون  ُق��ب��ل م��ن أبحاثهم بعد التحكيم  ب��اح��ث��ًا م��ن داخ���ل اململكة وخ��ارج��ه��ا،  ال��ن��دوة س��ت��ون  وق��د ش���ارك ف��ي أع��م��ال 
وث���الث���ن ب��ح��ث��ًا ف���ي س���ت ج��ل��س��ات ع��ل��م��ي��ة وج��ل��س��ة خ��ت��ام��ي��ة ب��ع��ن��وان )امل���ط���وف���ون وح���دي���ث ال���ذك���ري���ات( ش�����ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن أرب�����اب الطوائف. 

مكة المكرمة: الرفادة
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الطوافة اللفظ والمدلول.. قراءة تاريخية

تعتب���ر الطوافة املهنة األولى في خدمة حج���اج وعمار بيت الله احلرام، منذ عهد نبينا إبراهيم عليه 
السالم إلى يومنا احلاضر، ومن هنا كان لزامًا متابعة لفظ الطوافة ومدلوالتها بقراءة تاريخية، كون 
الطوافة كخدمة تواجدت على مر العقود، ولكن لفظها لم يكن كذلك، رغم متاثل مهام وواجبات القائم 

بها، وتطابق الهدف األسمى بتقدمي خدمة للحجاج تيسر أداءهم للنسك. 
وق���د تعددت األلفاظ للطوافة املطابقة ملدلوله���ا جزئيًا وكليًا في عدد من الصور، من أبرزها: طوافة 
االقتداء، والس���قاية والرفادة، وإمارة احلج، والتطويف. واملتأم���ل بهذه األلفاظ يالحظ أنها حلقات 
تاريخية متتابعة ومتجاورة تشكل تأريخًا للطوافة منذ النشأة إلى مرحلة النضج التي نشهدها اليوم 

بفضل من الله ومنته.
وحقيق���ة الطواف���ة هي اكتمال صور تراكمية خلدم���ات قدمت للحجاج كان قمته���ا تنظيم الطوافة 
احلديث، ومن هنا كان لزامًا تتبع تلك الصور ورصدها بدراس���ة مس���تقلة تتخصص في تتبع تلك 

األلفاظ والغوص في مدلوالتها.

الخدمات التي تقدم لحجاج بيت اهلل الحرام قبل اإلسالم وعالقتها بمفهوم الطوافة

يقدم البحث دراسة وافية عن اخلدمات املتنوعة للحجاج قبل اإلسالم في مكة واملشاعر املقدسة )عرفات – مزدلفة – 
منى(، والتي جند لها صورًا في وقتنا احلاضر، وهي: 

أواًل: الرفادة والسقاية: 
1 –  قبل عهد قصي بن كالب. 

2 – عهد قصي بن كالب حتى فتح مكة )8ه�/629م(. كما ُعرف نفر من العرب بجودهم وبذلهم وسخائهم وهداياهم 
للبيت احلرام وللحاج، وقد ذكرتهم حسب حروف املعجم. 

ثانيًا: اخلدمات التي تؤدى في مناسك احلج قبل اإلسالم، والتي تتمثل في اإلجازة في املشاعر. 
ثالثًا: مالبس اإلحرام. 

رابعًا: األصنام. 
يتضح من الدراس���ة أن تلك اخلدمات تتصف باالس���تمرارية والتواتر، وتنوعها وانتقاله���ا من خدمات اجتهادية إلى 
وظائف مقررة، وأن ما س���بق له عالقة بالطوافة، وعليه قام الباحث بدراس���ة مفهوم الطوافة لغًة واصطالحًا، ثم أعقب 

ذلك بتدوين قائمة املصادر واملراجع والرسائل والدوريات والندوات.

أكثر من )60( باحثًا يستعرضون تاريخ الطوافة 
ودور المطوفين في خدمة الحجاج

السيرة الذاتية 
االسم: د. إبراهيم بن عطية الله هالل السلمي.  

املؤهل: دكتوراه في التاريخ اإلسالمي.  
املرتبة العلمية: أس���تاذ التاريخ املس���اعد بكلية امللك 

عبدالله للدفاع اجلوي. 
اإلنتاج العلمي: أربعة كتب وبحث واحد.

عضوي���ة الهيئات واجلمعيات األكادميي���ة واالجتماعية: 
جمعية التاريخ واآلثار ب���دول مجلس التعاون اخلليجي 
/ جلن���ة التنمية االجتماعية األهلية مبكة املكرمة - هيئة 
حترير مجلة كلية امللك عبدالله للدفاع اجلوي - اجلمعية 

السعودية لرعاية الطفولة. 

السيرة الذاتية
االس���م: أ.د. احم���د محمود حس���ن 

صابون
املؤهل: دكتوراه.

املرتبة العلمية: أستاذ
كلية الش���ريعة  القس���م: التاري���خ – 
والدراس���ات اإلس���المية – جامعة أم 

القرى.
وحضارة  تاريخ  اهتمام���ات بحثي���ة: 
ش���به اجلزيرة العربية القدمي – تاريخ 

اليهود القدمي.
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السقاية والرفادة في العصر الجاهلي وعالقتها بمفهوم الطوافة

الهدف من هذه الدراسة السقاية والرفادة في العصر اجلاهلي وعالقتها مبفهوم الطوافة هو توضيح أثر هذه اخلدمات على 
املجتم���ع املكي اجلاهلي في اللغة واألدب والتجارة والناحية السياس���ية واالجتماعية. ويقصد مبفهوم الطوافة في العصر 
اجلاهلي اخلدمات التي كانت تقدمها قريش للحجاج القادمن إلى مكة فترة وجودهم في مكة من سقاية ورفادة، وقد تطور 

هذا املفهوم مع مرور الوقت نتيجة النتشار اإلسالم وأصبح يشمل كافة اخلدمات التي تقدم للحجاج.
ومهنة الطوافة من أش���رف املهن التي اس���تمرت بن أبناء مكة، فالطوافة واملطوفون تاريخ طويل ملهنة كسبت صفة الثبات 
واالس���تمرارية منذ العصور القدمية، وحتديدًا عهد قصي بن كالب ومن قبله عمرو بن حلي، حيث كان القرش���يون يقومون 

بتقدمي اخلدمات املختلفة للحجاج القادمن إلى مكة املكرمة.
وقد ارتبطت مهنة الطوافة باحلج قبل اإلس���الم، وهو األم���ر الذي رفع من مكانة مكة وقريش نتيجة للخدمات التي تقدمها 
للحج���اج، فتميزت عن باقي القبائل العربية بحصانة اجلوار واألش���هر احلرم، كما ارتبطت مهنة الطوافة باحلج أيضًا في 

العصور اإلسالمية وهو أحد أركان اإلسالم التي ارتبطت باالستطاعة والقدرة. 

الطوافة في مكة في العصر العثماني من خالل كتب الرحالة األوروبيين

يه���دف البحث إل���ى التعريف مبهنة الطوافة، وتطورها في العصر العثماني، وكذلك التعريف بالش���روط الواجب توفرها في 
املطوّف، واخلدمات واملهام املوُكلة إليه، كما يهدف إلى معرفة أثر الطوافة واملطوفن على املجتمع املكي، وذلك كله من خالل 

كتب الرحالة األوروبين. 
وق���د توص���ل البحث إلى أن الطوافة مهنة قدمي���ة ارتبطت بتقدمي اخلدمات حلجاج بيت الله من���ذ أن رفع نبي الله إبراهيم 
وابنه إس���ماعيل - عليهما الس���الم - قواعد البيت، وستبقى ما بقي احلج والعمرة، كما أن مهنة الطوافة تشريف ألهل مكة، 
وأمانة في أعناقهم، لذا توجب على املطوف أن يكون صورة مثالية ألهل مكة أمام هؤالء احلجاج واملعتمرين، وكذلك كش���ف 
البحث عن مش���اركة املرأة املكية في هذا العمل الش���ريف، من خالل التجهيزات املنزلية، وإعداد الطعام ومساعدة احلاجات 
وإرش���ادهن في ما يخص أداء املناس���ك، كم���ا ظهر من خالل البحث أث���ر الطوافة على املجتمع املكي ف���ي كافة مجاالته 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية، ولعل املج���ال االقتصادي أوضُحها وأظهرُها، لذا كان مح���ل اهتمام من قبل الرحالة 

األوروبين في كتاباتهم.

الطوافة والمطوفون في العصر المملوكي )648-923هـ(

تشير غالبية املراجع احلديثة إلى أن أول إشارة عن “املطوف” تعود إلى عام 884ه�، وذلك عندما قام القاضي برهان الدين بن 
ظهيرة بتطويف الس���لطان قايتباي عندما حج في ذلك العام، والواقع أن هذا الرأي بحاجة إلى إعادة دراس���ة في ضوء ما تقدمه 
هذه الورقة، فاملؤرخ ابن اجليعان الذي كان مصاحبًا للس���لطان ووصف لنا هذه الرحلة اكتفى فقط بذكر أن القاضي كان مع 
السلطان أثناء طوافه ومسعاه، وما ورد في املراجع احلديثة اعتمدت على روايات املصادر املتأخرة زمنيًا مثل النهروالي وغيره، 

والتساؤل الذي نطرحه متى كان ظهور “املطوف” في العصر اململوكي؟
ولإلجاب���ة على هذا الس���ؤال ف���إن املصطلح في حد ذاته لم يرد ف���ي املصادر اململوكية ولكن وردت إش���ارات مختلفة عن مهام 
“املطوف”، وترجع أول إش���ارة إلى عام 667ه� عندما حج الس���لطان بيبرس وكان برفقته القاضي احلنفي صدر الدين س���ليمان 
الذي كان معه “طول طريقه يستفتيه ويتفهم منه أمور دينه”. كما وردت إشارة أخرى في مصادر متأخرة زمنيًا عن أن أبا منى 
أمير مكة استقبل الظاهر بيبرس “ودخل به الطواف وخروجه إلى املسعى معه”، وتتابع مشاركة القضاة مع السالطن في حجهم 

وقيامهم مبهام “املطوف” ومنهم الناصر محمد بن قالوون، واألشرف قايتباي.
أما الفئة الثانية التي وردت اإلش���ارة إليها فهي “صبيان مكة” والذين أش���ار إليهم ابن رشيد السبتي في رحلته 684ه� وأنهم 
كانوا على معرفة “باملناس���ك” وكذلك “املس���الك”، ويقصد بذلك ما يتعلق بالطواف والس���عي، وكذلك مرافقتهم إلى منى وعرفة 
أيضًا.  ويتناول البحث أيضًا دور “الدليل” والذي كان يصاحب الركب املصري والشامي والعراقي واليمني، حيث حصر الباحث 
عددًا من أس���ماء هؤالء الذين قاموا مبهام “املطوف” خاصة في مصاحبتهم في مكة. كذلك أش���ار ابن بطوطة إلى “الس���رو” 

القادمن من اليمن، وطوافهم وما كانوا يرددونه من أدعية ومشاركة الطائفن لهم في دعائهم.

السيرة الذاتية
 االسم: 

أ. سلمى محمد بكر هوساوي.   
املؤهل: 

ماجستير في التاريخ القدمي. 
جهة العمل: 

جامعة امللك سعود - قسم التاريخ.   
العضوي���ة: عض���وة ف���ي عدد من 

اجلمعيات التاريخية املختصة.

السيرة الذاتية 
االسم: 

د. آمال رمضان عبداحلميد. 
املؤه���ل: دكت���وراه في التاريخ 
احلديث من جامعة أم القرى. 
الكت���ب والبحوث املنش���ورة : 

كتابان وخمسة أبحاث.

السيرة الذاتية 
االسم: 

د. حسن عبدالوهاب سليم.    
املؤه���ل: دكتوراه في التاريخ 

اإلسالمي الوسيط. 
جهة العمل:

جامعتا اإلسكندرية 
وامللك سعود. 

النتاج العلمي:
خمسة كتب.
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مهنة الطوافة.. وظيفتها وتطور مهامها عبر العصور

من خالل هذه الدراسة سوف نتعرف إلى أهمية مهنة الطوافة وما تقدمه تلك املهنة اجلليلة في األماكن املقدسة مبا يعود 
بالفائدة على احلجاج وعلى أهل البلد ممن ينتسبون لهذه املهنة، فاملطوف مُيارس مهنة ذات عالقة إنسانية روحانية تبقى 
في الذاكرة، وهو من يقوم بتقدمي اخلدمات للحجاج بتلقينهم األدعية وإرش���ادهم لكيفية أداء النس���ك طيلة مدة إقامتهم 
باألماكن املقدس���ة، ولم تكن مهنة الطوافة حديثة املولد، بل امتدت على مر العصور وكانت مقتصرة في بداية أمرها على 
القضاة  ثم تطورت مع مرور الزمن وانتقلت إلى األعيان والوجهاء من أهل مكة املكرمة، إضافة إلى أن بعض أش���راف 
مك���ة في 1302ه�/1886م بدأوا مينحون مهنة الطوافة لألجان���ب كاملغاربة والهنود مما أدى لضيق أهالي مكة من ذلك 

الوضع فطالبوا بتخصيص تلك املهنة عليهم. 
وبدأت تترسخ تلك املهنة مع مرور الزمن، فأصبح املطوف علمًا بارزًا في مكة املكرمة، وأخذ يعمل على تثقيف نفسه بشتى 
العلوم الش���رعية، وتعلم بعض اللغات األجنبية، وذلك لس���هولة التعامل مع احلجاج، خاصة الذين كانت لديهم اتصاالت 
ومعارف مع رجال الدولة، فكان يحرص على اس���مه التجاري كمطوف واس���م العائلة، وكان يعمد كثيرًا إلى إيجاد وكيل 
مس���اعد لتنفيذ ما يطلب من خدمات حلجاجه، ويعمل كذلك على توفير وسائل الراحة واألمن، وإرشاد احلجاج خصوصًا 
أن منه���م من يخرجون من ديارهم قاصدين الديار املقدس���ة مبعتقداتهم اخلاطئة ف���كان الزمًا على املطوف تصحيح ما 

يشوبها من أخطاء، فكان املعلم، لذا يعتبره احلاج رمزًا دينيًا يستنير بآرائه ويستشيره في كثير من األمور.

واجبات المطوف كما شاهدها األمير شكيب أرسالن في الرحلة الحجازية

يعالج البحث واجبات املطوف من خالل مشاهدة وانطباع أمير البيان شكيب أرسالن في الرحلة 
احلجازية التي أس���ماها: “اإلرتس���امات اللطاف في خاطر احلاج إل���ى أقدس مطاف” وكانت 
هذه الرحلة في عام 1348ه�/ 1926م أدى خاللها فريضة احلج، وحتدث بنفس���ه مع املطوفن، 
وناقشهم فيما يقومون به من أعمال جتاه احلاج، وحدد بعض املسؤوليات امللزمة للمطوف، وعبر 
عن انطباعاته عن بعض املبالغات في اتهام البعض للمطوفن بأمور ال تصل إلى درجة احلقيقة، 
كما أش���ار إلى أهمية تأثير الطوافة في تعلم أهالي مكة بعض لغات الشعوب اإلسالمية، فضاًل 
عن إبداء مالحظاته الش���خصية في كثير من األمور املتعلقة بالطوافة واملطوفن، كل هذه النقاط 
الس���الفة الذكر ستكون أهم عناصر البحث املزمع املشاركة به في ندوة الطوافة واملطوفن التي 
ينظمها كرسي األمير سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة من واقع شاهد عيان لتلك العناصر.

الطوافــة والمطوفــون.. مفهومهــا وتطورهــا 
التاريخي حتى بداية العهد السعودي

يتح���دث البحث عن مفه���وم الطوافة وتطورها من���ذ ان عرفت هذه املهنة، 
ألنها مش���تقة من الطواف حول الكعبة املش���رفة ويقوم بها املطوف، حيث 
يقوم بلتقن احلجاج واملعتمرين األدعية، كما يقوم باس���تقبالهم من البر أو 
البحر، ويقوم بخدمتهم، وتوفير سبل الراحة لهم، ويعينهم على أداء نسكهم 
في مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة منى وعرفات واملزدلفة، وهم أهل دين 
وأمانة، ويوفر لهم الزاد ووس���ائل التنقل في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 
واحملافظة عل���ى راحتهم وصحتهم وتأمن مس���تلزماتهم حتى يعودوا إلى 
بالدهم س���املن غامنن ومستبش���رين بأداء الركن اخلامس من اإلسالم، 

شاكرين لله أداء حجهم بأمن وسالم.

السيرة الذاتية
 

 االس���م: أ. ن���ورة عبدالعزي���ز ناصر 
املوينع.    

املؤه���ل: ماجس���تير كلي���ة العل���وم 
االجتماعية قس���م التاري���خ احلديث 

واملعاصر. 
العم���ل: معي���دة في جامع���ة اإلمام 

محمد بن سعود.   
عض���و اجلمعية  عضوي���ة اللج���ان: 
التاريخية الس���عودية، جمعية التاريخ 
واآلثار لدول مجلس التعاون، اجلمعية 

السعودية للدراسات األثرية.. 

السيرة الذاتية 
االسم: د. تركية بنت حمد ناصر جار الله.

املؤهل: دكتوراه. 
الدرجة العلمية: أستاذ مشارك

العم���ل: عضو هيئة تدريس بقس���م التاريخ بكلية الش���ريعة 
والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى.

اإلنتاج العلمي: عدد من األبحاث وإلقاء عدد من احملاضرات 
في مناسبات مختلفة.

العضوي���ة: عضو في ع���دد من اجلمعي���ات املتخصصة في 
التاريخ في داخل اململكة وخارجها. 

السيرة الذاتية 
االسم: 

أ.د. عبداللطيف عبدالله عمر بن دهيش. 
الدرجة العلمية: املاجستير والدكتوراه من جامعة ليدز ببريطانيا. 

جه���ة العم���ل: أس���تاذ التاريخ احلدي���ث واملعاصر قس���م التاريخ كلية الش���ريعة 
والدراسات اإلسالمية جامعة أم القرى 

رئيس قس���م التاريخ واحلضارة )سابقًا( - رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية 
)س���ابقًا( - وكيل ثم عميد لشؤون املكتبات )سابقا( - عميد معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث اإلسالمي )سابقا( - درس عدة مواد تاريخية وحضارية، له اكثر من 

عشرة كتب، وأكثر من ثالثن بحثًا 
اإلشراف: اشرف وناقش اكثر من 65 رسالة ماجستير ودكتوراه 

العضوية: عضو في عدد من اجلمعيات التاريخية داخل اململكة وخارجها 
اهتمامات���ه: مهت���م  بالعالق���ات الدولية والعلوم السياس���ية حي���ث عمل في معهد 

الدراسات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية الكثر من 15 سنة.

المـلف
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حجاج جاوا ومطوفوهم من خالل كتاب سنوك )صفحات من تاريخ مكة المكرمة(

يتناول البحث احلديث عن حجاج جاوا وأحوالهم خالل إقامتهم في مكة املكرمة أثناء موسم احلج وكيفية تطويفهم، 
وما يتخلله من أحداث من خالل كتاب س���نوك ورؤيته الش���خصية، مع العلم بأنه لم يكن ُمشاهدًا لتلك الرؤى، ولكنه 
ناقاًل لها، وهذا ما اس���ترعى اهتمامي في الكش���ف عن أس���اليب الرحالة املستشرقن وطريقة كتاباتهم عن أحوال 
املس���لمن للوصول ألغراضهم السياس���ية االستعمارية، وهذا ما اتضح من تاريخ س���نوك واهتمامه بالتركيز على 
دراس���ة أحوال احلجاج ومدى عمق الدين اإلس���المي في أنفسهم ومن ثم الوصول إلى نتائج مهمة تخص حكومته 

في هولندا والتي على أثرها ُعن مسؤواًل في وزارة املستعمرات الهولندية. 
ويشتمل البحث على: متهيد: السيرة الذاتية عن سنوك وأسباب كتاباته عن حجاج جاوا ومطوفيهم بإيجاز. واملبحث 
األول: عرض ألحوال حجاج جاوا ومطوفيهم في أواخر القرن 13ه�/ 19م. واملبحث الثاني: يتناول دراسة وحتليل 
ونقد لكتابات سنوك من خالل كتابه. وينتهي البحث بخامتة توضح ما وصل إليه البحث من نتائج وتوصيات، ولقد 
كان البحث والدراس���ة معتمدين على نس���خة الكتاب الذي صدر في العام 1432ه�/2010م، مركز دراسات تاريخ 

مكة املكرمة.

الطوافة من خالل كتب الرحالت منذ القرن الثاني عشر الهجري 
وإلى بداية العهد السعودي

مهنة الطوافة قدمية قدم احلج؛ وعندما بدأ قدوم احلجاج عن طريق البحر بأعداد كبيرة ظهرت مهنة الطوافة بوضوح 
جلهل احلجاج باملناسك، وقبول احلجاج للمطوفن ورضاهم عما يقدمونه من خدمات.

لقد رصد بعض الرحالة املسلمن والغربين أحوال املطوفن وعالقتهم مع احلجاج القائمة على االحترام املتبادل حتى 
أطلق عليهم بعض الرحالة قادة احلجاج أو كافلو احلجاج. وملا كان الس���كن هاجس احلجاج مبكة املش���رفة والذي 
يكلفهم كثيرًا، وجدت فئة من احلجاج األغنياء الذين اشتروا الدور وأوقفوها على بني جلدتهم لينزلوا بها وقت احلج، 

أما بعد احلج فتحول إلى مدارس، وهذا ال شك من نتائج احلج.
ومهن���ة الطوافة وراثية في عائالت تخصصت في العم���ل بها تتقن لغة من يقومون بخدمتهم، وقد ذكر بعض الرحالة 
أس���ماء بعض املطوفن من قبل قرنن من الزمان جند أحفادهم اليوم يعملون بهذه املهنة، وألهمية الطوافة جند أن 

الكل يجمع على عدم االستغناء عنها.

الشــامية  المطوفــات في حي 
وما جاوره

متثل���ت هذه الدراس���ة ف���ي مقدم���ة عن مكة 
وتش���ريفها باجتم���اع املس���لمن في موس���م 
احل���ج، ويعق���ب ه���ذه املقدم���ة معلومات عن 
اإلطار اجلغرافي حلي الش���امية وما جاورها، 
واملطوفات بحي الش���امية، ثم اخلدمات التي 
كانت تقدمها الش���يخة أو املطوف���ة للحجيج، 
وأخي���رًا التأثي���ر االجتماعي ب���ن الطرفن، 

واخلامتة.  

السيرة الذاتية 
االسم: د. حياة مناور فرحان الرشيدي.
املؤهل: دكتوراه في التاريخ احلديث.   

املرتبة العلمية: أستاذ مساعد.
جهة العمل: قسم التاريخ جامعة أم القرى.

اإلنتاج العلمي: أس���همت في عمل خمسة 
أبحاث وشاركت في عدد من ورش العمل. 

العم���ل اإلداري وعضوي���ة اللج���ان: وكيلة 
رئيس قس���م التاريخ بجامع���ة أم القرى - 
عض���وة في اجلمعية التاريخية الس���عودية، 
جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون 

- احتاد املؤرخن العرب. 
 

السيرة الذاتية 
االس���م: د. عواط���ف بن���ت محم���د بن 

يوسف نواب. 
املؤهل: دكتوراة في التاريخ احلديث.

جهة العمل: أس���تاذ مس���اعد بقس���م 
التاريخ بجامعة أم القرى.

العضوي���ات: عض���وة ف���ي العديد من 
اجلمعية  مث���ل  التاريخي���ة  اجلمعي���ات 
التاريخية الس���عودية وجمعي���ة التاريخ 
ل���دول اخلليج العرب���ي واحتاد  واآلثار 
املؤرخن العرب ورابطة األدب اإلسالمية 

العاملية. 

السيرة الذاتية 
 االسم: أ.د. فوزي محمد عبده ساعاتي.   

املؤهل: دكتوراه في التاريخ اإلسالمي.  
املرتبة العلمية: أستاذ.  

العمل: قسم التاريخ - كلية الشريعة - جامعة أم القرى. 
الكتب: املختصر من س���يرة س���يد األبرار صلى الله عليه وس���لم - حتقيق كتاب: “الدرة الثمينة في أخبار 
املدينة” البن النجار - إحتاف الدارس���ن مبختصر عصر الراش���دين - غار ث���ور “الغار املنفرد ذكره في 
القرآن الكرمي” -مناهل العلم في مكة املكرمة وأعالم املكيات في العصر اململوكي - مساجد املواقيت وأشهر 

جبال مكة املكرمة - حارة الشامية واحلارات املجاورة لها - الصحن احمليط بالكعبة املشرفة.
األبحاث: سبع وعشرون بحثًا منشورًا. 
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الطوافــة والمطوفــون فــي أوائــل القــرن الرابع عشــر 
الهجــري أواخر القرن التاســع عشــر الميــالدي من خالل 

الوثائق العثمانية

أولت الدول���ة العثمانية اهتمام���ًا جلياًل باألماكن املقدس���ة في احلجاز 
)مكة املكرمة واملدينة املنورة(، إذ ش���رفها الله، وتطلب ذلك توفير األمن 
واالس���تقرار حلجاج بيت الله احلرام حتى يس���تطيعوا أداء احلج براحة 
وطمأنينة، واتضح ذلك من خالل األعمال العظيمة التي قدمتها الدولة من 
تأمن لقوافل احلج، وحفر اآلبار على امتداد طرق احلج، وإقامة املخافر 
واملستش���فيات، وتش���ييد احلصون، وكذا اإلش���راف على احلج، وذلك 
باالهتم���ام بالطوافة واملطوفن، إذ قامت بتعين املطوفن وخصصت لهم 
عوائد ترس���ل مع رواتب العاملن في احلرم، إذ اعتبرت الدولة العثمانية 
مهنة الطوافة وسام شرف مينح للعلماء والفقهاء واألعيان من سكان مكة 
املكرمة، لذا أغدقت عليهم األموال، ومنحتهم حزمة من االمتيازات، وهذا 

ما أكدت عليه الوثائق العثمانية.

الطوافة والمطوفون في عهد الملك عبدالعزيز 
1343/ 1373ه/1953/1924م

املط���وف صفة تطلق على كل من يزاول مهنة الطواف���ة وهي تقدمي اخلدمات للحجاج القادمن من خارج 
اململكة العربية السعودية طيلة مدة بقائهم في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، وذلك مبوجب تصريح رسمي 
من الدولة. وإذا أردنا أن نعرف من هو املطوف بشكل أعمق وما هو الدور الذي يقوم به في خدمة ضيوف 
بيت الله احلرام فيجب أن نرجع باملاضي إلى مئات السنن وهو عمر مهنة الطوافة لنقرأ في كتب التاريخ 
نبذة مختصرة عنها وكيف نش���أت، وما هي املراحل التي مرت بها عبر الس���نن. وكانت الطوافة ش���رفًا 
يحظ���ى ب���ه القضاة ثم العلماء ثم األعيان من أهل مكة، حيث تظ���ل بيوتهم مفتوحة طوال العام ملن أراد 
اإلقام���ة بج���وار احلرم ولطالبي العلم، ثم ظهرت طائفة جتيد اللغة العربية إلى جانب لغتهم األصلية. وقد 

مرت مهنة الطوافة بالعديد من املراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.

إدارة التطويف واختصاصاتها

يعالج هذا البحث اخللفية التاريخية لتأس���يس إدارة 
التطوي���ف باملس���جد احل���رام وعالقاته���ا باجلهات 
احلكومي���ة وتوضيح مهامها التي تتلخص في اآلتي: 
تقدمي اخلدمة اإلرشادية للحجاج في كيفية الطواف 
والس���عي واألدعية املش���روعة -تصني���ف املطوفن 
والش���روط الواجب توافرها فيهم وإصدار الرخص 
اخلاصة بكل فئ���ة وهم: املط���وف املرافق واملطوف 
املوس���مي ومطوف ضيوف الدول���ة واملطوف التابع 
للمؤسس���ات األهلية - حتديد مواق���ع املراقبة على 

املطوفن وبيان عقوبة املخالفن.

السيرة الذاتية 
االسم: د. سعدية سعيد علي آل سعيد البيشي.

املؤهل: دكتوراه. 
املرتبة العلمية: أستاذ مشارك .

اجلامعة: جامعة أم القرى.
التخصص: التاريخ احلديث واملعاصر

اإلنت���اج العلم���ي: اجله���اد البح���ري العثمان���ي م���ن خ���الل معرك���ة ليبانتو 
)رس���الة ماجس���تير( - احلجاز في عهد الس���لطان عبداملجي���د األول 1255-

1277ه�/1839-1861م دراس���ة تاريخية حضارية )رسالة دكتوراه( - وثائق 
جدي���دة حول معاهدة الصلح بن اإلمام فيصل بن تركي وثويني بن س���عيد عام 
1269ه�/1852م - وثيقت���ان عثمانيتان حول التنافس العثماني اإلجنليزي في 
أوائل القرن الرابع عش���ر الهجري / أواخر التاس���ع عشر امليالدي - ترميمات 
وإصالح���ات الدولة العثمانية لقنوات مياه القدس الش���ريف في الفترة 1155 – 
1211ه����/1742 – 1796م من خالل الوثائق العثمانية - املدرس���ة احملمودية 

باملدينة املنورة )دراسة وثائقية(.

السيرة الذاتية
االسم: د. حصة جمعان الهاللي الزهراني.

املؤهل: دكتوراه. 
املرتبة العلمية: أس���تاذ مشارك جامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن.
االنتاج العلمي: أجنزت تسعة أبحاث منشورة.

املش���اركة في العديد املؤمترات والندوات العلمية 
داخل وخارج اململكة.

السيرة الذاتية
االسم: أ.د. يوسف بن علي رابع الثقفي.

الدرجة العلمية: أستاذ في التاريخ احلديث.
العمل: قسم التاريخ، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - جامعة أم القرى.

اإلنتاج العلمي: تسعة كتب وأكثر من خمسن بحثًا منشورًا.
اإلسهام العلمي: اإلشراف على رسائل املاجستير والدكتوراه - نشاط منبري وصحفي وإذاعي.

اإلس���هام اإلداري: رئيس لقسم التاريخ وقسم الدراسات العليا التاريخية واحلضارية - رئيس حترير 
مجلة اجلامعة لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية )حاليًا( - عضو اللجنة التنفيذية لسوق عكاظ.

األوس���مة واجلوائز: وسام احتاد املؤرخن العرب 1407ه� - وس���ام امللك عبدالعزيز من الدرجة 
األولى 1419ه�.

المـلفالمـلف
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اهتمام الملــك عبدالعزيز بالطوافة والمطوفين 
وتطور أنظمتها في عهده

ينقس���م البحث إلى ثالثة مباحث رئيسية، وضحت في املبحث األول 
عناي���ة امللك عبدالعزيز – رحمه الل���ه - بالطوافة وكيف كان تعامله 
معها على أس���اس أنها مهنة قائمة بذاتها، وأما البحث الثاني فقد 
تناول���ت فيه اهتمام امللك عبدالعزيز – رحم���ه الله - باملطوفن من 
خالل اجلوانب اإلنس���انية في هذه املهن���ة، وأما املبحث الثالث فقد 
كان موضوعًا لبيان التطوير التنظيمي ألنظمة الطوافة واملطوفن في 
عهد امللك عبدالعزيز – رحمه الله - ثم عقب ذلك خامتة البحث التي 

فيها استعراض أهم النتائج. 

رمزية الطواف في سرديات رجاء عالم

تفيأ أهل مكة ومن حج إليها من عباد الله بركة الطواف، ومنه عرجت دعواتهم، 
بعد أن ش���عروا أنهم يس���تمطرون بركة البيت العتيق، ويستدنونها، ويخضبون 

أرواحهم بها، وظلوا ينشدون ذلك في حلهم وإقامتهم. 
وس���رى ذلك تعبيرًا عن ذواتهم املرهفة بحب الله عز وجل، وحب رسوله الكرمي، 
وإجالل البيت العتيق، وقد ملس األدب قدرًا من تلك الفيوض على مدى العصور، 

وعلى سعة أجناسه. 
وعبرت أديبة مكة األس���تاذة رجاء عالم، احلائزة على جائزة البوكر في الرواية، 
ع���ن ذلك في أعمالها، واس���تحضرته أفقًا تنبع منه وإليه كثير من تش���كيالتها 

السردية، ومكونات شخصياتها السردية، تسير في رحابه وأفالكه. 

حوكمة الشركات في مؤسسات أرباب الطوائف في المملكة العربية السعودية

ألهمية مهنة الطوافة وما لها من الش���رف اهتمت حكومة اململكة العربية السعودية بهذه املهنة الشريفة، فقد 
حت���ول العم���ل في هذا النوع من املهن الفردية إلى عمل مؤسس���ي، وفي صورة منظمة تعكس االهتمام من 
احلكومة السعودية، واحلرص على رفع مستوى أداء املطوفن في خدمة ضيوف بيت الله احلرام. ولكن تبقى 
التنظيم���ات الداخلية لهذه املؤسس���ات وإن اتفقت في وجوب التزامها بنظام موح���د، وكيفية الرقابة الفعالة 
وإدارة املخاط���ر، حيث إن كل طرف ميكن أن يس���عى إلى تعطيل املنفع���ة العامة لتحقيق مصاحله ولو على 
حس���اب اآلخرين، مما ينش���أ عنه مشكالت بن الش���ركاء أو املوظفن. وتتمثل املشكلة التي ستعاجلها هذه 
الورق���ة في ع���دم وجود معايير تنظيمية دقيقة حتكم أداء اإلدارة والعاملن في مؤسس���ات أرباب الطوائف، 
وحتفظ حقوق املس���اهمن والعاملن لدى تلك املؤسس���ات. وميكن أن نلخص الهدف العام من الدراسة في 
وضع معايير علمية تتناس���ب مع طبيعة هذه املؤسس���ات للوصول إلى أعلى درج���ات احلوكمة لزيادة قيمة 
املؤسس���ات على املدى الطويل وجعل عملية األخطاء واالنحرافات واإلهمال صعبة، ونش���ر ثقافة االنضباط 

واألخالقيات واإلبداع داخل تلك املؤسسات.

السيرة الذاتية
االسم: د. فهد عتيق علي املالكي.    
املؤهل: دكتوراه في التاريخ احلديث.  

جهة العمل: أس���تاذ مساعد بقس���م التاريخ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية - 
جامعة أم القرى. 

اخلب���رات العلمية والتدريس���ية: التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
بجامعة أم القرى في قس���م التاريخ مبكة املكرمة - رئيس فريق العمل في موس���وعة 
االعتدال السعودي بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة - باحث في موسوعة احلج واحلرمن 

الشريفن. 
األبحاث: عشرون بحثًا وأوراق عمل في موضوعات مختلفة في التاريخ احلديث. 

السيرة الذاتية
االسم: أ.د. عالي سرحان القرشي.   

املؤهل: دكتوراه في اللغة العربية.   
املرتبة العلمية: أستاذ النقد بكلية اآلداب بجامعة الطائف.  

النش���اط العلم���ي: عضو في ع���دد من اجلمعي���ات واملجالس واللجان 
العلمي���ة داخ���ل اململكة وخارجها - املش���اركة في املؤمت���رات والندوات 
اخلاص���ة باألدباء داخ���ل اململكة وخارجها - مش���اركة في اإلش���راف 
ومناقش���ة رسائل املاجستير والدكتوراه وحتكيم الترقيات واألبحاث ذات 

العالقة بالتخصص. 
الكتب: ألف 13 كتابًا ونشر أكثر من ثالثن بحثًا. 

السيرة الذاتية
االسم: د. حمدان بن درويش آل محفوظ الغامدي.

العم���ل: أس����تاذ القانون التج����اري الدولي والتحكيم 
املس����اعد مبعهد خ����ادم احلرمن الش����ريفن ألبحاث 
احل����ج والعمرة بجامعة أم القرى ووكيل معهد البحوث 
والدراسات االستشارية للدراسات بجامعة أم القرى.

املؤه���ل: دكت���وراه ف���ي القانون التج���اري الدولي 
والتحكيم - جامعة ليدز – باململكة املتحدة.

النت���اج العلمي: باحث رئيس ومشارك في عدد من 
الدراسات في مجال التخصص واملشاركة في عدد 

من الدورات التدريبية املتخصصة.
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قراءة تاريخية في أنظمة الطوافة والمطوفين

يس���لط البحث الضوء على دور األنظمة في اإلسهام واالرتقاء مبهنة الطوافة من خالل 
استعراض األنظمة والقرارات واللوائح التي صدرت تنظيمًا لهذه املهنة العريقة، حيث مت 
حتليل النصوص النظامية من خالل التطور التاريخي خالل العهد الس���عودي، بدءًا من 
اخلطوة األولى في تنظيم الطوافة، وتعريف مهامها قبل نحو 88 عامًا عندما أصدر امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في ربيع األول عام 1343ه� مرسومًا 
ملكيًا باإلبقاء على الطوافة كمهنة ألبناء مكة املكرمة ألهمية هذه املهنة وألهمية ما يقوم 
به املطوف م���ن خدمة حجاج بيت الله احلرام. فالطوافة في عهد جاللة امللك عبدالعزيز 
دخل���ت عهدًا جديدًا من العمل، وباعتقادنا أنه ال بد أن يدخل في منظومة مهنة الطوافة 
تنظيم مدونة س���لوك العاملن مبهنة الطوافة والتي تعني أس���لوب إدارة عمل مؤسسات 
الطواف���ة من قبل العاملن وحتوي املعايي���ر اخللقية والثقافية ملهنة الطوافة، والتي يلتزم 
به���ا كل من يعمل في خدمة قاصي بيت الله احلرام، وه���ذا يؤكد أهمية تنظيم حوكمة 

الطوافة ضمن التاطير النظامي للطوافة واملطوفن باململكة.

من الفردية العشوائية إلى الجماعية المؤسساتية
تنظيم مهنة الطوافة وتطورها

 في العهد السعودي

يناقش البحث تنظيم وتطور مهنة الطوافة في العهد الس����عودي منذ عهد 
امللك عبدالعزيز حتى عام 1405ه�، ذلك العام الذي اكتملت فيه مؤسسات 
الطوافة. ويحاول الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على اجلهود التي 
بذلتها اململكة العربية الس����عودية لتنظيم مهنة الطوافة ونقلها من الفردية 
العشوائية إلى اجلماعية املؤسس����اتية، وإضفاء نوع من التخصصية في 
ه����ذه املهنة وعدم فتحه����ا إال للعناصر املؤهلة لتلك املهن����ة التي تعد من 
أش����رف وأهم املهن املوجودة ف����ي مكة املكرمة، خدمة حلج����اج بيت الله 
احلرام، ورغبة في تقدمي أفضل اخلدمات لهم، وتيس����ير حجهم. وقد أتى 
ذلك من خالل الكثير من املراس����يم والقرارات التي تكفل اإلدارة واخلدمة 

املتميزة من قبل املطوفن.   

أنظمة الطوافة ومراحلها ومؤسساتها في العهد السعودي

يتناول بحث أنظمة الطوافة ومراحلها ومؤسساتها في العهد السعودي أبرز اإلجنازات التي مرت بها هذه املهنة ومدى 
حرص ملوك اململكة العربية السعودية على االهتمام بها ملا فيها من عالقة وثيقة بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أمور 

حجهم وأداء نسكهم.
وق���د اش���تمل البحث على مقدمة ومتهيد وفصلن، أش���اد األول منها إلى جهود امللك عبدالعزي���ز في العناية بالطوافة 
واملطوفن، وأوضح الفرق بن أنظمة الطوافة قبل العهد السعودي وبعد ظهورها، وأثر املعلمانية في املجتمع السعودي، 
بينم���ا ع���رج الفصل الثاني على املؤسس���ات التجريبية ألرب���اب الطوائف، وإلقاء الضوء على التطور الش���امل لنظام 
املؤسس���ات، والنقلة احلضارية للمطوفن في العهد الس���عودي، تلى ذلك اخلامتة والتوصي���ات، وقائمة بأهم املصادر 

واملراجع ومالحق البحث.

السيرة الذاتية
 االسم: د. إبراهيم جالل أحمد.   

املؤهل: دكتوراه في التاريخ احلديث واملعاصر.  
املرتبة العلمية: أستاذ التاريخ املشارك بقسم التاريخ بكلية الشريعة والدراسات 
اإلس���المية – جامعة أم القرى. أس���تاذ مساعد بقس���م التاريخ بكلية اآلداب 

جامعة عن شمس.
اإلنتاج العلمي: العديد من املؤلفات في املجاالت املختلفة من التاريخ 

احلديث واملعاصر، كتاريخ مصر، إفريقيا، آسيا، األمريكيتان، العرب، النظم 
السياسية والتاريخ االقتصادي. والعديد من البحوث واملقاالت في دوريات 

ومجالت محكمة مثل: شؤون الشرق األوسط، بحوث الشرق األوسط، مصر 
احلديثة، مصر املعاصر، املؤرخ املصري، حوليات كليات اآلداب، السياسة 

الدولية، الدميقراطية وغيرها. 
ناقش وأشرف على ما يقرب من خمسن رسالة.  

السيرة الذاتية
االس�م: د. أحالم علي أحمد أبو قايد.
الدرجة العلمية: دكتوراه – أستاذ 

مساعد.
جهة العمل: جامعة أم القرى – كلية 

الشريعة – قسم التاريخ.

االس���م: د. محمد سعد فياض 
الرحاحلة 

أس���تاذ  العلمي���ة:  الدرج���ة 
مس���اعد  بقسم األنظمة - كلية 
الدراسات القضائية واألنظمة – 
جامعة أم القرى للعام الدراسي 
و1433-   /  1433-1432

1434ه�.
املؤه���الت العلمي���ة: دكت���وراه  

قانون جتاري.
املؤلف���ات: خمسة كتب مطبوعة 

وخمسة أخرى حتت الطبع.

السيرة الذاتية
االسم: د. إيناس خلف 

اخلالدي.
دكت���وراه  العلمي���ة:  املؤه���الت 
وجت���ارة  )حتكي���م  قان���ون 

الكترونية(.
أس���تاذ  العلمي���ة:  الدرج���ة 
بكلية  األنظمة  بقس���م  مش���ارك 
الدراس���ات القضائية واألنظمة، 

جامعة أم القرى. 
كتب  ثمانية  العلم���ي:  اإلس���هام 

وسبعة أبحاث منشورة.

المـلفالمـلف
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التطــور التاريخــي لمهنــة الطوافــة فــي العهــد الســعودي 
1367هـ-1405هـ

نظام المؤسسات أنموذجًا

تس���تهدف هذه الدراسة معرفة التطور التاريخي ملهنة الطوافة في العهد السعودي في 
الفترة ما بن 1367-1405ه� “نظام املؤسس���ات أمنوذجًا”، وتتناول الدراس���ة في 
عرض موجز ما يلي: مقدمة عن أهمية احلج وبدايته، الطوافة في اللغة، نشأة الطوافة، 

مفهوم الطوافة تاريخيًا. 
الطوافة في عهد املماليك، الطوافة في العصر العثماني، تطور مهنة الطوافة في العهد 
الس���عودي، ويتضمن النقاط التالية: التقاري���ر - الدخول في املدينة – أجرة املطوفن 
– اخلدمات التي كان يقدمها املطوفون للحجاج – الدراس���ات التي تناولت الس���لبيات 
واإليجابيات في مهنة الطوافة – نشأة املؤسسات وبدايتها، ثم خامتة البحث وتشتمل 

على أهم النتائج. 

المطوف ودوره في خدمة الحجيج

يناقش موضوع البحث الدور الرئيس الذي قام به املطوف في القرن الرابع عش����ر الهجري خلدمة ضيوف 
الرحمن، مش����يرًا إلى صعوبات ومعوقات تلك الفترة الزمنية، س����واء كان ذلك على املطوف أو احلاج نفسه، 
وقد تناول البحث ثالثة محاور رئيس����ة، األول: نبذة تاريخية عن الطوافة ونش����أتها ومهامها ومكانتها وسط 
املجتمع املكي والعالم اإلس����المي، وثانيًا: قدمنا صورة واضحة عن املطوف واخلدمات التي يقدمها للحاج 
وذلك باتخاذ املطوف إبراهيم محمد السقاط أمنوذجًا لذلك العمل، ثالثًا: وهو احملور األخير الذي دخل في 
فترة زمنية حديثة وهو عهد خادم احلرمن الش����ريفن امللك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - الذي يعود له 
الفضل بعد الله س����بحانه وتعالى في ظهور عهد مؤسسات الطوافة، ومن خالله نلحظ دور املطوف في ظل 

هذه املنشأة احلديثة والتنظيمات املعاصرة.

دور المطوفة في المجتمع المكي قبل العهد المؤسساتي وبعده
)1343-1434هـ/1925-2013م(

يعن���ى هذا البحث ف���ي مجمله بدور املطوفة في توعية وخدم���ة حجاج بيت الله احلرام وآثارها على املجتمع املكي، فش���مل 
حمل���ة تاريخي���ة عن الطوافة وتالحمها مع فريضة احلج منذ فجر تاريخها، واتضح أن هذه املهنة العريقة إمنا ولدت ونش���أت 
لظروف دينية واقتصادية بررت وجودها، وكانت خلدمات املرأة ضرورة اجتماعية دينية، اقتضت احلديث عن تأصيل ملكانتها 
االجتماعية وحقها في العمل في الشريعة اإلسالمية، وتناولت التحسينات التي طرأت عليها في هذه املرحلة املتقدمة، برعاية 
حكومتنا الرشيدة التي أولتها كل رعاية واهتمام بالغ، بقراءة معاصرة لدورها املعاصر ومالمحه إيجابًا وسلبًا، ثم استعرض 
البح���ث بتحليل عام بعض اآلث���ار االجتماعية والثقافية واالقتصادية ملهنة الطوافة عل���ى املجتمع املكي، والتي تندرج جهود 
املطوفة حتت لوائها بالضرورة، ومن ثم مت العروج على استشراف ألدوارها املستقبلية، لتحقيق ما تصبو إليه وتسعى إلجنازه 
للمس���اهمة في املش���اريع التنموية مبجتمعها، في هذه الفترة الزمنية التي تتزاحم فيها األفكار، وتتدافع فيها األمم، وتوظف 
فيه���ا معطي���ات العلم احلديث لتحقيق التفوق م���ن كل طرف، مع حفاظها على القيم اإلس���المية والعقيدة الصافية، ملقومات 

جناحها إلحياء أدوارها الوضيئة، وعدم التفريط في شيء من ذلك حتت أي ذريعة. 

السيرة الذاتية 
االسم: أ. أمل فهمي عربي سقاط.      
املؤهل: ماجستير في التاريخ احلديث 

واملعاصر – جامعة أم القرى.  

السيرة الذاتية
االسم: د. سميرة عبدالله بكر 

بناني.  
املؤهل: دكتوراه عقيدة 

ومذاهب فكرية معاصرة - 
جامعة أم القرى.   

جهة العمل: مشرفة بإدارة 
اإلعالم التربوي بإدارة التربية 

والتعليم مبكة املكرمة.  

السيرة الذاتية
 االسم: د. عزة عبدالرحيم محمد شاهن. 

املؤهل: دكتوراه في التاريخ احلديث واملعاصر جامعة امللك عبدالعزيز. 
الوظيف���ة احلالي���ة: مكلفة بالعمل ب���دارة امللك عبدالعزيز م���ع فريق العمل 
التحضيري إلنش���اء مركز س���ارة الس���ديري لدراس���ات املرأة السعودية 

اجلديد. 
اإلسهام العلمي: مشاركة بأبحاث في ثمانية وعشرين لقاء “علميًا” داخل 

اململكة وخارجها - كتاب بعنوان: “خدمات احلج في احلجاز في العهد 
العثماني” - عضوة في أحد عشرة جمعية متخصصة داخل اململكة 

وخارجها - مشاركة في ثالث عشرة دورة في عدة مجاالت علمية. 
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مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية

يتحدث البحث عن أحد املؤسسات التي ُتعنى بخدمة حجاج بيت الله احلرام، حيث مت تقسيم البحث إلى: مقدمة، وخمسة 
مح���اور، وخامت���ة، باإلضافة إلى قائمة املصادر واملراجع يعقبها املالحق، حيث تضمنت املقدمة أهمية البحث وأس���باب 

اختيار املوضوع وخطة البحث، أما محاور البحث فقد جاءت على النحو التالي: 
احملور األول: “نشأة مهنة الطوافة ومؤسسة حجاج الدول العربية”.

احملور الثاني: “الرؤية والهدف”، أبرز هذا احملور رؤية املؤسسة واألهداف التي تسعى إلى حتقيقها. 
احملور الثالث: “الهيكل التنظيمي للمؤسسة”. 

احملور الرابع: “ما تقدمه املؤسسة في خدمة ضيوف الرحمن”.
احملور اخلامس: “قالوا عن املؤسس���ة”، تناول هذا احملور ردة فعل كل َمْن زار املؤسس���ة أو تعاون معها أو اطلع على 
عملها. ومت إس���دال الس���تار على البحث باخلامتة التي سُ���رد فيها أهم النتائج التي مت التوصل إليها من خالل البحث، 

وأعقبها قائمة املصادر واملراجع، وكذلك املالحق. 

المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا

يتحدث البحث عن مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا من حيث نشأتها وتاريخها واخلدمات 
التي تقدمها حلجاج دول جنوب شرق آسيا وإجنازاتها بدءًا بتعريف املؤسسة ورسالتها ورؤيتها واألهداف 
العامة من إنشائها وتعريف مبس���اهمي املؤسسة وأسهمهم والدول التي تقوم بخدمة حجاجهم، وموارد 
املؤسسة. ثم ذكر مرحلة الطوافة السابقة إلنشاء املؤسسة، ثم نشأة املؤسسة ومجالس إداراتها املختلفة 
واخلدمات التي قدمتها املؤسسة في بداية نشأتها من خالل تنظيم اللجان املركزية التي يوضحها الهيكل 
التنظيمي للمؤسسة لعام 1407ه�. ثم تطرقت الدراسة للخدمات واملهام التي تقدمها حديثًا حلجاج دول 
جنوب شرق آسيا، سواًء مركزيًا أو من خالل مجموعات اخلدمات امليدانية، حيث نظمت املؤسسة برامج 
مفصلة لتلك اخلدمات ذكرتها الدراسة توصيفًا ملهامها دون ذكر آليات العمل. وكذلك أوضحت الدراسة 
األعمال التي تقوم بها مجموعات اخلدمة امليدانية من بداية استقبال احلجاج في مكة املكرمة حتى انتهاء 
رحلة احلج بن مكة املكرمة واملش���اعر املقدسة، ثم ترحيلهم ساملن غامنن إلى بالدهم عبر مطاري جدة 
واملدينة املنورة. كما تناول البحث اجلهات ذات العالقة باملؤسسة واحلج واحلجاج واإلجنازات التي متت 

خالل مسيرة املؤسسة. 

مؤسسات الطوافة

يع���د عام 1402ه� نقطة حتول مهمة في تاريخ مهنة الطوافة، وتوج ذلك بإنش���اء س���ت مؤسس���ات 
جتريبية، وقد حرصت تلك املؤسس���ات على تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات لضيوف الرحمن. وفي فترة 
وجيزة اس���تطاعت تلك املؤسسات حتقيق كثير من اإليجابيات كان من أهمها رفع مستوى منسوبيها 
وتطوير مهارته���م واالهتمام باجلانب التقني لتقدمي أرقى اخلدمات، وتطبيق نظام اجلودة الش���املة. 
وبعد ما يقرب من ربع قرن قضتها تلك املؤسس���ات في ظ���ل التجريبية وأثبتت من خالل قدرتها على 
أداء امله���ام املنوط���ة بها، أصدر مجلس ال���وزراء في 1428/3/7ه� قرارًا بإلغ���اء الصفة التجريبية 
عنها وتثبيت املؤسس���ات بتقس���يماتها احلالية، والس���ماح لها أن تعمل بأسلوب جتاري، واالستمرار 
في توريث املهنة. ولقد كان ملؤسس���تي جنوب آس���يا وجنوب شرق آس���يا دورهما املهم في دفع عجلة 
التطوير واالرتقاء بخدماتها التي تقدم لضيوف الرحمن، وذلك التباعهما أحدث وسائل التقنية احلديثة، 
وتطبيق نظام اجلودة الشاملة في كافة أعمالهما، فحصدت األولى جائزة مكة للتميز في عام 1430ه�، 
وحصلت الثانية على شهادة اجلودة العاملية، ولم يقتصر دور املؤسستن على خدمة ضيوف الرحمن، 
ب���ل امتد ليش���مل أهدافًا أخ���رى منها: خدمة املجتمع، حي���ث قامتا باحتضان كثي���ر من الفعاليات 

واألنشطة املتنوعة.  

السيرة الذاتية
االس���م:  د. منصور بن معاضه بن 

سعد العمري. 
املؤهل العلمي: دكتوراه في التاريخ 

احلديث من جامعة أم القرى.
جه���ة العمل: أس���تاذ مس���اعد - 

جامعة الباحة.

السيرة الذاتية 
االسم: أ. فوزي حسن محمد قستي.
املؤهل: ماجستير تدريس رياضيات. 
رئيس مجموعة خدمة ميدانية لألعوام:

 1406 – 1408ه�، 1413 – 1422ه�، 1428ه�.
عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب 

شرق آسيا:1409 – 1412ه�.
نائ���ب رئيس مجلس اإلدارة للش���ؤون املالية واإلدارية 

وعضو مجلس إدارة 1423-1426ه�.
11 دورة تدريبي���ة وتثقيفية وتخصصية وقيادية خاصة 

بأعمال احلج.

السيرة الذاتية
االسم: د. راجية إسماعيل أبوزيد.

املؤهل: دكتوراه في اآلداب مع مرتبة الش���رف األولى 
1999م – فرع التاريخ جامعة عن شمس. 

الدرج���ة العلمية: أستاذ مشارك في التاريخ احلديث 
املعاصر بجامعة أم القرى. 

العضوي���ات العلمي���ة: عضو ف���ي اجلمعية التاريخية 
املصري���ة واجلمعية اجلغرافي���ة، اجلمعي���ة التاريخية 
الس���عودية،  جمعي���ة التاري���خ واآلثار ل���دول مجلس 

التعاون. 
األبحاث: خمسة عشر بحثًا. 

المـلفالمـلف
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مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا النشأة والتطور

كانت االنطالقة األولى للمؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا في عام 1403ه�/1982م فبدأت منذ تلك 
اللحظة مس����يرتها في تقدمي اخلدمات لضيوف بيت الله احلرام، وقد دأبت املؤسس����ة ممثلة في مجلس إدارتها على 
البحث املس����تمر عن أفضل السُبل للحصول على أحدث وسائل التحسن والتطوير وتسخيرها من أجل تقدمي أفضل 
وأرقى اخلدمات حلجاجها، مس����تضيئة في ذلك بالرعاية الكرمية واالهتمام البالغ من لدن قيادتنا الرش����يدة – أيدها 

الله - وبإشراف مباشر ومتابعة دقيقة من قبل وزارة احلج. 
وقد س����ارت املؤسس����ة منذ البداية مبنهجية واضحة مرسومة بدقة متناهية، وقد مرت املؤسسة بعدة مراحل أدت إلى 
تطورها من حس����ن إلى األحس����ن، ونتيجة للمراحل التي مرت بها املؤسس����ة، كان ال بد لها من مواجهة التطورات 
واملتغيرات وذلك عن طريق إعادة هيكلة املؤسس����ة التنظيمي وفق التط����ورات احلديثة، وملواكبة التطورات واملتغيرات 
فقد قام مجلس إدارة املؤسسة بتكوين إدارات وأقسام داخلية لتدعيم أدائه للمهام املكلف بها، كما قام املجلس على 
ترجمة أهداف املؤسس����ة في أرض الواقع، وقد حققت املؤسسة الكثير من اإلجنازات التي يصعب استقصاؤها في 
سبيل تسهيل وتيسير أداء مناسك احلج للحجاج التابعن لها، إلى جانب اجنازاتها في امليادين الثقافية واالجتماعية 
وخدمة املجتمع. وقدمت املؤسس����ة العديد من اخلدمات نحو املطوف����ن واملطوفات التابعن لها، مما حقق الكثير من 

اإلجنازات، سواء في اخلدمات املقدمة أو املطبوعات أو اخلاصة بأعمال املؤسسة ومنسوبيها. 

أسر الطوافة المكية لحجاج إفريقيا

يلقي البحث الضوء على أس���رة مكية من األس���ر العريقة في مهنة الطوافة، والتي اشتهرت في 
عملها بخدمة حجاج إفريقيا غير الناطقن باللغة العربية، كما يقدم البحث حملة عن تاريخ عمل 
األسرة واشتغالها مبهنة الطوافة، وكيف توارث أبناؤها هذه املهنة حتى الوقت احلاضر، حيث 
تعود شهرة األسرة إلى اشتغال أفرادها مع حجاج إفريقيا )السنغال( مبفهومها الواسع، وما 
كانت تقدمه لهم من خدمات منذ وصولهم إلى مكة املكرمة، وأدائهم لشعائر احلج، حتى عودتهم 
إل���ى بالدهم، مع ذكر لنماذج م���ن التأثير والتأثر بن أفراد هذه األس���رة واحلجاج األفارقة. 
واعتمدت الباحثة على مرويات أفراد هذه األسر، وما لديهم من وثائق حول ذلك، باإلضافة إلى 

مصادر ومراجع موضوع البحث.

دور مؤسسة مطوفي حجاج دول إفريقيا غير العربية 
في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام

يتمثل الهدف الرئيس للبحث في بيان دور مؤسس����ة مطوفي حجاج إفريقيا 
غي����ر العربية في خدمة حجاج بيت الله احلرام، وعالقاتها باجلهات األخرى 
وواجباتها ومس����ؤولياتها، وينقس����م البحث إلى تسعة أقسام يتناول أولها: 
نش����أة املؤسس����ة وتطورها ونطاقها املكاني، ويدرس ثانيها: رؤية ورسالة 
وأهداف املؤسس����ة، ويوضح ثالثها: الهيكل التنظيمي للمؤسس����ة، ويعرض 
رابعها: مس����اهمي املؤسس����ة وواجبات ومس����ؤوليات املؤسس����ة جتاههم، 
ويوضح خامس����ها: تطور أعداد حجاج بيت الله احلرام وحجاج املؤسس����ة 
والعوامل املؤثرة فيهما، ويختص سادس����ها: بتوزيع أعداد حجاج املؤسسة 
عل����ى الدول التي تخدمها املؤسس����ة وواجبات املؤسس����ة نحوهم، ويتناول 
س����ابعها: عالقة املؤسسة باجلهات األخرى املعنية باحلج، ويختص ثامنها: 
باخلدم����ات اإلضافية التي تقدمها املؤسس����ة حلجاجها، ويعرض القس����م 

األخير النتائج والتوصيات. 

السيرة الذاتية
االسم: د. سحر علي محمد دعدع.  

املؤهل: دكتوراه في التاريخ اإلسالمي.  
العضوي���ة: عضوة ف���ي اجلمعي���ة التاريخية 
الس���عودية وجمعي���ة التاريخ واآلث���ار لدول 

مجلس التعاون اخلليجي
األبحاث العلمية: الس���قاية في مكة املكرمة 
ف���ي العصر العثماني - عثمان نوري باش���ا 
وإصالحاته املعمارية في مكة - اهتمام امللك 
عبدالعزيز مبس���اجد مكة - موسوعة املشاعر 

املقدسة - البيت املكي التقليدي. 

السيرة الذاتية
االس��م: د. جنوى محمد إكرام.

املؤهل  العلم���ي: الدكتوراه.
املرتبة العلمي���ة: أستاذ مساعد. 

التخصص الع��ام: تاريخ. 
التخصص الدقيق: التاريخ القدمي.

جه�ة العم��ل: قسم التاريخ - جامعة أم القرى.

السيرة الذاتية 
االسم: د. عبدالرحمن محمد علي ماريه. 

املؤهل: دكتوراه في اإلدارة والتخطيط.    
اخلب���رات العلمي���ة: مركز أبحاث احلج س���ابقًا )معهد خادم احلرمن الش���ريفن 
ألبحاث احلج والعمرة حاليًا( - رئاس���ة وحدة الدراسات والبحوث بقسم املعلومات 
واحلاسب اآللي من 1412ه� إلى 1417ه – رئيس قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية 
ألربع س���نوات من عام 1426/3/24ه� وحتى 1430/3/24ه� س���ابقًا، وحاليًا 
من عام 1434ه� - عن بقرار وزير احلج بعضوية مؤسس���ة مطوفي حجاج الدول 
اإلفريقي���ة غي���ر العربية عام 1404ه� - عن بقرار وزير احل���ج نائبًا ثانيًا تنفيذيًا 
لرئيس مجلس إدارة املؤسس���ة ومشرفًا على خدمات حجاج نيجيريا عام 1415ه� 

- عن نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس اإلدارة اعتبارًا من عام 1432ه� وحتى اآلن. 
املشاركات: شارك في عدد من امللتقيات الثقافية في ماليزيا وروسيا االحتادية 

والسنغال.
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منذ القرن 14هـ/20م حتى الوقت الحاضر
آثار الطوافة على المجتمع المكي ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع أثر اجلوانب الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ملهنة الطوافة على املجتمع املكي، 
وتقدم إجابة للعديد من التس���اؤالت عن طبيعة مهنة الطوافة وارتباطها باملجتمع املكي، حيث تشكل هذه املهنة 
منظوم���ة متكامل���ة تهدف إلى خدمة ضي���وف الرحمن خاصة واملجتمع املكي عامة، لذا تناولت هذه الدراس���ة 

النقاط التالية: 
•  اآلثار الثقافية ملهنة الطوافة على املجتمع املكي. 

2- اآلثار االجتماعية ملهنة الطوافة على املجتمع املكي.
3- اآلثار االقتصادية ملهنة الطوافة على املجتمع املكي. 

4- اخلامتة وتتناول نتائج الدراس���ة ومن أهمها: إن مهنة الطوافة ليس لها نظير في أي دولة من دول العالم، 
وذلك يرجع لوجود احلج في مكة املش���رفة، حيث يتوجه إليها املس���لمون من جميع أصقاع األرض لذا اش���تد 
التناف���س عل���ى امتهان تلك املهن���ة. كان للتواصل تأثيرًا واضح���ًا في التركيبة االجتماعية لس���كان احلرمن 

الشريفن. 
تركت الطوافة أثرًا واضحًا في املعامالت التجارية وانتعاش األس���واق في مكة. أظهرت الدراسة أن مكة بوتقة 
يلتقي فيها علماء العالم اإلسالمي، فيتبادلون األفكار واملعارف والثقافات فيظهر علمهم فيها ويظهر ما للطوافة 

من أثر في اجلانب الثقافي. 

الطوافة وتأثيرها في المجتمع المكي

يتن���اول هذا البحث مهنة الطواف���ة بوصفها خدمة مهمة من خدمات احلجاج لبيت الله 
احلرام، ولها دور كبير في إثراء احلياة الثقافية في املجتمع املكي، حيث شهدت اململكة 
العربية الس���عودية نشاطًا علميًا عظيمًا، وانتش���ارًا للتعليم فيها وكيف أصبح ميسرًا 
للجمي���ع، ولقد وجدت الطوافة عناية فائقة من امللك عبدالعزيز آل س���عود – طيب الله 
ثراه - وقد سار من بعده أبناؤه على منواله، ومن أبرز مظاهر اهتمامه – يرحمه الله 
- باملطوفن إنش���اء مدرس���ة خاصة بهم تهتم بتطوير خدماتهم وترقيتهم إلى املستوى 
املطل���وب كمرفق حضاري، وتنبع أهمية ه���ذا البحث في بيان الدور الثقافي للمطوفن 
في املجتم���ع املكي من خالل اخلدمات التي يؤدونها للحجاج، وتوفير وس���ائل الراحة 
لهم ومعاونتهم وإرشادهم إلى مناسك احلج بلغتهم التي يتكلمونها، فإذا مرض احلاج 
فاملط���وف هو الذي يعلل���ه، وكان املطوفون يرحتلون إلى البالد اإلس���المية ويتحملون 

مشاق السفر طلبًا وتعقبًا لقاصدي احلج. 

آثار الطوافة الثقافية واالجتماعية المتبادلة بين الحجاج والمكيين

بدأت البحث باحلديث عن أهمية مكة املكرمة، ثم تعريف معنى الطوافة وتاريخها، ودور املرأة في مهنة الطوافة ثم 
استعرضت األثر الثقافي املتبادل بن احلجاج ومطوفيهم، وأكدت على أن هناك آثارًا كثيرة ظهر بعضها في مكة 
أو املدينة وظهر بعضها اآلخر في البالد التي ينتمي إليها أولئك احلجاج، ومن تلك اآلثار بناء املدارس، وانتشار 
العلماء سواء في مكة واملدينة أو في بعض البالد اإلسالمية مثل: الهند والصن وإندونيسيا وغيرها، كما انتشرت 
كذل���ك حلقات التعلي���م، وتأليف الكتب، واللغات األجنبية بن أهالي مكة واملدينة بس���بب اختالطهم باحلجاج غير 
الع���رب ملدد طويلة. وتأثر املكيون واحلجاج ببعضهم البعض من الناحية االجتماعية؛ فقد اندمجت بعض األس���ر 
املكية مبثيالتها من األسر املسلمة غير العربية والعربية أيضًا، وأدى ذلك كله إلى اكتساب عادات اجتماعية مثل: 

عادات اللباس والزواج واألفراح وغيرها من العادات االجتماعية األخرى. 

السيرة الذاتية
 االسم: أ.د. أميرة علي وصفي مداح.     

املؤهل: دكتوراه في التاريخ احلديث.
جهة العمل: قس���م التاريخ – كلية الشريعة 

– جامعة أم القرى.   
اجلوائ���ز وال���دروع احلاصلة عليه���ا: جائزة 
ودرع التميز العلمي من جامعة أم القرى لعام 
1427ه� - درع األداء املتميز من مؤسس���ة 
مطوف���ي حجاج تركي���ا وأوروبا وأس���تراليا 

وروسيا لعام 1427ه.
العضوية: عضوة عدد من اجلمعيات واللجان 

العلمية.
االنتاج العلم���ي: عدد من البحوث واملشاركة 

في عدد من الندوات واملؤمترات العلمية.

السيرة الذاتية
االسم: د. مها أمن عبدالقادر عبدالله.   

املؤهل: دكتوراه في الش���ريعة والقانون تخصص أصول فقه، وعضو 
هيئة تدريس بجامعة جازان.   

اخلبرات اإلدارية: وكيلة كلية العلوم واآلداب بفرسان عام 1433ه� - 
عميدة كلية التربية للبنات بنجران من عام 1427-1430ه� - منسقة 
كلية التربية للبنات بنجران عام 1430ه� - رئيس���ة قس���م الدراسات 
اإلس���المية - املش���رفة على الدراس���ات العليا عن طريق التعليم عن 
بع���د - عضو املجلس األعلى لصن���دوق الطالبات بوكالة الكليات ملدة 

عام - عضو مجلس إدارة التربية والتعليم للبنات بنجران. 
املؤلف���ات: كت���اب أصول مذه���ب اإلمام أحمد بن حنب���ل وأثرها في 

االستنباط )ناشر مكتبة الرشد(. 

السيرة الذاتية
األسم: 

أ.د. محمد بن علي الهرفي. 
املؤهل: دكتوراة 

الدرجة العلمية: أستاذ 
جهة العمل: جامعة امللك فيصل 

التخص���ص: أدب ونقد من جامعة 
اإلسكندرية

النتاج العلمي: 32 كتابًا وعدد من 
األبحاث املنشورة.

المـلف



السيرة الذاتية 
االسم: د. السيد محمد أحمد السريتي.   

املؤه���ل: دكتوراه الفلس���فة في االقتصاد – كلي���ة التجارة - جامعة 
اإلسكندرية.

املرتبة العلمية: أستاذ مشارك.   
جهة العمل: أس���تاذ االقتصاد املشارك – بكلية العلوم االقتصادية 

واملالية اإلسالمية - جامعة أم القرى. 
االس���هام العلمي: ش���ارك ف���ي بعض املؤمترات والن���دوات اخلاصة 

باالقتصاد اإلسالمي. 
عضو باجلمعية املصرية لالقتصاد السياس���ي واإلحصاء والتش���ريع 
- خبي���ر مبجمع الفقه اإلس���المي من م���ارس 2004م حتى اآلن - 
ل���ه مؤلفات أكثر من 15 كتابًا في مب���ادئ االقتصاد اجلزئي والكلي، 
والنظري���ة االقتصادية اجلزئية والكلي���ة، واقتصاديات املوارد والبيئة، 

والنقود والبنوك - له 19 بحثًا، منشور منها سبعة أبحاث. 
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المطـــوفـــون

يتمث���ل الهدف الرئيس للبحث في توضيح اجلوان���ب االقتصادية ملهنة الطوافة على املجتمع 
املكي واالقتصاد السعودي، ويعتمد البحث في إطاره النظري على املنهج املسحي الوصفي 
التحليل���ي في جمع املعلومات والبيانات وحتليلها، وذلك من خالل االعتماد على الدراس���ات 
الس���ابقة املتعلق���ة مبوضوع البحث ف���ي األدب االقتصادي، كما يعتم���د البحث في إطاره 
التحليلي على حتليل اجلوانب االقتصادية املتعلقة مبهنة الطوافة وانعكاس���اتها على املجتمع 
املك���ي، وذلك من أجل معرفة أهم اآلثار االقتصادية ملهنة الطوافة على املجتمع املكي، وعلى 
االقتصاد السعودي، وينقسم البحث إلى سبعة أقسام يتناول أولها: مهنة الطوافة ومؤسسات 
الطوافة واجلهات ذات العالقة مبؤسس���ات الطوافة، ويدرس ثانيها: اآلثار االقتصادية ملهنة 
الطوافة على مؤسس���ات الطوافة واملطوفن، ويعرض ثالثها: اآلثار االقتصادية ملهنة الطوافة 
عل���ى احلاج، ويختص رابعها: باآلثار االقتصادية ملهنة الطوافة على املجتمع املكي، ويتناول 
خامس���ها: اآلثار االقتصادية ملهنة الطوافة على االقتصاد الس���عودي، ويختص سادسها: 

بالتحديات التي تواجه مؤسسات الطوافة، ويعرض القسم األخير النتائج والتوصيات. 

دور المطوفة المكية في تغيير العادات الغذائية بالمجتمع المكي

املطوف مصطلح يطلق على كل من يزاول مهنة تقدمي اخلدمة للحجاج مبوجب تصريح رسمي من الدولة، وتعتبر مشاركة 
امل���رأة في تلك املهنة أمرًا ملح���ًا منذ القدم، وأن زوجات وبنات املطوفن كن يتولن القيام مبهام توكل لهن، ومن أبرزها 
استقبال احلجيج، وتقدمي واجب الضيافة، وحتضير األطعمة التي يأكلها احلجاج في بلدانهم، وكان لهن دور في تشكيل 
وتغيير بعض من العادات واألمناط الغذائية باملجتمع، وقد أظهرت الدراسة التي أجريت بهدف توثيق دور املطوفة املكية 
ف���ي تغيير العادات الغذائية باملجتمع أن هناك العديد من العوام���ل لها دور في حتديد مالمح العادات والنمط الغذائي 
باملجتمع املكي، ومن ذلك: املس���توى التعليمي، التنوع الس���كاني، الس���فر ملواطن احلجاج، اخلروج للعمل، املناسبات 
االجتماعية، ومستوى الدخل. كما تبن من الدراسة االستطالعية التي أجريت على )38( مطوفه أن )4.47%( مارسن 
الكثي���ر من عادات الش���عوب الغذائية أثناء العمل الف���ردي، ورأت )8.36%( أن مهنة الطوافة غيرت بعضًا من العادات 
الغذائية التي نش���أت عليها، وأش���ارت )1.42%( أن بعض األطعمة اخلاصة بالشعوب أصبحت ضمن النمط الغذائي 
لألس���رة، وأكدت )49.86%( تفضيلها للعمل امليداني مبا يتوافق مع تكوينها اجلسدي، في حن لوحظ انخفاض دورها 
في خدمة احلجاج في مرحلة العمل اجلماعي باملؤسسات، ولم يقدمن مقترحات لتطوير العمل اجلماعي مبا يتناسب مع 
طبيعة املرحلة، وخلصت الدراس���ة إلى أهمية تكليف املطوفة في األعمال اإلش���رافية والتنفيذية في اإلدارة الغذائية مع 

عمل دورات تدريبية متخصصة في هذا املجال.

السيرة الذاتية
االسم: د. مارية طالب الزهراني.

املؤهل: دكتوراه.
الدرج���ة العلمية: أس���تاذ مش���ارك – 

جامعة أم القرى.
االهتمام���ام البحثي���ة: تغذي���ة الفئ���ات 
احلساس���ة، العادات والنم���ط الغذائي، 
التوعية الغذائية، حتليل األطعمة، التغذية 

العالجية.
األبح���اث: أكثر م���ن 20 بحثًا في مجال 

التغذية وعلوم األطعمة.

منطقة جازان أنموذجًا
أثر خدمات المنافذ على الطوافة

ضمن إطار إبراز جهود اململكة في العناية بالطوافة واملطوفن وتطورها خدمة لقاصدي 
بي���ت الله احلرام، خدم���ات املنافذ للحجاج وأثر ذلك على الطوافة، واس���تهدف البحث 
معرف���ة نوعية اخلدمات املقدمة للحج���اج عبر املنفذ، ومعرفة أث���ر خدمات املنافذ على 
الطوافة، وقد اتخذت الدراس���ة منفذ الطوال احلدودي مبنطقة جازان أمنوذجًا للمنافذ 
فيم���ا تقدمه من خدمات حلجاج بيت الله احلرام، وقد أس���فرت الدراس���ة امليدانية عن 
وجود األنواع التالية من اخلدمات: إجرائية، توعوية، إرشادية، غذائية، صحية، وخدمات 

معنوية، كما اتضح أن هناك تطورًا كميًا ونوعيًا للخدمات.
وفيما يخص أثر خدمات املنافذ على الطوافة أسفرت الدراسة عن أّن هناك أثرًا إيجابيًا 
للخدمات املقدمة للحجاج عبر املنافذ على الطوافة؛ إذ تس���هم خدمة احلاج لكي يصل 

إلى املطوف، وقد حصل على نسبة كبيرة من التهيئة النفسية والصحية والتوعوية. 

السيرة الذاتية
االس���م: أ.د. عل���ي ب���ن يحي���ى 

العريشي.
وكيل كلية التربية بأبها 6 سنوات 
1409/9/23ه����  م���ن  ابت���داًء 
- املدي���ر العام للتربي���ة والتعليم 
مبنطقة جازان 10 سنوات ابتداًء 
م���ن 1419/10/15ه���� - وكيل 
جامعة جازان 3 س���نوات ابتداًء 
مشرف   - 1429/10/18ه�  من 
عل���ى كرس���ي األمي���ر محمد بن 
ناصر لدراس���ات قضايا املجتمع  
)حاليًا(. له عدة مشاركات علمية.

ب���ن  االس���م: د. عبدالرحم���ن 
يحيى الصايغ. 

دكت���وراه اآلداب في تخصص 
أص���ول التربي���ة 1433ه���� - 
منس���ق للتعليم الثان���وي نظام 
املقررات بوزارة التربية والتعليم 
- املنسق العملي لكرسي األمير 
محم���د ب���ن ناصر لدراس���ات 
قضاي���ا املجتمع - ق���دم عددًا 
االجتماعية  املش���روعات  م���ن 

والوطنية.



الباحث: عبدالواحد بن برهان سيف الدين

الله  بيت  حجاج  خدمة  في  ودوره���ا  الطوائف  أرب��اب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئة  موضوع  يعالج  وه��و  صفحة  عشرة  خمسة  من  البحث  يتكون 
خالل  م��ن  احل���رام  ال��ل��ه  البيت  ح��ج��اج  خ��دم��ة  ف��ي  ال��ط��وائ��ف  ألرب���اب  التنسيقية  الهيئة  دور  ب��ي��ان  ف��ي  للبحث  الرئيسي  ال��ه��دف  ويتمثل  احل���رام. 
لديهم  ومب��ا  مواقعهم  خ��الل  من  يساهمون  الهيئة،  تكوين  في  رئيسيني  كأعضاء  التسع  الطوائف  أرب��اب  مؤسسات  إدارة  مجالس  رؤس��اء  وج��ود 
احلجاج  خدمة  ف��ي  مباشرة  صلة  ذات  مواضيع  م��ن  يطرح  فيما  ثقاًل  ميثلون  وب��ذل��ك  الهيئة،  إدارة  مجلس  ف��ي  كأعضاء  وتفاعلهم  خ��ب��رات  م��ن 
م��ع إي��ض��اح ال����دور التنسيقي امل��ه��م ج���دًا ال���ذي ت��ق��وم ب��ه الهيئة جلميع م��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف وامل��ك��ات��ب امل���وح���دة، وال����ذي س��اه��م م��ن خالل 
إضافة  احل��ل��ول،  م��ن  كثير  وط��رح  القضايا  م��ن  الكثير  معاجلة  ف��ي  الهيئة  إن��ش��اء  منذ  احل��ج  وزراء  املعالي  أص��ح��اب  بدعم  حظيت  التي  التوصيات 
السديد. ال���رأي  فيها  للهيئة  وك��ان  احل��ج��اج،  خدمة  واج��ه��ت  التي  املشكالت  م��ن  العديد  ومعاجلة  ال��وزاري��ة  اللجان  م��ع  واملساهمة  امل��ش��ارك��ة  إل��ى 

الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف 
ودورها في خدمة الحجاج
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لضيوف  واخل��دم��ات  الرعاية  أقصى  توفير 

املؤسسات  جميع  ب��ني  والتنسيق  ال��رح��م��ن 

تطويرها وإج���������راءات  ق���واع���د  ل��ت��وح��ي��د 

للمؤسسات  امل���ش���ت���رك���ة  امل���ص���ال���ح  مت���ث���ي���ل 

للقيام  ودع����م����ه����ا  وت����ط����وي����ره����ا  وامل����ك����ات����ب 

ألجلها أن��ش��ئ��ت  ال���ت���ي  واأله��������داف  ب���امل���ه���ام 

ينقس���م البحث إلى عدة أقسام يتناول أولها نش���أت الهيئة وتطورها ونطاقها 
املكاني، وي���درس ثانيها االرتباط التنظيمي لها، ويعرض ثالثها رؤية ورس���الة 
وأه���داف الهيئ���ة مع إيض���اح قيمها، ويوض���ح رابعها مجل���س الهيئة ودوره 
واختصاصات األمانة العامة لها، ويبني خامس���ها أهم البرامج والدراس���ات، 
ويظهر سادس���ها الدور اإلعالم���ي والتوعوي واإلص���دارات املختلفة والتقارير 

واألنشطة التي قامت بها.
 

البحث
منذ أن أقر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س���عود مهنة الطوافة من أهلها 
بعد أن مّن الله عليه بدخول مكة املكرمة مبوجب بالغ مكة املكرمة املنش���ور في 

المـلف



متضمنًا  املنجزات  عن  سنوي  تقرير  رفع 
الهيئة  ت��رى  وم��ا  والسلبيات  اإليجابيات 
اق����ت����راح����ه ل��ت��ي��س��ي��ر خ����دم����ة احل���ج���اج

ض�����ب�����ط إس��������ك��������ان احل��������ج��������اج ف��������ي م���ك���ة 
امل������ن������ورة وف������ي منى  امل����ك����رم����ة وامل����دي����ن����ة 
وع���������رف���������ات مب��������ا ي����ح����ق����ق م���ص���ل���ح���ت���ه���م

الع���دد األول من جريدة أم القرى، والذي جاء فيه: “كل من كان من العلماء في 
ه���ذه الديار أو من موظفي احلرم الش���ريف أو املطوف���ني ذو راتب معني فهو له 

على ما كان عليه”. 
واس���تمر العمل مبا كان من أنظمة س���ابقة تنظم أعم���ال الطوافة حتى أصدر 
في ع���ام 1345ه� نظام إدارة احلج الذي أوضح فيه املهن األهلية األساس���ية 
في خدمة احلجاج ومس���ؤولياتهم ومسؤولية شيخ املهنة، ومتت بعض التعديالت 
بصدور األنظمة كنظام املطوفني ونظام وكالء املطوفني ومش���ايخ اجلاوا، وكذلك 
نظام األدالء، واستمر العمل بها حتى عام 1385ه� حيث صدر املرسوم امللكي 
)م/12( الذي ألغى نظام املشيخات والهيئات التي وجدت خالل تلك احلقبة من 

الزمن “هيئة تتميز بقضايا املطوفني - هيئة األمناء(.
في عام 1395ه� مت إنشاء مكتب الوكالء املوحد كأول مؤسسة، ثم تاله مؤسسة 
مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا عام 1402ه�، إلى أن مت إنشاء املؤسسة 
األهلي���ة ملطوفي حج���اج الدول العربية ف���ي عام 1405ه�، والت���ي كانت آخر 
املؤسسات نش���أة، لذا فقد سعى رؤساء تلك املؤسسات لدى معالي وزير احلج 
واألوقاف آنذاك الش���يخ عبدالوهاب بن أحمد عبدالواس���ع إلى ضرورة إنشاء 
كيان يربط بني مؤسس���ات أرب���اب الطوائف بهدف التنس���يق فيما بينها ودعم 
العمل اجلماعي مع االعتناء بنش���ر وتوثيق الدراسات والبحوث ومتثيل املصالح 

املشتركة لهم عند احلاجة لذلك.
أواًل: النشأة :

بتاريخ 1408/9/25ه� أصدر معالي وزير احلج واألوقاف آنذاك بإنش���اء هيئة 
تنس���يقية ملدة عام من تاريخ صدور القرار ملؤسس���ات الطوافة واألدالء ومكتبي 

الوكالء املوحد والزمازمة املوحد.
وذلك لتحقيق ما يلي:

> متثل املصالح املشتركة ملؤسس���ات ومكاتب أرباب الطوائف التي يشار إليها 

فيما بعد باملؤسسات.
> العمل على تطويرها ودعمها للقيام باملهام واألهداف التي أنشئت ألجلها.

> التنس���يق بني جميع املؤسس���ات بهدف توحيد القواعد واإلج���راءات الكفيلة 

بتطويرها.
> توفي���ر أقص���ى الرعاي���ة واخلدمات لضيوف الرحمن حس���ب النظ���م املرعية 

ألعضائها.
وخلصت مسارات أهدافها في األمور التالية:

> التنس���يق الش���امل بني مؤسس���ات أرب���اب الطوائف في اإلج���راءات املالية 

واإلدارية.
> املش���اركة في توحيد األعمال لتحقيق األهداف األساس���ية لقيام مؤسس���ات 

أرباب الطوائف.
> االهتمام بدعم العمل اجلماعي وحتقيق املنافس���ة الش���ريفة التي حتقق رضا 

احلجاج عما يقدم لهم من خدمات.
> االعتن���اء بنش���ر وتوثيق الدراس���ات واألبحاث اخلاصة املنظم���ة ملهنة أرباب 

الطوائف.
> احملافظة على كل ما يتصل بتراث وأصالة وعراقة مهنة أرباب الطوائف.

أجهزة الهيئة
وتتكون الهيئة من جهازين رئيسني هما:

> مجلس الهيئة.

> األمانة العامة للهيئة.

ملجلس الهيئة تشكيل جلان ووحدات فرعية إضافية متخصصة، يناط بها القيام 
مبهام، وأعمال فنية واستشارية وتنفيذية محددة، وفقًا ملا تقتضيه حاجة الهيئة، 
ومبا يحقق أغراضها وأهدافها. ومجلس الهيئة ورئاس���ته، هو الس���لطة العليا 
للهيئة، ويضم في عضويته رؤس���اء مجالس إدارة كل مؤسس���ة من املؤسسات 
األهلية للطوافة مبكة املكرمة، واملؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، ومكتب 
ال���وكالء املوحد بجدة، ومكتب الزمازمة املوح���د. ومتتد عضوية أعضاء املجلس 

باستمرارية صفة كل عضو كرئيس ملجلس إدارة املؤسسة التي ميثلها.

 اختصاصات مجلس الهيئة
> التنسيق بني جميع املؤسسات بهدف توحيد القواعد واإلجراءات الكفيلة بتوفير 

أقصى قدر من الرعاية والعناية بضيوف الرحمن.
> وضع القواعد املناس���بة لضبط عملية إسكان احلجاج في مكة املكرمة واملدينة 

املنورة وف���ي منى وعرفات مبا يحقق بالدرجة األول���ى مصلحة احلجاج، ووفقًا 
للتعليمات الصادرة من الدولة ومن وزارة احلج في هذا الشأن.

> اقتراح النماذج املوحدة للعقود على اختالفها.
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> النظر في أي مسألة يرى وزير احلج أو وكيل الوزارة عرضها على الهيئة.

> رفع تقرير س���نوي إلى وزير احلج وصورة منه إلى وكيل الوزارة عن منجزات 

األجه���زة العاملة في خدمة احلجاج متضمنًا اإليجابيات والس���لبيات وما ترى 
الهيئة اقتراحه من وسائل لتيسير خدمة احلجاج.

إعادة التفعيل
ف���ي 1414/8/19ه� أصدر معالي وزير احلج آنذاك الدكتور محمود بن محمد 
س���فر قرارًا آخر بإعادة تفعيل دور الهيئة وتطوي���ر أدائها وفق اختصاصاتها 
في إطار موحد ليضمن عدم وقوع أي تضارب في مناهج العمل الرئيس���ية بني 
مؤسس���ة وأخرى، ومبا يساهم في بناء التواصل بني تنظيمات أرباب الطوائف، 

ويحقق أفضل اخلدمات للحجاج والزوار.

ثانيًا: االرتباط التنظيمي واالختصاصات
ترتبط الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف مبعالي وزير احلج مباشرة، 
وتتلقى ما يرد لها من مخاطبات وتوجيهات من قبل معاليه، أو من سعادة وكيل 
وزارة احل���ج، ويكون مقرها الدائم مبكة املكرم���ة، وتعقد اجتماعاتها في مقرها 
الدائ���م ألي من أجهزتها عند االقتضاء أن جتتم���ع في أي مكان آخر مبوافقة 

رئيسها، وتوجه كل مخاطباتها ومراسالتها على عنوانها الدائم.
ولتحق���ق التناغم بني منظومات عمل من ش���رفهم الله بخدم���ة احلجيج، لتكون 

صناعة احلج خصوصية إبداع، وعاملية رؤى.

لقد عبرت الهيئة التنسيقية من خالل رؤيتها عن أهمية التنسيق بني جميع أعضائها 
وأن ذلك يؤدي إلى التكامل في اخلدمات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام.

وأوضحت من خالل رسالتها أهمية العمل اجلماعي املتناسق الذي ميكن اجلهات 
املكونة لها من تقدمي أقصى الرعاية للحجاج مستلهمني من توجيهات القيادة من 
احلكومة الرش���يدة ملواكبة التطور باس���تعمال وسائل التقنية في جميع مجاالت 
اخلدم���ة وذلك لتحقيق األهداف العظيمة في رعاية ضيف الرحمن واالهتمام به 

منذ وصوله وأثناء أدائه للفريضة وحتى مغادرته ساملًا غامنًا لبالده.

ثالثًا: الرؤية 
> بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية لضيوف الرحمن.

الرسالة
نحن الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف )املطوفون – األدالء – الوكالء 
- الزمازمة( نعمل معًا وبروح الفريق الواحد نحو تنس���يق فعال بني مؤسساتنا، 
وفيما بيننا وبني اجلهات احلكومية واخلاصة التي تهتم بش���ؤون خدمة ضيوف 
الرحمن حجاج بيت الله احلرام، مبا ميكننا وبش���كل متكامل من تقدمي أقصى 
الرعاية لهم ابتغاء مرضاة الله عز وجل والعمل على رعاية مصالح املؤسس���ات 
واملساهمني فيها، مستلهمني توجيهات املسؤولني في حكومتنا الرشيدة، مواكبني 
للتط���ورات التقني���ة احلديثة في كل مج���االت اخلدمات وأس���اليب إداراتها مع 
احملافظة على أصالة وعراقة املهن ومراعاة خصوصية كل مؤسس���ة، شاكرين 
الله أن خصنا بهذه الهبة التي تقتضي شرف اخلدمة وسمو الرسالة، ومحققني 
لألهداف العظيمة في رعاية ضيوف الرحمن واالهتمام بهم منذ وصولهم الديار 

املقدسة وحتى مغادرتهم ساملني غامنني إلى بالدهم بإذن الله.

القيم
> العمل البتغاء مرضاة الله عز وجل.

> األمانة والصدق في التعامل.

> رعاية احلاج محور االهتمام.

> العمل بروح الفريق الواحد.

> التكامل بالتنسيق.

> اإلبداع في تطوير اخلدمات املقدمة.

> احترام مصلحة املساهمني واملؤسسات والعاملني فيها.

> احملافظة على أصالة وعراقة املهن.

> مواكبة التطور في جميع املجاالت اإلدارية والفنية.

> مراعاة خصوصية كل مؤسسة.

رابعًا: أعضاء مجلس الهيئة
بن���اء على ق���رار معالي وزير احل���ج بتفعيل دور الهيئات، حي���ث جاء فيه ميثل 
مجلس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف هم أعضاء مجلس الهيئة 
هم أعضاؤها احلالني رؤساء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة واألدالء ومكتبا 

الوكالء املوحد بجدة والزمازمة املوحد مبكة املكرمة.
> رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا 

وأمريكا وأستراليا. 
> رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران.

> رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب آسيا.

التنسيق  أه���م���ي���ة  ع����ن  “الهيئة”  ع���ب���رت 

ب����ني ج��م��ي��ع أع���ض���ائ���ه���ا ل��ت��ك��ام��ل اخل���دم���ات 

امل�����ق�����دم�����ة حل�����ج�����اج ب����ي����ت ال�����ل�����ه احل��������رام

ال���ع���م���ل الب���ت���غ���اء م����رض����اة ال���ل���ه ع����ز وج���ل 

ال���ت���ع���ام���ل وأن  واألم������ان������ة وال�����ص�����دق ف�����ي 

رع������اي������ة احل���������اج ه������و م�����ح�����ور االه����ت����م����ام
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> اإلع���داد ملش���اركات الهيئة في الفعالي���ات واملعارض والندوات واملناس���بات 

الرسمية وغيرها.
> إعداد التقرير السنوي ألعمال الهيئة، توطئة العتماده من قبل مجلس الهيئة.

إعداد اخلطة التشغيلية وامليزانية التقديرية للهيئة.
> اإلشراف اليومي على أعمال الهيئة اإلدارية واملالية وحسن أداء املوظفني.

> إعداد التقارير والدراسات التي يكلف املجلس األمني العام بها.

ترشيح موظفي الهيئة، وإعداد العقود اخلاصة بتعيينهم، ومتابعة مخصصاتهم 
ومكافآتهم.

> إعداد امليزانية اخلتامية بالتنس���يق مع احملاسب القانوني واألجهزة املختصة 

بالهيئة، ورفع مقترح امليزانية إلى املجلس ملناقشتها.
> متثيل الهيئة التنس���يقية بناء على تكليف املجلس أو رئيس املجلس في األمور 

التي يرى املجلس أو الرئيس تفويضه للقيام بها.
> متابعة تنفيذ وتطبيق القدرات التي يصدرها مجلس الهيئة التنسيقية.

 
رؤساء الهيئة منذ إنشائها

تولى رئاس���ة الهيئة التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف منذ إنشائها في عام 
1408ه���� وحتى الوقت احلالي، نخبة من رؤس���اء مجالس إدارات مؤسس���ات 

أرباب الطوائف وهم على التوالي:

والتكامل  ال����واح����د  ال���ف���ري���ق  ب�����روح  ال��ع��م��ل 

واحترام  التطوير  ف��ي  واإلب����داع  بالتنسيق 

مصلحة املساهمني واملؤسسات والعاملني فيها

احملافظة على أصالة وعراقة املهن ومواكبة 

ال���ت���ط���ور ف���ي ج��م��ي��ع امل����ج����االت اإلداري������ة 

مؤسسة ك��ل  خصوصية  وم��راع��اة  والفنية 
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> رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية.

> رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.

> رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية.

> رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة.

> رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد بجدة.

> رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد مبكة املكرمة.

> األمني العام للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.

اجتماعات المجلس وقراراته
جتتمع الهيئة مرة كل شهر بناء على دعوة من رئيسه مصحوبة بجدول األعمال وال 
يص����ح االجتماع إال بحضور ثلثي األعضاء على األقل مب����ا فيهم الرئيس، ولوزير 

احلج أن يدعو الهيئة إلى اجتماع يحدد موعده لدراسة أو مناقشة أي أمر يراه. 

األمانة العامة للهيئة
تختار الهيئة من بني مساهمي املؤسسات األعضاء فيها أمينًا للهيئة يوافق على 
تعيين���ه مجلس الهيئة ويصدر قرار تعيينه من وزير احلج، ويختص األمني العام 
للهيئة بإدارة ش���ؤون األمانة العامة للهيئة وجميع الشؤون اإلدارية فيها، ويجب 
توافر شروط الكفاءة واخلبرة والتأهل لتولي مهام األمني العام فمن يتم ترشيحه 
لهذا املنصب، ويتم تعيينه ملدة ثالث س���نوات، ويجوز إعادة تعيني األمني العام 

بناء على ترشيح مجلس الهيئة.

اختصاصات األمانة العامة 
تختص األمانة العامة للهيئة التنسيقية باملهام التالية:

> إعداد جدول أعمال مجلس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف والتحضير 

الجتماعاته وصياغة محاضره مع تزويد أعضاء املجلس بنسخ من قراراته.
> إعداد مشروعات القرارات والتوصيات التي يصدرها املجلس.

التنس���يق بني مختلف أجهزة الهيئة وتوزيع األعمال واملراس���الت حسب اجلهة 
املختصة فيها.

> القي���ام بإع���داد كل مخاطبات الهيئة مع مؤسس���ات الطوافة واملكاتب املوحد 

ووزارة احلج واجلهات الرسمية والشركات واملؤسسات وغيرها.



> املطوف األس���تاذ صالح بن محمد جمال - يرحمه الله - رئيس مجلس إدارة 

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية – آنذاك - وملدة عامني.
> الوكي���ل محمود بن صالح أبوزيد - رحمه الل���ه - رئيس مجلس إدارة مكتب 

الوكالء املوحد - آنذاك - وملدة ثالثة أعوام.
> املطوف األس���تاذ فائق بن محمد بياري رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية 

ملطوفي حجاج الدول العربية – آنذاك - وملدة عام.
> املط���وف األس���تاذ عبدالواحد بن برهان س���يف الدين رئي���س مجلس إدارة 

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية وملدة خمسة أعوام 
خالل الفترة من 1416ه� وحتى 1420ه�.

> املطوف األس���تاذ عبدالله بن عمر عالء الدي���ن - يرحمه الله - رئيس مجلس 

إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا 
– آنذاك - وحتى وفاته بتاريخ 1431/08/14ه�.

> املطوف األس���تاذ فائق بن محمد بياري رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية 

ملطوفي حجاج الدول العربية – آنذاك - في عام 1431ه� وملدة عامني.
> املطوف األستاذ عبدالواحد بن برهان سيف الدين رئيس مجلس إدارة املؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية من تاريخ 1433/01/10ه� 
وحتى الوقت الراهن.

أعضاء مجلس الهيئة الحاليين
> الوكيل األستاذ فاروق بن صالح أبو زيد - رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد.

> املطوف األس���تاذ ط���ارق بن محمد عنقاوي - رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة 

األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا.
> املطوف د. طالل بن صالح قطب رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي 

حجاج إيران.
> الزمزمي األس���تاذ س���ليمان بن صالح أبو غليه - رئيس مجلس إدارة مكتب 

الزمازمة املوحد.
> املطوف د. رأفت بن إسماعيل بدر رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوف 

حجاج جنوب آسيا.
> املطوف األس���تاذ عبدالواحد بن برهان س���يف الدي���ن - رئيس مجلس إدارة 

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية )رئيس الهيئة(.
> املطوف األس���تاذ زهير بن عبداحلميد سدايو - رئيس مجلس إدارة املؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا )نائب رئيس الهيئة(.
> الدليل د. يوسف بن أحمد حواله - رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء.

> املطوف األستاذ فيصل بن محمد نوح - رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية 

ملطوفي حجاج الدول العربية.
> األس���تاذ محمد بن حس���ن قاضي - األمني العام للهيئة التنسيقية ملؤسسات 

أرباب الطوائف.

مكتب إرشاد الحافالت
انطالق���ًا من مهام الهيئة التنس���يقيَّة ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، وأدوارها 
وأعمالها التي ُأنش���ئت من أجلها، والتي تتلّخص في متثيل املصالح املش���تركة 
لهذه املؤسس���ات، والعمل على تطويرها ودعمه���ا للقيام باملهام واألهداف التي 
ُأنشئت ألجلها، والتنسيق بني جميع املؤسسات بهدف توحيد القواعد واإلجراءات 
الكفيلة بتطوير وتوفير أقصى الرعاية واخلدمات لضيوف الرحمن، حسب النظم 
املرعيَّة ألعضائها، تقوم باإلشراف املباشر على مجموعة من املشروعات املثمرة 

التي تهدف في املقام األوّل إلى خدمة ضيوف الرحمن. 
ويقف مكتب إرش���اد احلاف���الت الناقلة للحجاج، على رأس هذه املش���روعات، 
وذلك مبش���اركة النقابة العامة للسيارات، وبإشراف وزارة احلج، بهدف تسيير 
عمليات إرشاد حافالت نقل حجاج البيت العتيق من منافذ القدوم، وبني املشاعر 
املقدسة: )منى، وعرفات، ومزدلفة(، في مواسم احلج، ولتنظيم هذه املهمة الكبيرة 
التي تعد من أعقد عمليات احلج وأحرجها، ولضمان وصول احلافالت إلى مقار 
مجموعات اخلدمة امليدانية ملؤسسات الطوافة بسهولة ويسر، وفي وقت قياسي. 
والذي ش���هد نقالت نوعي���ة، وحتواّلت كبرى، منها ص���دور موافقة معالي وزير 
احلج في شهر ذي القعدة من عام 1428ه�، على ضوابط وآلية عمل جديدة له، 
تتضمن هيكلة ش���املة ملهام املرش���دين واألعمال اإلدارية واملالية، وكذلك تغيير 
مس���ّماه من: )مشروع إرش���اد حافالت احلجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة(، 

إلى: )مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج(.
 

الدراسات التي قامت بها الهيئة أو شاركت فيها
> إعداد تقرير شامل عن أعمال: )موسوعة احلج واحلرمني الشريفني(.

> إعداد دراس���ة حول: )كرس���ي األمير نايف بن عبدالعزيز لدراس���ات إسكان 

احلجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدس���ة وج���دة(، يتم متويله 
م���ن قبل “الهيئة”، ومت رفع التصور اخلاص بها لصاحب الس���مو امللكي وزير 

الداخلية، رئيس جلنة احلج العليا األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
> إعداد الالئحة التنظيمية للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، بناء على 

توجيهات معالي وزير احلج.
> دراسة مشروع كتيب التعليمات املنظمة لشؤون احلج.

> ملس���اهمة في بعض املوضوعات املتعلقة باحلج والعمرة، واللوائح ذات العالقة 

لتحديثه���ا، وعمل التعديالت العاجلة والضروري���ة مبا يتالءم مع ظروف املرحلة 
الراهنة ومتطلباتها.

> إعداد ورقة عمل بخصوص تقدمي خدمات التغذية للحجاج.

> القيام بدراس���ات خاصة بتطوير خدمات اإلعاشة والتموين، واحلد من حوادث 

التسمم الغذائي خالل مواسم احلج باملشاعر املقدسة.
> إعداد من���وذج تقومي التميز في أداء مجموعات اخلدمة امليدانية مبؤسس���ات 

أرباب الطوائف.
> إعداد ورقة عمل بش���أن تقدمي خدمات التغذية للحجاج، بناء على توجيهات معالي 

وزير احلج بتاريخ 1433/3/16ه�، لعقد اجتماع برئاسة معاليه، ومشاركة أصحاب 
الس���عادة وكالء الوزارة واملختصني بها، ورؤس���اء مجالس إدارات مؤسسات أرباب 

الطوائف، لبحث األمر وإصدار القرار الالزم احملقق ملصلحة كافة اجلهات.

> االط���الع على ملخص اجتماع توزي���ع كثافة قدوم احلج���اج ومغادرتهم في 

أي���ام معينة باملدينة املنورة، وأثر ذلك على س���المة احلج���اج واملركبات الناقلة 
له���م، املنعقد بإمارة منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/6/4ه�، وتقدمي بعض 

وجهات النظر.
نتائج دراسة تقرير اللجنة املكلفة بدراسة موضوع آلية اإلطعام اخليري في مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة أثناء موسم احلج.
إعداد ورقة عمل بناء على توجيهات س���عادة وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج، 
تتعلق بطلب س���عادة قائد الق���وات اخلاصة ألمن احلج، املش���اركة في تدريب 
العاملني لديهم من اجلنود، لتعريفهم مببادئ لغات احلجاج للتعامل معهم حسب 

اللغة املناسبة لكل فئة.

سادسًا: اإلصدارات اإلعالمية
مجلة الرفادة

اهتم���ت الهيئة التنس���يقية – ومنذ وقت مبكر - باجلان���ب اإلعالمي والتوعوي، 
فعمدت - ومنذ أكثر من ثالثة عش���ر عامًا - إلصدار نش���رة موس���مية باسم: 
)الرف���ادة(، صدر العدد األول منها في ش���هر ذي احلجة م���ن عام 1420ه�، 
لتواص���ل إصدارها حتى نهاية عام )1430ه�(، بواقع )8( أعداد أثناء موس���م 
احلج، ولتقطع مسيرة عقد من الزمان في مجاالت األخبار، والتقارير اإلخبارية، 
واالس���تطالعات، والتحقيق���ات الصحفي���ة، واحلوارات، واللق���اءات، وكل فنون 
العمل الصحفي وأش���كاله وألوانه، وهذه الفترة التي قضتها نش���رة )الرفادة( 
في مش���وارها احلافل والزاخر، تعد قصيرة مبقياس الزمن، ولكنها طويلة بحكم 
م���ا وصلت إليه هذه النش���رة من مكانة، وما حققته م���ن أهداف، وما حصدته 
م���ن نتائج، إذ اس���تطاعت - بعون الله وتوفيق���ه - أن جتد لها موطئ قدم بني 
اإلصدارات اإلعالمية املماثلة، وأن تثبت أقدامها في عالم املطبوعات الرس���مية، 

وأن ترسخ مفهوم اإلعالم املوجه، وأن يصبح لها: )رؤية ورسالة وهدف(.

كتاب: )ذاكرة المهنة(
وه���و عبارة ع���ن كتاب توثيقي، من إصدار الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 
الطوائ���ف، ويعد باكورة إنتاجها في هذا املجال، وأول كتاب وثائقي من نوعه في 
تاريخه���ا، قامت بإعداده وطباعته ليكون س���جاًل توثيقيًا، ورصدًا دقيقًا ملعلومات 
تختزنها ذاكرة نخبة من رجاالت الطوائف، وفئة من روادها ورعيلها األول، الذين 
عملوا س���نوات طوااًل في خدمة ضيوف الرحمن، كما يتضمن عرضًا تاريخيًا عن 

مؤسسات أرباب الطوائف، وأعمالها ومهامها، وأدوارها، ومراحلها، وواجباتها.

الحج والصحافة
وهو عبارة عن ملف إعالمي وثائقي ربع سنوي، تتولى إصداره الهيئة التنسيقية 
 ،)A4( صفحة، مقاس )ملؤسسات أرباب الطوائف، ويحتوي على أكثر من )100
ومن أبوابه الرئيس���ية: )القيادة وشؤون احلج، وفعاليات وزارة احلج، وفعاليات 
الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، واستعدادات أجهزة الدولة للحج، 

وأخبار متفرقة وكتاب ومقاالت(.

التوعية واإلرشاد
ولتجس���يد أدوارها املهني���ة، وتكريس أدوارها في مجاالت التوعية واإلرش���اد، 
ولتكري���س جه���ود وزارة احلج وتأكيدها على توعية احلجاج وإرش���ادهم، أولت 
الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف اجلانب التوعوي واإلرشادي عناية 

إصدار  م��ن  توثيقي  ك��ت��اب  امل��ه��ن��ة(  )ذاك����رة 
الهيئة وميثل باكورة إنتاجها في هذا املجال 
تاريخها في  نوعه  من  وثائقي  كتاب  وأول 

برنامج  تفعيل  ف��ي  كبير  إس��ه��ام  للهيئة 
ال���ت���وع���ي���ة مب���س���اك���ن احل����ج����اج ب���أص���ول 
املجاالت مب��خ��ت��ل��ف  وال���وق���اي���ة  ال��س��ام��ة 
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> االط���الع على ملخص اجتماع توزي���ع كثافة قدوم احلج���اج ومغادرتهم في 

أي���ام معينة باملدينة املنورة، وأثر ذلك على س���المة احلج���اج واملركبات الناقلة 
له���م، املنعقد بإمارة منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1433/6/4ه�، وتقدمي بعض 

وجهات النظر.
نتائج دراسة تقرير اللجنة املكلفة بدراسة موضوع آلية اإلطعام اخليري في مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة أثناء موسم احلج.
إعداد ورقة عمل بناء على توجيهات س���عادة وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج، 
تتعلق بطلب س���عادة قائد الق���وات اخلاصة ألمن احلج، املش���اركة في تدريب 
العاملني لديهم من اجلنود، لتعريفهم مببادئ لغات احلجاج للتعامل معهم حسب 

اللغة املناسبة لكل فئة.

سادسًا: اإلصدارات اإلعالمية
مجلة الرفادة

اهتم���ت الهيئة التنس���يقية – ومنذ وقت مبكر - باجلان���ب اإلعالمي والتوعوي، 
فعمدت - ومنذ أكثر من ثالثة عش���ر عامًا - إلصدار نش���رة موس���مية باسم: 
)الرف���ادة(، صدر العدد األول منها في ش���هر ذي احلجة م���ن عام 1420ه�، 
لتواص���ل إصدارها حتى نهاية عام )1430ه�(، بواقع )8( أعداد أثناء موس���م 
احلج، ولتقطع مسيرة عقد من الزمان في مجاالت األخبار، والتقارير اإلخبارية، 
واالس���تطالعات، والتحقيق���ات الصحفي���ة، واحلوارات، واللق���اءات، وكل فنون 
العمل الصحفي وأش���كاله وألوانه، وهذه الفترة التي قضتها نش���رة )الرفادة( 
في مش���وارها احلافل والزاخر، تعد قصيرة مبقياس الزمن، ولكنها طويلة بحكم 
م���ا وصلت إليه هذه النش���رة من مكانة، وما حققته م���ن أهداف، وما حصدته 
م���ن نتائج، إذ اس���تطاعت - بعون الله وتوفيق���ه - أن جتد لها موطئ قدم بني 
اإلصدارات اإلعالمية املماثلة، وأن تثبت أقدامها في عالم املطبوعات الرس���مية، 

وأن ترسخ مفهوم اإلعالم املوجه، وأن يصبح لها: )رؤية ورسالة وهدف(.

كتاب: )ذاكرة المهنة(
وه���و عبارة ع���ن كتاب توثيقي، من إصدار الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 
الطوائ���ف، ويعد باكورة إنتاجها في هذا املجال، وأول كتاب وثائقي من نوعه في 
تاريخه���ا، قامت بإعداده وطباعته ليكون س���جاًل توثيقيًا، ورصدًا دقيقًا ملعلومات 
تختزنها ذاكرة نخبة من رجاالت الطوائف، وفئة من روادها ورعيلها األول، الذين 
عملوا س���نوات طوااًل في خدمة ضيوف الرحمن، كما يتضمن عرضًا تاريخيًا عن 

مؤسسات أرباب الطوائف، وأعمالها ومهامها، وأدوارها، ومراحلها، وواجباتها.

الحج والصحافة
وهو عبارة عن ملف إعالمي وثائقي ربع سنوي، تتولى إصداره الهيئة التنسيقية 
 ،)A4( صفحة، مقاس )ملؤسسات أرباب الطوائف، ويحتوي على أكثر من )100
ومن أبوابه الرئيس���ية: )القيادة وشؤون احلج، وفعاليات وزارة احلج، وفعاليات 
الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، واستعدادات أجهزة الدولة للحج، 

وأخبار متفرقة وكتاب ومقاالت(.

التوعية واإلرشاد
ولتجس���يد أدوارها املهني���ة، وتكريس أدوارها في مجاالت التوعية واإلرش���اد، 
ولتكري���س جه���ود وزارة احلج وتأكيدها على توعية احلجاج وإرش���ادهم، أولت 
الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف اجلانب التوعوي واإلرشادي عناية 

كبيرة، وبذلت جهودًا مقدرة في هذا املجال، ومنها املس���اهمة في تفعيل برنامج 
التوعية مبساكن احلجاج بأصول الس���المة، والوقاية مبختلف املجاالت، والتي 
قض���ت بتكليف أحد بي���وت اخلبرة في مجال الدعاية واإلع���الم، والتخاطب مع 

اجلمهور إلعداد وسائل توعوية في هذا اخلصوص.

المطويات التوعوية 
ولتجس���يد دورها في مجال توعية احلجاج وإرش���ادهم، قامت الهيئة التنسيقية 
ملؤسسات أرباب الطوائف خالل مواسم احلج ببذل جهود كبيرة في هذا املجال 

ومنها:
توزيع العديد من املطويات التعريفية ذات العالقة بأعمال احلج.
توزيع بعض املطويات اإلرشادية ذات العالقة بخدمة احلجاج.

املشاركة في توزيع بعض املطويات التثقيفية الصحية على ضيوف الرحمن.

برامج التوعية الصحية
وضمن هذه اجلهود، قامت الهيئة بتاريخ 1432/5/1ه� باملش���اركة في العديد 
من املوضوعات ذات العالقة، ومنها موضوع: )اعتزام املديرية العامة للش���ؤون 
الصحية مبنطقة مكة املكرمة إنش���اء دفتر احلاج الصحي، والذي يش���تمل على 

البيانات األساسية للحاج، واألمراض املزمنة، واحلالة التطعيمية(.

دليل المرشد 
وهو دليل إرش���ادي من احلجم الصغير، يض���م )16( صفحة، ويتضمن: رؤية 
ورس���الة وقيم مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج، وأهدافه العامة، وتعريف 
موجز بالهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، والنقابة العامة للسيارات، 
وواجب���ات املرش���د ومهامه. ومهمة املرش���د قبل الرحل���ة، وأثنائها، واخلطوات 

اإلجرائية الالزم إتباعها(.

السيرة الذاتية
االسم: املطوف عبدالواحد بن برهان عبدالواحد سيف الدين. 

الوظيفة: رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، رئيس مجلس إدارة 
املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية(.

املؤهل العلمي: دراسة الهندسة املدنية بجامعة “وين ستيت” مبدينة “دترويت” 
بوالية “متشجن” بالواليات املتحدة األمريكية.

اخلبرات واجلوائز: ش���ارك في عدد من الدورات الثقافية والتدريبية وحصل على 
عدد من األوسمة وشهادات الشكر.
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التعريفية  امل��ط��وي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت���وزي���ع 

ب��أع��م��ال احل����ج واإلرش����ادي����ة  ال��ع��اق��ة  ذات 

احل������ج������اج ب������خ������دم������ة  ال�������ع�������اق�������ة  ذات 

ل���ت���أك���ي���د دوره����������ا ف�����ي ال����ت����وع����ي����ة ت���ق���وم 

ب���امل���ش���ارك���ة ف����ي ت����وزي����ع ب���ع���ض امل���ط���وي���ات 

ال���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة ال���ص���ح���ي���ة ع���ل���ى احل���ج���اج



المطوفون بمكة المكرمة وعالقاتهم 
باألدالء بالمدينة المنورة 

إبان الخدمة الفردية
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ه���ذا البحث الذي يأتي في إطار عقد كرس���ي األمير س���لمان بن عبدالعزيز 
لدراس���ات تاري���خ مكة املكرمة بجامع���ة أم القرى مبكة املكرم���ة، ندوة علمية 
بعنوان: الطوافة واملطوف���ون.. خدمة لتاريخ مكة املكرمة وحضارتها، تخَيّر له 
الباحث موضوعًا، عنوانه: املطوف���ون مبكة املكرمة وعالقاتهم باألدالء باملدينة 
املنورة في إَبّان اخلدمة الفردية التي أوغلت قدمًا ملا يربو على أربعة قرون حتى 
أظل اخلدمة العمل اجلماعي املؤسس���اتي الص���ادر بالقرارات الوزارية املبنية 
على املراس���يم واألوامر امللكية اعتبارًا من عام 1399ه� وحتى عام 1405ه�، 
حيث اس���تكمل عقد إنشاء مؤسس���ات الطوافة مبكة املكرمة ومؤسسة األدالء 

باملدينة املنورة.
ولق����د رغب الباحث أن يتتبع آفاق العالقة ب����ني املطوفني مبكة واألدالء باملدينة 
الذين جتمعهم اخلدمة املشتركة للحجاج ولزوار املسجد النبوي الشريف منهم. 
ر للباحث أن يهتدي إلى  وباس����تفراغ اجلهد – في حدود املقدرة البشرية – ُقِدّ
ستة أوجه للعالقة بني طائفتي املطوفني واألدالء إَبّان العمل الفردي الذي قصر 

فيه الباحث جه����ده، مؤماًل أن يقدر له مواصلة تتبع آفاق العالقة بني املطوفني 
واألدالء في ظل العمل اجلماعي املؤسساتي.

توطئة 
ب���إزاء املطوف مبكة املكرمة الدليل أو املزوِّر باملدين���ة املنورة، حيث يجمع بينهما 
خدمة احلجاج والزوار منهم للمس���جد النبوي الشريف، وإزاء مهنة الطوافة مبكة 
املكرمة: مهنة الداللة باملدينة املنورة. ونشأة مهنة الطواف واألسباب التي أوجبتها، 
ومنها ضرورة وجود من يرشد احلجاج الذين كانوا وما زالوا في أكثريتهم ممن ال 
يتحدثون اللغة العربية، أو ما أوضحه فيصل بن محمد عراقي، من أنها – أي مهنة 
الطواف���ة – جاءت وليدة احلاجة ووليدة الظ���روف وطبائع األحداث التي فرضتها 
فرضًا، وأوجدتها إيجادًا، خاصة أن حياة احلجاج بالرحاب املقدس���ة حتتاج إلى 
من يرش���دهم ويوجههم ويسهر على راحتهم. نشأة مهنة الطوافة، رصدتها العديد 
من اإلصدارات التي غلب على ظن أصحابها أنها ظهرت في العصر اململوكي أو 

د. يوسف بن أحمد حوالة
أستاذ مشارك – متعاقد – بجامعة طيبة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – قسم العلوم االجتماعية
رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة

المـلف



املرس���وم وقبله قرار مجلس الوزراء عل���ى تنظيم العمل )وفق تنظيم متطور يحقق 
رفع مستوى مهنة الطوافة وذلك بوضع لوائح تنظيمية تعدها وزارة احلج واألوقاف. 
وفي عام 1399ه� صدر األمر السامي رقم 4/س/13162 في 1399/6/13ه� 
باملوافقة على إقامة مؤسسات الطوافة بصفة جتريبية بهدف رفع مستوى اخلدمة، 
وإث���ر ذلك، صدرت قرارات وزارية ابتداًء من ع���ام 1399ه� وحتى عام 1405ه� 
وبتوقيع من وزير احلج واألوقاف بإنش���اء ست مؤسس���ات للطوافة مبكة املكرمة 
هي املؤسس���ات األهلية التجريبية ملطوفي حج���اج تركيا وأوروبا وأمريكا، حجاج 
جنوب ش���رق آس���يا – حجاج جنوب آسيا – حجاج إيران – حجاج إفريقيا غير 
العربي���ة – حجاج الدول العربية، إضافة إلى املؤسس���ة األهلية التجريبية لألدالء 
باملدينة املنورة. وبنش���وء مؤسسات الطوافة الست مبكة ومؤسسة األدالء باملدينة 
حتولت اخلدمة الفردية للحجاج ولزوار املس���جد النبوي الشريف منهم إلى اخلدمة 
اجلماعية املؤسس���اتية، حيث هو احل���ال القائم حتى اليوم، على أن عام 1428ه� 
شهد مرحلة دخول مهنتي الطوافة والداللة مرحلة تطويرية وفي ظل العمل اجلماعي 
بتثبيت مؤسس���ات أرباب الطوائف وإزالة الصف���ة التجريبية عنها وأن تعمل وفقًا 
لألسس التجارية مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )81( وتاريخ 1428/3/7ه�.

العالقة بين المطوفين واألدالء إبَّان العمل الفردي
تع���ددت أوجه العالقة بني املطوفني واألدالء إَبّان العمل الفردي، وتنوعت صورها، 
وباس���تقصاء الباحث لهذه األوجه، وجدها تصل إلى ستة أوجه كما سلف القول، 

ينبثق من بعضها عدة صور:
الوج���ه األول: الصداقات والزي���ارات واللقاءات املتبادلة ب���ني املطوفني واألدالء: 
ت قواعد العمل املهني للمطوفني مبك���ة املكرمة واألدالء باملدينة املنورة في  ترس���َخّ
إَبّان العمل الفردي في ظل العصور السياسية املتعاقبة: العثماني – الهاشمي – 
الس���عودي، واقتضت موجبات خدمة احلاج والزائر ملسجد النبي املصطفى صلى 
الله عليه وس���لم، نش���وء عالقة مهنية بني طائفتي املطوفني واألدالء مع احترام كل 
طائفة للمجال املكاني لكل منهما. ويذكر هنا الباحث وقد أمضى ردحًا طوياًل من 
عمره في مهنة الداللة مع أبيه وأسرته، أنه كثيرًا ما شارك في لقاءات صداقة بني 
والده وبعض أس���ر من املطوفني، س���واًء أكان ذلك في املدينة املنورة أم في مكة 
املكرمة، جتمعهم اخلدمة املش���تركة للحجاج املخصصني لهم الذين يخدمونهم في 
مكة واملدينة. ويقول الدليل كنعان برادة وتقرير أس���رته مخصص خلدمة احلجاج 
اجلاوة )إندونيسيا( إنه ارتبط بروابط صداقة مهنية مع أسرة من مطوفي احلجاج 

عصر املماليك الشراكس���ة حتديدًا. وكما غلب عل���ى ظن أولئك الباحثني أن مهنة 
الطوافة ظهرت ف���ي العصر اململوكي، فقد غلب على ظن بعض الباحثني أن مهنة 
الداللة ظهرت في وقت متقارب مع مهنة الطوافة )لس���د حاجة ماسة للوافدين من 
كافة أنحاء املعمورة إلى بالد احلرمني الشريفني فيما يعينهم على قضاء حوائجهم 

باملدينة املنورة وإلى من يرشدهم إلى مواطن الزيارة الشرعية باملدينة املنورة(.
وكم���ا أَرّخ عدد من اإلصدارات ملهنة الطوافة، فقد أرَّخ ملهنة الداللة كذلك عدد من 

اإلصدارات وإن كان ذلك بدرجة أقل.
وإذا كان���ت مهنتا الطوافة والداللة، قد ظهرت���ا في العصر اململوكي، فإن املهنتني 
ش���هدتا في العصور التاريخية املتعاقبة: العثماني، الهاشمي، السعودي، العديد 
من التنظيمات التي مرت مبراحل، فعالوة على املرحلة األولى التي سميت مبرحلة 
)الروحانية املطلقة(، وهي )املرحلة التي كان املطوف فيها املرشد الروحي والعالم 
الديني الذي يستفتيه احلجاج في كل شؤونهم، التي تتعلق باحلج وأدائه ونسكه(، 
هناك مراحل س���ت يش���ترك فيها مع املطوفني، األدالء. ولقد عرفت املرحلة الثانية 
ظهور التقارير، التي تبيح أو تخول لش���خص مباشرة خدمة احلجاج – وبالتالي 
الزائرين منهم للمسجد النبوي الشريف – لبلد ما أو جنسية ما مبوجب إنعامات 
من أمراء مكة املكرمة ومش���ايخ احلرم النبوي الشريف. وهذه اإلنعامات سلكتهم 
في س���لك املطوف���ني واألدالء، وهذا ما عرفه العصران العثماني والهاش���مي، أما 
العصر الس���عودي، فقد عرف توجيه التقارير إل���ى بعض الناس في مكة واملدينة 
إثر وف���اة صاحب تقرير وليس له وارث، فيعد تقريره منح���اًل بوفاته ويتم بالتالي 
توجيه تقريره ألحدهم بعد أن يقدم التماس���ًا بذلك لولي األمر، ويس���مى في نظام 

هيئة األدالء ب�: التمسك.
كان الطاب���ع الع���ام للمراحل الثالث األولى، هو ممارس���ة خدمة احلجاج من قبل 
املطوف���ني مبك���ة واألدالء باملدينة في تزيير زوار املس���جد النبوي الش���ريف من 
احلجاج؛ هو تأدية اخلدمة من املطوفني واألدالء بشكل فردي مبوجب التقرير الذي 
لدى املطوف والدليل، الذي يخول مباش���رة خدمة احلج���اج والزوار املخصصني 
لهما. ومع صدور األمر السامي من لدن امللك فيصل بن عبدالعزيز برقم م/12 في 
1385/5/9ه� بإلغاء )حل( التقارير واس���تبدال حرية السؤال بها، بدأت املرحلة 
الرابعة من مراحل تطور مهنتي الطوافة والداللة وأعقبتها املراحل اخلامس���ة إلى 
السابعة، استمرت خدمة احلاج تسير وفق اخلدمة الفردية حتى كان عام 1398ه� 
عندما صدر مرس���وم ملكي برقم 13/3/2 ف���ي 1398/3/4ه� مبني على قرار 
مجل���س الوزراء رقم 284 في 1398/2/27ه���� بتنظيم مهنة الطوافة، حيث نَصّ 
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امل���ط���وف مبكة  ب������إزاء 
امل���ك���رم���ة ال���دل���ي���ل أو 
املنورة  باملدينة  ر  امل��زِوّ
ويجمع بينهما خدمة 
ض������ي������وف ال����رح����م����ن



إنها كانت تقوم بزي���ارة حجاجها وإنها قضت نصف قرن في أرخبيل جزر الهند 
الصينية تدعو للحج، وعندما تقول هي كذلك ومجموعة من املطوفات في لقاء أجري 
معهن في عدد آخر من مجلة احلج والعمرة نفس القول، وعندما تقول املطوفة آمنة 
بن���ت عبدالله زواوي إن والدها كان يقوم برحالت إلى حجاجه في بلدهم، وعندما 
تؤكد املطوفة طليعة محمود آش���ي على نفس املعنى، ف���إن جميعهم يؤكدون على 
حقيقة قائمة بالفعل آنذاك يش���ترك فيها مع املطوف���ني: األدالء باملدينة املن���ورة. 
كم���ا أكدته أق���وال عدد من األدالء في حديث ذكريات أج���ري معهم، فهذا الدليل 
مصطف���ى بن محم���د زيتوني، يؤكد في حدي���ث مع الباحث أنه وكثير من األدالء 
كانوا يقومون بزي����ارة احلجاج في بلدانه���م، وهذا الدليل أكرم بن هاشم عشقي 
يؤكد نفس القول، وهذا الدليل هاش���م بن عبدالله بافقيه، يقول في حديث ذكريات 
ف���ي مجلة احل���ج إن األدالء كانوا يلتقون مع حجاجهم ف���ي بلدانهم، ويورد نفس 
القول في حديث الذكريات الذي أجري معه ورصده الكتاب الوثائقي الصادر عن 
الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف حتت عنوان ذاكرة املهنة، إن األدالء 
كان���وا يزورون احلجاج في بلدانهم. ويحتفظ الباحث بصورة )فوتوغرافية( جتمع 
وال���ده الدليل أحمد حوالة بأحد املطوفني، وهو املطوف عبدالرحمن زواوي، ويظهر 
معهم���ا في الص���ورة التي التقطت باململكة املغربية أح���د احلجاج املغاربة، وكان 
الدليل أحمد حوالة ميضي مدة ش���هرين إلى ثالثة في اململكة املغربية حيث يلتقي 

بحجاجه في صورة حميمية، شأنه شأن غيره من األدالء واملطوفني.
ولم يغب هذا املعنى عن الصحفيني، بهذا خالد بن محمد احلسيني يشيد في مقال 
له مبوضوع زيارة املطوفني للحجاج في بلدانهم، وكذا يشيد علي بن محمد حسون 

بزيارة األدالء حلجاجهم في بلدانهم.

الوج��ه الثاني: الروابط المهنية العفوية والرس��مية بين 
المطوفين واألدالء

مب���ادرات فردية لبع���ض املطوفني في تفقد أحوال حجاجهم تنس���يقًا مع األدالء: 
املقص���ود بالروابط العفوية، هو ما درج علي���ه بعض املطوفني إَبّان العمل الفردي 
من احلرص على تفقد أحوال حجاجهم بعد انتهاء موسم احلج في املدينة املنورة، 
ون���ورد هن���ا أمثلة لذلك، ففي لقاء مع املطوف جم���ال راوة أجرته معه مجلة احلج 
والعمرة  – ذكر أن أسرته كانت تتولى إجراءات من يريد من حجاجها الذهاب إلى 
املدينة املنورة لزيارة مسجد املصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعة إجراءات 
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اجلاوة، هي أسرة آل لولو بوقس، وأن عالقة الصداقة هذه لم تنقطع. ويقول الدليل 
خير الدين بصراوي إن ثمة صداقة ربطت أس���رته آل البصراوي بأسرة املطوفني 
أل لبني كون األسرتني تخدمان حجاج مدينة إسبارطة بتركيا، ويقول املطوف زهير 
بن عبداحلميد س���دايو، وهو من مطوفي حجاج جنوب ش���رق آسيا إن ثمة عالقة 
ربطت أس���رته مع الدليل كنعان برادة كذلك، وهناك حاالت صداقة محضة أخرى 
بحكم تقارب املجتمعني املكي واملدني جمعت بني عدد من أس���ر املطوفني واألدالء 
كالعالقة التي جمعت أس���رة املطوف برهان سيف الدين مع عدد من أسر األدالء، 
منهم آل الزيتوني – آل عابدين سندي – آل عينوسة، وكالعالقة التي جمعت أسرة 
املطوف فائق بن محمد بياري مع الدليل حس���ني بن حمزة بافقيه وأسرته، ويؤكد 
الدليل عبدالوهاب بن إبراهيم فقيه على معاني الوشائج بني املطوفني واألدالء في 
حديث الذكريات الذي أج���ري معه ورصده الكتاب الوثائقي الذي أصدرته الهيئة 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف حتت عنوان "ذاكرة املهنة".
وهذه الصداقات، وال س���يما في ش���قها املتمثل في االش���تراك في خدمة حجاج 
جنس���ية ما أو بلد ما، ع���ادة ما كانت تفضي إلى تب���ادل الزيارات بني املطوفني 
واألدالء بع���د انتهاء أعمال موس���م احل���ج فيما كان يعرف باملدين���ة املنورة بأيام 
البصارة. ومع ذلك كانت مواس���م احلج تشهد زيارات لبعض األدالء الذين يؤدون 
نس���ك احلج إلخوانهم املطوفني في مخيماتهم في عرفة ومنى عند استقرار بعض 

أسر األدالء في حوش املداينة مبنى، ومنهم أسرة آل احلوالة.
ومن صور العالئق بني املطوفني مبكة املكرمة واألدالء باملدينة املنورة، تلك اللقاءات 
التي جتمع املطوف والدليل في رحالت السفر التي كان يقوم بها عدد من املطوفني 
هة له���م منهم من جهة ولتعميق  واألدالء حلجاجه���م في بلدانهم، تلبية لدعوة موَجّ
أواص���ر العالقة معهم من جهة ثانية، وللدعاية ألنفس���هم من جه���ة ثالثة. وكثيرًا 
م���ا كان املطوف والدليل يلتقيان في بلدان حجاجهما بعد انتهاء مواس���م احلج، 
فيمضيان عدة ش���هور عند حجاجهما يحالن فيها ضيفني عزيزين عليهم، يرحبون 

بهما أجمل ترحيب ويتفانون في خدمتهما.
وموضوع الس���فر إلى بلدان احلجاج من قبل املطوف���ني واألدالء، أكدته أحاديث 
الذكري���ات التي أجريت معهم أو مع أبنائهم، وعندما يقول املطوف محمود صالح 
عنقاوي في حديث ذكريات جرى معه إن املطوفني اعتادوا السفر لبلدان حجاجهم. 
وعندم���ا يقول املطوف محمد س���ليمان تقي القول نفس���ه، وعندم���ا تقول املطوفة 
رحمة شبانة وهي منوذج للمرأة املطوفة التي كانت متارس مهنة الطوافة مباشرة 

ال��ط��واف��ة وال���دالل���ة 
العصر  ف���ي  ظ��ه��رت��ا 
اململوكي وشهدتا في 
التاريخية  العصور 
العديد  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
م������ن ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات
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إسكانهم لدى املزورين.
وفي اللقاء الذي جرى مع املطوفة آمنة زواوي املنش���ور في مجلة مشارق كما مَرّ 
آنف���ًا، تذكر آمنة زواوي أن من عادة والدها املطوف عبدالله زواوي، أنه كان بعد 
أن يقوم مبهامه في خدمة حجاجه في مكة واملش���اعر، كان يصحبهم – وهو أمر 
إلزام���ي عنده – إلى املدينة املن���ورة، وهذا أمر صحيح ويتم بعفوية مطلقة. وعلى 
ذات املعنى تش���ير املطوفة نوال محجوب جمل اللي���ل في مجلة أضواء الصادرة 
عن مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، من أن والدها محجوب شيخ جمل الليل 
كان يقوم بإرس���ال حجاجه في أفواج منظمة إلى املدينة وهناك يستقبلهم املزور، 

وإن لم تفصح عن اسم هذا املزور.
وحتتف���ظ ذاكرة الباحث بصورة عالقة عفوية تتمثل في أن املطوف محمود كردي، 
ال���ذي كانت أس���رته متخصصة في خدمة بعض حج���اج املغرب األقصى، وكان 
مقيمًا باملدينة املنورة في احلني الذي كان شقيقه ميارس اخلدمة في مكة َوَظَلّ هو 
في املدينة، كان كثيرًا ما كان يقصد مكتب الدليل أحمد حوالة والد الباحث خلدمة 
حج���اج املغرب األقصى، فيعمل مع الدليل أحمد حوال���ة وأوالده، وفيهم الباحث 
دون أج���ر، وبعالقة عفوية محضة، ثم يح���رص على مرافقة آخر فوج من حجاج 

ه إلى مكة املكرمة في نهاية املوسم األول. أسرته املغاربة متوِجّ
وه���ذا احلرص من املطوفني، دليل واضح على مهنيته���م العالية وأخالقياتهم بال 
شك، وهو أمر أوسعه فؤاد عنقاوي بحثًا في كتابه: مكة.. احلج والطوافة. واألمر 

نفسه أوسعه زهير محمد جميل كتبي في كتابه أخالق الطوافة وقيمها.

اللقاءات الرس��مية بين المطوفي��ن واألدالء في مجلس 
الشورى

أصدر امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بعد ثالث سنوات من دخوله مكة 
د األمر امللكي مواد  املكرمة أمرًا ملكيًا باملصادقة على نظام مجلس الشورى وحَدّ
النظام واختصاصاته. ولقد عرف منس���وبو الطوائف األربع )املطوفون – األدالء 
– الوكالء – الزمازمة( مناقشة مجلس الشورى لقضاياهم متى استدعت احلاجة 
ذل���ك وصدرت التوجيهات للمجلس من والة األمر في أحيان عديدة بش���أنها، أو 
أحيلت إلى املجلس من رئاس���ات هذه الطوائف وال سيما املطوفني واألدالء للبت 
فيها. وفيم���ا رصده الباحث عبدالرحمن بن علي  الزهراني في كتابيه: مس���يرة 
الش���ورى في اململكة العربية الس���عودية، ثم كتابه اآلخر: من رجال الشورى في 

اململكة العربية السعودية )منذ عام 1346ه� حتى 1401ه�(، وحمل الكتاب اسمًا 
آخر هو أعالم الش���ورى في اململكة العربية الس���عودية، ِذْك���رٌ لعدد من املطوفني 
واألدالء وق���د بني الباحث عبدالرحم���ن الزهراني أنه اس���تهدف بكتابيه: مجلس 

الشورى القدمي وحتى تاريخ تأسيس املجلس احلالي.
ولق���د أمكن للباحث أن يقف على الكت���اب الثاني لعبدالرحمن الزهراني أي كتاب 
رجال من الش���ورى، فوجد ثبتًا لرجاالت مجلس الشورى من كافة أنحاء اململكة، 
واستوقفه رصد الزهراني ألسماء املطوفني واألدالء فيه. وملا كان مجلس الشورى 
القدمي ومقره مكة املكرمة، يناقش كل قضايا أرباب الطوائف ويبت فيها كما سلف 
الق���ول، فقد لفت نظره – وبالتالي اس���تنتج – أن ثم���ة عالقة ربطت بني املطوفني 
واألدالء ف���ي دورات املجلس املتعاقبة. لقد ضم مجلس الش���ورى القدمي عددًا من 
األدالء، ه���م الدليل ذي���اب بن أبي بكر بن محمد الناص���ر، الذي عني عضوًا في 
املجل���س من عام 1347ه� - 1349ه�، والدليل حمزة بن إبراهيم غوث الذي عني 
عضوًا في املجلس من عام 1349ه� - 1351ه�، والدليل سعود بن أحمد دشيشة 
الذي عني عضوًا في املجلس من عام 1348 – 1350ه�. والدليل عبيد بن عبدالله 

مدني، الذي عني عضوًا باملجلس من عام 1356 – 1373ه�.
ضم املجلس هؤالء األدالء، واقتضت كما يتراءى للباحث طبيعة العمل نشوء صداقة 
وألف���ة بني هؤالء األدالء وإخوانهم املطوفني الذين عينوا معهم في دورات املجلس، 
واقتضى األمر كما يحس���ب الباحث أن يدلي هؤالء املطوفون واألدالء بدلوهم في 
قضاياهم املطروحة على مجلس الشورى. فالدليل ذياب ناصر زامل في عضويته 
باملجلس املطوف يوسف بن سالم قطان الذي عني عضوًا باملجلس عام 1346ه�، 
والدلي���ل حم���زة غوث زامل في عضويته في املجلس م���ن عام 1349 – 1351ه� 
املطوف حسني بن عبدالله باسالمة، الذي عني عضوًا في املجلس للمرة الثانية من 
عام 1350 – 1356ه�، والدليل س���عود دشيشة الذي عني عضوًا باملجلس، زامل 
املطوف حس���ني بن عبدالله باسالمة، والدليل عبيد مدني زامل عالوة على املطوف 
حسني باس���المة املطوف عبدالقادر بن يوسف غزاوي الذي عني عضوًا باملجلس 
م���ن 1355 – 1371ه�، واملطوف حامد أحمد أزه���ر الذي عني عضوًا باملجلس 
م���ن عام 1372 – 1375ه�، واملطوف حمزة بن محمد املرزوقي الذي عني عضوًا 
باملجل���س من عام 1366 – 1372ه�. واملطوف عبدالله بن إبراهيم عراقي، الذي 
عني عضوًا باملجلس من عام 1371 – 1379ه�. واملطوف محمد بن محمود بياري 
الذي عني عضوًا باملجلس من عام 1372 – 1374ه�، واملطوف محمد علي خوقير 

موجبات  اق���ت���ض���ت 
خدمة احلاج والزائر 
النبوي  ل��ل��م��س��ج��د 
ن���������ش���������وء ع������اق������ة 
طائفتي  بني  مهنية 
واألدالء امل��ط��وف��ني 



بن احلس���ني باألخذ برأي املش���يختني، وصدر أمر األمير علي إلى ش���يخ األدالء 
بتنفيذ اإلرادة السنية امللوكية وكان ذلك سنة 1342ه�.

وقضية ثانية أو حالة تنظيمية في الروابط الرسمية املهنية بني األدالء واملطوفني، 
ه���ي تلك التي نظمها مجلس الوكالء في عهد امللك حس���ني ب���ن علي وقعد لها 
خاصة بطوائ���ف املطوف���ني واألدالء والزمازمة، وخاطب بش���أنها نائب رئيس 
الوكالء قاضي القضاة عبدالله س���راج في س���نة 1342ه���� وكيل إمارة املدينة 
املن���ورة اجلليلة ال���ذي تبلغ به���ا، وبالتالي غدت مرجعية في س���جالت األدالء 
التي كانت إمارة املدينة ومش���يخة احلرم النبوي الش���ريف هي مرجعية األدالء 
وهيئاتهم. وأصل القضية هو استفسار من أمير املدينة األمير علي بن احلسني 

موجه إلى رئاسة الوكالء.
وفي العصر السعودي احلالي صدر أمر ملكي برقم 212 وتاريخ 1345/1/4ه� 
بتش���كيل إدارة للحج حتت رئاس���ة نائب جاللة امللك باحلج���از األمير فيصل بن 
عبدالعزيز ومهمتها االعتناء بشؤون احلج واحلجاج، وتالحقت بعدها األوامر امللكية 
حتى صدور األمر امللكي بإنشاء املديرية العامة لشؤون احلج عام 1365ه�، وكان 
م���ن بني الدوائر املنبثقة عنها، هيئ���ة متييز قضايا املطوفني مبكة املكرمة، إضافة 

إلى أحداث فروع لها في مكة واملدينة وجدة.
وي���ورد الباحث هنا عددًا م���ن القضايا اخلاصة باألدالء التي اس���تئنس برأي 
مش���يخة املطوفني فيها، ومنها قضية تنازع أس���رتني من األدالء في تبعية عدة 
بلدان، وهما أس���رة األدالء آل البشاوري، وأسرة األدالء آل برادة، وكذا النزاع 
بني آل البش���اوري والدليل محمد خيري الس���ناري. وجاء الرد عليها من رئيس 
هيئة احلج محمد الش���يبي ويلحظ توقيع املطوف عبدالرحمن الزواوي وكان ذلك 

سنة 1349ه�.
وقضي���ة ثالثة نظ���رت فيها هيئة متيي���ز قضايا املطوفني استئناس���ًا بخصوص 
توري���ث تقرير بني أفراد أس���رة األدالء آل قنديل وتقس���يمه عليهم، وصدر األمر 
الس���امي الك���رمي باملوافقة على قرار هيئة متييز قضاي���ا املطوفني برقم 837 في 
1371/6/22ه�. وقد حرر ذلك وأصبح مرعيًا من قبل ديوان إمارة املدينة املنورة 

في 1372/1/15ه�.
وقضية رابعة تخص األدالء، اس���تئنس فيها برأي مش���يخة املطوفني وجلنة 
احلج، بش���أن التنازع ب���ني األدالء آل اخلليفتي واألدالء آل الس���مان، وقد 
رفع ه���ذا املوضوع إلى صاحب الس���مو امللكي النائب الع���ام جلاللة امللك 
املعظ���م من وكي���ل رئيس جلنة إدارة احل���ج هزاع بن عبدالل���ه العبدلي في 
1348/11/28ه����، وعضو اللجنة املطوف س���ليمان تقي. وفي هذه الوثيقة 
إش���ارة تاريخية تنم عن حرص النائب الع���ام جلاللة امللك األمير فيصل بن 
عبدالعزيز في استقصاء اجلهد في هذه القضية من خالل مكاتبته بكتاب رقم 
12731 – 7475  وتاريخ 1348/12/2ه�، ومنه االستفسار عن أفراد أحد 
أس���رة آل اخلليفتي املقيم خارج اململكة فوردت اإلجابة من فؤاد حمزة وكيل 
وزارة اخلارجي���ة، أن عبداحلفيظ خليفتي املدني العباس���ي )اعتنق التابعية 

السورية وذلك في ذات العام(.
وقضية خامسة استئنس فيها برأي هيئة متييز قضايا املطوفني بشأن نزاع نشب 

بني األدالء آل البشاوري والدليل صالح إخميمي وذلك في عام 1375ه�.
وقضية سادسة استئنس فيها برأي هيئة متييز قضايا املطوفني وهي قضية تنازع 
الدليلة الش���ريفة هاشمية والدليل هاش���م حبش مع األدالء آل بافقيه. وقد رفعتها 
هيئة متييز القضايا إلى مجلس الشورى وكان ذلك في عام 1382ه�. وامللفت أن 
القضية بلغت من التعقيد حدًا شكل مجلس الشورى معه له جلنة من مندوبني من 
مجلس الشورى وعضو من هيئة متييز قضايا املطوفني وعضو من هيئة األدالء.
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واملدينة  امل���ك���رم���ة  م��ك��ة  ف���ي  امل��ج��ت��م��ع  ع����رف 
وأل����ف����ة جمعت  ع����اق����ات ص����داق����ة  امل�����ن�����ورة 
املقدستني امل��دي��ن��ت��ني  ف���ي  األس����ر  ب��ع��ض  ب���ني 

ال���ذي عني عضوًا باملجلس من عام 1356 – 1371ه�، واملطوف محمد بن أحمد 
زواوي الذي عني عضوًا باملجلس من عام 1372 – 1388ه�.

وي���ورد الباحث هنا عددًا من القضايا التي عرضت على مجلس الش���ورى القدمي 
خاص���ة باألدالء، ومن ذل���ك مثاًل، قضية توجيه تقري���ر الدليل مصطفى بن أحمد 
فقيه البن أخيه مصطفى فقيه، وذلك بناًء على أوراق املعاملة الواردة للمجلس من 
املقام الس���امي برقم 362/4/20/4937، في 1362ه�. كما أن مجلس الشورى 
حس���م في قضي���ة ثانية خالفًا ب���ني آل فقيه وبعض م���ن األدالء، بتثبيت حق آل 
فقي���ه ف���ي أيلولة حق داللة بعض البلدان واجلنس���يات بقراره رق���م 228 وتاريخ 
1363/11/30ه�. وقد وقع على القضيتني، نائب رئيس مجلس الش���ورى صالح 

شطا نيابة عن رئيس املجلس.
وقضية ثالثة عرضت على مجلس الشورى تخص الدليل صالح بن عمر كردي، وما 
أفضى األمر إليه من توجيه التقرير العائد البن عمته له بوصفه أقرب الناس إليه، 
وقد وقع على املعاملة رئيس مجلس الش���ورى عبدالله الشيبي، وكان ذلك في عام 
1370ه����. وقضية رابعة عاجلها مجلس الش���ورى برقم 85 في 1354/4/29ه� 
بش���أن تقرير األدالء آل هاش���م، وقد وقع على املعاملة عبدالله الفضل نيابة عن 
رئيس املجلس، ثم استدعت دواعي التوريث داخل أسرة األدالء أن يناقش مجلس 
الش���ورى أيضًا هذا املوضوع ف���ي قراره رقم 205 وتاري���خ 1361/12/6ه�.. 
وهكذا نس���تطيع أن نس���تنتج أن ثمة عالقة رسمية ولقاءات زمالة متت في مجلس 

الشورى القدمي جمعت املطوفني واألدالء.

قضايا لألدالء 
َم���رَّ من قبل أن مهنتي الطوافة والداللة تضربان قدمًا منذ بضعة قرون خلت، 
وشهدتا الكثير من التنظيم والتقعيد في ظل العصور السياسية املتعاقبة على 
حكم احلجاز: التركي والهاش���مي والسعودي احلالي. وملا كان املطوفون مبكة 
واألدالء باملدينة جتمعهم قواس���م مشتركة في قضاياهم املتعددة، مثل قضايا 
التوري���ث، النزاعات التي حتدث ب���ني مطوف وآخر ودلي���ل وآخر حول تبعية 
جنس���ية ما وبلد أو بلدة ما لهذا املطوف وذاك الدليل، واالس���ترحام من والة 
األمر بطلب توجيه تقرير ما لهذا املطوف أو ذاك الدليل، خال بوفاة صاحبه أو 
صاحبته، وغير ذلك، مما يقتضي االستئناس بآراء مرجعيات املطوفني واألدالء 
من الهيئات الرس���مية، فقد عرف���ت مهنة الداللة باملدينة املن���ورة عدة قضايا 
خاصة بهم ارت���أت هيئة األدالء باملدينة املنورة االس���تئناس برأي مرجعيات 
املطوف���ني. وفي الدفاتر التي حتتفظ بها إدارة فرع وزارة احلج مبنطقة املدينة 
املنورة وحتتوي على نس���خ تقارير األدالء، وقد أحالتها املديرية العامة لشؤون 
األوقاف إلى وزارة احلج بعد صدور أمر ملكي بفصل وزارة احلج عن األوقاف 

بتاريخ 1414/1/22ه�.
ولعل أول عالقة تنظيمية بني  املطوفني واألدالء وقف عليها الباحث هي التي جرت 
في العهد الهاش���مي عندما استفس���ر أمير املدينة املنورة وش���يخ احلرم النبوي 
الش���ريف األمير علي بن احلس���ني عن قضية من قضايا التوريث لدى األدالء وما 
املعمول به لدى مش���يخة املطوفني وشيخ مشايخ اجلاوة؟، فعرض قاضي القضاة 
عبدالله س���راج على امللك حس���ني بن عل���ي ملك احلجاز ما انتهت إليه مش���يخة 
املطوفني ومش���يخة مشايخ اجلاوة، فأصدر امللك حسني أمره إلى ابنه األمير علي 
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لقاءات رسمية
اقتضت طبيعة خدمة احلجاج زوار مس���جد نبيه الكرمي صلى الله عليه وس���لم 
منهم أن تناقش قضاياهم وقضايا بقية مؤسس���ات أرب���اب الطوائف: الوكالء 
والزمازمة في هيئة خاصة بهم هي الهيئة العليا ألرباب الطوائف. ومن الطبيعي 
أن نس���تنتج طبيع���ة العالقة بني املطوف���ني واألدالء األعضاء ف���ي الهيئة العليا 
ألرباب الطوائف؟، فبجانب الش���كل الرسمي البد أن تسود روح الزمالة واأللفة 
بني اجلميع. ولقد ش���ارك األدالء وبتكليف رسمي مع إخوتهم املطوفني والوكالء 

والزمازمة في هذه الهيئة. 
ومم���ا ي���ورده الباحث أن عضو هيئ���ة األدالء في آخر تش���كيل للهيئة قبل إلغاء 
التقارير وحِلّها مبوجب املرس���وم امللكي الصادر م���ن امللك فيصل بن عبدالعزيز 
بالرقم م/12 وتاريخ 1385/5/9ه�، الدليل بهاء الدين بن عمر خاش���قجي كان 
هو عضو األدالء في الهيئة العليا ألرباب الطوائف. وفي ظل العمل املؤسس���اتي، 
ظل الدليل أس���عد بن حمزة ش���يرة رئيس الهيئة االبتدائية لألدالء، ممثاًل لألدالء 
في هذه الهيئة. وفي حديث ذكريات أجري معه، يقول الدليل أس���عد شيرة عضو 
الهيئ���ة العليا للطوائف عن مهام الهيئة أنها تقوم بدراس���ة القرارات التي تصدر 
م���ن هيئات الطوائف وتأييد ما تراه مطابقًا مل���واد النظام أو االعتراض على ما 

يستوجب االعتراض ومن ثم الرفع ملعالي الوزير لألمر مبا يراه مناسبًا.

عالقات مهنية
عندم���ا قررت الدول���ة حل التقارير بصدور املرس���وم امللكي رق���م م/12 بتاريخ 
1385/5/9ه����، بدأت املرحل���ة الرابعة من املراحل التي م���رَّت بها مهن أرباب 
الطوائف وحتديدًا مهنتي الطوافة والداللة، وهي مرحلة إلغاء التقارير واس���تبدال 
حرية الس���ؤال بها في ذات عام حل التقارير، أي عام 1385، وقد اقتضت هذه 
املرحلة بالضرورة، العمل على تشكيل هيئات للسؤال عن املطوف والدليل بعد أن 
أعطى املرسوم للحاج )احلرية املطلقة في السؤال عن املطوف والدليل الذي يريده( 
ويك���ون للمطوف احلرية املطلقة في اختي���ار الوكيل والزمزمي الذي يريده، وتلغى 

كافة التقارير والتخاصيص التي بأيدي املطوفني واألدالء والزمازمة.
ويحتف���ظ الباح���ث بصورة من محض���ر اجتماع دعا إليه وزي���ر احلج واألوقاف 
األس���بق محمد عمر توفيق بتاري���خ 1385/5/17ه�، أي بع���د ثمانية أيام من 
صدور املرسوم امللكي بحل التقارير، وقد ُعقد االجتماع بالهدا الطائف، وحضره 
ممثلون ألرباب الطوائف مع عدد من مس���ؤولي الوزارة برئاسة الوزير. ولقد دار 
االجتماع حول العديد من املواضيع، ومنها موضوع السؤال عن املطوف والدليل، 
وقرر املجتمعون إنش���اء ست هيئات س���ؤال، هي: هيئة سؤال حجاج البحر في 

جدة - هيئة سؤال حجاج املطار في جدة - هيئة سؤال حجاج املدينة جوًا - هيئة 
س���ؤال حجاج البر القادمني عن طريق املدينة - هيئة سؤال حجاج ميناء ينبع - 

هيئة سؤال حجاج البر القادمني من اخلليج والشمال.
وقد حدد املجتمعون، الكوادر البشرية التي حتتاجها كل هيئة، وجاء التنصيص 
على مشاركة األدالء في كل الهيئات أعاله، ما عدا الهيئة السادسة، أما املطوفون 
فق���د كانوا ممثلني بالوكيل الذي جاء التنصيص على عضوين – كذلك وهو أمر 
طبيعي – في الهيئات السابقة. ولقد أشار سعد الردادي إلى ما أصدرته وزارة 
احلج واألوقاف في سنة 1386ه�/1966م، من نش���ر بيان ض�م مجموع�ة من 
البيانات التي تضمنت معلومات وإرش���ادات مهمة من األحكام املتعلقة بتنظيم 
اخلدمات املقدمة للحجاج في حلهم وترحالهم، ومنها هيئات االس���تقبال، وكانت 
هذه البيانات هي أساس )تعليمات احلج( التي بدأت تصدر تباعًا بعدة لغات.

وفي عام 1390ه�، صدر القرار الوزاري رقم 286 وتاريخ 1390/8/27ه� 
)بتحديد مناطق س���ؤال احلجاج ع���ن املطوف���ني واألدالء وتنظيم إجراءاته 

وتشكيل هيئاته(.
والباح���ث وق���د لفت نظره عدم ص���دور ق���رار وزاري بتحديد مناطق س���ؤال 
احلج���اج فيما عدا االجتماع الذي س���بق ذكره وتضمن���ه احملضر املوقع في 
1385/5/17ه�، ثم البيان الصادر س���نة 1386ه����/1966م يؤكد أنه أعياه 
العث���ور على قرار وزاري في هذا الصدد، قبل صدور القرار الوزاري رقم 286 
وتاريخ 1390/8/27ه� آنف الذكر، ويس���تبعد الباحث أال يكون قد صدر قرار 
وزاري بذلك طيلة الس���نوات اخلمس من عام 1385 – 1390ه�، فيما عدا ما 

جاء في احملضر وبيان الوزارة عام 1386ه�.
وكيفما كان األمر، ففي ميل الباحث إلى وجود عالقة مهنية رس���مية في هيئات 
السؤال بني املطوفني واألدالء، ميكنه القول إنه ولئن لم يكن هناك لقاءات مباشرة 
ب���ني املطوفني واألدالء هنا، فإن روابط املهنة من جهة، ومتثيل الوكالء للمطوفني 
م���ن جهة أخرى، يحتمان وج���ود عالقة ما من أوجه ضروب العالقة التي ربطت 

املطوفني واألدالء.
ولق���د أخبرني الدليالن مصطفى بن بكر زيتوني، ومحمد يعلى عبداحلفيظ عن 
مش���اركتهما في هيئات س���ؤال احلجاج وعلى مدى س���نوات عديدة في هيئة 
س���ؤال احلجاج في مطار املدينة وكذا في هيئة س���ؤال حجاج البر القادمني 

عن طريق املدينة.

عالق��ة مهنية رس��مية بي��ن المطوفي��ن واألدالء تتعلق 
بالحجاج الذين لم يسألوا عن مطوف أو دليل

رها محضر االجتماع  ه���ذه صورة من صور العالقات بني املطوف���ني واألدالء، أَطّ
ال���ذي عقد بالهدا في الطائ���ف بتاريخ 1385/5/7ه����، إذ احتوى احملضر في 
موضوعه الثاني على وضع ترتيبات خاصة باحلجاج الذين لم يس���ألوا عن مطوف 
أو دليل، إذ تقرر )تكوين جلنة تشكل من مدير الطائفة وثالثة من األمناء، تختارهم 
الرئاس���ة من هيئة األمناء السابقة وثالثة من كبار الطائفة، تقوم باختيارهم وزارة 
احلج واألوقاف من طائفة املطوفني وجلنة مماثلة تش���كل من رئيس األدالء، وثالثة 

من هيئة األدالء، يختارهم رئيس األدالء، وثالثة من كبار األدالء.
إن هذا النص ذو داللة على تالزم وتكامل عمل املطوفني واألدالء، فهو يرتب لعالقة 
مهنية عالية من خالل مس���توى التمثيل في هذه اللجنة التي أش���ار احملضر إلى 
اختصاصها ب�: )إعداد بيانات بأس���ماء املطوفني واألدالء متسلسلة على أساس 
متوس���ط كل مطوف أو دليل من احلجاج خالل الس���نوات الث���الث األخيرة، ومع 
مراع���اة واقع إمكانياته في الس���نة احلاضرة أيضًا عل���ى أن تعتبر هذه البيانات 



وجد من حس���ن الطالع إشارتني تاريخيتني، فاملطوفون مبكة املكرمة آل البدوي، 
هم أو بعضهم أدالء في ذات الوقت. وثمة وثيقة حتتفظ بها دفاتر تقارير احلجاج 
احملفوظ���ة لدى إدارة احلج )ف���رع الوزارة حاليًا كما س���لف القول( خاصة بآل 
م  البدوي، توضح الوقائع التي فرضت هذا األمر. فمحمد س���عيد بدوي املكي، قَدّ
تظلمًا للنائب العام جلاللة امللك في احلجاز األمير فيصل بن عبدالعزيز، يطلب فيه 
توجيه تقرير حجاج مدينة قونية وتوابعها بتركيا إليه بحكم كونه الوريث الشرعي 
لفاطم���ة وخديجة بنتي الدليل املتوفي عبداملنعم اخلياط. وكان أمير املدينة املنورة 
ه في عام 1337ه�  وش���يخ احلرم وقتها: األمير علي بن احلس���ني بن علي، قد وَجّ
باعتبار التقرير منحاًل، أي ال صاحب له بوفاة صاحبه أو صاحبته دون وريث كما 
هو املعتاد لدى األدالء بل واملطوفني، وبالتالي فقد وجه األمير علي بن احلس���ني 
بذل���ك، وبعد انتهاء العصر الهاش���مي ودخول املدينة املن���ورة عام 1344ه�، في 
سلطان امللك عبدالعزيز، بادر محمد سعيد بدوي بالكتابة إلى النائب العام جلاللة 
امللك في احلجاز باملطالب���ة بتوجيه تقرير فاطمة وخديجة بنتي عبداملنعم اخلياط 
له كما سلف القول، وُدرست القضية في هيئة األدالء، وظهر استشكال فيها بني 
تعليمات األدالء التي تقتضي أن يباش���ر الدليل أعماله في املدينة املنورة حس���ب 
نظام األدالء الصادر في عام 1356ه�، وبني ضرورة االنصياع للحكم الش���رعي 
بال جدال بحكم كون محمد سعيد بدوي هو الوريث الشرعي فعاًل لفاطمة وخديجة 
بنتي عبداملنعم اخلياط، وقد عرضت القضية على مجلس الشورى، وانتهى األمر 
ه له التقرير،  بحل توافقي وهو أن يس���كن محمد س���عيد بدوي املدينة لك���ي يوَجّ
وه���ذا ما حدث بالفعل في عام 1344ه�، ووجه نائ���ب جاللة امللك األمير فيصل 
ب���ن عبدالعزيز بذلك. من خالل وثيقة محفوظ���ة في دفتر تقارير احلجاج، خاطب 
مبضمونه���ا حافظ وهب���ة الذي وقع نيابة عن األمير فيص���ل، وكيل إمارة املدينة 
املن���ورة إبراهيم الس���بهان في ذات عام 1344ه�، ووجه وكي���ل اإلمارة إبراهيم 
السبهان بدوره مديرية احلرم النبوي الشريف بضرورة )إجراء العمل طبق األمر 
السامي وبتبليغ من يلزم طبق األصول(. وملا اعترضت أسرة من األسرتني اللتني 
وج���ه لهما أمير املدينة املنورة وش���يخ احلرم النبوي في العهد الهاش���مي تقرير 
فاطمة وخديجة بنتي عبداملنعم اخلياط لهما أي لهاتني األس���رتني من أهل املدينة 
باعتب���ار النظر إلى التقرير على أنه منحل بوفاتهما وألنه ال يوجد لهما وريث كما 
كان االعتقاد وقتها، اعترضت األسرة ورفعت شكواها لوكيل أمير املدينة املنورة 
مش���اري بن مساعد بن جلوي، فتم تبليغ األسرة املعترضة باألمر السابق، ووقع 

األمير مشاري بن جلوي على ذلك التأييد في 29 شوال 1345ه�.
وثم���ة قضية أخرى لها صلة مباش���رة مبوضوع العالقة ب���ني املطوفني واألدالء 
وال نعلم ما مالبس���تها؟ وهي أن الدليل محمد اخلطيري نزل طواعية عن تقريره 
املخصوص بإقليم الداغس���تان )والس���رايا الهمايونية( إل���ى ابن اخته املطوف 
عبدالله بن أس���عد س���نى املكي، عالوة على ابنتيه خديج���ة وزينب، وقد مت هذا 
النزول مبجلس املرحوم مصطفى باش���ا شيخ احلرم النبوي آنذاك وشيخ األدالء 
حس���ني عطار، وكان ذلك في عام 1283ه�، عل���ى أن هذا النزول أو التنازل قد 
أبطل، والسبب في ذلك أن عبدالله بن أسعد سنى مكي الذي اشترط عليه سكنى 
املدينة املنورة، لم يس���تطع الوفاء بالش���رط، وظل مقيمًا مبكة املش���رفة وله فيها 
وظيف���ة مطوف، ولذلك فقد تقدم الدليل محمد خطيري إلى ش���يخ احلرم النبوي 
بطلب إسقاط استحقاقه من جميع التقارير اخلاصة بالدليل محمد خطيري، ولقد 
استعلمت مشيخة احلرم النبوي من شيخ األدالء وقتها ويدعى محمد أكرم، فأفاد 
املشيخة برد مؤرخ في 22/ ذي احلجة/1292م، بأنه ال حق لعبدالله مكي حيث 
لم يلتزم بالشرط حسبما جرت به القواعد القدمية والقوانني املستدمية عند طائفة 
األدالء، واقتصر التقرير على أوالد أدالء الدليل محمد اخلطيري. ومما يذكر أن 
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نهائية على مس���ؤولية الهيئة املذكورة بحيث يج���ري توزيعها من قبل الوزارة على 
هيئات الس���ؤال التباع القاعدة التالية: يوزع احلجاج الذين لم يسألوا عن مطوف 

أو دليل بالتسلسل على ضوء بيانات احلصر التي تقررها الهيئة سالفة الذكر(.
ولئن كنا نفتقر إلى أي إشارة عن أسماء أولئك املطوفني أو األدالء الذين شاركوا في 
هذه اللجنة اخلاصة باحلجاج الذين لم يسألوا عن مطوف أو دليل. فإن املغزى الذي 
تش����ي به هذه الصورة من العالقة املهنية الرسمية بني املطوفني واألدالء، مغزى كبير 
يدل داللة واضحة على الرابطة املهنية العالية بني الطائفتني في إطار من التكاملية.

الوجه الثالث: روابط خاصة بين المطوفين واألدالء بعيدًا 
عن الرابطة المهنية 

ع���رف املجتمع احلجازي ف���ي مكة املكرمة واملدينة املن���ورة، عالقات صداقة وألفة 
جمعت بني بعض األسر في مكة واملدينة، وإذ كان هذا األمر يعُدّ أمرًا عاديًا مألوفًا 
ال غراب���ة في���ه، فإنه هنا في هذا الوجه من العالقة بني املطوفني واألدالء يش���ي – 
عالوة على موجبات الصداقة احملضة – ببعد آخر، له طبيعة روحانية. فلقد اشتهر 
في بعض األس���ر املكية، سواًء أكانوا مطوفني أم من سواهم، أنه كان معروفًا قبل 
ة عقود لبعض األس���ر املكية، دليلها أو مِزّورها باملدينة املنورة في احلرم النبوي  عَدّ
الش���ريف وفي أماكن الزيارات املشروعة األخرى بطيبة الطيبة، ويتم ذلك في إطار 
الصداق���ة احملضة. وإذا كان تتبع وذكر أمثلة لتلك األس���ر املكية التي لم تكن من 
طائفة املطوفني، ليس من شأن البحث، فإننا فيما يخص املطوفني، نشير إلى بعض 
أس���ر ربطتها روابط صداقة مع أسر من األدالء، وعرفت هذه الصداقة ما ذكرناه 
من حرص هذه األس���ر من املطوفني على أن يك���ون لها دليلها أو مزورها من تلك 
األس���ر من األدالء التي ربطتها بها روابط الصداقة. وحس���بنا هنا أن نشير إلى 
ح���االت من هذه العالقة. فاملطوفون من آل التونس���ي، كان دليلهم أو مزورهم هو 
الدليل عمر طاس���جي، واملطوف حس���ن قاضي، والد: سهيل وحامت وزهير ومحمد 
قاضي، كان دليلهم أو مزورهم، هو الدليل هاشم طائفي، واملطوفون آل لولو بوقس، 
وآل سدايو، كان دليلهم أو مزورهم الدليل كنعان برادة كما سلف القول، واملطوفون 
من آل البياري، كان دليلهم أو مزورهم الدليل بكر بن ناصر الطيار.. وهكذا ميكن 
القول إن هذا الوجه، هو من أوجه الروابط التي ربطت بني املطوفني واألدالء بعيدًا 

عن الروابط  املهنية التي يكون فيها احلاج القاسم املشترك.

الوجه الرابع: المصاهرات بين المطوفين واألدالء
مع أن هذا الوجه من أوجه الصلة االجتماعية بني األسر املكية واملدينية، ال غرابة 
فيه، فكم من األس���ر املكية أصهرت ألسر مدينية، وكم من األسر املدينية أصهرت 
إلى أس���ر مكية، فإن الباحث س���عى لتتبع وجه املصاهرات بني املطوفني واألدالء: 
تكريس���ًا للعالقة التاريخية التي ربطت بعضهم بعضًا، غير أنه لم يعثر سوى على 
حالتني، تتمثالن في آل ش���يرة وآل الزواوي، وآل البياري وآل غوث، فلقد أصهرت 
البيوتات األربعة لبعضها بعضًا عندما تزوجت شقيقة الدليل أسعد بن حمزة شيرة 
وإخوانه من أحد أبناء آل الزواوي، وعندما تزوجت سيدة من سيدات آل غوث من 
أح���د أبناء آل البياري، وما زال هذان الزواجان قائمني مباركني بحمد الله. ولعله 

ر للباحث العثور على معلومات أخرى في هذا الصدد إن شاء الله. ُيقَدّ

الوج��ه الخام��س: أس��ر مكي��ة ومدينية تحم��ل صفتي 
المطوف والدليل: آل البدوي وآل أولياء هاشم أنموذجًا 

إن ه���ذا الوجه من أوجه العالقة بني املطوفني واألدالء، يضفي بعدًا عميق الداللة 
للعالقة الضاربة بجذورها ب���ني املطوفني واألدالء. وفي تتبع الباحث لهذا الوجه، 
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ارت����ب����ط ع�����دد من 

واألدالء  املطوفني 

مهنية  ب�����رواب�����ط 

طبيعة  ف��رض��ت��ه��ا 

املقدمة  اخل���دم���ة 

الرحمن ل��ض��ي��وف 

هذه الوثيقة كتبت باللغتني التركية والعربية.
وهكذا فنح���ن أمام حالتني، فيما يخص موضوع الوجه اخلامس، وهو: أس���ر 
مكية مدني���ة حتمل صفتي الدليل واملطوف، تش���ابهت مالبس���اتهما واختلفت 
نتائجهما، ففي حالة املطوف محمد س���عيد بدوي، َقِبَل أن يسكن املدينة املنورة 
وم���ا زال عقبه فيها حت���ى اآلن، وهنا في حالة املطوف عبدالله س���نى مكي لم 
يقدر ملوضوع التنازل له من خاله محمد خطيري عن تقريره ش���راكة مع أبنائه 
ه���و أن يس���تمر، فبطل النزول. ومما هو جدير بالذك���ر فيما يخص آل البدوي 
أن فرعه���م باملدينة – وكذا بعض عمومتهم في مكة – مس���جلة أس���مائهم في 
س���جالت إدارة شؤون املساهمني باملؤسسة األهلية لألدالء، وتصرف لهم كامل 
عوائدهم واس���تحقاقاتهم، فضاًل عن املش���اركة في خدمة احلجاج، ورقمهم في 

سجل األدالء هو )16(.
أما آل أولياء هاش���م، وهم الذين ميثلون كما س���بق أن ذكرنا من قبل النموذج 
الثاني ألسر مكية ومدينية حتمل صفتي مطوف ودليل، فهم أسرة مكية عريقة، لم 

يتبني للباحث – مع اجلهد الذي بذله في هذا الصدد – كيف 
جمعت هذه األس���ر بني ش���رف االنتماء إلى مهنتي الطوافة 
والداللة، لكن الش���يء الثابت أن هذه األسرة املكية العريقة، 
حظت بهذا الشرف وما زال بعض أبنائها باملدينة في حدود 
معلومات الباحث والعدد األكبر في مكة حتى اآلن ويترددون 
على املؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة لتس���لم استحقاقاتهم 
ورقمهم في س���جل األدالء هو )130(، ومما يجدر ذكره أن 
تقرير آل أولياء منح ملصطفى أولياء سنة 1280ه� من شيخ 

احلرم النبوي الشريف حافظ باشا.

الوجه السادس: خدمة استقاللية
ش���رَّف الله املطوفني بخدمة احلج���اج قاصدي مكة املكرمة 
واملشاعر، وهو شرف ال يدانيه شرف، وشرَّف األدالء بخدمة 
زوار املس���جد النب���وي الش���ريف من احلج���اج كذلك، وهو 
أيضًا ش���رف ال يدانيه شرف، ومضت الطائفتان الكرميتان 
تقومان بهذه املهنة الشريفة اجلليلة في إطار من االستقاللية 
واحت���رام كل من الطائفتني للمجال املكان���ي لها: املطوفون 

مبك���ة املكرمة واألدالء باملدينة، ولئن اقتضت دواعي خدمة احلجاج والزوار كما 
س���لف القول وجود روابط مهنية بني املطوف والدليل، كما مر في ثنايا البحث، 
إال أن اس���تقاللية كل طائفة كانت – وما زالت – مرعية في إبان العمل الفردي 

– وهو مقصد البحث – والعمل اجلماعي املؤسساتي القائم اآلن.
وحي���ث أن هذا الوجه م���ن أوجه البحث أي اس���تقاللية األدالء بعملهم باملدينة 
املنورة، ق���د دارت حوله بعض الكتابات وبع���ض التصريحات التي حتتاج إلى 
توضيح، فقد ش���عر الباحث أن الواج���ب يقتضي التوضيح والتصويب رغبة في 
تعزي���ز أواصر الزمالة املهنية بني املطوف���ني واألدالء من جهة، وتعميقًا للصالت 
والوش���ائج القوية بني الطائفتني من جه���ة ثانية، وجتلية للحقيقة من جهة ثالثة. 
وتتمحور القضية في أنه ش���اع على ألسنة البعض من املطوفني معلومة مغلوطة 
مفادها أن املزوِّر باملدينة املنورة هو تابع للمطوف مبكة املكرمة، كما أن الكتاب 
الوثائقي املهم للغاية والذي يعد في طليعة الكتب الوثائقية عن الطوافة والذي ال 
ميكن لباحث أن يستغني عنه، إذ هو مرجع في فنه أو بابه، وهو كتاب: مكة... 
احلج والطوافة للمطوف الباحث فؤاد عبداحلميد عنقاوي، جاء فيه ذات اإلشارة 

أي تبعية األدالء للمطوفني.

ويود الباحث في هذا الصدد أن يشير إلى أن الدليل خير الدين محمد بصراوي، 
كت���ب مقااًل في مجلة احلج والعمرة، يوضح ويص���وِّب مقولة إن الدليل – املزِوّر 
– هو تابع للمطوف، وجاء ذلك التوضيح والتصويب ردًا على مقال نش���رته مبجلة 
احل���ج والعمرة الكاتبة منال عثمان س���لمان ضمن باب عرض كتاب: مكة احلج 
والطوافة مصدر معلومات للباحثني – وبالفعل والقول للباحث هو كذلك – فرأى 
الدلي���ل خير الدين بصراوي أهمية التوضيح والتصويب ومضى يؤكد مبعلومات 
موثقة أن هذه املقولة حتتاج إلى توضيح إحقاقًا للحق كما ذكر، ويؤكد في مقالة 
ث بش���أنها املؤل���ف املطوف فؤاد عنقاوي، فوعده ب���أن يتدارك األمر في  أنه حَدّ
اإلصدار القادم من الكتاب، غير أن اإلصدار الثاني لم يصدر حتى تاريخه، وملا 
كتبت الكاتبة منال عثمان س���لمان مقالها املنش���ور في مجلة احلج والعمرة كما 
س���بق ذكره، رأى الدليل خير الدين بصراوي ضرورة التوضيح والتصويب ومن 

هنا جاء مقاله الذي نشرته مجلة احلج والعمرة كما مر سابقًا.
والباحث، وقد عزم على إعداد بحثه: املطوفون وعالقتهم باألدالء باملدينة املنورة، 
جذبت انتباهه هذه املقولة التي يشاطر فيها الدليل خير الدين 
بصراوي وغيره من األدالء ف���ي أهمية توضيحها وتصويبها، 
ومن هنا عقد هذا الوجه الس���ادس واألخير من أوجه البحث، 
وفي تتب���ع الباحث حلديث الذكريات ال���ذي أدلى به عدد من 
املطوف���ني واملطوفات لإلص���دارات الدورية الت���ي تصدرها، 
وما زالت بعض املؤسس���ات األهلي���ة للطوافة، رصد الباحث 
في حدي���ث الذكريات توكي���دًا ملقولة إن الدلي���ل – املزور – 
كان يتب���ع املط���وف. فلقد أجرت مجلة أض���واء الصادرة عن 
املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج جنوب آسيا لقاء مع املطوفة 
نوال محجوب ش���يخ جم���ل الليل ذكرت في���ه أن والدها كان 
)يقوم بإرس���ال حجاجه في أفواج منظمة إلى املدينة وهناك. 
يس���تقبلهم املزور الذي يتبع وال���دي أيضًا(، وفي اللقاء الذي 
سبق أن متت اإلشارة إليه الذي أجري مع املطوف جمال راوة 
ونشرته مجلة احلج والعمرة. ذكر املطوف جمال راوة ما يفهم 
منه أن امل���زور يتبع الدليل، وعبارة املط���وف جمال رواة هي 
)أن أس���رته كانت تتولى إنهاء إجراءات من يريد من احلجاج 
الذهاب إلى املدينة املنورة لزيارة مس���جد املصطفى صلوات 
الله وس���المه عليه، ومتابعة إجراءات إس���كانهم لدى املزور ومتابعة املزور أثناء 

حتركات هؤالء احلجاج في املدينة املنورة(.
وفي مجلة الرفادة، وفي باب: ذاكرة املهنة، أعدت هيئة حترير املجلة، مقااًل جاء 
في���ه دون أن توِثّق معلوماتها أن املط���وف هو الذي يختار من يكون له دلياًل في 

املدينة املنورة.
وفيم���ا يتص���ل باإلصدارات من املؤلف���ات التي نصت على مقول���ة تبعية الدليل 
للمط���وف، قال املطوف فؤاد عنقاوي، فقال في كتاب���ه: مكة.... احلج والطوافة، 
حت���ت عنوان: الدليل، املزور في املدينة املنورة: )لكل مطوف أو مجموعة مطوفني 
دليل، وكان يطلق عليه س���ابقًا – مزور، وكثير من املزورين يحملون في أيديهم 
تقاري���ر صادرة من األمراء األش���راف، خصصت لهم فيها بل���دان معينة( وفي 
مكان آخر من الكتاب يق���ول املؤلف )والوكالء – أي الوكالء بجدة – واملزورون 
مس���ؤولون مسؤولية مباشرة أمام املطوفني عن احلجاج(، والباحث إذ يورد هذا 
الق���ول للمؤلف املطوف فؤاد عنقاوي يس���تحضر في ذات الوق���ت نقله وبالتالي 
إقراره دون تعليق ما قاله ش���كيب أرس���الن في كتابه االرتسامات اللطاف آنف 
الذكر وهو احلق، من أن احلاج إذا أراد الزيارة – زيارة املسجد النبوي الشريف 



)... لم أكن دلياًل حلجاج أفارقة باملدينة، ولكن أيام نظام السؤال الذي مَرّ كأحد 
األنظم���ة التي أقرتها وزارة احلج في مرحلة من مراحل تطور احلج، كان هناك 
تعاون بيني وبني العم املطوف أبو خش���بة يرحمه الله، يكتب اس���مي كدليل في 
املدينة عن طريق احلجاج األفارقة عند الس���ؤال في املنافذ: البصراوي باملدينة 
املنورة وأبو خش���بة مبكة املكرمة. وبالنسبة لبعض احلجاج التابعني لي: أتراك 
وعرب، كنت أكتب اس���مه كمطوف: أبو خشبة في مكة املكرمة والبصراوي في 
املدينة املن���ورة( ويتابع الدليل خير الدين بصراوي قائاًل.. )وهذه أمور حصلت 

أيام السؤال بني املطوف والدليل(.
إن الباحث وهو يقف في هذا الوجه السادس واألخير من بحثه الذي استهدف 
فيه تتبع آفاق العالقة بني املطوفني واألدالء في إبان اخلدمة الفردية، يتراءى له 
أهمية تبيان عدم صواب مقولة: تبعية الدليل للمطوف، وأن تفس���ير شيوع هذه 
املقولة ال يعدو أن يكون إفرازًا ملرحلة السؤال، وإالَّ فالواقع أن نظامي املطوفني 
واألدالء، قد حسما األمر، بتحديد املجال املكاني لطائفتي املطوفني واألدالء كما 
سلف القول، وليس هناك أدلة أو شواهد تؤكدها. وليس في ذلك غضاضة على 

أي من الطائفتني الكرميتني وال نقيصة أو نقصان من شأن الطائفتني.
ويبق����ى أخيرًا توضي����ح البد منه فيما ذك����ره فؤاد عنقاوي م����ن أن كثيرًا من 
)املزورين يحملون في أيديهم تقارير صادرة من األمراء األش����راف، خصصت 
له����م فيها بلدان معينة(، فالباح����ث يؤكد بوصفه دلياًل من جهة، ومهتمًا بتوثيق 
مهنة الداللة من جهة أخرى، أن كل األدالء يحملون – وليس أكثرهم – تقارير، 
وهي التي عرَّفها نظامهم أي نظام هيئة األدالء الصادر باألمر السامي الكرمي 
في عام 1356ه�، ف����ي البند )ب( حيث جاء النص التالي "التقرير هي الوثيقة 
التي تعطى للدليل كحجة تخول له مباش����رة شؤون حجاج البلدان املمنوحة له 
زيارتهم" ويلحق بالتقرير: التمس����ك وال����ذي عرفه البند )ج( من املادة )1( بأنه 
كالتقرير معنًى وحكمًا ويش����مل األوامر والقرارات( والوحيدون املنضوون حتت 
نظام هيئة األدالء الذين ليس لهم تقرير هم ما تعورف في طائفة األدالء بتسمية 
واحدهم ب�: املعلم الذي حاز من معلمه الدليل على شهادة معلمانية وأقرته هيئة 
األدالء، فهم من غير أصحاب التقارير، وعرفوا لدى الطائفة ب� معلمي احلزام، 
ولقد صدر لهم - بعد مكاتبات عديدة جرى تداولها بني املرجعيات الرس����مية، 
ومنها مجلس الش����ورى القدمي قرار بالسماح لهم بخدمة احلجاج وتخصيص 
ع����دد معني لهم حال حياتهم، فإذا توف����وا عادت حصصهم لألدالء جميعًا وفق 
إجراءات معينة. هؤالء هم االس����تثناء الذي����ن ال ميلكون تقارير. ويورد الباحث 
هنا فحوى ش����هادة منحت ألح����د املعلمني، فقد جرت الع����ادة على أن تصدر 
الش����هادة من رئيس هيئة األدالء ويصدق عليه����ا بختم وزارة احلج واألوقاف، 
وتن����ص على أن فالنًا وهو أحد املعلمني، قد ظهر لهيئة األدالء بتاريخ كذا، أنه 
قد منح لقب معلم بتاريخ كذا وباش����ر مهن����ة الزيارة بتاريخ كذا، وأنه من ذوي 
الديانة واألمانة واالستقامة، فقد أعطيت له هذه الوثيقة له كشهادة له مبا ذكر 

وبالله االعتماد.
وبالتال���ي فإن املعلم هذا أو معلم احلزام هذا كم���ا اصطلح األدالء عليه، يظل 
معلمًا، وال يطلق عليه دليل الذي عرَّفه نظام هيئة األدالء في املادة األولى، أنه هو 
)صاحب تقرير، س���واء في ذلك صاحب التقرير نفسه أو أبنائه(. ومن هنا ومع 
أن التعليمات والتوجيهات قد جعلت ملعلمي احلزام حصة مقررة من احلجاج في 
مدة حياتهم إال أن املعتمد لدى هيئة األدالء ومن بعدها املؤسسة األهلية لألدالء 
التي صدر قرار إنش���ائها س���نة 1405ه�، هو النظر إلى الواحد منهم على أنه 
معل���م حزام.  ويحمل وغيره من معلمي احلزام في س���جل األدالء احملفوظ لدى 
إدارة ش���ؤون املساهمني أرقامًا، تش���ير إلى موقعه في السجل بوصفه معلمًا، 
ويورد الباحث منوذجًا لش���هادة أحد معلمي احلزام، وهو الشيخ حسن ياسني 
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)هيأ له املطوف جميع أسباب السفر إلى املدينة، وهناك سلَّمه إلى املزِوّر الذي 
هو صاحب هذه املصلحة في املدينة ال يتجاوز عليه غيره فيها(.

وإذ يق���ف الباح���ث مفندًا املقول���ة املغلوطة عن تبعي���ة األدالء للمطوفني، يود 
التوكيد على أن غرض البحث هو تتبع العالقة األخوية والرسمية بني املطوفني 
واألدالء وآفاقه���ا، وهو ما جاءت أقوال العديد م���ن املطوفني واألدالء بالتنويه 
به واإلش���ارة، وهو ما ذكره بحق املطوف فؤاد عنق���اوي عندما قال: والعالقة 
الت���ي تربطهم مع���ا – أي املطوفني واألدالء – عالقة قوية متينة، ولقد أش���ار 
إلي���ه الدليل خير الدين بصراوي، ويش���ير إليه الباحث كذلك مؤكدًا على عمق 

العالقة بني الطائفتني.
مقولة التبعية حتتاج إلى نقاش موضوعي، فمنذ أن نشأت مهنتي الطوافة مبكة 
املكرمة والداللة باملدينة املنورة في وقت متقارب، كان لكل طائفة اس���تقالليتها 
ف���ي مجال خدمتها املكاني: املطوفون ومج���ال خدمتهم مكة املكرمة، واألدالء 
ومجال خدمتهم املدينة املنورة، وكان هذا األمر منصوصًا عليه في مشيخاتهم 
وهيئاتهم. ولقد س���بقت اإلشارة إلى ذلك في الوجه اخلامس من البحث، وهو 
اخلاص ب� )أس���ر مكية ومدنية حتمل صفتي املطوف والدليل، والتش���ديد( – 
على األقل – من مشيخات األدالء على هذه االستقاللية. ويضيف الباحث أن 
ص���دور نظاَمي املطوفني واألدالء في عهد امللك عبدالعزيز آل س���عود بأمرين 
س���اميني منه، دليل واضح على أال تبعية، وإمنا اس���تقاللية محضة للمطوف 
مبهنت���ه مبكة املكرمة، والدليل مبهنته باملدينة املنورة، يعقبها تكاملية فرضتها 
وتفرضه���ا طبيعة اخلدمة. ولقد تضمن نظام األدالء الصادر باألمر الس���امي 
رقم 145/54 وتاريخ 1351/12/25ه���� في باب أحكام عامة، املادة )31( 
التنصي���ص بالق���ول )ال يجوز للمطوفني وخالفهم التداخل في جميع ش���ؤون 

احلجاج في املدينة املنورة مطلقًا(.
وم���ا يجب توكيده هنا أن���ه ال افتئات من طائفة على حق الطائفة الش���قيقة. 
ويت���راءى للباحث أن تردي���د مقولة إن الدليل – امل���زور – تابع للدليل جاءت 
متأخرة وبالتحديد مع املرحلة الرابعة: مرحلة إلغاء التقارير واس���تبدال حرية 
السؤال بها عام 1385ه�، ثم املرحلة اخلامسة: مرحلة تدخل العنصر األجنبي 
)السمس���رة( واملرحلة السادسة: مرحلة حرية السؤال، وكلها من املراحل التي 

مرت بها مهنة الطوافة ومهنة الداللة.
وفي هذه املراحل الثالث األخيرة وحتى املرحلة السابعة: مرحلة إلغاء التقارير 
وفرض نظ���ام التوزيع القائم على حتديد متوس���ط أعداد ثالث س���نوات من 
احلجاج للمطوف والدليل في أع���وام 92، 93، 1394ه� وتثبيته رقمًا حلجاج 
كل مط���وف أو دلي���ل، نش���ط فريق من املطوف���ني واألدالء الذي���ن كانون إما 
ميارسون خدمة احلاج أصالة أو ميارسها وكالء عنهم في السعي لزيادة عدد 
حجاجهم، ومتت آنذاك اتفاقيات بني عدد من املطوفني وعدد من األدالء في بث 
دعاية مشتركة، وعرفت اخلدمة طباعة بطاقات حتمل اسم مطوف ما، أو دليل 
ما، ووكيل ما، توزع من قبل )السماس���رة( مقابل مبالغ يحصلون عليها على 
احلجاج أيًا كانت جنس���ية احلجاج حس���بما دلَّت عليه املرحلة السادسة آنفة 
الذكر، أي مرحلة حرية السؤال، وإن كانت وزارة احلج واألوقاف أصدرت في 
1390/8/27ه� قرارًا وزاريًا برقم 286 بتحديد مناطق س���ؤال احلجاج من 
املطوفني واألدالء وتنظيم إجراءاته وتش���كيل هيئاته، ومع ذلك ظلت السمسرة 

قائمة، بل كانت هي الظاهرة السائدة.
كانت هذه املراحل وبالتالي س���نواتها التي أظلتها، هي املناخ الذي أوجد عند 
البع���ض من املطوفني ه���ذه املقولة وترديدها. أم���ا األدالء فل����م أج��د – مع 
التقصي – أي إش���ارة إلى املقولة العكسية، وهي تبعية املطوف للدليل. يقول 
الدلي���ل خير الدين بصراوي في املقالة التي نش���رها في مجلة احلج والعمرة: 
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ويحمل رقم )153( من سجل األدالء.
وللباح���ث وقفة أخيرة مع فؤاد عنقاوي فيما ذكره من )أن املزورين – وهم كثرة 
عنده وهذا صحيح – يحملون تقارير صادرة عن األمراء األش���راف، خصصت 
له���م فيها بلدان معينة( إن هذا الق���ول، أي أن املزورين يحملون تقارير صادرة 
عن األمراء األش���راف، ولعل املقصود أمراء مكة من األشراف، مع أنه ال يجافي 
الصواب إال أن الواقع التاريخي يؤكد أن نس���بة منح أمراء مكة األشراف ألفراد 
م���ن أبناء املدينة املنورة تقارير تبيح لهم نظامًا خدمة بلد أو جنس���ية ما ضئيلة 
مقارنًة مبا كان مينحه مش���ايخ احلرم النبوي الش���ريف ف���ي العصر العثماني 
الذي ش���هد كثرة منح التقارير، كثرة واضحة حس���بما تدل عليه الس���جالت وال 
سيما الدفترين األول والثاني من تقارير األدالء احملفوظة لدى إدارة احلج )فرع 

الوزارة اآلن(.

خاتمة
س���عى الباحث أن يس���تقصي آفاق العالق���ة بني املطوفني 
مبك���ة املكرمة واألدالء باملدينة املنورة. أثناء اخلدمة الفردية، 
وعلى امتداد التاريخ الزمني ملهنة الطوافة ومهنة الداللة منذ 
نشأتهما وحتى قبيل قيام مؤسسات الطوافة واألدالء، وتبنَيّ 
ل���ه ارتباط عدد من املطوفني وعدد من األدالء بروابط مهنية 
فرضته���ا طبيعة اخلدم���ة املقدمة للحجاج ولزوار املس���جد 
النبوي الشريف منهم، مع احترام الطائفتني للمجال املكاني 
لكل منهما، ولقد عرفت تلك احلقبة الزمنية الطويلة، ليس هذا 
البعد املهني فحسب، وإمنا انضاف إليه، بعد اجتماعي، ولَّد 
آص���رة صداقة، ال بل وآصرة مصاهرة ورحم، وما زال هذا 
البعد قائمًا حتى يوم الناس هذا. والباحث إذ يبس���ط القول 
ف���ي العالقة اخلاصة بني املطوف���ني واألدالء في إبان العمل 
الفردي في حدود املعلومات التي أتيحت له، ليدعو الباحثني 
من املطوفني واألدالء إلى الس���عي إلب���راز هذه العالقة بني 
���ا لم يتح له  الطائفت���ني الكرميت���ني والتنقيب عن آفاقها مَمّ
رين من املطوفني  الوقوف عليه���ا، فذاكرة املهنة ل���دى املعِمّ
واألدالء كما يحسب الباحث، تختزن الكثير من هذه العالقة. 

وبقدر ما يتوق الباحث إلى الكش���ف ع���ن املزيد من آفاق العالقة بني املطوفني 
واألدالء فإنه ليدعو إلى تعزيز العالقة الرس���مية بني الطائفتني: خدمة لضيوف 
الرحمن وزوار املسجد النبوي الشريف منهم في إطار من التكاملية، وال سيما 
بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم )81( وتاريخ 1428/3/7ه� 
بتثبيت مؤسس���ات أرباب الطوائف، وهو قرار تاريخي بكل معنى الكلمة، ويلقى 
على كاهل جميع منسوبي أرباب الطوائف مسؤولية جسيمة على كافة الصعد، 
كما يدعو الباحث إلى تعزيز أواصر الصداقة واحملبة واالحترام بني منس���وبي 
الطائفتني بخاصة ومنس���وبي كل أرباب الطوائف بعامة ليكونوا بإذن الله خير 

خلف خلير سلف.. والله من وراء القصد.

املصادر واملراجع
اب���ن منظور )ت 771ه�(: لس���ان العرب، منش���ورات دار الفكر، دار صادر، 

بيروت، د. ت، 15 مجلدا.
إبراهيم مصطفى وأحمد حس���ن الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد علي النجار: 
املعجم الوس���يط، أشرف على طبعه عبدالس���الم هارون، منشورات دار إحياء 

التراث العربي، املكتبة العلمية، طهران، د. ت، جزءان.

أحمد أمني مرش���د: طيبة وذكريات األحبة، تاريخ ومكان النشر مختلف، صدر 
منه حتى اآلن )6( أجزاء.

أحمد حس���ني دحالن: دراسة في السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية، 
منشورات دار الشروق، جدة، الطبعة األولى، 1404ه� / 1984م.

أحمد الس���باعي: تاريخ مكة املكرمة: دراس���ات في السياسة والعلم واالجتماع 
والعمران، منش���ورات نادي مك���ة الثقافي، اإلصدار )6(، الطبعة السادس���ة، 

1404ه� / 1984م.
أحمد سعيد بن سلم: املدينة املنورة في القرن الرابع عشر الهجري، منشورات 
دار املن���ار للطب���ع والنش���ر والتوزيع، القاه���رة، الطبعة األول���ى، 1414ه� / 

1994م.
حس���ن عبداحلي ق���زاز: أهل احلجاز بعبقهم التاريخي، منش���ورات دار العلم، 

جدة، 1415ه� / 1994م.
خير الدي���ن الزركلي: األعالم، منش���ورات دار العلم للمالي���ني، د. ت، الطبعة 

اخلامسة، 1980م، )8( مجلدات.
زهي���ر محمد جميل كتب���ي: أخالق الطواف���ة وقيمها، د. ت، 

الطبعة األولى، 1425ه�/ 1994م.
س���عد بن عودة ال���ردادي: وزارة احلج في اململك���ة العربية 
الس���عودية: النش���أة والتطوير ودورهما في خدمة احلجاج، 

املدينة املنورة، الطبعة الثانية، 1424ه� / 2003م.
شكيب أرسالن: االرتس���امات اللطاف في خاطر احلاج إلى 
أقدس مط���اف، منش���ورات مطبعة املنار، مبص���ر، الطبعة 

األولى، 1350ه�.
عبدالله بن صديق: األس���ر القرش���ية أعي���ان مكة احملمية، 
منش���ورات مطبوعات تهامة، ج���دة، الطبعة األولى، 1404ه� 

/ 1983م.
عبدالل���ه ب���ن عبداملطلب بوق���س: الرحلة املقدس���ة إلى بيت 
الل���ه احلرام، مذك���رات ومحاضرات عن الطوافة منش���ورات 

ساموران، بيروت، الطبعة األولى، 1404ه� / 1983م.
عبدالرحمن بن عبدالكرمي األنصاري: حتفة احملبني واألصحاب 
في معرفة ما للمدنيني من األنساب، منشورات املكتبة العتيقة، 

تونس، الطبعة األولى، 1390ه�/ 1970م.
عبدالرحمن بن علي الزهراني: من رجاالت الشورى في اململكة العربية السعودية، 

منشورات مجلس الشورى اجلديد، الرياض، الطبعة األولى، 1421ه�.
عيد مسعود اجلهني: مجلس الوزراء في اململكة العربية السعودية بني الشريعة 
اإلس���المية واالجتاهات الدستورية املعاصرة، مطابع املجد التجارية، الرياض، 

الطبعة األولى، 1404ه� / 1984م.
فؤاد عبداحلميد عنقاوي: مك���ة .. احلج والطوافة، مكة املكرمة، الطبعة األولى، 

1415ه� / 1994م.
فيص���ل بن محمد عراق���ي: الطوافة واملطوفون، منش���ورات دار عكاظ للطباعة 

والنشر، جدة، الطبعة األولى، 1412ه�.
محمد حس���ني زيدان: ذكري���ات العهود الثالثة، منش���ورات مطاب���ع الفرزدق 

التجارية، الرياض، الطبعة األولى، 1408ه�.
محمد [بك] صادق: كوكب احلج في س���فر احململ برًا وسيره بحرًا، منشورات 

املطبعة األميرية ببوالق، مصر احملمية، الطبعة األولى، 1303ه�.
محمد صالح البليهش���ي: املدين���ة املنورة في عهد امللك عبدالعزيز آل س���عود: 

1344 – 1373ه�، املدينة املنورة، الطبعة األولى، 1432ه� / 2011م.

مهنتي  نشأت  منذ 

والداللة  الطوافة 

طائفة  ل��ك��ل  ك����ان 

اس����ت����ق����ال����ي����ت����ه����ا 

ف�����������������ي م���������ج���������ال 

املكاني خ��دم��ت��ه��ا 



المـلف

ظهر اجلهد غير املسبوق للمطوف في شد الرحال إلى بالد املسلمني للدعاية للحج في بدايات 

القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر امليالدي، ولم يعرف على وجه الدقة متى بدأ، وكانت 

السعودي.  العهد  على  السابقة  السلطات  من  دعمًا  املطوف  يتلق  لم  إذ  بدائية،  اجلهود  تلك 

وفي العهد السعودي طال التنظيم جميع مرافق عمل املطوف، ومنها رحالتهم للدعاية وجلب 

البالد بوقٍت كاٍف قبل  إذ حرصت على وجود املطوف في  الضوابط،  احلجاج بوضع عدد من 

لهم  الدولة  قدمت  احلجاج،  بللالد  إلللى  املطوفني  رحللالت  انسيابية  ولتحقيق  احلجاج.  وصللول 

الدعم على جميع األصعدة، كذلك كان للمطوف أساليب وطرق حلث املسلمني على احلج، مما 

كان له األثر على إنعاش االقتصاد احمللي للحجاز.

جوزي محمد فهد السبيعي

التطور التاريخي لرحالت المطوفين
 في العهد السعودي

السعودي  الللعللهللد  فلللي 

الللتللنللظلليللم عمل  طللللال 

بلللوضلللع عدد  امللللطلللوف 

ومنها  اللللضلللوابلللط  ملللن 

رحالته جللب احلجاج
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قللدمللت اللللدوللللة الللدعللم للللللمللطللوفللني على 
انسيابية  لللتللحللقلليللق  األصللللعللللدة  جللملليللع 
رحلللالتلللهلللم إللللللى مللخللتلللللف بلللللالد احللللجلللاج

أبرز محاور البحث
نبذة عن رحالت املطوفني قبل العهد السعودي. 

تنظيم رحالت املطوفني في العهد السعودي. 
وسائل الدعم واملساندة من الدولة لتنشيط العمل الدعائي للمطوفني.

أساليب وطرق املطوف في الدعاية للحج.
أثر الرحالت على إنعاش السوق احمللي في احلجاز. 

أ/ تمهيد عن رحلة المطوف قبل العهد السعودي
ظهر هذا اجلهد غير املسبوق للمطوف في شد الرحال إلى بالد املسلمني 
للدعاية للحج في بدايات القرن الثالث عش���ر الهجري/ التاس���ع عش���ر 
امليالدي، ول���م يعرف على وجه الدقة متى بدأ، وكانت تلك اجلهود بدائية، 
إذ لم يتلق املطوف دعمًا من الس���لطات الس���ابقة على العهد السعودي. 
وجند أن هناك دوافع س���اعدت على القيام بالرحل���ة للدعوة للحج محليًا 

وخارجيًا، ومنها: 
بدء بيع تصاريح العمل بالتطويف.

تقسيم تطويف حجاج بالد املسلمني على املطوفني. 
ازدياد عدد الداخلني في مهنة التطويف، والتنافس بينهم.

اس���تخدام البواخر الكبيرة على نطاق واس���ع في نقل احلجاج، ووصول 
أعداد كبيرة من حجاج الهند وبالد اجلاوة.

تفعيل خط السويس بعد حفر القناة عام 1286ه�/ 1869م. 

ب/ رحالت المطوفين في العهد السعودي
وفي العهد الس���عودي ط���ال التنظيم جميع مرافق عم���ل املطوف، ومنها 
رحالته���م للدعاية وجلب احلجاج بوضع عدد م���ن الضوابط، إذ حرصت 

مواكبًا  املللطللوف  كللان 

للللتلللقلللنللليلللات اللللعلللصلللر 

وحريصًا  احلللديللثللة 

علللللللللللللللللللى تللللللطللللللويللللللر 

أدائللللللله بللاسللتللخللدام 

وسلللللللائلللللللل اإلعلللللللللالم

على وج���ود املطوف في البالد بوقتٍ كاٍف قب���ل وصول احلجاج. ولتحقيق 
انس���يابية رحالت املطوفني إلى بالد احلجاج، قدمت الدولة لهم الدعم على 
جميع األصعدة، كذلك كان للمطوف أس���اليب وطرق حلث املس���لمني على 

احلج، مما كان له األثر على إنعاش االقتصاد احمللي للحجاز.
ولع����ل من أهم أوجه دعم الدولة الس����عودية للدع����وة للحج، وتنظيم 

رحالت املطوفني:
االعتناء باملطوف وتأهيله تأهياًل علميًا.

االهتمام باملرافق العامة في البالد وتطويرها.
وضع النظم والتعليمات املنظمة للرحلة ومنها:

نظام “جلنة إصالح احلج” عام 1346ه�/ 1927م.
في عام 1349ه�/1930م، مت وضع “تعليمات لسفرية مشايخ اجلاوة 

ومن ينتدبونه عنهم”.
في عام 1360ه�/1941م مت وقف سفر املطوفني بسبب املنافسة ولظروف 

احلرب العاملية الثانية.
ف���ي عام 1359ه�/1940م، أخذت التنظيمات ش���كاًل تفصيليًا ملن ينتدب 

للسفر للدعاية من املطوفني واملندوبني.
في عام 1377ه�/1957م، حددت مدة س����فر املطوفني ثالثة أشهر من 

كل عام.
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االلتقاء بالشخصيات النافذة وذات التأثير على املجاميع املسلمة في البالد 
املتوجه إليها.

حمل الهدايا واللطائف التي لها وقع على املس���لمني كماء زمزم، والس���بح 
والسجاجيد. 

ه�/ خط سير بعض رحالت املطوفني 
- يختلف خط س���ير الرحلة لكل طائفة من طوائ���ف املطوفني تبعًا للجهة 
التي اختص بتطويفها من بالد املسلمني، وكذلك يختلف خط سير مطوفي 
الطائفة الواحدة تبعًا للبلد أو املنطقة املراد التوجه لها. ولكن يتفق اجلميع 

تقريبًا في نقطة االنطالق والتي غالبًا ما تكون من مدينة جدة. 
و/ اآلثار االقتصادية املترتبة على رحالت املطوفني

ازدهار األسواق الدائمة واملؤقتة، ونشاط حركة البيع والشراء واالستيراد 
ولترتفع إيرادات اجلمارك. 

نشاط الصناعات االستهالكية واخلدمية.
عمل املطوف كوسيط جتاري جيد لكثير من اخلدمات املقدمة للحجاج.

كان للمطوف دور في نشاط األيدي العاملة. 

خالصة
ويتبني من ذلك أن املطوف مواكب لتقنيات العصر احلديثة في ذلك الوقت، 
وأنه يحرص على تطوير أدائه باستخدام وسائل اإلعالم، ليقينه مبا لها من 

أدوار في حتقيق سرعة االنتشار، والتداول بني الناس. 
براعته في تكوين العالق���ات االجتماعية في البلدان املختلفة، ويتبني كذلك 
أن املطوف استفاد من رحالته في االطالع على مستجدات العصر في ذلك 

احلني، واتساع دائرة معارفه مبا يحدث في العالم من حوله. 
وميكن إجمال أهداف رحالت املطوفني للدعوة للحج، في الترغيب به وبيان 
م���ا ينطوي عليه من مزايا روحية، ووجوبه على املس���لم املقتدر، واحلرص 
على زيادة عدد احلجاج، والتواصل مع احلجاج وتوثيق العالقات معهم. 

هذا وقد كان سكان احلجاز - خاصًة سكان مكة املكرمة ومدينة الرسول صلى 
الله عليه وس���لّم املدينة املنورة - ُينظر إليهم نظ���رة خاصة، وُيخصون مبكانة 
متميزة لدى املسلمني في كل مكان - خاصًة العلماء منهم على وجه التحديد - 

وقد عمت هذه النظرة املطوفني الذين كانوا ُيقابلون بالتكرمي أينما حلّوا.

السيرة الذاتية
االسم: جوزى محمد فهد السبيعي.     

املؤهل: ماجس���تير في التاريخ احلديث، من قس���م التاري���خ بكلية اآلداب 
بجامعة امللك سعود. 

الدورات واملشاركات العلمية: شارك في عدد من الندوات والدورات وورش 
العمل وحصل على عدد من الشهادات.

لها بحث منش���ور بعنوان: “اجلوانب اإلنسانية في رعاية امللك عبدالعزيز 
للمطوفني”، من إصدارات كرس���ي األمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات 

التاريخية واحلضارية للجزيرة العربية 1433ه�/2012م.

توقف رحالت املطوفني بعد بدء قيام مؤسسات الطوافة.
ج/ أوجه اهتمام الدولة لدعم الرحلة إلى احلج

االهتمام بالدعوة للحج وتسخير إمكانات الدولة لتشجيع الرحلة إليه.
دعمه سياسيًا بفتح آفاق جديدة له بعالقاتها الثنائية مع الدول. 

إرسال البعثات والرسائل الدبلوماسية إلى الدول املختلفة.
خفض رسوم احلج، ورسوم اخلدمات األخرى، أثناء األزمات العاملية. 

إرسال الدعاة والعلماء واملفكرين والشعراء للدعوة للحج.
5- إنشاء “مكتب الدعاية للحج” عام 1355ه�/1939م. 

إنشاء “املديرية العامة لشؤون احلج” عام 1365ه�/1945م.
إنتاج األفالم اإلعالنية التوعوية التي جتسد مناسك احلج. 

د/ الطرق التي انتهجها املطوف في الدعوة للحج
استخدام وسائل اإلعالم املتاحة في ذلك الوقت من مقروء ومسموع.

االستعانة بوكالء ومتعاونني من مواطني احلجاج.

باملطوف  االعتناء  الدعم  أوجلله  أبللرز  من 
وتلللأهللليللللللله تلللأهللليلللاًل علللللللمللليلللًا واالهلللتلللملللام 
وتطويرها اللللبلللالد  فلللي  الللعللامللة  بللاملللرافللق 

خللفللض رسللللوم احلللللج واخلللللدمللللات األخللللرى 

الدعاة  وإرسلللللال  الللعللامللليللة  أثلللنلللاء األزملللللات 

للحج للللللللللدعللللوة  واملللللفللللكللللريللللن  والللللعلللللللللمللللاء 

اسللتللفللاد املللطللوف مللن رحللالتلله فللي االطالع 

معرفته  دائلللرة  وتوسيع  املستجدات  على 

مبللللللا يلللللحلللللدث فللللللي اللللللعلللللاللللللم مللللللن حلللولللله

59 العدد العاشر  رمضان  1435هل العدد العاشر  رمضان  1435هل 64



ميثل صدور موافقة املقام السامي على تنفيذ مشروعني للنقل العام مبكة املكرمة واملدينة املنورة، عبر شبكة القطارات واحلافالت، والذي 
أعلن عنه مجلس الوزراء، امتدادًا لالهتمام الكبير واملباشر من خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه 
الله – باملدينتني املقدستني، وتنفيذ مزيد من املشروعات الهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن من حّجاج، ومعتمرين، وزّوار، وسكانهما، 
كما جتسد حرصه البالغ على تعدد خطط التنمية اخلاصة بهما التي حتقق لهما مزيدًا من النماء والتقدم، وتتيح لهما خطوات واسعة 

من الطفرات اخلدمية والعمرانية، والنهوض والتعجيل في حركة التنمية املتواصلة من خالل املشاريع الكبرى في البناء والتطوير.

مكة المكرمة: الرفادة

مشروعان للنقل العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة

حلول إستراتيجية لخدمة 
ضيوف الرحمن

مشروعات
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وهي مكونة من 4 خطوط مترو يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها 
- إن ش���اء الله تعالى - إلى 182 كيلومت���ًرا، و88 محطة لتغطي 
مناطق التنمية احلالية واملس���تقبلية، حس���ب املخطط الهيكلي ملكة 

املكرمة، وخطوط القطارات. 
وهذه اخلطوط تتكون من اخلط )أ(، وميتد من طريق الس���يل شرًقا 
إلى طريق الليث غرًبا، مرورًا بشمال احلرم، بطول 54.2 كيلومتر، 
ويتضم���ن 27 محط���ة. واخلط )ب( يربط ب���ن محطة اجلمرات - 
احملطة النهائية لقطار املش���اعر املقدس���ة - ش���رًقا، وطريق جدة 
السريع غرًبا، مرورًا بشمال احلرم، ومحطة قطار احلرمن السريع، 
بط���ول 32.1 كيلومتر، ويتضمن 15 محطة، واخلط )ج( يربط بن 
جامعة أم القرى جنوًبا وطريق املدينة املنورة شمااًل، مرورًا بجنوب 
وغرب احل���رم، بطول 48.1 كيلومتر، ويتضم���ن 21 محطة. فيما 
ميت���د اخلط )د( من طري���ق إبراهيم اخلليل جنوًب���ا، وطريق جدة 
الق���دمي غرًبا، مروًرا بغرب احلرم بطول 47.3 كيلومتر، ويش���تمل 
على 25 محطة. كما س���يتم إنشاء شبكة القطارات في أنفاق حتت 
األرض ضمن املنطقة املركزية بطول 35.6 كيلومتر، و21 محطة، 
وعلى جسور معلّقة خارجها لبقية الشبكة بطول 146.1 كيلومتر، 
و67 محط���ة. كما يتضمن املخطط الش���امل للنقل العام ش���بكة 
متكاملة للنقل باحلافالت تغطي كامل العاصمة املقدس���ة، وتتكامل 
مع ش���بكة القطارات عبر محطات مشتركة لكلتا الشبكتن في عدد 
من اخلطوط الرئيس���ة في مكة املكرمة، وتتنّوع شبكة احلافالت في 
 ،)BRT( :أربعة مس���تويات مختلفة، وهي حافالت النقل السريع
وهي خطوط ذات مس���ارات مخصص���ة للحافالت؛ مّما يتيح املزيد 
م���ن الفعالية في األداء والتش���غيل، ويصل إجمال���ي أطوالها إلى 

النقل العام في مكة
املش���روع يأتي من واقع نظرة ثاقبة، ورؤي���ة للتحديات الكبيرة التي 
تش���هدها مكة املكرمة في مجال النقل، بسبب االزدحام الشديد على 
مدار العام خاصة في موس���مي احلج ورمضان، والنمو املتسارع في 
عدد الس���كان الذي يتوقع أن يتضاع���ف ليصل إلى نحو )3( مالين 
نسمة خالل عش���رين عاًما، مع وجود عوائق طبوغرافية تواجه النمو 
العمراني في املدينة؛ نظًرا لصعوبة طبيعة تضاريسها اجلغرافية، إذ 
حتي���ط بها اجلبال العالية من كل جانب، فيحصر احلركة املرورية في 
محاور رئيس���ة محدودة، مّما يجعل مش���روع النقل العام بالقطارات 
واحلاف���الت املكملة له���ا في مكة املكرمة أحد احللول اإلس���تراتيجية 
ملجابهة حتديات النمو، وس���د العجز الذي يعتري منظومة النقل العام 

في العاصمة املقدسة.
وش���بكة القطارات “املترو” املقترحة ملكة املكرمة ستغطيها بالكامل، 

الهادفة  املـــشـــروعـــات  مـــن  مـــزيـــد  تــنــفــيــذ 
ـــتـــســـهـــيـــل عـــــلـــــى ضــــــيــــــوف الــــرحــــمــــن  لـــل
املقدستني املـــديـــنـــتـــني  ســـكـــان  وخــــدمــــة 

حـــرص بــالــغ لــلــقــيــادة عــلــى تــعــدد خطط 

واملدينة  املــكــرمــة  مبكة  اخلــاصــة  التنمية 

والتقدم النماء  من  مزيد  لتحقيق  املنورة 
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وتعتبر الس���يارات هي وس���يلة االنتقال الوحيدة في املدينة املنورة، 
مما ينجم عنها اختناقات مرورية وتلوث، وخاصة بالطرق الرئيس���ية 
املؤدية إلى املس���جد النبوي بشكل خاص، ولذلك أصبح وجود حاجة 
ماس���ة من تناول منظوم���ة النقل والتنقل من خالل رؤية مس���تقبلية 
واضحة ضم���ن إطار علمي يعتمد على التخطي���ط املتكامل وتطبيق 

النظم املتطورة في أساليب النقل والتنقل.
واستمرارًا لهذه اجلهود الكرمية مت تكليف هيئة تطوير املدينة بإعداد 
دراسة ملش���روع اخلدمات االستش���ارية للنقل العام باملدينة املنورة 

60 كيلومت���رًا، وإجمالي عدد احملطات إل���ى 60 محطة، إضافة إلى 
احلاف���الت احمللية: )Local Bus( لربط أحياء املدينة ببعضها عبر 
حافالت ذات سعة متوس���طة، لتغطي املناطق التي ال تخدمها شبكة 
القطارات أو حافالت النقل السريع، ويصل إجمالي أطوالها إلى 65 

كلم، وإجمالي عدد احملطات إلى 87 محطة. 
 ،)Feeder Bus( :كما تتضمن ش���بكة احلافالت حافالت مغذي���ة
وهي ش���بكة محلية خلدمة األحياء الس���كنية ونقل الركاب بحافالت 
صغي���رة من وإلى أق���رب محطة من محطات القط���ارات، ومحطات 
حافالت النقل الس���ريع، وطول اخلط الواحد يتراوح بن 5 و10 كلم، 
ه���ذا باإلضافة إلى حافالت النقل الت���رددي التي تربط بن مواقف: 
أركن س���يارتك واركب النقل العام: Park( & )Ride، واملس���جد 

احلرام، أو محطات القطارات، أو محطات احلافالت. 
وس���يتم تنفيذ املش���روع على عدة مراحل، األولى تش���مل أجزاء من 
اخلط���ن )ب( و)ج( بطول 40 كيلومتًرا )20 محطة(. واملرحلة الثانية 
تش���مل تنفيذ ج���زء من اخلط )أ( بط���ول 28 كيلومترًا )18 محطة(. 
فيما تش���مل املرحلة الثالثة أجزاء م���ن اخلطن )ج( و)د( بطول 47 
كيلومتًرا، )24 محطة(. في حن س���يتم اس���تكمال بقية الشبكة في 

املراحل الالحقة. 
ومش���روع النقل العام مبكة املكرمة عبر شبكة القطارات واحلافالت، 
تبل���غ تكلفته نحو )62( مليار ريال، حي���ث تبلغ تكلفة املرحلة األولى 
من���ه )25.5( ملي���ار ريال، تنف���ذ خالل )3( س���نوات، في حن أن 
املرحلة الثانية تبلغ تكلفتها )19( مليار ريال تنفذ خالل )5( سنوات، 
واملرحلة األخيرة تنفذ خالل سنتن بتكلفة )17.5( مليار ريال، بينما 
تبلغ التكلفة املبدئية للمرحلة األولى ملشروع شبكة القطارات الداخلية 
- التي متثل اخلط األول من هذه الشبكة - )8( ثمانية مليارات ريال، 
وتتضمن هذه املرحلة األولى ربط قطار “املشاعر” بقطار “احلرمن” 
باملنطقة املركزية، مرورًا باملس���جد احلرام، وربط اجلهتن الش���مالية 

والشرقية في املنطقة املركزية بطول )12( كيلومتًرا. 
جدير بالذكر أن الدراس���ات الفنية اخلاصة باملخطط الش���امل للنقل 
الع���ام مبكة املكرمة، قد مت إجنازها من قبل هيئة تطوير مكة املكرمة 
واملشاعر املقدسة -بالتعاون مع شركة البلد األمن للتنمية والتطوير 

العمراني - وهي شركة مملوكة بالكامل ألمانة العاصمة املقدسة. 

النقل العام بالمدينة المنورة
ومع تزايد س���كان املدينة املن���ورة باإلضافة إلى الزائرين من حجاج 
ومعتمري���ن، تقوم حكومة خ���ادم احلرمن الش���ريفن بجهود حثيثة 
لتوفير سبل الراحة واألمان للمواطنن واملقيمن والزائرين من حجاج 
ومعتمرين، وذلك بتنفيذ قطار احلرمن الس���ريع، ولتكون االس���تفادة 
منه بش���كل فعال، فم���ن الضروري تلبية احتياجات التنقل لس���كان 
املدين���ة املنورة بتوفير نظام للنقل العام الداخلي عالي الس���عة، وهو 
ما جاءت املوافقة عليه من مجلس الوزراء بعد إقراره ملش���روع النقل 

العام باملدينة املنورة.

والتعجيل  وعــمــرانــيــة  خــدمــيــة  طــفــرات   
ـــــة مـــــــن خـــــالل  ـــــتـــــواصـــــل بــــالــــتــــنــــمــــيــــة امل
والتطوير الــبــنــاء  فــي  الــكــبــرى  املــشــاريــع 

جـــهـــود حــثــيــثــة لـــتـــوفـــيـــر ســـبـــل الـــراحـــة 

واألمـــــــــــــــــــان لـــــلـــــحـــــجـــــاج واملـــــعـــــتـــــمـــــريـــــن  

بـــتـــنـــفـــيـــذ قـــــطـــــار احلـــــــرمـــــــني  الــــســــريــــع
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والتصاميم األولية ملش���روع املترو، والذي يهدف إلى إجراء دراس���ة 
وتصميم أفضل منظومة لشبكة قطار املترو باملدينة املنورة باستخدام 
أحدث التقنيات املتوفرة عامليًا خلدمة احتياجات النقل والتنقل للسكان 
الدائم���ن والزائرين من حجاج ومعتمرين على مدى ال يقل عن ثالثن 
عامًا، والتركيز على خط املترو األول )املطار – محطة قطار احلرمن 
الس���ريع شرق مدينة املعرفة االقتصادية – املسجد النبوي الشريف 
عبر طريق امللك عبدالعزيز – ميقات ذو احلليفة(، وقد متت مناقش���ة 
املش���روع باملجلس ال���وزاري املنعقد بتاري���خ 2013-11-04 وبعد 
االط���الع على ما رفعه صاحب الس���مو امللكي أمي���ر منطقة املدينة 
املن���ورة رئيس هيئة تطوير املدينة املن���ورة، أقر مجلس الوزراء عددًا 
من الترتيبات املتعلقة مبش���روع النقل الع���ام في املدينة املنورة ومن 

بينها ما يلي:
أواًل: املوافق���ة على مش���روع النقل العام في املدين���ة املنورة بجميع 
مكوناته، من ش���بكة املترو وشبكة احلافالت السريعة وما يرتبط بهما 
من مواقف وحافالت فرعية مغذي���ة ومحطات ومراكز خدمة وصيانة 
وأنظمة نقل ذكية، وذلك وفقًا للدراس���ات التي سبق أن أعدتها والتي 
س���تعدها هيئة تطوير املدينة املنورة، وأن تكون مدة تنفيذ املش���روع 

ثماني سنوات.
ثانيًا: املوافقة على اس���تكمال تنفيذ ش���بكة الطرق الرئيسة وتطوير 
احملاور الرئيس���ة وحتس���ينها وتطوير التقاطعات الرئيس���ة، ويكون 

تنفيذها متزامنًا مع تنفيذ منظومة النقل العام.
ثالثًا: تش���كيل جلنة عليا برئاس���ة صاحب السمو امللكي أمير منطقة 
املدين���ة املنورة رئيس هيئة تطوير املدينة املن���ورة، وعضوية كل من: 
صاحب الس���مو امللكي وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من ينيبه 
- ووزير املالية، ووزير النقل، تتولى اإلش���راف على تنفيذ املشروع، 
وتشكيل جلنة تنفيذية برئاسة أمن منطقة املدينة املنورة، تتولى مهمة 
متابعة تنفيذ املش���روع، وحتديد آلية إدارت���ه، ومراعاة التكامل بن 
منظومة النقل العام ومكونات النقل اخلاصة بتوس���عة خادم احلرمن 

الشريفن للمسجد النبوي الشريف. 

تنمية شاملة
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على مش���روع النق���ل العام في املدينة 
املنورة ليعك���س اهتمام القيادة مبفهوم التنمية الش���املة في جميع 
مدن ومحافظات اململكة، كما أنها تؤكد - من ناحية أخرى - اهتمام 
القيادة الرش���يدة بزوّار مدينة الرسول الكرمي، صلى الله عليه وسلم، 
وتس���خير جميع اإلمكانات خلدمتهم وتس���هيل أداء شعائرهم، سواء 
أكان ذلك في مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة أو في املدينة املنورة، 
مبا سيوفره املشروع احليوي الذي سُيسهم بشكل مباشر في التنمية 
االقتصادية واخلدمية والعمرانية، وس���يظهر ذلك بش���كل واضح بعد 

االنتهاء من تنفيذ املشروع، بإذن الله.
ويعّد هذا املش���روع الضخم أحد مخرجات املخطط الشامل للمدينة 
املن���ورة الذي يتضمن تطوير ش���بكة نقل متكامل���ة حديثة على أعلى 
املواصفات العاملية للنقل العام “عالي السعة”، وشبكة مترو وحافالت 

س���ريعة وما يرتبط بهما من مواقف مساندة ومحطات ومراكز خدمة 
وصيانة وأنظمة نقل ذكية، لتس���توعب الش���بكة الطلب املتزايد على 
النق���ل في املدينة املنورة من قبل األهالي واحلجاج والزوار، ليس���هم 
في التقليل من اآلثار الس���لبية حلركة املرور وحتقيق الربط مع قطار 

احلرمن الشريفن السريع

مشروع إستراتيجي
ويأتي مشروع النقل العام باملدينة املنورة مواكبًا للمشروعات العمالقة 
اجلاري تنفيذها في املدينة املنورة وأهمها مش����روع خادم احلرمن 
الش����ريفن املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز لتوس���عة املس���جد النبوي، 
ومش����روع قطار احلرمن الش����ريفن، ومش����روع توس���عة املطار، 
واملشروع احليوي املهم الذي وجه به خادم احلرمن الشريفن مؤخًرا 
وهو إنش���اء مدينة امللك عبدالله الستقبال وتوديع احلجاج واملعتمرين 
وال���زوار، مم���ا يالمس طموحات أهال���ي املنطقة بإيجاد املش���اريع 
العمالقة املعايش���ة للنهضة العمراني���ة ويعزز إقبال هذه املنطقة على 

العهد اجلديد من التطوير والنماء.
ويعايش مش���روع النقل الع���ام في منطقة املدينة املن���ورة ما تتمتع 
ب���ه املنطقة من مكانة إس���المية كبيرة على مس���توى العالم، ناهيك 
عن إس���هامات املش���روع االيجابية في احلد من عشوائية وصعوبة 
التنقل مع الزحام واالختناقات املرورية والنزيف احلالي في وس���ائل 
املواص���الت واحملروقات م���ع ازدياد الزحف العمران���ي في املنطقة 

وتوافد آالف الزوار سنويًا.
وتأتي توجيهات صاحب الس���مو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن 
عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة باس���تكمال دراس���ات منظومة 
النق���ل العام في املنطقة، لتبن مقدار الطموح الذي يتمتع به س���موه 
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ســــــيــــــمــــــّكــــــن قــــــــطــــــــاع الـــــــنـــــــقـــــــل مــــن 
ـــبـــي  تــــــوفــــــيــــــر نــــــقــــــل مـــــتـــــكـــــامـــــل يـــل
املستقبلية املـــمـــلـــكـــة  احــــتــــيــــاجــــات 

مــــشــــروعــــات الـــنـــقـــل الـــــعـــــام تـــعـــايـــش ما 

تـــتـــمـــتـــع بــــــه مــــكــــة املـــــكـــــرمـــــة واملــــديــــنــــة 

املــــــــــــنــــــــــــورة مــــــــــن مـــــــكـــــــانـــــــة إســــــالمــــــيــــــة



س���ريعة وما يرتبط بهما من مواقف مساندة ومحطات ومراكز خدمة 
وصيانة وأنظمة نقل ذكية، لتس���توعب الش���بكة الطلب املتزايد على 
النق���ل في املدينة املنورة من قبل األهالي واحلجاج والزوار، ليس���هم 
في التقليل من اآلثار الس���لبية حلركة املرور وحتقيق الربط مع قطار 

احلرمن الشريفن السريع

مشروع إستراتيجي
ويأتي مشروع النقل العام باملدينة املنورة مواكبًا للمشروعات العمالقة 
اجلاري تنفيذها في املدينة املنورة وأهمها مش����روع خادم احلرمن 
الش����ريفن املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز لتوس���عة املس���جد النبوي، 
ومش����روع قطار احلرمن الش����ريفن، ومش����روع توس���عة املطار، 
واملشروع احليوي املهم الذي وجه به خادم احلرمن الشريفن مؤخًرا 
وهو إنش���اء مدينة امللك عبدالله الستقبال وتوديع احلجاج واملعتمرين 
وال���زوار، مم���ا يالمس طموحات أهال���ي املنطقة بإيجاد املش���اريع 
العمالقة املعايش���ة للنهضة العمراني���ة ويعزز إقبال هذه املنطقة على 

العهد اجلديد من التطوير والنماء.
ويعايش مش���روع النقل الع���ام في منطقة املدينة املن���ورة ما تتمتع 
ب���ه املنطقة من مكانة إس���المية كبيرة على مس���توى العالم، ناهيك 
عن إس���هامات املش���روع االيجابية في احلد من عشوائية وصعوبة 
التنقل مع الزحام واالختناقات املرورية والنزيف احلالي في وس���ائل 
املواص���الت واحملروقات م���ع ازدياد الزحف العمران���ي في املنطقة 

وتوافد آالف الزوار سنويًا.
وتأتي توجيهات صاحب الس���مو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن 
عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة باس���تكمال دراس���ات منظومة 
النق���ل العام في املنطقة، لتبن مقدار الطموح الذي يتمتع به س���موه 

ونظرته املس���تقبلية للمنطقة والتي تالمس القدسية اإلسالمية للمدينة 
املنورة التي يتوافد عليها املس���لمون من مختلف بقاع األرض لقصد 
الصالة في املسجد النبوي، لذا ال بد لها وأن حتظى مبشروع النقل 
العام لسهولة التنقل من أطراف املدينة ومخارجها إلى وسطها وتربط 

الطرق السريعة التي تصل املدينة املنورة باملدن األخرى.
وقد أس����عد مش����روع النقل العام باملدينة املنورة بعد صدور املوافقة 
السامية، كل مواطن ومقيم وحاج ومعتمر وزائر للمدينة املنورة، بحيث 
أنه سوف ييسر إجراءات النقل ويحسنها بشكل كبير لتواكب الزيادة 
املطردة في النمو السكاني وأعداد احلجاج واملعتمرين والزوار الذين 
تس����تقبلهم مدينة املصطف����ى صلى الله عليه وس����لم، والذين تتجاوز 
أعداده����م حاليًا 10 مالين ش����خص في الع����ام، وتأتي هذه اخلطوة 
حتقيق����ًا لتطلع����ات القيادة احلكيمة حن وجهت بإنش����اء هيئة تطوير 
املدينة املنورة لتعنى مبثل هذه املشروعات اإلستراتيجية التي حتتاجها 
املدين����ة املنورة، التي تعد خدم����ة النقل العام من أبرزها، بل هي أحد 

أهم عوامل جناح غالبية املشروعات اإلستراتيجية باملنطقة.
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املقــــــدسة”  “املشــــــــــاعر  قطــــــــــــــــــــار  ربــــــط 
بهدف  الشريفني”  “احلرمني  قــطــار  مــع 
تـــكـــويـــن شــبــكــة مــحــلــيــة مــــن الـــقـــطـــارات

مــشــروع الــنــقــل الــعــام بــاملــديــنــة املــنــورة يأتي 

مواكبًا لتوسعة املسجد النبوي ومشـروع قطار 

املطار توسعة  ومشـروع  الشـريفني  احلــرمــني 



حـــوار

أش�������ار ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ل���ه بن 
التاريخ  أس��ت��اذ  الشريف،  حسني 
اإلسالمي املشارك بقسم التاريخ 
ب��ك��ل��ي��ة ال���ش���ري���ع���ة ب��ج��ام��ع��ة أم 
القرى، املشرف على كرسي األمير 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
إلى  املكرمة  مكة  تاريخ  لدراسات 
أن واقع مؤسسات أرباب الطوائف 
د أنها تسير  في الوقت احلالي يؤكِّ
إلى  ال��وص��ول  نحو  ثابتة  بخطى 
تطور  أّكد   كما  املرجّوة.  أهدافها 
الشريفة  امل��ه��ن  ه���ذه  ف��ي  ال��ع��م��ل 
املؤسسات  ه��ذه  بقيام  دة  وامل��ت��ع��دِّ
التي نقلت العمل في هذه املجاالت 
من العمل الفردي االجتهادي إلى 
وأنها  املؤسسي،  اجلماعي  العمل 
حققت الكثير من اإليجابيات في 
بداًل  اجلماعية  اخلدمة  تقدمي 
واالرتقاء  ال��ف��ردي��ة  اخل��دم��ة  م��ن 
ال��ت��م��ي��ز، كما  ل��درج��ة  ب��ه��ا لتصل 
التشغيلية،  خ��ط��ط��ه��ا  ط������ورت 
إدارية  حلول  ابتكار  واستطاعت 
األنظمة  هيكلة  وأع���ادت  ناجعة 
واللوائح، والقيام بإجراء دراسات 
خدمات  ي��ح��ق��ق  مب���ا  م��ت��ع��م��ق��ة، 
وذلك  الرحمن،  لضيوف  متميزة 
مب����ا ي���ت���واف���ر ل���دي���ه���ا م����ن ب���رام���ج 
دقيق  وتنظيم  مدروسة  وخطط 
تأهياًل  وم��ؤه��ل��ة  م��درب��ة  وك����وادر 
ج������ي������دًا، والن���ت���ه���اج���ه���ا أح�����دث 
العلمية  واألس��ال��ي��ب  ال���دراس���ات 
املتخصصة. كما عّدد ملا لصاحب 
بن  سلمان  األم��ي��ر  امللكي  السمو 
من   – الله  حفظه   – عبدالعزيز 
العمل  مجال  في  كبرى  إسهامات 
الثقافي واالجتماعي وفي أعمال 
اخلير، وعنايته اخلاصة بالتاريخ 
وامل�������ؤرخ�������ني وح����ف����ظ ال����ت����اري����خ 
ال���وط���ن���ي واإلس������الم������ي، وع�����ّرف 
ومشروعاته  وأنشطته  بالكرسي 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ف����ي ه�����ذا احل�����وار 
“الرفادة”..  م��ع��ه  أج��رت��ه  ال���ذي 

مكة المكرمة: الرفادة

دة مع  شراكات متعدِّ
“الهيئة التنسيقية” لخدمة 

مكة المكرمة والحج 
والطوافة والمطوفين

د. عبداهلل الشريف المشرف على كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
لدراسات تاريخ مكة المكرمة
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مبادرة كريمة
الدكتور عبدالله الش���ريف أستاذ التاريخ اإلسالمي املشارك بقسم التاريخ بكلية 
الش���ريعة بجامعة أم القرى، املشرف على كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة، واألمني العام ملركز اجلودة الشاملة واالعتماد 
األكادميي الدولي للدراسات اإلس���المية والعربية، ومستشار غير متفرغ بالهيئة 
العليا للس���ياحة واآلثار، ووكيل لكلية الش���ريعة والدراسات اإلسالمية للدراسات 
العليا والبحث العلمي، رئيس قس���م التاريخ واحلضارة اإلس���المية ورئيس قسم 

الدراسات العليا التاريخية واحلضارية )سابقًا(. 
كما أنه رئيس وعضو لعدد من املجالس واللجان واجلوائز واجلمعيات واالحتادات، 
ومنها اللجن���ة العلمية والهيئة التنفيذية ملركز تاريخ مكة املكرمة، وجلنة تنس���يق 
ومراجعة موس���وعة احلج واحلرمني الش���ريفني بدارة املل���ك عبدالعزيز، واللجنة 
العلمية جلائزة األمير س���لمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في دراسات تاريخ 
اجلزيرة العربية وحضارتها، وله عدد من احملاضرات، وشارك في عدد من الورش 
واللقاءات والندوات واملؤمترات العلمية، كما أشرف على عدد من الرسائل وناقش 
وحكم وراجع عددًا من البحوث والكتب، وله إس���هام ثقافي وإعالمي في عدد من 

القنوات واإلذاعات واملجالت والصحف.
وف���ي بداي���ة هذا احلوار قّدم تعريفًا للقارئ الكرمي بكرس���ي األمير س���لمان بن 
عبدالعزيز آل س���عود لدراس���ات تاري���خ مكة املكرمة، من حيث النش���أة والرؤية 
والرس���الة واألهداف، قائاًل: “جاء تأسيس كرس���ي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
آل س���عود لدراس���ات تاريخ مكة املكرمة في جامعة أم القرى اهتمامًا من سموه 
بعل���م التاريخ ودعمًا للدراس���ات التاريخية وبخاصة تاري���خ مكة املكرمة، الكعبة 
واحلرم واملشاعر والش���عائر واآليات، احملج واملعتمر، دار البعثة ومهبط الوحي، 
مهوى األفئدة وقبلة املس���لمني، وتأتي هذه املبادرة الكرمية من س���موه استمرارًا 
جلهوده في خدمة التاريخ الوطني واإلسالمي ملا عرف عن سموه من حب للتاريخ 
وعناي���ة باملؤرخني واهتمامًا بهذا العلم - قراءة ونق���دًا ومتابعة ورواية وتصنيفًا 
ودعم���ًا -، ليكون مركزًا بحثي���ًا ضمن منظومة املراكز البحثي���ة التاريخية التي 
يزخر بها الوطن، ومكماًل لدور أقس���ام التاري���خ ومركز تاريخ مكة املكرمة ودارة 
املل���ك عبدالعزي���ز في خدمة التاريخ الوطني واإلس���المي، كما أن ش���راكة دارة 
املل���ك عبدالعزيز مع جامعة أم القرى في كرس���ي األمير س���لمان بن عبدالعزيز 
لدراسة تاريخ مكة املكرمة ستكون إثراء حلركة الفكر التاريخي، وملهمة الستجالء 
القيم العظيمة في تاريخ وطننا العزيز اململكة العربية الس���عودية خاصة، وتاريخ 
اجلزيرة العربية والتاريخ اإلس���المي عام���ة، وتاريخ مكة املكرمة البلد احلرام، ملا 
متثله الدارة من مرجعية علمية للتاريخ الوطني”. ويضيف: “نش���أ هذا الكرسي 
استنادًا لنظام مجلس التعليم العالي واجلامعات وبناًء على موافقة مجلس جامعة 
أم الق���رى على )برنامج كراس���ي البحث( وقواعده املقترح���ة، وبناء على موافقة 
صاحب الس���مو امللكي األمير س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود رئيس مجلس 
إدارة دارة امللك عبدالعزيز ورئيس مجلس إدارة مركز تاريخ مكة املكرمة واملدينة 
املنورة وبتمويل من وزارة التعليم العالي، وبناء على قرار مجلس جامعة أم القرى 
باملوافقة على إنش���اء الكرسي، فتم تدشني الكرسي برعاية صاحب السمو امللكي 
األمير س���لمان بن عبدالعزيز بتاريخ 1432/3/24ه���� املوافق 2011/2/28م 
وذلك بتوقيع اتفاقية عقد إنش���اء الكرس���ي بني جامعة أم القرى ممثلة في وزارة 
التعلي���م العالي ودارة امللك عبدالعزيز، حيث بدأ العمل في الكرس���ي في حينه”. 
ويضيف الدكتور عبدالله الشريف: “ورؤية الكرسي تتلخص في الريادة في خدمة 
تاريخ مكة املكرمة دراسة وحتقيقًا ونشرًا، واإلسهام في تعميق املعرفة بتاريخها 
عبر العصور، ورس���الته دراس���ة تاريخ مكة املكرمة وفق منهج تاريخي صحيح، 
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ت��وث��ي��ق ال���ت���اري���خ ال��ش��ف��ه��ي ل��ك��ب��ار ال��س��ن من 
أرشيف  وعمل  واحلجاج  واملطوفات  املطوفني 
رقمي للوثائق والدراسات اخلاصة بالطوافة

م��ع��اجل��ة ال��ن��ق��ص ف���ي األب���ح���اث وال���دراس���ات 
اخل���������اص���������ة ب�������ال�������ط�������واف�������ة وامل������ط������وف������ني 
وإص���������دار ع���ل���م���ي خ������اص ب���ب���ح���وث ال����ن����دوة

وآلي���ات بحثية أصيلة وحديثة، ومن أهم أهدافه خدمة وإبراز تاريخ مكة املكرمة، 
ودعم البحث العلمي، وتعميق الفكر التاريخي. ودراسة تاريخ مكة املكرمة ومتويل 
املش���اريع البحثية فيه. وحتقيق وترجمة ونشر املصنفات في التاريخ املكي. وأن 
يكون الكرسي حلقة وصل بني األكادمييني والباحثني في قسم التاريخ بجامعة أم 
الق���رى ومركز تاريخ مكة املكرمة واملدينة املنورة ومكماًل لدور املركز ورافدًا لدارة 
امللك عبدالعزيز في خدمة التاريخ الوطني. وعقد ش���راكة بحثية واستش���ارية مع 
املراكز العلمية والقطاعات احلكومية واألهلية في مجاالت اختصاص الكرس���ي. 
وعقد اللقاءات واملناش���ط العلمية في حقل التاريخ املكي. ودعم طالب الدراسات 
العليا بقس���م التاري���خ، والباحثني في تاريخ مكة املكرمة. واإلس���هام في أعمال 
موسوعة احلج واحلرمني الشريفني. وإثراء دور اجلامعة العلمي في خدمة املجتمع، 
وتفعيل الدور املجتمعي في دعم البحث الهادف. وتوجيه البحث في خدمة املجتمع 
بدراسة القضايا التاريخية واإلسهام في حل املشكالت. وتوجيه البحث التاريخي 
إلى استقراء املاضي خدمة للحاضر واستشرافًا للمستقبل. وأن تكون جامعة أم 

القرى مرجعًا لتاريخ مكة املكرمة”.

ندوة “الطوافة والمطوفون”
نّظم الكرسي في ش���هر صفر املنصرم ندوة: “الطوافة واملطوفون”، بالشراكة 
م���ع إمارة منطقة مكة املكرمة ووزارة احل���ج في رحاب جامعة أم القرى، والتي 
س���لّط املشرف على الكرس���ي الضوء عليها، وحتدث عن املشاركات فيها، وعن 
أه���م توصياتها وُمخرجاتها بقوله: “تبنى الكرس���ي إقامة ه���ذه الندوة العلمية 
ضمن برامجه وأنش���طته املختلف���ة التي تخدم تاريخ مك���ة املكرمة في جوانبه 



العم���ل من داخل اململكة وخارجها، حيث تقدم لها نحو )60( مش���اركًا ببحوث 
علمية، تتفق مع احملاور العش���رة الت���ي مت وضعها”، وقد أقر منها )42( اثنني 
وأربع���ني بحثًا رصدت تاريخ الطوافة واملطوفني عبر العصور - نش���أًة وتطورًا 
وخدمات –”. ويس���تطرد قائاًل: “ولقد أثمرت هذه الندوة عدة ُمخرجات، حيث 
أوصى املشاركون في بيانهم اخلت�امي باستكمال الكرسي الدراسات اخلاصة 
بتاري���خ مكة املكرمة بصفة عامة، والطوافة واملطوفني على وجه اخلصوص، إلى 
جانب عمل أرشيف رقمي للوثائق والدراسات اخلاصة بها. كما حث املشاركون 
املؤسس���ات العلمية في اململكة على تبني دراس���ات علمية ملرحلتي املاجس���تير 
والدكت���وراه خاص�ة بالطوافة واملطوف����ني، وإقام����ة دورات تثقيفية فقهية عن 
مناس���ك احل�ج للعامل�ني في مؤس�سات الطوافة بهدف مساعدة ال�حجاج ع�لى 
أداء مناس���كهم على الوج���ه األك�مل والصحيح، باإلضافة إل���ى توثيق التاريخ 
الش���فهي لكبار السن من املطوفني واملطوفات واحلجاج. كما أود أن ُأشير إلى 
أن بحوث ندوة الطوافة واملطوفني ستنش���ر في إصدار علمي سيرى النور قريبًا 

إن شاء الله، وأنه سيكون إضافة فكرية للمكتبة التاريخية واالسالمية”. 

األداء الفعّال 
ويضيف قائاًل: “وبحكم نش���أتي في هذه البقعة املقدس���ة ومتابعتي واهتمامي 
به���ذا اجلانب، أقول إن ه���ذا التطور الذي حدث لهذه املؤسس���ات جاء نتيجة 
جلهود حكومة خادم احلرمني الش���ريفني في االرتقاء بخدمات قاصدي احلرمني 
الشريفني من احلجاج والزوار واملعتمرين، وقد مّكن هذا التطور كثيرًا من أبناء 
هذه الطوائف األربع واملنتمني إلى هذه املهن، من العودة ملمارسة هذه األعمال 
املهمة واجلليلة خلدمة حجاج البيت العتيق، وبأس���اليب ووسائل وطرق تختلف 
متامًا عما كان عليه احلال أيام اآلباء واألجداد، حيث إنه من متطلبات العصر 
أن يرتق���ى كل فرد في هذه الكيان���ات العريقة والرائدة بقدراته، ويطورها دوريًا 
ليحافظ على األداء الفّعال لهذه املؤسس���ات على ال���دوام، فال عجب أن خطت 
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االجتماعي���ة والثقافية والعلمية والبحثية كافة، والت���ي تنبع أهميتها في دورها 
إلبراز مكانة مكة املكرمة من خالل دور الطوافة واملطوفني جتاه ضيوف الرحمن 
الذين يفدون إليها في كل عام من مشارق األرض ومغاربها وسط عناية ورعاية 
كاملة وش���املة من والة األمر في هذه الب���الد املباركة، ولتحقيق هذه األهداف 
تكوّنت جلنتها اإلش���رافية برئاس���ة معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري 
عس���اس، ووكيل اجلامع���ة لألعمال واإلبداع املعرفي رئيس اللجنة اإلش���رافية 
على الكراس���ي العلمية باجلامعة، ومن املدير العام لإلدارة العامة للحج والعمرة 
بإم���ارة منطقة مكة املكرم���ة الدكتور صالح صقر، واملدي���ر العام لفرع وزارة 
احلج مبكة املكرمة الدكتور أمني فطاني، ورئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات 
أرباب الطوائف املطوف عبدالواحد بن برهان س���يف الدين، ونائب املدير العام 
ملركز تاريخ مكة املكرمة التابع ل���دارة امللك عبدالعزيز الدكتور زهير الكاظمي، 
واملش���رف على الكرس���ي الدكتور عبدالله بن حس���ني الش���ريف، وعقدت عدة 
اجتماعات لتحديد موعد انعقاد الندوة واستعراض أهدافها، ومناقشة محاورها 
وأنش���طتها وآلية استكتاب الباحثني واملش���اركني من داخل اململكة وخارجها، 
وبحث املتطلبات الرئيس���ة لها وطرح اإلستراتيجية التنظيمية التي تكفل إظهار 
الندوة مبا يليق بها وبأهدافها ومبا يعزز مس���يرة الكرسي نحو دراسات تاريخ 
مكة املكرمة”. وأضاف الدكتور عبدالله الشريف: “متت دعوة جميع املختصني 
واملهتمني في هذا الش���أن إلى املش���اركة في هذه الندوة إلثراء محاورها وذلك 
باختيار أحد املوضوعات والكتابة فيه وفق الشروط واملعايير التي حددتها، ومن 
ث���م بدأت مهامها وتنفيذ مس���ؤولياتها حيث تلقت العدي���د من األبحاث وأوراق 

مؤسسات  ت��ؤدي��ه��ا  وم���ح���وري���ة  م��ه��م��ة  أدوار 
ال�����ت�����ي تضم  ال����ت����س����ع  ال�����ط�����وائ�����ف  أرب�����������اب 
وال���زم���ازم���ة وال����وك����الء  واألدالء  امل���ط���وف���ني 
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خطوات واس���عة نحو تطبيق التقنية واالستفادة من الكوادر املدربة واملؤهلة من 
أبنائها لتس���يير أعماله���ا، فتولي مهنيني وأكادمييني وأس���اتذة جامعات قيادة 
العم���ل في مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، يؤكد بالدليل القاط���ع أن هذه املهن 
تتشرف هذه النخب بالعمل فيها شأنها شأن بقية املهن األخرى، إال أن شرف 
االنتم���اء إلى هذه املهن – حتديدًا - يجعل اجلمي���ع يتهافت على اخلوض في 
مضماره���ا رغم ضعف امل���ردود املادي، حيث يكفيهم أن مردود ش���رف خدمة 
ضي���وف الرحمن عظيم بحول الل���ه وقوته، وانطالقًا من أن العمل اجلماعي أمر 
ال يختل���ف عليه اثنان م���ن حيث القوة، ومن أن يد الله م���ع اجلماعة، ومن أن 
احل���ج من النواحي التنظيمية واإلدارية ليس كما هو احلج في العقود املاضية، 
فجاء ه���ذا التطور وهذه التنظيمات متوائما مع متغيرات العصر واملختلف بني 

املاضي واحلاضر”.
ث���م انتقل للحديث حول قرار مجلس الوزراء املوقر الذي صدر في ش���هر ربيع 
األول م���ن عام 1428ه����، والذي نص على تثبيت مؤسس���ات أرباب الطوائف 
وإلغاء صفة التجريبية عنها، كما تعرض للمطلوب من هذه املؤسس���ات ملواكبة 
ه���ذا التحول الكبير وهذه املرحلة اجلديدة، قائ���اًل: “إن هذه الكيانات اخلدمية 
املرموقة تلقى كل الدعم والتشجيع من والة األمر – أيدهم الله - واملسؤولني في 
الدول���ة، وما صدور هذا القرار بتثبيتها وإلغاء الصفة التجريبية عنها، إال أكبر 
دلي���ل على ذلك، ليمثل هذا القرار التاريخي منعطفًا مهمًا في مس���يرتها، األمر 
ال���ذي يدعو للنظر بعني التفاؤل إلى مس���تقبلها، إذا ما أعيدت هيكلتها وتقنني 
أساليب عملها دون اإلخالل بأهدافها األساسية أو اإلقالل من أهميتها، والتي 
أساس���ها وقوامه���ا األول والرئيس خدمة ضيوف الرحم���ن من حجاج اخلارج 
والعمل على تيسير مناسك احلج عليهم، لتواصل هذه املؤسسات أداء رسالتها 
بش���كل تراعي فيه أخالقيات هذه املهنة وأهدافها، واألسس والعوامل اإلنسانية 
التي تكتنف أعمالها، مع االس���تمرار في االلتزام األخالقي باملس���ؤولية الدينية 

الكبيرة امللقاة على كاهلها”. 
ويضي���ف الدكتور الش���ريف في هذا احمل���ور: “هذا الق���رار التاريخي أعطى 
مؤسسات أرباب الطوائف اس���تقاللياتها في اتخاذ قراراتها، ومبا ال يتعارض 
م���ع األنظمة والتعليمات الصادرة عن اجلهات املش���رفة عليه���ا، وأتاح لها أن 
تعدد أغراضها مبا يس���هم في رفع مس���توى أداء خدماتها حلجاجها بش���كل 
مطرد، ويخدم مصالح مس���اهميها، فقرار التثبي���ت – في تصوري – قد جاء 
بعد دراس���ات مس���تفيضة ومتأني���ة، والكرة في الوقت احلال���ي في ملعب هذه 
املؤسس���ات لتثبت جدارتها وأهليتها لهذا القرار، وكما ذكرت لك س���ابقًا، أنها 
حتتاج في الوقت احلالي إلى إعادة هيكلتها واالس���تمرار في تطوير أس���اليب 

أدائها واالرتقاء بخدماتها”.

دورات ومحاضرات
نّظم الكرسي دورة: “تخريج املرويِّات التاريخيِّة واحلكم عليها”، وكذلك محاضرة 
للدكت���ور “أرنود فروليك” وحتدث ُمعرِّفًا بهم���ا بقوله: “ضمن األهداف العلمية 
لكرس���ي األمير س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود خلدمة تاريخ مكة املشرفة، 
أقام الكرس���ي دورة تخريج املرويات التاريخي���ة واحلكم عليها خالل الفترة من 

1433/6/14ه���� إلى 1433/6/16ه�، والتي هدف���ت لتأصي�ل وتعميق منهج 
البح���ث التاريخي ومعرفة منهج احملدثني في تخري���ج املرويات واحلكم عليه�ا، 
ملتخصصي التاريخ اإلسالمي فيما تسمى بإعادة كتابة التاريخ، وقد استهدفت 
طالب وطالبات الدراس���ات العليا بش���كل عام والتاريخ بشكل خاص، وأعضاء 
وعضوات هيئة التدريس، وناقشت عدة موضوعات منها مصادر املرويات للسنة 
والتاريخ اإلس���المي، ومصادر نقد املرويات، وقواع���د وأصول نقد املرويات”. 
ويضيف: “وضمن أنش���طة الكرس���ي الثقافية نّظم الكرسي محاضرة للدكتور 
)أرنود فروليك( الباحث واملؤرخ في الدراس���ات الشرقية رئيس قسم املجموعات 
اخلاصة مبكتبة جامعة )اليدن( بهولن���دا بتاريخ 1433/11/16ه�، وذلك عن: 
)مجموعة أوراق س���نوك هور خورنيه عن مك���ة املكرمة احملفوظة بجامعة اليدن 
بهولندا(، وأود أن أوضح أن الهدف من هذه احملاضرة هو خدمة التاريخ املكي 

وتفعيل دور الكرس���ي التثقيفي، من خالل الطرح الثقافي املتفاعل مع الثقافات 
األخرى واحلوار بني األنا واآلخر، أما الفئة املستهدفة فقد متثلت في دعوة عامة، 
واملثقفني واملعنني بالتاريخ املكي في مكة املكرمة وما حولها، وأعضاء وعضوات 
هيئة التدريس وطالب وطالبات الدراسات العليا بقسم التاريخ خاصة، وشهدت 
ه���ذه احملاضرة تكرمي الدكتور مع���راج مرزا لدوره في ترجمة مؤلفات وكتابات 
س���نوك هورخرونيه ونشاطاته العلمية املتميزة”. ومضى: “كما شارك الكرسي 
في امللتقى الثالث للكراس���ي العلمية الذي نظمته جامعة امللك س���عود بالرياض 
خ���الل الفترة 12-1435/7/14ه� مبعرض تعريفي عن الكرس���ي ودراس���اته 
البحثية ونش���اطاته الثقافية ضمن جناح جامعة أم القرى مبعرض امللتقى، كما 
ألقى املشرف على الكرسي ورقة عمل بامللتقى عن جتربة كرسي األمير سلمان 
ب���ن عبدالعزيز عرفت بالكرس���ي ومنجزاته واملعوقات واحلل���ول وأوصت الورقة 
بعدة توصيات من أهمها إنش���اء كراسي تدريس���ية دائمة باحلرمني الشريفني 
واجلوامع الكبرى، أولها كرس���ي خادم احلرمني الش���ريفني للقراءات باملسجد 

احلرام وكرسي ولي العهد للحديث الشريف باملسجد النبوي”.  

البرنامج العلمي 
وحتدث املش���رف على الكرسي حول برنامج الكرس���ي العلميِّ، بقوله: “يصعب 
اس���تعراض جميع أنش���طة برامج الكرس���ي العلمية في هذا اللقاء الس���ريع، 
ولعلي أذكر منها القيام بالدراس���ات البحثية في احلقب واملوضوعات والقضايا 
التاريخي���ة واحلضارية املتعلقة بتاريخ مكة املكرمة، وإقامة محاضرتني علميتني 
س���نويًا في مجاالت الكرس���ي، وعقد عدد من الن���دوات العلمية في موضوعات 

ح��������ث امل�������ؤس�������س�������ات ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة ل���ت���ب���ن���ي 
دراس�����������ات ع���ل���م���ي���ة مل���رح���ل���ت���ي امل���اج���س���ت���ي���ر 
واملطوف�ني ب��ال��ط��واف��ة  خ��اص�����ة  وال���دك���ت���وراه 
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م،  تاريخ وحضارة مكة املكرمة، ونشر بحوث املستكتبني في إصدار علمي ُمحكَّ
ودعم رسائل طالب الدراسات العليا بقسم التاريخ في جامعة أم القرى املتعلقة 
بتاري���خ مكة املكرمة، وحتقي���ق كتاب من مصادر التاري���خ املكي ذات األهمية 
سنويًا، وترجمة واحد من املؤلفات األجنبية القيمة في تاريخ مكة املكرمة سنويًا، 
وآخر من العربية إلى اللغات األخرى، ونش���ر كتاب واحد من املصنفات القيمة 
في تاريخ مكة املكرمة سنويًا، ودعوة أستاذ أو باحث زائر من داخل اململكة أو 
خارجها إللقاء محاضرات أو إعداد دراس���ات في تاريخ مكة املكرمة، وتعريف 
األعم���ال املتميزة في تخصيص الكرس���ي وفي تطوير الدراس���ات التاريخية، 
ومتويل البحوث والدراس���ات املشتركة في مجال الكرسي، وتقدمي االستشارات 
والدراس���ات ذات الصلة في تخصص الكرس���ي جلمي���ع القطاعات احلكومية 
واألهلية مقابل متويل مالي، ونش���ر رسالة دكتوراه وماجستير سنويًا في مجال 
الكرس���ي، وإقامة حلقتي نقاش ألكادميي القسم وطالب الدراسات العليا حول 
بع���ض قضايا وموضوعات وكتب تاريخ مكة املكرم���ة، وإعداد فيلم وثائقي عن 
تاريخ مكة عبر العصور، وجائزة الكرس���ي الس���نوية ألفضل إصدار في تاريخ 
مكة املكرمة وحضارتها من األكادمييني، وإنش���اء موقع إلكتروني للكرسي على 

موقع اجلامعة للتعريف به وتغطية أخباره وأنشطته العلمية”.

التعاون المشترك 
وأنهى الدكتور عبدالله بن حس���ني الشريف، أستاذ التاريخ اإلسالمي املشارك 
بقس���م التاريخ بكلية الش���ريعة بجامعة أم القرى، املشرف على كرسي األمير 
س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود لدراس���ات تاريخ مكة املكرم���ة، حواره مع 
“الرفادة” باحلديث حول مدى التعاون القائم بني الكرس���ي والهيئة التنس���يقيِّة 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف، وهل من مشروعات تعاون وأعمال مشتركة أخرى 
في املستقبل، أجاب املشرف على الكرسي: “هذا مّما ال شك فيه، ومّما يسعى 
اإلخوة والهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف والكرسي لتحقيقه، وفي 
هذا السياق أوصى املش���اركون في ندوة الطوافة واملطوفون بعقد شراكة ب�ني 

الكرسي والهيئة التنسيقية ملعاجلة أوجه النقص في مجال األبحاث والدراسات 
اخلاصة بالطوافة واملطوفني، وقد مت التواصل بني الكرس���ي والهيئة في س���بيل 
توقيع اتفاقية الشراكة وحتديد موضوعات العمل البحثي املشترك، ولعلي ال أذيع 
سّرًا إذ ذكرت لك أن هنالك مقترحًا وخطة إلقامة ندوة علميِّة أخرى عن: رحالت 
احلج الى مكة املكرمة، ستكون بإذن الله بالتعاون مع وزارة احلج بصفة عامة، 
والهيئ���ة التنس���يقية بصفة خاصة، وقد مت رفع ه���ذا املُقترح للجهات املختصة 
للموافقة عليه، كما أن مجاالت التعاون مفتوحة مع اإلخوة في الهيئة التنسيقية 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف، الذين جند منهم كل تعاون ودعم، وذلك من منطلق 
األدوار املهمة واحملورية التي تؤديها مؤسس���ات أرباب الطوائف التس���ع التي 
تض���م املطوفني واألدالء والوكالء والزمازمة، والتي مّثل قيامها وتأسيس���ها منذ 
ع���دة عقود حتواًل جذري���ًا في نوعية وآليات العمل في هذه املجاالت الش���ريفة، 
لتصبح في الوقت الراهن كيانات شامخة يشار إليها بالبنان، استطاعت حتقيق 
نقالت كبرى وحتويل العمل من جهود فردية إلى عمل جماعي، وتس���عى جاهدة 
لتحقيق تطلعات والة األمر – حفظهم الله – مبا نراه من تطوير وإبداع وابتكار 
في نوعية وكمية اخلدمات التي تتشرف بتقدميها لضيوف الرحمن الكرام، لتليق 
بهم وهم الذين يس���تحقون كل ما يبذل من أجل اس���تضافتهم وإكرامهم، كيف 
ال وهم وفد الله، الذين قدموا إلى هذه الديار املقدس���ة تلبية لدعوة أبي األنبياء 

إبراهيم عليه السالم، تاركني خلفهم أهلهم وديارهم وأموالهم”.
واختتم بقوله: “لقد تش���رفت باإلشراف على هذا الكرسي ألنه جمع بني رمزين 
عظيمني الرم���ز الديني املقدس مكة املكرمة والرمز الوطني الكبير س���لمان بن 
عبدالعزيز. كما ال يفوتني أن ُأش���يد مرة أخرى بالتعاون الكبير الذي جنده من 
اإلخوة في الهيئة التنسيقيِّة ملؤسسات أرباب الطوائف، وعلى حرصهم على مد 
جسور التواصل مع الكرسي، وأشكرهم على إتاحة هذه السانحة لإلطالل عبر 
مطبوعتهم الراقية )الرفادة( التي أنا من املتابعني لها، واحلريصني على االطالع 
عليها، ناش���دًا مزي���دًا من التعاون خلدمة تاريخ مك���ة املكرمة واحلج واحلجاج 

والطوافة واملطوفني، متمنيًا لهم كل توفيق وسداد”.

م����ّث����ل ق����ي����ام م���ؤس���س���ات 
ال��ط��وائ��ف حتواًل  أرب����اب 
جذريًا في نوعية وآليات 
وأساليب العمل في خدمة 
احلرام الله  بيت  حجاج 

حتقيق كتاب من مصادر 
ذات  امل�����ك�����ي  ال������ت������اري������خ 
األهمية سنويًا وترجمة 
واح����������د م������ن امل����ؤل����ف����ات 
األج�����ن�����ب�����ي�����ة ال���ق���ي���م���ة



تقرير

إح��������ص��������اءات دق����ي����ق����ة ب�����ال�����ق�����وى ال���ع���ام���ل���ة 

وأع����������داد احل����ج����اج وم���ج���م���وع���ات اخل���دم���ة 

امل�����ي�����دان�����ي�����ة وامل�����س�����اه�����م�����ن وامل����س����اه����م����ات

ة ملؤسسات أرباب الطوائف  صدر مؤخرًا التقرير السنوي للهيئة التنسيقيَّ
 ، ء - الوكالء - الزمازمة(، والتي تعمل بإشراف وزارة احلجِّ ُفون - األدالَّ )املطوِّ
ف  لعام )1434ه�(، والذي درجت "الهيئة" على إصداره بصفة س���نوية، لُيعرِّ
إبراز  مع  عملها،  وبرامج  مستجداتها  وأه��م  منجزاتها  أب��رز  ويستعرض  بها 
واألدلة  واألرق��ام  باإلحصائيات  ويبنِّ  املستقبلية،  خططها  بعض  مالمح 
والبراهن، أن جميع القطاعات احلكومية واألهلية - ومنها بالطبع مؤسسات 
أرباب الطوائف - تعمل في مواسم احلج بكل جد وإخالص خلدمة ضيوف 
املنجزات  بالله عّز وجّل ومتوّكلة عليه، ومستغلة كل  الرحمن، مستعينة 
التراكمية  واخل��ب��رات  السابقة،  ال��س��ن��وات  ف��ي  حققتها  التي  التطويرية 
امليدانية التي اكتسبها منسوبوها، وعاملة على استخدام التقنية في جميع 
املهام املسندة إليها، ومطبقة كل املفاهيم العلمية في أعمالها، مع التنسيق 
والتركيز على مفهوم اجلودة في تقييم األداء، لتسهم  والرصد،  واملتابعة 
– في اخلروج مبوسم حج كانت سمته الهدوء  الله عّز وجّل  – بعد توفيق 
كسابقيه.  قياسي  بنجاح  واتصف  العمل،  في  واالنسيابية  والطمأنينة 

مكة المكرمة: الرفادة

تقرير سنوي شامل “للهيئة” 
عن أعمال حج 1434هـ

أكملت  ق����د  امل����ؤس����س����ات  ج���م���ي���ع  أن  ي����وض����ح 
مبكر  وق������ت  وم����ن����ذ  اس����ت����ع����دادات����ه����ا  ج���م���ي���ع 
ل��ض��ي��وف الرحمن امل��ث��ل��ى  ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات 

وفق  أدائها  وتطوير  دوره��ا  تفعيل  إع��ادة  منذ 
إلى  بالدعوة  »الهيئة«  اهتمت  اختصاصاتها 
وتوثيقها وت��ن��س��ي��ق��ه��ا  مجلسها  اج��ت��م��اع��ات 

للتعريف بها وبالمؤسسات وإبراز منجزاتها وأهم مستجداتها وخططها المستقبلية
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حمل������ة م������وج������زة ع������ن امل����ل����ت����ق����ى ال���س���ن���وي 

املهنية  اخل���ب���رات  ون���ق���ل  ت���ب���ادل  ال���ث���ام���ن( 

الطوائف( أرب��اب  مؤسسات  بن  الناجحة 

ب������ل������غ ع������������دد اج�������ت�������م�������اع�������ات م���ج���ل���س 

»ال���ه���ي���ئ���ة« وح���ت���ى ت����اري����خ 1435/2/8هـــــــــــ

توصية  )40( عنها  ص��در  اجتماعًا   )25(

> املؤسسة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج دول جنوب آسيا. 

> املؤسسة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج الدول اإلفريقيَّة غير العربيَّة. 

> املؤسسة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج دول جنوب شرق آسيا. 

> املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة. 

> املؤسسة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج الدول العربيَّة.

باإلضاف���ة إل���ى تش���كيالت مجال���س إدارة ه���ذه املؤسس���ات وعناوينه���ا ومواقعها 
اإللكترونيَّة.

وجاء في مقدمة رئيس "الهيئة" بعنوان ش����رف اخلدمة: "منَّ الله س����بحانه وتعالى على 
هذا البلد، حكومة وش����عبًا بش����رف خدمة بيته العتيق، وضيوفه الكرام، الذين قدموا 
م����ن كل فج عميق، فأولت حكومة س����يدي خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل س����عود – حفظه الله – كل اجلهود واإلمكانات خلدمة ضيوف الرحمن، 
من حجاج ومعتمرين وزوار مس����جد نبيه الكرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث 
تضافرت جهود اجلهات املعنية لتش����ّكل لوحة رائعة تسمو بالعمل اجلماعي، ومن تلك 
اجلهات الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف الت����ي قدمت خدماتها لضيوف 
الرحم����ن ومنذ وقت مبكر قبل بدء موس����م حج 1434ه�، من برامج وخطط تش����غيلية 
وتطوير كوادرها البش����رية وتأهيلهم مبا يليق بش����رف هذه اخلدمة، واستخدمت بذلك 
 )GPS( أعلى وس����ائل التقنية من حواسيب وأجهزة اتصاالت وأنظمة حتديد املواقع
وش����اركت في ورش العمل مع اجلهات املعنية، وقدمت الدراسات، واللقاءات، لتحظى 

وفود الرحمن بحٍج راٍق".
وكت���ب األمني العاّم للهيئة في توطئته التي حملت عن���وان اإلجنازات التراكمية: "عقب 
موس���م ح���ج كل عام جنتهد لنص���در تقريرنا الس���نوي الذي يتحدث دائم���ًا باألرقام 
والتحليالت عن إجنازات منظومة الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، جادين 
ف���ي االرتقاء بالعمل وتق���دمي معلومات حقيقية بني صفحات���ه، والتي كانت وفق خطط 
موضوع���ة ومدروس���ة منبثقة عن خط���ة وزارة احلج، والتي تفض���ل معالي وزير احلج 
الدكتور بندر ب���ن محمد حجار بالوقوف على جاهزيتها واعتماد برامجها في صيغتها 
النهائي���ة لتقدمي أرقى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام، مبا ميكنهم من أداء نس���كهم 
بيس���ر وطمأنينة. وفي هذا العام كانت اإلجن���ازات تراكمية مع اإلجنازات في األعوام 
الس���ابقة، لتكمل مس���يرة الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف من التطوير 
والتحدي���ث، حيث يضم تقريرنا هذا العام موس���م حج 1434ه����، أهم اإلجنازات من 
لقاءات ومشاريع وأحدث اإلصدارات اإلعالمية والتوعوية والدراسات العلمية والتنظيميَّة 
والبحوث اإلجرائيَّة التي قامت بها، حيث قامت خالل عام )1434ه�(، بنش���اط ملحوظ 
في هذا املجال، وتعاقدت بصورة مركزية ونيابة عن مؤسسات الطوافة األهلية لطباعة: 
)بوس���ترات وفاليرات(، خاصة بالتوعية للتفويج ملنشأة اجلمرات وبشكل موّحد، ب�)15( 
لغة من لغات احلجاج التابعني ملؤسس���ات الطوافة الس���ت. بجانب قيامها بإعداد دليل 
املرشد وطباعته وتوزيعه على املرشدين امللتحقني في مكتب إرشاد احلافالت، واجلهات 
األخ���رى ذات العالقة مثل: )وزارة احلج، ومؤسس���ات أرباب الطوائف(، باإلضافة إلى 
اإلحص���اءات اإلداري���ة واملالية، وفي ختام التقرير كعادته حملة موجزة عن مؤسس���ات 
أرباب الطوائف ومس���تجداتها والتي أسهمت في جناح موسم حج 1434ه�، وحتقيق 

تطلعات القيادة احلكيمة وطموحات املسؤولني".

منُجزات "الهيئة" 
وف���ي الباب الثاني الذي ُخصِّص الس���تعراض بعض مُنجزات "الهيئة" الس���نويَّة لعام 
1434ه�، والتي من أبرزها اللقاء الس���نوي مع القيادة الرشيدة، جاء: "استقبل خادم 
احلرمني الش���ريفني اجلهات املعني���ة باحلج، وذلك ضمن االهتم���ام الكبير الذي توليه 

أهم المحتويـات 
م���ن أهم محتوي�ات هذا التقرير الس���نوي ألعمال عام )1434ه����(، مقّدمة بقلم رئيس 
الهيئة التنس���يقيَّة، و)توطئة) بقلم أمينها العاّم، بجانب رؤيتها ورس���التها وقيمها. وفي 
س���طور، تناول الباب األول الهيئة التنس���يقيَّة ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف من حيث 
النش���أة والتأس���يس واالرتباط التنظيمي واالختصاصات، وأجهزة الهيئة، ورؤسائها 
منذ إنش���ائها، ومجلس���ها احلالي، وتواريخ إنشاء مؤسسات أرباب الطوائف، والهيكل 

التنظيمي للهيئة. 
أما الباب الثاني فقد اس���تعرض املُنجزات الس���نويَّة لعام 1434ه�، والتي من أبرزها 
اللق���اء الس���نوي مع القيادة الرش���يدة، واالجتماع���ات مع معالي وزي���ر احلج، وحفل 
املتميزين الس���نوي، وامللتقى السنوي الثامن، واجتماعات مجلس الهيئة، وأهم اللقاءات 

واملشاركات واللجان.
وفي الباب الثالث، تناول تقرير "الهيئة" السنوي لعام 1434ه�، أبرز جهودها التوعويِّة 
واإلرش���اديِّة واإلعالميِّة، والتي منها مجلة "الرفادة" واملطويات التوعويِّة، ودليل املرشد، 
واحلج والصحافة، واحلج في أرقام، وأهم األخبار واملقاالت التي ُنش���رت في الصحف 

واملواقع اإللكترونيَّة.
أما مشروعات الهيئة التشغيليِّة فقد ُخصِّص لها الباب الرابع، وهي: 

> مكتب إرشاد حافالت نقل احلجاج.

> مشروع املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج.

> مشروع مركز مراقبة احلجاج الفرادى.

> مشروع مراكز احلجاج التائهني.

وُنش���رت ف���ي الباب اخلامس من أبواب ه���ذا التقرير، إحصاءات عاّم���ة، بدءًا ببعض 
اإلحصاءات اإلداريِّة التي ش���ملت الق���وى العاملة، وأعداد احلجاج، وأعداد مجموعات 

اخلدمة امليدانية، وأعداد املساهمني واملساهمات في املؤسسات.
كما تضّمن إحصاءات ماليِّة، موضحًا فيها اإليرادات واملصروفات.

وفي الباب الس���ادس واألخير، مت تقدمي حملات موجزة وإضاءات سريعة عن مؤسسات 
أرباب الطوائف التسع وهي:

> مكتب الوكالء املوحد. 

> املؤسسة األهلية ملطوِّفي ُحّجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا. 

> املؤسسة األهليَّة ملطوِّفي ُحّجاج إيران. 

> مكتب الزمازمة املوّحد. 



الدكتور بندر بن محمد حجار باالهتمام بالتدريب والتأهيل، واس���تخدام كل وس���ائل 
التقنية، وعبر ما عقدته من دورات تدريبية وتأهيلية ملوظفيها الدائمني واملوسميني، ومن 
خالل ما زودت به قطاعاتها وأقسامها وإداراتها املختلفة، من أجهزة حاسوب واّتصال 
متطّورة، وعبر ما نظمته وشاركت فيه من ورش عمل ولقاءات. ليثمر ذلك جناًحا قياسّيًا 
ملوسم احلج، كان الفضل فيه لله سبحانه وتعالى أواًل، ثم لتضافر هذه اجلهود، وتكاتف 

اجلميع، لتحظى وفود الله بخدمات راقية، وموسم احلج بأداء متطوّر ولله احلمد". 
وقد ش���ملت أعمال مؤسس���ات أرباب الطوائف التسع في موس���م حج العام املاضي 
1434ه�، القيام باملهام التي تنفذ – عادة - قبل بدء موسم احلج، وهي إعداد اخلطط 
الطموح���ة، والبرامج الفّعالة، والدراس���ات املعّمقة املتعلقة بأعم���ال احلج، والتي تؤكد 
على عزم هذه املؤسس���ات على تطوير أدائها، واالرتقاء بأعمالها عاًما بعد عام، سعًيا 
لتق���دمي خدمات ممّيزة، تضمن - بإذن الله تعالى - راحة احلجاج، لتثمر هذه اجلهود 
املقدرة عن أعمال ومنجزات كبيرة، ارتأت الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف 
أن تضعها في هذا التقرير الس���نوي الذي درجت على إصداره عقب موس���م حج كل 
ع���ام، ليثبت باإلحصاءات، ويدل باألرقام - الت���ي ال تكذب - مقدار هذه اجلهود التي 
ُبذلت، وحجم األعمال التي ُأجنزت، وليكون )بياًنا بالعمل( إلس���هام هذه املؤسسات في 
حتقيق مالحم جناح مواسم احلج، وسعيها احلثيث لتحقيق تطلعات القادة، وطموحات 

املسؤولني. 
وهذا التقرير السنوي للهيئة لعام )1434ه�(، والذي جاء في )118( صفحة من املقاس 
الكبي���ر، )A4(، حرص مجلس "الهيئة" على أن يقدم فيه املعلومات احلقيقية واملجردة، 
وأن يض���م بني صفحاته أب���رز اإلجنازات التي حتققت، مب���ا يحويه من أبواب ضمت 

موضوعات متعددة. 
وقد مت توزيعه على املس���ؤولني في الدولة، وعلى جميع اجله���ات والقطاعات واألجهزة 
ذات العالقة بأعمال احلج، وعلى قطاع عريض من الدارسني والباحثني واملهتمني بشأن 

أرباب الطوائف بصفة خاصة، وبشؤون احلج بصفة عامة.

القيادة الرش���يدة – أيدها الله - كان اللقاء الس���نوي ملؤسس���ات أرباب الطوائف مع 
خ���ادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س���عود – حفظه الله – في 
قصر الصفا مبكة املكرمة بتاريخ 1434/09/24ه�، يتقدمهم معالي وزير احلج ووكالء 

الوزارة ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف".
كما ضم هذا الباب حملة موجزة عن: )امللتقى الس���نوي الثامن ألعضاء مجالس إدارة 
مؤسس���ات أرباب الطوائف(، والذي ُعقد بعنوان:( تبادل ونقل اخلبرات املهنية الناجحة 
بني مؤسس���ات أرباب الطوائف(، والذي رعاه - نيابة عن معالي وزير احلج - س���عادة 
وكيل وزارة احلج لشؤون احلج األستاذ حامت بن حسن قاضي، بحضور رئيس "الهيئة"، 

ورؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف. 
وقد انطلقت مس���يرة ه���ذه امللتقيات الهادفة في عام 1423ه����، برعاية وتنظيم الهيئة 
التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، لتحفل لقاءاتها الثماني���ة التي جرت منذ تلك 
الفترة، بكثير من املس���تجدات، وتختص باس���تعراض التجارب الناجحة لكل مؤسسة 
من مؤسسات أرباب الطوائف، وإبراز جوانب متّيزها وتفّوقها فيما تقوم به من أعمال، 
وم���ا تقدمه من خدمات، بهدف إث���راء مختلف اجلوانب العلمي���ة والعملية التي تصب 
في مصلحة خدم���ة احلجاج الكرام، وبغرض الوصول خلدم���ات راقية ومتطوّرة، تلبي 
الطموحات والتطلعات، وتس���تجيب للرغبات، وذلك منذ قدوم وفود ضيوف الرحمن إلى 
أراضي اململك���ة، وأثناء مكوثهم فيها، وتنقالتهم بني مدن احلج: )مكة املكرمة، واملدينة 
املنورة، واملش���اعر املقدس���ة، وجدة(، وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم س���املني غامنني - 
ب���إذن الله تعالى - بعد أداء مناس���ك احلج، بكل يس���ر وأمن واطمئن���ان. والتي تأتي 
تفعي���اًل لتوجيهات معالي وزير احلج ببذل املزيد من اجلهود من أجل التطوير واالرتقاء 
باخلدم���ات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام، وزوّار مس���جد نبيه الكرمي صلى الله عليه 
وس���لم، وإنفاًذا لتأكيدات معاليه على أهمية تبادل اخلبرات، وتالقح األفكار والرؤى بني 

مؤسسات أرباب الطوائف.
كما استعرض هذا الباب اجتماعات مجلس الهيئة، وجاء فيه: "يعقد املجلس اجتماعاته 
مرة كل ش���هر على األقل، بن���اًء على دعوة رئيس املجلس مصحوب���ة بجدول األعمال، 
ويج���وز للمجلس عقد اجتماعات اس���تثنائية بناًء على دعوة أيٍّ م���ن األعضاء، وتأييد 
عضوين آخرين، وال تصحُّ اجتماعات املجلس الدورية، أو االستثنائية إالَّ بحضور ثلثي 
األعض���اء على األقل - مبا فيهم الرئيس أو نائب���ه - وال يجوز تفويض عضو املجلس 
لغير األعض���اء حضور اجتماعات املجلس. وتصدر ق���رارات املجلس بأصوات أغلبية 
األعضاء املمثلني في االجتماع، وعند التس���اوي يكون لرئي���س املجلس صوٌت مرجٌح، 
ويكون التصويت على قرارات املجلس بطريقة التصويت العلني فيما عدا حالة التصويت 
على اختي���ار الرئيس ونائبه، وتكون قرارات املجلس نهائي���ًة وملزمًة فيما صدرت فيه، 
ونافذًة بعد مرور )30( يوًما من تاريخ تبليغها ملعالي وزير احلج، دون صدور اعتراض 

بشأنها أو مالحظات منه".
كما أشار التقرير إلى أنه ومنذ صدور القرار الوزاري رقم: )127/ق/م(، وتاريخ 
1414/11/19ه����، بإعادة تفعيل دوره���ا وتطوير أدائها وف���ق اختصاصاتها، 
اهتمت "الهيئة" بالدعوة إلى اجتماعات مجلس���ها وتنسيقها وتفعيلها وتوثيقها، وقد 
بلغ - ولله احلمد -  إجمالي عدد اجتماعات مجلس الهيئة التنس���يقيَّة لهذا العام 
وحتى تاريخ 1435/02/08ه�، )25( اجتماًعا - يوضحها شكل بياني - وصدر 

عنها )45( توصية. 
وهك���ذا يوضح هذا التقرير الس���نوي  للهيئة التنس���يقيَّة ملؤسس���ات أرباب الطوائف 
)املطوُِّفون - األدالَّء - الوكالء - الزمازمة(، أن جميع هذه املؤسسات قد أكملت جميع 
اس���تعداداتها لتقدمي اخلدمات املثلى لضيوف الرحمن، ومنذ وقت مبكر قبل بدء موسم 
ح���ج ع���ام )1434ه�(، وذلك من خالل ما أعدته من برام���ج عمل فّعالة حوتها خططها 
التش���غيلية، ومن خالل االهتمام بالكوادر البشرية، وتنفيذ توجيهات معالي وزير احلج 
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إضاءة 

خ���������دم احل�������ج�������اج م�������ن خ���������ال ع����م����ل����ه م���ع 
وال������ده وه����و امل���دي���ر ال���ع���ام ل���ل���زك���اة وال���دخ���ل 
وت����ع����ل����م ال����ل����غ����ة األردي��������������ة ل�����ه�����ذا ال���س���ب���ب

 عمل وكيًا لوزارة احلج لشؤون األوقاف
 ب���ت���زك���ي���ة م����ن امل����ل����ك ف���ي���ص���ل وت���رش���ي���ح
األم��ي��ر م��س��اع��د ف��ي ع��ه��د ح��س��ن كتبي

ك��������ان وال�����������ده ي����خ����رج����ه����م م������ن ال����ب����ي����ت في 
أش����ه����ر احل�����ج ل���ي���س���ت���أج���روا ع���ن���د اآلخ����ري����ن 
منهم ب���������داًل  احل������ج������اج  ب����إس����ك����ان  وي������ق������وم 

ُيعدُّ الفقيد الراحل السيد أمني بن عقيل عطاس من أبرز الشخصيات املكية، ومن العامات الفارقة في تاريخ أم القرى، 
وِصف بأن له سمات قّلما جتتمع في فرد - إال إن كان على نسق الفقيد الراحل نفسه أو قريبًا من ذلك.. وأنه يجمع بني 
شرفني: شرف النسب وشرف العلم -. لتفقد العاصمة املقدسة برحيله علمًا من أعامها، ووجيهًا مقدمًا في صدارة وجهائها، 
ورجًا من رجاالتها. عمل وكيًا لوزارة احلج لشؤون األوقاف ملدة )12( عامًا، لُيسهم في وضع الكثير من األنظمة واللوائح، 
وفي حتقيق العديد من اإلجنازات، وكان أن عمل في مهنة الطوافة، متشرفًا بخدمة ضيوف الرحمن، من خال مساعدته 
ف. سباقًا إلى عمل اخلير، مبجلسه اليومي الشهير الذي يرتاده األدباء والعلماء واألعيان واألفاضل، ُتتبادل  لوالده املطوِّ
فيه املعارف.. وُتقضى فيه احلوائج، وحُتل فيه املشكات. مترس في العمل العام ويتميز باحملافظة على األنظمة واللوائح، 
التي كان ال ميكن أن يتراجع عن تطبيقها، ولو كلفه ذلك ما كلفه.. ُيضرب به املثل في الصراحة، والوضوح، ورباطة اجلأش. 

مكة المكرمة: الرفادة

أمين عطاس.. المطوف ووكيل وزارة 
الحج واألوقاف األسبق

تشرف بخدمة ضيوف الرحمن ويعد من روّاد العمل الخيري
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النسب والجوار
كتب الله للفقيد الراحل الش���يخ أمني عطاس االنتساب إلى العترة الطيبة آل بيت 
رس���ول الله صلى الله عليه وسلم، واجلوار بقرب البيت احلرام، الذي قضى العمر 
كله بقربه، يعمل خلدمة أهل هذه املدينة التي هي أطهر بقاع األرض الذي يكتسب 
منها احملب لله ورس���وله صلى الله عليه وسلم سماحة ال تفارقه وحسن تعامل مع 
اخللق يراه واجبًا، فما أوتي إنسان اخللق املتبع فيه لسيد اخللق املصطفى صلى 

الله عليه وسلم، إاّل واكتسب محبة اخللق. 
والفقيد الراحل هو ممن اكتس���ب بجواره ونس���به وعلم���ه ذروة األخالق الفاضلة 

والرأفة باخللق، واتصلت كل مناصبه الوظيفية والرسمية بذلك. 



ع����م����ل ف������ي راب������ط������ة ال�����ع�����ال�����م اإلس�����ام�����ي 
ص������والت  ل������ه  وك������ان������ت  ع������ام������ًا   )16( مل��������دة 
املعمورة ب���ق���اع  ف���ي  امل��س��ل��م��ني  م���ع  وج������والت 

 ك�����ان م����س����ؤواًل ع����ن ت���وف���ي���ر احل���اف���ات
للحجاج احل��ج��ة  ذي  م���ن  ال��ث��ام��ن   ل��ي��ل��ة 
ال������ذي������ن ي�����ق�����وم وال������������ده ب���خ���دم���ت���ه���م

ُوِل���د مبكة املكرمة عام 1354ه� املوافق 1935م، وانتقل إلى جوار ربه مبكة 
املكرمة بتاريخ 21 رجب 1435ه� املوافق 20 مايو 2014م، بعد معاناته مع 

املرض، ودفن مبقبرة املعالة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 
درس االبتدائية واملتوسطة والثانوية في مدارس الفالح العريقة مبكة املكرمة 
التي دخلها عام 1368ه� ودرس فيها ملدة )5( س���نوات، ثم س���افر مبتعثًا 
إلى القاهرة عام 1373ه� املواف���ق 1953م، والتحق بكلية التجارة بجامعة 

القاهرة، وتخرج منها عام 1377ه� املوافق 1957م، تخصص محاسبة. 
التحق بالعمل مبؤسس���ة النقد العربي الس���عودي املركز الرئيسي بجدة في 
الفترة من ش���عبان 1377ه� حتى 1377/12/30ه����. ثم انتقل عمله إلى 
اإلدارة العام���ة ملصلحة الزكاة والدخل من 1378/1/1ه�، واس���تمر عمله 
فيها حتى الشهر الرابع من عام 1391ه�، وشغل منصب املدير العام لهذه 
املصلحة من عام 1383ه� حتى عام 1391ه�، ليتنقل بني أقسامها ملّدة )6( 
أع���وام، وليتولى إدارتها م���دة )8( أعوام. ثم صدر قرار من مجلس الوزراء 
بتعيينه وكياًل لوزارة احلج واألوقاف لشؤون األوقاف، ليعمل فيها ملدة )12( 
عامًا وكانت له إسهامات مقدرة في تسيير دفة العمل في هذه الوزارة، حيث 
ش���غل هذا املنصب من عام 1391ه� حتى عام 1403ه�، وعاصر تأسيس 
بعض مؤسس���ات أرب���اب الطوائف، واجتهد كثيرًا ف���ي وضع بعض أنظمة 
الطوافة وبرامج عمل كثير من املؤسس���ات. كما سبق له وأن عمل في مهنة 

الطوافة، متشرفًا بخدمة ضيوف الرحمن في هذه امليادين الشريفة.  
ث���م صدر أمر ملكي بإعارة خدماته لرابطة العالم اإلس���المي مش���رفًا على 
الش���ؤون اإلدارية واملالية وش���غل منصب األمني العام املس���اعد للشؤون 
اإلداري���ة واملالية بالرابطة من عام 1403ه���� حتى 1419ه�، حيث بقي في 
هذا املنصب مدة )16( عامًا، وكانت له فيها صوالت وجوالت داخل الرابطة، 

وخارجها مع املسلمني في شتى بقاع املعمورة. 
وتفرغ بعد الرابطة لألعمال اخليرية، وكان له الفضل الكبير – بعد توفيق الله 
س���بحانه وتعالى - مع نخبة من سكان مكة املكرمة في تأسيس أول جمعية 
خيرية في مكة املكرمة، وترش���ح لرئاسة مجلس إدارتها حتى تاريخ وفاته – 
يرحم���ه الله - وصنع منها مؤسس���ة رائدة في تق���دمي اخلدمات االجتماعية 

العينية والنقدية والصحية والتعليمية واإلسكانية ملن هم بحاجة لها. 
وكان عض���وًا في مجلس إدارة اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي مبكة 
املكرمة، ثم انتخب رئيس���ًا ملجلس إدارتها حت���ى عام 1421ه�. بجانب أنه 
نائب رئيس ُنّظار مدارس الفالح التي بذل فيها جهدًا قدره املهتمون. لتشهد 
له احملافل بأنه س���باق إلى كل عمل خي���ري، ولتعرفه مكة املكرمة رجاًل من 
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رجاالتها العظام، مس���اهم في كل مجال يعود عليها وعلى ساكنيها باخلير. 
هذا بجانب أنه عضو مجلس إدارة التأمينات االجتماعية عام 1390ه� ممثاًل 
لوزارة املالي���ة واالقتصاد الوطني. وعضو مجلس أمناء املركز اإلس���المي 
اإلفريق���ي في اخلرطوم ممث���اًل حلكومة اململكة العربية الس���عودية من عام 

1395ه� حتى عام 1412ه�.
وصفه الكثيرون بأنه وفي كل فترات عمله في جميع املناصب التي توالها لم 
يتغير عن آرائه ورؤيت���ه التطبيقية لألنظمة واللوائح، التي رأى البعض فيها 
تش���ددًا وتنفيذًا حرفيًا بعيدًا عن روح القانون، فيما يراها هو أمانة تبرأت 
منها اجلبال وطاعة لولي األمر وتقربًا وتقوى إلى الله.. وأصبح – يرحمه الله 
- أكثر انش���غااًل وحيوية بعد التقاعد، وكأنه يبحث عن مرمى حجر ألفكاره 
وجتاربه وخبراته، التي يتحدث عنها بصراحته املعهودة دون مواربة.. حديث 
مليء باملبادرات الهجومية واالرتدادات الدفاعية ملس���ؤول كان يشكل عالمة 
فارقة من عشرينيات شبابه إلى سبعينيات شيخوخته.. وقد حتدث عن هذه 
اجلزئية قائاًل: “لم أعرف نفس���ي إاّل )فالحيًِّا( منذ الصغر، فهي مدرس���تي 
التي تعلمت فيها بعد أن أّدبني أهلي فأحسنوا تأديبي، وعلموني كيف أواجه 
احلي���اة، ومازلت أعترف باجلميل، لكل أس���اتذتي الذين ربوني على الصدق 

والوضوح وحتمل املسؤولية واجلرأة في قول احلق والعمل به”. 



في أروقة “الحج” 
وعن تعيينه في وزارة احلج يقول: “لقد فوجئت بهذا التعيني الذي مت فجأة وبدون 
مقدمات أو إرهاصات مسبقة، حيث كنت ُمرشحًا للعمل في االستخبارات، وبعدها 
بفترة قصيرة صدر قرار معالي وزير احلج واألوقاف – آنذاك - الش���يخ حس���ن 
كتبي بتعييني مبنصب وكيل الوزارة لش���ؤون األوق���اف، ولقد كنت أعرفه قبل أن 
يكون وزيرًا للحج، حيث س���بق وأن تش���رفت مبقابلته في مصلحة الزكاة والدخل، 
وكن���ت – وقتها - قد عزم���ت على ترك هذه املصلحة والتعاق���د مع البنك األهلي 
والعمل مديرًا لفرعه بجدة، وقد علم س���مو األمير مس���اعد وزير املالية بهذا العقد 

وقال لي - مازًحا - )تتعاقد من ورا ظهرنا(؟”.
وميض���ي في س���رد هذه الواقع���ة: “وبعد أن رددت على مكامل���ة معالي وزير احلج 
واألوقاف الشيخ حسن كتبي الذي قال لي نريدك وكياًل لوزارة احلج لشؤون األوقاف، 
فقل���ت له أفكر في املوضوع وقال لي كمان تفكر؟ واحد مدير عام وتأتيه فرصة أن 
يصبح وكيل وزارة ويفكر في مدى قبوله من عدمه؟ وعندها كررت عليه قولي سأفكر، 
قال لي ضاحًكا أمتنى أن ال تطوِّل التفكير، وقد علمت بعد ذلك أن ثالثة أش���خاص 

ع������م������ل مب�����ص�����ل�����ح�����ة ال����������زك����������اة وال�������دخ�������ل 
 )14( مل�������������ّدة  أق������س������ام������ه������ا  ب��������ني  وت������ن������ق������ل 
ع������ام������ًا وش�����غ�����ل م����ن����ص����ب م�����دي�����ره�����ا ال����ع����ام
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م����ع نخبة  أّس������س اجل��م��ع��ي��ة اخل���ي���ري���ة 
 م�����ن س�����ك�����ان م����ك����ة امل����ك����رم����ة وان���ت���خ���ب
رئ���ي���س���ًا مل��ج��ل��س إدارت�����ه�����ا ح���ت���ى وف���ات���ه

مجال “الطوافة”
وع���ن عمله ف���ي مجال “الطوافة” يق���ول: “لقد أدرك املل���ك عبدالعزيز - رحمه 
الله – بثاقب نظره أنه ال يستطيع أن يخدم احلجاج بأمانة ونزاهة إال املطوفون 
وأبناؤه���م من بعدهم، ألن املردود املادي ضعيف، ففي الوقت الذي كان املطوف 
يأخذ 160 ريااًل من حجاج اخلارج، وكانت مؤسس���ات حجاج الداخل تأخذ من 
2,000 ري���ال إلى 20,000 من كل حاج، فآباؤن���ا وأجدادنا يتقربون بالطوافة 
إل���ى الله، وأتذكر أن والدي يخرجنا من البيت لنس���تأجر عن���د اآلخرين ويقوم 
بإس���كان احلجاج في بيتنا بداًل مّنا في أش���هر احلج، وكذل���ك فعل الكثير من 
أبناء مكة املكرمة، وكان ُيعرض على الرئيس الس���نغالي االس���تضافة الرسمية 
فيعتذر ويفضل أن يس���كن في منزل مطوفه الش���يخ عبدالله كامل - رحمه الله 
- فوض���ع في النظام أن تك���ون املهنة لألبناء من بعد اآلب���اء ال ميراثًا بل حقًا 
مكتس���بًا” ويضيف: “وأنا خدمت احلجاج من خالل خدمتي لوالدي وأنا املدير 
العام للزكاة والدخل وتعلمت اللغة األردية لهذا الس���بب، وكان معي صالح كامل 
الذي كان يخدم والده أيضًا، وكنت مس���ؤواًل عن توفير أوتوبيسات احلجاج ليلة 
الثامن من ذي احلجة للحجاج الذين يقوم والدي بخدمتهم، وبعد وفاته - رحمه 
الل���ه – توقفت نش���اطاتي في هذا املجال وإلى الوق���ت احلالي، وقبل أن تصبح 

للطوافة مؤسسات”. 



أش���خاص بوضع أيديهم على أوقاف وإصدار صكوك شرعية بتملكها فأصبحت 
لهم ولم جند وسيلة إلرجاعها، حيث صدر نظام مجلس األوقاف األعلى بأن تتولى 
وزارة احلج واألوقاف مسؤولية األوقاف اخليرية في تلك الفترة، فيما ال عالقة لها 

باألوقاف الذرية التي يعني لها ناظر عن طريق احملكمة الشرعية”. 
ويستطرد قائاًل: “كما أن لي كثيرًا من الذكريات مع أصحاب السمو امللكي أمراء 
منطقة مكة املكرمة إبان فترة عملي في وزارة احلج، وذلك في عهد األمير مش���عل 
بن عبدالعزيز وكذلك في عهد األمير فواز بن عبدالعزيز عندما كان كل واحد منهما 
أمي���رًا ملنطقة مكة املكرمة، حيث كنت أعمل وكياًل لوزارة احلج للش���ؤون اإلدارية 
واملالية وكانت جتمعنا أعمال احلج وجلنة احلج املركزية، وفي عهد األمير ماجد بن 
عبدالعزيز كانت هناك مواقف ال تزال في الذاكرة، ومنها أنه قد اتصل بي س���موه 
في الس���اعة الثالثة والنصف لياًل في إحدى ليالي شهر رمضان املبارك لينقل لي 
بش���رى تبرع امللك خالد - يرحمه الله - بخمس���ة ماليني ريال ومن س���مو األمير 
فهد - عندما كان ولًيا للعهد - بأربعة ماليني لدعم اإلسكان اخليري الذي كنا قد 

بدأنا فيه في مكة املكرمة والذي يتبع للجمعية اخليرية”.
ويختتم حديث���ه حول هذه اجلزئية: “وبعد أن أمضيت )8( س���نوات إعارة طلبت 
م���ن امللك فهد - يرحم���ه الله - إنهاء إعارتي واملوافقة عل���ى التقاعد املبكر، وقد 
مت ل���ي ذلك ثم متت ترقيتي إلى مس���اعد األمني العام لرابطة العالم اإلس���المي 
للشؤون اإلدارية واملالية واستمريت في العمل ملدة )16( عاًما ثم طلبت التقاعد، ثم 
رش���حت رئيسًا ملجلس إدارة اجلمعية اخليرية مبكة املكرمة باإلضافة إلى رئاستي 

وعضويتي في عدد من الهيئات واجلمعيات اخليرية.

كانوا مرش���حني للعمل في وكالة وزارة احلج، فقال سمو وزير املالية األمير مساعد 
ملعالي وزير احلج: يا شيخ حسن خذ السيد أمني عطاس فأنا أعرفه جيًدا فقد كان 
يعمل عندي وأنا أجيز به. وجاءت موافقة جاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه 
الله - لعملي في هذه الوزارة، وبعد أس���بوع وبدون أن أش���اور أي شخص ذهبت 

ملعالي وزير احلج الشيخ حسن كتبي وأعلنت قبولي لهذا املنصب”.
وع���ن أبرز ذكريات فترة عمل���ه في وزارة احلج في عهد معالي وزيرها األس���تاذ 
عبدالوه���اب عبدالواس���ع يقول: “رغم صداقتي ملعاليه - رحم���ه الله – فقد كنت 
مختلف���ًا ف���ي أس���لوب إدارة العمل معه، ورغ���م ذلك عملت معه ف���ي وزارة احلج 
واألوقاف ملدة )12( عاًما، إلى أن صدر قرار خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن 
عبدالعزيز - رحمه الله - بتعييني أمينًا عامًا مساعدًا في رابطة العالم اإلسالمي 
للش���ؤون املالية واإلدارية معاًرا من وزارة احل���ج”. ويواصل: “ومن أهم ذكريات 
هذه املرحلة أنه عندما كان احلرمان الش���ريفان يتبع���ان لوزارة احلج واألوقاف، 
ذهبت بأمر جاللة امللك فيصل - رحمه الله - إلى إيران للتعاقد على فرش الرواق 
الق���دمي في احل���رم املكي في حدود )14( ألف متر مرب���ع – حيث إن لي خبرات 
كبيرة في هذا املوضوع - فعينت لي السفارة مرافقًا يتكلم العربية، فقمنا بجوالت 
على أماكن صنع الس���جاد اليدوي في كل املدن اإليرانية وبحثنا عن أجود أنواع 
الصوف، وحاولنا التعاقد بش���تى الطرق مع املعنيني هن���اك لكننا وجدنا مواقف 
أش���به باملمانعة، حيث أعطونا موعدًا لتنفيذ طلبنا على منط وشكل واحد بعد 20 
س���نة، ومن حس���ن احلظ أنني تواصلت مع عدد من الشركات األوروبية فوجدت 
في العالم ش���ركة واحدة فقط في بلجيكا تقوم مبا نسميه الصناعة اآللية وليست 
اليدوية، ومن دراستي للعينة كتبت تقريرًا فأحضرنا مببلغ ال�14 ألف متر للسجاد 
اإليراني أكثر من 50 ألف متر مربع، وبداًل من أن نفرش الرواق القدمي فقط فقد 
وزعنا الس���جاد البلجيكي في معظم جوانب احل���رم، واعتقد الكثيرون من جودته 
أنه يدوي وخدم لسنوات كثيرة في احلرم، ثم مت استبداله ومت وضعه في مساجد 
أخرى جلودته. ومن ذكريات تلك املرحلة أيضًا أنه خالل هذه الفترة اكتشفنا قيام 

ذه��������ب ب�����أم�����ر امل�����ل�����ك ف����ي����ص����ل إل����ى 
إي���������������ران ل����ل����ت����ع����اق����د ع�����ل�����ى ف�����رش 
املكي ف����ي احل������رم  ال����ق����دمي  ال���������رواق 

اجلمعية إدارة  مجلس  ف��ي  ع��ض��وًا   ك���ان 
 اخل���ي���ري���ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����رآن ال���ك���رمي
إدارتها ملجلس  رئيسًا  ث��م  املكرمة  مبكة 
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مواصلة العطاء وتجديد األداء
من فضل الله وتوفيقه ثم دعم احلكومة الرشيدة غير احملدود، متكنت وزارة احلج 

من أداء دورها العظيم، الذي تش���رفت بالقيام به، مجندًة كل طاقاتها وكوادرها، 

في حركٍة دائبة، مواصلًة للعطاء، وجتديدًا لألداء، وأماًل في بلوغ الغايات التي وجه 

بها وحث عليها سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده 

الله ورعاه، وبرعاية دائمة من سمو ولي عهده األمني وسمو ولي ولي العهد.

هكذا تتضافر اجلهود الرس���مية والشعبية، إلدراك الغايات، وترجمة تلك اجلهود 

املخلصة واملس���اعي اجلادة، حلقيقة ماثلة وواقع ملموس، يرمي الستقبال موسم 

ح���ج ناجٍح ب���إذن الله، وفق م���ا يطمح إلي���ه والة األمر عبر م���ا مت إجنازه من 

خدمات، تعني احلجاج واملعتمرين والزوار ألداء مناسكهم بسهولٍة ويسر، فهاهي 

مش���روعات املشاعر املقدسة قد اكتملت ولبس���ت حلتها الزاهية وثوبها القشيب، 

ولعل أبرزها تدش���ني مشروع امللك عبدالله بن العزيز لسقيا زمزم وتشغيل قطار 

املشاعر املقدسة، واكتمال مش���روع جسر اجلمرات، وتوسعة املسعى، ومباشرة 

التوس���عة اجلديدة للحرمني الشريفني، واستثمار طاقات الكوادر البشرية، لتقدمي 

صورٍة مثالية تعكس القدرة على إدارة احلشود، باعتبار أن احلج والعمرة ميثالن 

هذا النموذج.

لقد حققنا بتوفيق الله جل وعال، النجاح تلو النجاح، واس���تطعنا أن نقدم دائمًا 

بفض���ل من الله مواس���م حٍج وعمرة ناجحة، مس���تفيدين م���ن جتاربنا املاضية، 

وبالتعاون والتنس���يق مع جميع اجلهات املعنية لتس���خير اإلمكانات ولتسيير تلك 

اجلموع اآلمنة املطمئنة مبنتهى السالسة واإلتقان، مع مراعاة اجلوانب الصحية 

واألمنية والتنظيمية، لهذا يحق لبالدنا العزيزة أن تفخر مبا قدمت وتقدم من جليل 

اخلدمات، س���ائلني الله جل وعال أن يهبنا املزيد من العون والتوفيق في مواس���م 

احلج والعمرة، عامًا بعد عام..

األخيرة

عبدالله مرغالني
مدير فرع وزارة احلج بجدة




