الهيئة التن�سيقية مل�ؤ�س�سات �أرباب الطوائف
(املطوفون  -األدالء  -الوكالء  -الزمازمة)

بهذه المناسبة العزيزة يسرنا أن نقدم
خالص التهاني وأطيب األماني
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

وإلى صاحب السمو الملكي

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود-يحفظه اهلل
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

وإلى صاحب السمو الملكي

الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود-يحفظه اهلل
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني

و�إىل الأ�رسة املالكة الكرمية وال�شعب ال�سعودي النبيل
�سائلني العلي القدير �أن يعيده على بالدنا باخلري واليمن والربكات
املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروب��ا وأمريكا وأستراليا

امل��������ؤس��������س��������ة األه��������ل��������ي��������ة مل�������ط�������وف�������ي ح���������ج���������اج إي��������������ران

امل������ؤس������س������ة األه������ل������ي������ة مل�����ط�����وف�����ي ح������ج������اج ج������ن������وب آس����ي����ا

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية

امل����ؤس����س����ة األه����ل����ي����ة مل���ط���وف���ي ح����ج����اج ج����ن����وب ش������رق آس���ي���ا

امل�����ؤس�����س�����ة األه�����ل�����ي�����ة مل����ط����وف����ي ح�����ج�����اج ال�����������دول ال���ع���رب���ي���ة

املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة

مكتب الوكالء املوحد مبحافظة جدة

مكتب الزمازمة املوحد مبكة املكرمة
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امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود-يحفظه اهلل

“الرفـ ـ ـ ـ ــادة” العدد احلادي عشر  -محرم 1436هـ
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ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس
نرفع خالص الشكر والتقدير والعرفان
إلى مقام خادم الحرمين الشريفين

تتقدم

الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود-يحفظه اهلل

(املطوفون – األدالء – الوكالء – الزمازمة)
بخالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان والعرفان

وإلى صاحب السمو الملكي

لصاحب املعالي وزير احلج

الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود-يحفظه اهلل
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار

على ما يلقونه من دعم متواصل ،وحتفيز ومتابعة حثيثة ،وجهود مشكورة ،وعناية واهتمام ،وتوجيه هادف من معاليه في سبيل االرتقاء
بخدمة وراحة حجاج بيت الله احلرام وزوار مسجد نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم ،فلقد بذل معاليه – وفقه الله – جهود ًا مسؤولة ومقدرة
في سبيل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه مؤسسات أرباب الطوائف ،وحتديد ًا فيما يتعلق بحصولها على العمالة املوسمية،

وإلى صاحب السمو الملكي

الأمري مقرن بن عبدالعزيز �آل �سعود-يحفظه اهلل
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء املستشار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الشريفني
على اجلهود املبذولة خلدمة وراحة وسالمة حجاج بيت الله احلرام وزوار مسجد نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم

وإلى صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا
مبناسبة تفقد سموه لالستعدادات والتأكد من جاهزية اخلدمات املقدمة من القطاعات احلكومية واألهلية
ونقدم الشكر والتقدير واالمتنان لسموه على ما تلقاه مؤسسات أرباب الطوائف
من دعم وحتفيز وتوجيه هادف من خالل تفضل سموه باللقاء بهم سنويا مبكة املكرمة

بعد أن استشرف بصائب نظره احتياج املؤسسات لهذه العمالة بعد صدور قرار مجلس الوزراء املوقر القاضي بتصحيح أوضاعهم.
وتولى متابعة هذا املوضوع شخصي ًا مع الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،وتفضل بالتواصل مع معالي وزير العمل
لتبسيط اإلجراءات ومتكني املؤسسات في احلصول على العمالة املوسمية النظامية بصورة ميسرة ولله احلمد واملنة.

وال يفوتنا بهذه املناسبة أن نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا لصاحب املعالي وزير العمل..
على ما وجه به معاليه بتيسير جميع اإلجراءات الهادفة إلى خدمة وراحة احلجاج الكرام واملؤسسات التي تتشرف بخدمتهم..
كما يطيب لنا اإلشادة مبتابعة معاليه جلميع اخلطوات واإلجراءات التطويرية التي متت بعد توفيق الله في موسم حج هذا العام،
وهي على سبيل املثال ال احلصر( :البوابة اإللكترونية للهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف اخلاصة باملسار اإللكتروني للحج
التفويج اإللكتروني – دعم برنامج التطويف املركزي للحجاج – برنامج الترحيب والضيافة باحلجاج الكرام منذ وصولهم وحتى توديعهم،
ومتابعة امللتقى السنوي ألرباب الطوائف اخلاص بتبادل األفكار واخلبرات املهنية الناجحة) ،والعديد من البرامج الهادفة إلى التطوير
واالرتقاء باخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن وحتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني وحكومته الرشيدة في ذلك.
وقد كان للزيارات التي قام بهام معاليه في مقتبل املوسم مبقار مؤسسات أرباب الطوائف ملناقشة اخلطط التشغيلية وتذليل جميع العقبات،
الهدف األسمى بشحذ همم العاملني بها للرقي في تقدمي اخلدمة لضيوف الرحمن ،وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة يحفظها الله..
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افتتاحــية

مضاعفة العطاء لالرتقاء
بالخطط والبرامج
يعك��س جناح مواس��م احلج بتوفيق من اهلل س��بحانه وتعالى ،ومن ثم م��دى االهتمام الذي
توليه حكومتنا الرش��يدة بقيادة خادم احلرمني الش��ريفني ،وس��مو ولي عهده األمني نائب
رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع ،وس��مو ولي ول��ي العهد النائب الثان��ي لرئيس مجلس
الوزراء املستش��ار واملبعوث اخلاص خلادم احلرمني الش��ريفني ـ حفظهم اهلل ـ لهذه املناسبة
العظيم��ة ،بفضل االس��تعداد املبك��ر لها ،وبفضل التخطيط الس��ليم ال��ذي يكفل لضيوف
بي��ت اهلل احلرام أداء ش��عائرهم بكل يس��ر وس��هولة وعودتهم إلى بلدانهم س��املني غامنني،
والب��د أن يتالزم هذا النجاح مع صدق العمل ،وحجم العطاء ،وهمم الرجال ،والذي جاءت
ترجمت��ه يف التوس��عات التي يش��هدها احلرمان الش��ريفان ،ويف توس��عة املس��عى واملطاف،
ومنشأة اجلمرات ،وبناء اجلسور وشق األنفاق عبر اجلبال ،وقطار املشاعر وقطار احلرمني،
وغيرها من مشروعات ومنجزات ،تشهدها مدن احلج (مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر
املقدسة) من تطور واهتمام.
وإن املتأم��ل لتوال��ي جناحات مواس��م احلج عام ًا بعد ع��ام ،يجد أن خلف ذل��ك توفيق اهلل
ً
أوال وقب��ل كل ش��يء ،ثم قي��ادة هذه الب�لاد التي جعلت خدم��ة ضيوف الرحم��ن هدف ًا يف
مقدمة أهدافها ،وغاية من أهم غاياتها ،فهيأت األس��باب وسخرت املوارد والطاقات ،وهو ما
يعكسه ماليني احلجاج الذين يعودون إلى أوطانهم ،وهم يحملون مشاعر الشكر واالمتنان
والعرفان لهذه القيادة التي مكنتهم من أداء فريضتهم بيسر وسالسة وسهولة ،ليغدو احلج
رحلة بال عناء ،وثواب ًا بال مشقة لضيوف بيت اهلل احلرام.
وباألمس القريب استقبل سجل اإلجنازات احلافل موسم ًا رائع ًا من مواسم احلج ،كان ثمرة
توجي��ه القيادة ،وتع��اون جميع القطاعات ،ونحن جزء من هذا الكل ،لنا مس��ؤولياتنا التي
نضطل��ع بها ضمن منظومة العمل املتكاملة م��ن جميع اجلهات ذات العالقة باحلج ،وأجدها
فرصة مناسبة من خالل هذا اإلصدار من مجلة (الرفادة) ،التي تصدرها الهيئة التنسيقية
ملؤسس��ات أرباب الطوائف ،لدعوة اجلميع من منسوبي الوزارة والعاملني يف مؤسسات أرباب
الطوائ��ف؛ من مطوفني وأدالء ووكالء وزمازمة ،إلى مضاعفة اجلهد للمضي قدم ًا لالرتقاء
باخلط��ط والبرامج ،وحتقيق املزيد من األهداف ،وتعميق القناعة بأن ثمة مس��احة دائم ًا
والتميز ،وعلينا أن نعمل بكل طاقتنا وأقصى جهودنا لإلسهام يف النجاح،
للمزيد من العطاء
ّ
واستمراره ،وتطوره عام ًا بعد آخر.
وختام�� ًا أهن��ئ الهيئة التنس��يقية ملؤسس��ات أرب��اب الطوائف به��ذا اإلص��دار ،متمني ًا لهم
التوفي��ق يف مالمس��ة أهدافه��م وغاياتهم ومقاصدهم الت��ي وضعوها ب��ه ،وكل عام وبالدنا
تزدهي بأعظم جوانب الشرف يف خدمة ضيوف الرحمن وفق ًا لتوجيهات والة األمر.

د .بندر بن محمد حمزة حجار
وزير احلج

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

المحتويــات

المشرف العام
عبدالواحد بن برهان سيف الدين
رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

الرفادة  -العدد احلادي عشر

رئيس مجلس إدارة مؤسسة إفريقيا غير العربية

محرم 1436هـ

نائب المشرف العام
زهير بن عبداحلميد سدايو
نائب رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب شرق آسيا

رؤساء مجالس إدارة المؤسسات
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فعاليات

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻋﺒﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺤﺜﻲ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﺘﻀﻨﻪ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟـ ”اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ“ ﻓﻲ ﻧﺪوة اﻟﺤﺞ اﻟﻜﺒﺮى

مشاركة فاعلة للهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوائف يف ندوة احلج الكبرى ،انطالق ًا

فاروق بن صالح أبوزيد

م��ن حرصها لتفعيل دوره���ا للعمل ضمن

رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد

منظومة مؤسسات املجتمع املدني ،وزي��ادة

اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻀﻮر واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻀﻨﻬﺎ أم اﻟــﻘــﺮى ،وﺑﻬﺪف ﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫــﺎ وﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟــﺪؤوب
ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻤﻞ – وﺑﻜﻞ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  -ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻧﻲ ،وﰲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ زﻳــﺎدة اﳊــﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﺆﺳﺴﺎت
أرﺑــﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،وإﻳﺠﺎد اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻟﺪاﺋﻢ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ  -اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ  -ﺷﻜّ ﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﳌﺆﺳﺴﺎت أرﺑــﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺣﻀﻮر ًا ﻣﺘﻤﻴﺰ ًا وﻻﻓﺘ ًﺎ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧﺪوة
اﳊﺞ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻌﺎم ١٤٣٥ﻫـــ ،واﻟﺘﻲ أُﻗﻴﻤﺖ ﺑﻘﺎﻋﺔ ”اﻟﺬﻛﺮى اﳋﺎﻟﺪة“
ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳــﺮ اﳊــﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻤﺰة ﺣﺠﺎر ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺨﺐ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ،واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ،واﻟﻌﻠﻤﺎء،
واﻷدﺑﺎء ،وأﺻﺤﺎب اﻟﺮأي ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﳌﺪة ) (٣أﻳﺎم ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ٦ – ٤ذي اﳊﺠﺔ ١٤٣٥ﻫـ.

٦

احلراك االجتماعي..

طارق بن محمد عنقاوي
رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي
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ﺗﺠﺎرب ﻧﺎﺟﺤﺔ

أوروبا وأمريكا وأستراليا

د .طالل بن صالح قطب
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺧﺼﺺ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ”ﻧﺠﻢ“

”اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ“ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﺎﺳﻊ �رﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ

سليمان بن صالح أبوغلية

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺘﺴﻊ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﳊﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام ،وزوار
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻴﻪ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ ،وﻟﺒﺬل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻘﻴﺎدة –
أﻳﺪﻫﺎ اﷲ  -وﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﳋﺒﺮات اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﳌﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت ،وﻟﺘﻼﻗﺢ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺮؤى
ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،واﺻﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات
ﻣﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب واﳋﺒﺮات اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ،
ّ
ﻓﻨﻈﻢ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻷرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،اﻟﺬي رﻋﺎه ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﳊﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻨﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎر ،وﺣﻀﺮه وﻛﻴﻞ وزارة

رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد

رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا

د .يوسف بن أحمد حوالة

١٢

30

ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

�U�ÝR� …—«œ≈ f�U−� ¡UCŽ_ lÝU²�« ÍuM��« vI²K*« «c¼ UO�UF� w
√—5?? ? ?�Š —u²�b�« Z(« ÊËR?? ? ?A� Z(« …—«“Ë qO�Ë vI�√ ¨nz«uD�« »UÐ
«�‰U³I²Ý« w� 5Šd� UN?? ? ?AOF½ ÂU¹_« Ác¼ Ê√ UNO� `{Ë√ WLK� n¹d?? ? ?A
{lOLł œ«bF²?? ? ?Ý« v�≈ «ÎdO?? ? ?A� ¨W?? ? ?ÝbI*« w{«—_« w� sLŠd�« ∙uO
«5�d(« ÂœUš W�uJŠ U?? ? ?NOłu²� «Î cOHMð ¨WOK¼_«Ë W?? ? ?O�uJ(« «—«œù
«�U�ÝR� q³� s� U�b)« qC�√Ë v�—√ .bI²� ≠ tK�« Áb¹√ – 5H¹dA
√—‰cÐ vKŽ YŠË ¨»UFB�« qO�c²� WK�UJ²� W?? ? ?�uEM� d³Ž ¨nz«uD�« »UÐ
�UN²�UO{ w� WJKL*« W½UJ0 oOK¹ U� .bIð qł√ s� W�d²A*« œuN'« q
�ÆsLŠd�« ∙uOC
∙uD*« nz«uD�« »UÐ—√ U�ÝR* WOIO�M²�« W¾ON�« fOz— vI�√ t³½Uł s�Ë
«_b� tK�« Ê≈” ∫UNO� ‰U� WLK� ¨s¹b�« nOÝ ÊU¼dÐ sÐ bŠ«u�«b³Ž –U²?? ? ?Ý
√½¨…bO?? ? ?ýd�« UM²�uJŠ …œUO� X% Â«d(« tK�« XOÐ ÃU−Š W�b�Ð UMOKŽ rF
ÕdÞ qł√ s� vI²K*« «c¼ Ê√Ë ¨œö³�« Ác¼ w� sÞ«u� q� UNÐ d�²H¹ w²�«Ë
«�tO� „—UAð Íc�« l?? ? ?ÝU²�« ¡UIK�« bF¹ t½√ UL� ¨Èƒd�«Ë —UJ�_« s� b¹bF
qCHÐ ≠ rN�²Ý w²�« —UJ�_« WA�UM* nz«uD�« »UÐ—√ U�ÝR� lOLł
«�Æ“Â«d(« tK�« XOÐ ÃU−( UN�bIð w²�« U�b)« ÕU$≈ w� ≠ tK

اﳊﺞ ﻟﺸﺆون اﳊﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ  -ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ  -وذﻟﻚ ﲟﻘﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻄﻮﰲ ﺣﺠﺎج

ﻣﺸﺮﻭﻉ )ﻧﺠﻢ(

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻣﻦ ﻋﺎم ١٤٣٥ﻫـ ،اﳌﻮاﻓﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٠١٤م.

U�ÝR� …—«œ≈ f�U−� ¡UCŽ_ lÝU²�« ÍuM��« vI²K*« Z�U½dÐ ÈuŠË
√—VzU½ u¹«bÝ bOL(«b³Ž sÐ dO¼“ –U²Ý_« ∙uD*« .bIð ¨nz«uD�« »UÐ

”اﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻘـــﻴـــﺔ“ اﳌـــﻈـــﻠـــﺔ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟــﻌــﻤــﻞ
اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك ﻟــﻴــﺠــﺘــﻤــﻊ ﰲ ﻣــــﺸــــﺮوع واﺣــــﺪ
”اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ“ ﺟـــﺰء ﻣــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ

—…—«œ≈ fK−� fOz— nz«uD�« »UÐ—√ U�ÝR* WOIO?? ? ?�M²�« W¾ON�« fOz
«*Î ¨UOÝ¬ ‚d?? ? ?ý »uMł ‰Ëœ ÃU−Š w�uD* WOK¼_« W?? ? ?�ÝR
UÎOzd� U{dŽ
*U�b)« b¹u& v�≈ ∙œUN�« ¨©r$® ∫ U�uKF*« WO�«dGł ÂUE½ ŸËd?? ? ?A
«*qł√ s� ¨W¦¹b(« WO½Ëd²J�ù« UIO³D²�« d³Ž s�U�_« UO�«dG−Ð W?? ? ?IKF²
Æ U�b)« d¹uDð w� U¼dŁ√Ë W×łUM�« WOMN*« «d³)«Ë —UJ�_« ‰œU³ð
∫ U�uKF*« UO�«dGł ÂUE½ ŸËd?? ? ?A� Ê√ wzd*« t{dŽ w� u¹«b?? ? ?Ý b�√Ë
®r²¹ w²�« U�b)« Èu²�� l�— vKŽ W?? ? ?�ÝR*« …bŽU?? ? ?�* ∙bN¹ ¨©r$
WOL�— WO�«dGłË WOÝbM¼ jz«dš cOHM²� ŸËdA� u¼Ë ¨UNłU−( UN1bIð
WÐuKD*« WOMH�« UH�«u*UÐË ¨ U½UOÐ s� ÃU(UÐ oKF²¹ U� lOL−Ð UNDÐ—Ë
�q³� s� …œUH²Ýô« ‚dÞ qON?? ? ?�²� UIO³D²�« ¡UM³� W�U{ùUÐ ¨ŸUD� qJ
«*�? ? ??WOKLŽ W²9_ w�«dGł U�uKF� ÂUE½ cOHMð ‰öš s� p�–Ë ¨5�b�²

اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ

ﲡﺴﺪت ﻣــﺸــﺎرﻛــﺎت ”اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ“
ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗــﻮزﻳــﻊ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻟــــﻀــــﻴــــﻮف وزارة اﳊـــــــﺞ واﳊــــﻀــــﻮر
ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ”اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ“ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟــﺘــﻮﻋــﻴــﺔ واﻹرﺷــــــﺎد وﺗــﻌــﻀــﻴــﺪ ﺟــﻬــﻮدﻫــﺎ
وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳊﺠﺎج وإرﺷﺎدﻫﻢ
اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ ٧

اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ

جتارب ناجحة
امللتقى السنوي التاسع ألرب���اب الطوائف،

يف خدمة ضيوف الرحمن..

معارض

ﻣﻌﺎرض
ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ

ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ :ﺍﻟﺮﻓﺎﺩﺓ

معرض (مكة بني املاضي واحلاضر) ،يبرز تاريخ

ﻹﺑﺮاز ﺗﺮاث ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﻮر اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ وﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أﻗﺎﻣﺖ أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﺑﻨﺎدي اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺤﻲ اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ ﻣﻌﺮض وﻣﻬﺮﺟﺎن )ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ( ،واﻟــﺬي اﻓﺘﺘﺤﻪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ ﺗﻮﻛﻞ ،ﻣﺴﺎﻋﺪ أﻣﲔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل ،وﺳﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
ﳌﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت واﻹﺻﺪارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﲟﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ.

الطوافة وامل��ط��وف�ين ،م��ن خ�لال جناح خاص
اﻟــــﻌــــﺪﻳــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺼـــــﻮر واﳌـــﺠـــﺴـــﻤـــﺎت
اﻟـــﻘـــﺪﳝـــﺔ واﳊــــﺪﻳــــﺜــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﺮف
ﺑــــﺎﻟــــﻌــــﺎﺻــــﻤــــﺔ اﳌـــــﻘـــــﺪﺳـــــﺔ واﳊـــــــﺞ
ﻳــﺒــﺮز اﳌــﻌــﺮض ﺗــﺎرﻳــﺦ اﻟــﻄــﻮاﻓــﺔ واﳌــﻄــﻮﻓــﲔ

الشريفني وقاصديهما..

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدول العربية

ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺟــــﻨــــﺎح ﺧــــــﺎص ﺑــﺎﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت أرﺑــــﺎب اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ

محمد بن حسن قاضي

ﻇﻠﹼﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ) (40ﻋﺎﻣﹰﺎ

ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ
وأﺟﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻷﺟــــﻮر ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﳋـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗُ ــﻘـ ﱠـﺪﻣــﻬــﺎ
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”أرﺑـــــﺎب اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ“ وﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻻ
ﺗــﺘــﻘــﺎﺿــﻰ رﺳـــﻮﻣـــ ًﺎ أو ﺿــﺮاﺋــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳊــﺎج
ﰲ اﻟــﺒــﺪاﻳــﺔ ﻟــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻣﺤﺪد
ﻳـــﺘـــﻘـــﺎﺿـــﺎه ”أرﺑــــــــﺎب اﻟــــﻄــــﻮاﺋــــﻒ“ وﻛــــﺎن
اﳊـــــﺎج ﻳـــﺪﻓـــﻊ ﻟــﻬــﻢ ﻣـــﺎ ﲡــــﻮد ﺑـــﻪ ﻧﻔﺴﻪ

األمني العام

امتياز اإلنتاج
ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺘﺴﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،اﻣﺘﺪاد ًا ﻃﺒﻴﻌﻴ ًﺎ ﻟﻠﻤﻄﻮﻓﲔ واﻟﻮﻛﻼء واﻷدﻻء واﻟﺰﻣﺎزﻣﺔ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن  -وﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﲔ  -ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام زوار اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻋﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻮاﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷــﺆون اﳊﺠﺎج اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳉﻐﺮاﰲ
ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺎت ،وﺗﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أرﺑــﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،ﺟﻤﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ واﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﻘﺪﺳﺔ،
وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ وراﺣﺘﻬﻢ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءاﺗﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ وﺻﻮﻟﻬﻢ أراﺿﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺣﺘﻰ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ إﻟﻰ

٣٤
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«_UN½u�bI¹ w²�« U�b)« qÐUI� nz«uD�« »UÐ—√ U¼U{UI²¹ w?? ? ?²�« —uł
�„UM¼ sJ¹ r� W¹«b³�« w� t½≈ YOŠ ¨qŠ«d� …b?? ? ?FÐ d� sLŠd�« ∙uOC
�l�b¹ ÃU(« ÊU�Ë ¨nz«uD�« »UÐ—√ s� Í√ ÁU{UI²¹ ÂuKF� Ë√ œb×� mK³
�Æt�H½ tÐ œu& U� rN
≠ …d� ‰Ë_ ≠ 5�uDLK� bz«uŽ b¹b% - ¨w�d²�«Ë œU%ô« »eŠ ÂU� U?? ? ?�bMŽË
¨Êu½UI�« rJŠ w� ÃU−(« W?? ? ?�dFð X×³�√Ë ¨bŠ«Ë w½UL¦Ž tOMł u?? ? ?×½ w¼Ë
∫w�U²�U� w¼Ë ¨©“U−(« …b¹dł® ∫œö³K� WOLÝd�« …b¹d'« w� dA½Ë
®Æs¹—ËU−LK� W�dJ*« WJ0 sJ�� …dł√ ¨w½UL¦Ž WOMł ©±
®≤© q³� w�uð s�Ë ¨v?? ? ?M�Ë W�dŽ w� W�UO{Ë ¨∙uD� b?? ? ?zUŽ ¨w½UL¦Ž t?? ? ?OMł
«�Æ—dI*« nB½ tOKF� ∙u�u
®∞ÆbMN�« ”UMł√ ÂuLF� ∙uD*« bzUŽ ¨W¹bM¼ UOÐË— ©±
®≤© W�dŽË vM� w� WLOš …dł√Ë ¨∙uD� bzUŽ w½U²�ž«b�« vKŽ ¨w½UL¦Ž tOMł
ÆW�dJ*« WJ� w� XOÐË
®Æ∙uD*« bzUŽ ¨»dG*«Ë ¨ÂUA�«Ë ¨dB� ÃU−Š vKŽ ¨ÍbO−� ‰U¹— ©µ
®≤© —Æœ«d�_«Ë ¨wKŽ œôË√Ë ¨‚«dF�«Ë ¨…ežË ¨bOFB�« ÃU−Š vKŽ ¨ÍbO−� ‰U¹
¨—u?? ? ?�OLK� bŠ«Ë tOMł bzUŽ t�=uD* l�b¹ Ê√ ≠ d�– U� «bŽ ≠ ÃUŠ q� v?? ? ?KŽË
Æ‰U(« jÝu²* tOMł nB½Ë
≠ e¹eF�«b³Ž fÝR*« pK*« —b�√ ¨W¹œuF��« W�Ëb�« …Q?? ? ?A½Ë s�e�« —uDð l�Ë
—s� ÊU� s� q�® ∫tÐ œ—Ë U� 5Ð s�Ë ¨©W?? ? ?J� ∕öÐ® ?Ð ∙dF¹ U� ≠ tK�« t?? ? ?LŠ
«�Vð«— Ë– ¨5�uD*« Ë√ ¨n¹d?? ? ?A�« Âd(« wHþu� Ë√ ¨—U¹b�« Ác?? ? ?¼ w� ¡U?? ? ?LKF
�Æ©ÎU¾Oý tBIM½ ö� Áœe½ r� Ê≈ ¨q³� s� tOKŽ ÊU� U� vKŽ t� uN� ¨5F
≠ tK�« tLŠ— ≠ e¹eF�«b³Ž pK*« —b�√ v²Š ¨‰«uM*« «c¼ vKŽ ‰U(« qþ b?? ? ?�Ë
«�W�dFð l¹“u²Ð ’U)«Ë ¨?¼±≥∂∑ØµØ±∞ a?? ? ?¹—UðË ∑≤∞±Ø∑Øµ∞ r�— —«dI
«(»UÐ—√ U¼U{UI²¹ w?? ? ?²�« —uł_« WBŠ ‰U¹— ©∑¥[µ∞® U?? ? ?NMOÐ s�Ë ÃU?? ? ?−
«�ÆÃU−×K� rN²�bš qÐUI� nz«uD
.dJ�« wJK*« ÂuÝd*« —b� YOŠ ¨?¼±≥∑± ÂUŽ v²Š p�– vKŽ ‰U(« dL²Ý«Ë
«*? ? ??vKŽ cšRð X½U� w²�« Âu?? ? ?Ýd�« ¡UG�SÐ vC� Íc�«Ë ¨?¼±≥∑±Ø∏Ø≤∏ Œ—R
«(ÆÎôU¹— ©∏¥® mK³0 —uł_« œb%Ë ¨ÃU

أوﻃﺎﻧﻬﻢ ،ﺑﻌﺪ أن ﳝﻦّ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄداء اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ .وﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت أﺟﻮر ًا ﻣﺤﺪدة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ

ﺧﺪﻣﺎت اﳊﺞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ،وﻟﺘﻠﺒﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻘﻴﺎدة ،وﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔ ،وﻟﺘﻮاﻛﺐ روح اﻟﻌﺼﺮ وﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﻪ.

¨?¼±≥πµØ¥Ø≤∞ w� ±≥π∂Ø± r�— .d?? ? ?J�« d�_« —b� ¨?¼±≥πµ ÂUŽ w?? ? ?�Ë
œ—Ë Íc�«Ë ¨?¼±≥πµØ¥Ø±µ w� ∂± r�— UOKF�« Z(« WM' —«d� vKŽ WI�«u*UÐ

ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺰداد وﺗﺘﻄﻮر ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ،ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻻزدﻳﺎد أﻋﺪاد اﳊﺠﺎج ،وﺗﻄﻮر رﻏﺒﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ،ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه

اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ

«*w×Ð W½U�_« ÍœU?? ? ?MÐ W?? ? ?ÝbI*« WL�UF�« W½U�√ t²�U�√ Íc?? ? ?�« ÷dF
«)W1bI�« UL?? ? ?�−*«Ë —uB�« s� b¹bF�« ÈuŠ ¨W�dJ*« WJ0 W?? ? ?¹b�U
ÊU�—√ s� s?? ? ?�d� Z(«Ë W?? ? ?ÝbI*« WL�UF�UÐ ∙d?? ? ?Fð w²�« W?? ? ?¦¹b(«Ë
«`�U�²�«Ë …«ËU�*« rO� s� WO½U1ù« WKŠd�« ÁcNÐ j³ðd¹ U�Ë ¨Âö?? ? ?Ýù
¨—uBF�« d� vKŽ Z(« a¹—Uð —uDð “d³ðË „d²A*« w½U�½ù« g¹UF²�«Ë
�tK�«b³Ž pK*« 5H¹d?? ? ?A�« 5�d(« ÂœU) WL�C�« œuN'UÐ ∙dFð U?? ? ?L
tK�« XOÐ ÃU−Š W¹UŽ—Ë W�b) ≠ tK�« tEHŠ ≠ œuF?? ? ?Ý ‰¬ e¹eF�«b³Ž sÐ
«(X½U� U� `{uð w²�« W1bI�« —uB�« s� b¹bF�« vKŽ W�U{ùUÐ ¨Â«d
ÆW1bI�« U¼—uBŽ w� W�dJ*« WJ� tOKŽ

‰UOł_« ∙ÒdFÔ
 ¹ YOŠ ¨W?? ? ?�dJ*« WJ* UÎ LN� UÎ OŁ«dð UÎ ³½Uł ÷d?? ? ?F*« “d³¹Ë
UL?? ? ?�−�Ë —u� s� t¹u²×¹ U* ¨U?? ? ?NŁ«dðË UN�¹—Uð s?? ? ?� rN� ¡e?? ? ?−Ð
—uDð qŠ«d� 5³¹ UL� ¨W?? ? ?HK²�*« U�UI¦�«Ë W³�UF²*« —uBF�UÐ j?? ? ?³ðdð
«�vKŽ s¹dz«e�«Ë s¹dL²F*«Ë ÃU?? ? ?−(« s� UN¹œUðd�Ë W?? ? ?ÝbI*« WL�UF
�Æ—uBF�« d
�’Uš ÕUMł ‰öš s� 5�uD*«Ë W?? ? ?�«uD�« a¹—Uð ÷dF*« “d³¹ U?? ? ?L
¡ö�u�«Ë Êu�uD*«® n?? ? ?z«uD�« »UÐ—√ U?? ? ?�ÝR* WOIO?? ? ?�M²�« W¾ON�UÐ
∙dFð w²�« U?? ? ?Žu³D*« s� b¹bF�« ‰öš s?? ? ?� ¨©W?? ? ?�“U�e�«Ë ¡ôœ_«Ë
W�«uD�« WO¼U� vKŽ ¡u?? ? ?C�« jOK?? ? ?�ðË 5�uD*« —ËœË W�«uD�« a¹—U²Ð
ÃU−Š W�bš w� 5�uD*« œu?? ? ?Nł ÕUC¹«Ë ¨UNðUO�öš√Ë U?? ? ?N�¹—UðË
¨W�dJ*« WJ0 W?? ? ?�UF�« …UO(« w?? ? ?� r¼—Ëœ “«dÐ≈Ë Â«d?? ? ?(« tK�« X?? ? ?OÐ
W�bš U¼d¹uDðË 5�uD*«Ë W�«uD�UÐ W¹UMF�« w� WJKL*« œuNł “«d?? ? ?Ð≈Ë
�W�«uD�« dŁ√ «—«b�ù« “d³ð UL� ¨Â«d(« tK�« XOÐ ÃU−Š Íb?? ? ?�UI
ozUŁu�« b�—Ë ¨ÎU? ? ? O�UIŁË UÎ ¹œUB²�«Ë UÎ OŽUL²ł« w?? ? ?J*« lL²−*« v?? ? ?KŽ
«)U?? ? ?Ý«—b�UÐ w�¹—U²�« dJH�« ¡«dŁ≈Ë ¨5?? ? ?�uD*«Ë W�«uD�UÐ W?? ? ?�U
«�Æ5�uD*«Ë W�«uD�UÐ W�U)« WO�¹—U²
ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ

«�W�UF�« U�öFK� WÝbI*« WL�UF�« 5�√ bŽU?? ? ?�� ¨q�uð dOLÝ —u²�b
WJ� l¹—U?? ? ?A� vKŽ ∙dF²�« v�≈ WłU×Ð ÃU−(« Ê√ `{Ë√ ¨‰UBðô«Ë
«*v�≈ WłU×Ð rN½√ UL� ¨UNÐ UÎ ¹—Uł qLF�« ‰«“ U� w²�«Ë ¨W¦¹b(« W?? ? ?�dJ
«�UL?? ? ?�−*« w�U% –≈ ¨X½U� nO�Ë ¨W�dJ*« WJ� w{U� vKŽ ∙dF²
�WK�U?? ? ?ý …dJ� wDFð w²�« UŠuK�« s?? ? ?Ž öÎ C� ¨WJ� d{UŠË w?? ? ?{U
�ÆsLŠd�« ∙uOC

ﻳــــﻌــــﺮف ﺑــــﺎﳉــــﻬــــﻮد اﻟـــﻀـــﺨـــﻤـــﺔ ﳋـــــﺎدم
اﳊـــــــﺮﻣـــــــﲔ اﻟـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻔـــــﲔ ﳋــــﺪﻣــــﺔ
ورﻋـــــﺎﻳـــــﺔ ﺣــــﺠــــﺎج ﺑـــﻴـــﺖ اﷲ اﳊــــــﺮام
W�dJ*« WJ� «Ë—«“ ÃU−(« iFÐ Ê√ v�≈ q�uð dOL?? ? ?Ý —u²�b�« —Uý√Ë
�WK×Ð œuFð UNMJ�Ë ¨U?? ? ?N×�ö� rNOKŽ dOGð —uD²�« bFÐË ¨oÐU?? ? ?��« w
sÐ tK�«b³Ž pK*« 5H¹dA�« 5�d(« ÂœUš …dO?? ? ?�*« bzU� W¹ƒdÐË ¨…b¹bł
ÆU¼d¹uDðË WJ� —ULŽ≈ ŸËdA� w� WK¦L²� ¨tK�« tEH×¹ e¹eF�«b³Ž
�5Ð WJ�® ÷dF� vKŽ ∙dA*« w³KŠ bLŠ√ –U²Ý_« —U?? ? ?ý√ ¨t³½Uł s
«*ozUŁu�«Ë —uB�« s� WŽuL−� Íu×¹ ÷dF*« Ê√ v�≈ ©d{U(«Ë w{U
«�W¾ON�UÐ ’Uš ÕU?? ? ?Mł ‰öš s� 5�uD*«Ë W?? ? ?�«uD�« a¹—Uð “d³ð w?? ? ?²
«�Ænz«uD�« »UÐ—√ U�ÝR* WOIO�M²

 ٣٠اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ

∙dB¹ ÊU� U� u¼Ë ôÎ U¹— ©∂≥® mK³� n?? ? ?z«uD�« »UÐ—√ bz«uŽ v�≈ rC¹® ∫t?? ? ?Ð
»UÐ—√Ë 5�uD*« bz«uŽ —«bI� `³B¹ p�cÐË ¨“W�UF�« U�b)« bz«uŽ” r?? ? ?ÝUÐ
«)qJ� ∙dB¹ ÊU� U� W³�MÐ tF¹“uð r²¹Ë ¨ÎôU¹— 5FÐ—√Ë WF³?? ? ?ÝË WzU� U�b
�¾Æ©oÐU��« w� W
w� ±µ≤±∑ ’Ø¥ r?? ? ?�— WO�U?? ? ?��« WI�«u*« —b?? ? ?� ? ? ? ?¼±≥π∑ ÂU?? ? ?Ž w�Ë
∏≤U�bš vKŽ W³�«d*«Ë WFÐU²LK� UOKF�« W?? ? ?¾ON�« UO�uð vKŽ ¨?¼±≥π∑Ø∂Ø
«(bM³�UÐ tÐ œ—ËË ¨?? ? ? ¼±≥π∑ØµØ≤∏ w� ÂØ‚Ø≤¥≤ r�— U¼—«d� w?? ? ?� ¨ÃU−
®√…b−Ð ¡ö�u�«Ë W�dJ*« WJ0 W�“U�e�«Ë 5?? ? ?�uD*« U�bš —uł√ l?? ? ?�—® ∫©ÎôË
…œU¹eÐ Í√ ¨ÎôU?? ? ?¹— 5F?? ? ?�ðË WFÐ—√Ë 5²zU� ©≤π¥® …—u?? ? ?M*« W?? ? ?M¹b*UÐ ¡ôœ_«Ë
®∞∞¨ U�b)« U¹u²?? ? ?�� lOLł vKŽ √dÞ w?? ? ?²�« «œU¹e�« V?? ? ?�«u²� ¨©•±
∫w�U²�« u×M�« vKŽ p�–Ë ¨©¡«œ_« 5�×²�Ë
®p�–Ë ¨W�dJ*« WJ0 ÃU(« W?? ? ?�b�Ð WB²�*« W�«uD�« W?? ? ?�ÝR* ¨ÎôU¹— ©±∑µ
�W�dJ*« WJ� s?? ? ?� q� w� t²�bšË ¨W�dJ*« W?? ? ?J� w� ÃU(« ‰U³I²?? ? ?Ý« q?? ? ?ÐUI
Æ…d²H�« Ác¼ X�UÞ ULN� ¨s�U�_« Ác¼ w� tzUIÐ …d²� ‰«uÞ WÝbI*« dŽUA*«Ë
®¨‰ušb�« c�UM0 ÃU(« ‰U³I²?? ? ?Ý« qÐUI� ¨bŠu*« ¡ö�u�« V²J* ¨‰U¹— ©≤¥[µ
¨…—uM*« WM¹b*« Ë√ W�dJ*« W?? ? ?J� v�≈ tNłuð v²ŠË ¨UNÐ ÁœułË ‰«uÞ t?? ? ?²�bšË
v�≈ ÃU(« …œuŽ «¡«dł≈ ¡UN½SÐ V²J*« ÂuI¹ YOŠ ¨…—œUG*« WKŠd� w� p�c�Ë
ÆÁdH�� WBB�*« dš«u³�« Ë√ «dzUD�« v�≈ ÁœuF� v²Š ÁœöÐ
اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ ٣٥

تقنية
يعد م��ش��روع مركز بيانات الهيئة التنسيقية

اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ ٣١

تاريخ

ﺗــﺎرﻳﺦ

رقم اإليداع 2193/1426
رقم الردمد  2454ـ  1658مكتبة امللك فهد الوطنية ـ الرياض
طبعت مبطابع دار العلم ـ جدة

ﳊﻔﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟــﻨــﺪوة وﳉﻠﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺎﺗــﻬــﻢ ﺑــﺎﻟــﻨــﻘــﺎش واﳌــــﺪاﺧــــﻼت

اﻟﺘﺮاث اﻟﻤﻜﻲ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻮاﻓﺔ ﻳﺘﺼﺪران
ﻣﻌﺮض )ﻣﻜﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ(
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التطوير واالرتقاء باخلدمات التي تتشرف بها
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5�—UA*«Ë U¼—uCŠË …ËbM�« ∙uO{ vKŽ UNF¹“uð - w²�« «—«b�ù« s�Ë
�t²ŽU³ÞË «Î dšR� Áœ«bŽSÐ “W¾ON�«” X�U� Íc?? ? ?�« ¨©Z(« WKŠ—® ∫VO²� ¨UNO
r¼œUý—≈Ë Â«d(« tK�« XOÐ ÃU−Š WOŽuð ∙bNÐ ¨W¹eOK$ù«Ë WOÐdF�« 5²GK�UÐ
�w²�« ¡UDš_« iFÐ `O{uðË ¨rN−Š WKŠ— p?? ? ?ÝUM� ¡«œ_ W×O×B�« ‚dDK
ÆiF³�« UNO� lI¹
�W¾ON�« X�U� w²�« ¨“…dLF�«Ë Z(« WŽuÝu�” »U²� s� a?? ? ?�½ l¹“uð - UL
«�…uDš w� ¨?¼±¥≤≥ ÂU?? ? ?Ž t²ŽU³DÐ nz«uD�« »UÐ—√ U?? ? ?�ÝR* WOIO?? ? ?�M²
WOŠöD�ô« U¼œËbŠ WŽuÝu*« Ác¼ “ËUł w²�«Ë ¨UNOKŽ dJ?? ? ?Að …—œU³�Ë
«�iF³Ð n¹dF²�« XKLý ¨WO�UIŁË W¹—UCŠË WO�¹—Uð Èdš√ œUFÐ√ v�≈ WONIH

حتفل بها مؤسسات أرباب الطوائف ،من أجل

اﻟـــﺸـــﺮﻳـــﻒ :رﺳـــﺎﻟـــﺔ وزﻳــــﺮ اﳊــــﺞ أن ﺗــﻜــﻮن

بالهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف،

املركز الرئيسي

ﺗــــﻮزﻳــــﻊ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب اﻟــﺘــﻮﺛــﻴــﻘــﻲ )ذاﻛــــــﺮة

يستعرض التجارب املهنية الناجحة التي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيران

د .رأفت بن إسماعيل بدر

ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻤﻴﺰ

Ác¼ w� ¨nz«uD�« »UÐ—√ U?? ? ?�ÝR* WOIO?? ? ?�M²�« W¾ON�« U�—U?? ? ?A� XK¦9
«�¡UCŽ√Ë ¨ÂUF�« UNMO�√Ë ¨t³zU½Ë ¨UN�Oz— —uCŠ w� ¨Èd³J�« WO�UI¦�« WO�UFH
�¨rNÐ«u½Ë ¨nz«uD�« »UÐ—√ U?? ? ?�ÝR� «—«œ≈ f�U−� ¡UÝƒ—Ë ¨UN?? ? ?�K−
UNðU�K'Ë ¨…ËbM�« ÕU²²�« qH( U?? ? ?�ÝR*« wÐu?? ? ?�M�Ë ¨f�U−*« ¡UCŽ√Ë
«�Æ UýUIM�«Ë ¨ UIOKF²�«Ë ¨ öš«b*«Ë —uC(UÐ rNðU�—UA�Ë ¨WOLKF
�s� a�½ l¹“u²Ð “WOIO�M²�« W¾ON�«” ÂUO� w� U�—UA*« Ác¼ b�& UL
�¨WOIzUŁu�« V²J�«Ë ¨…dAM�«Ë ¨ ö−*«Ë ¨d¹—UI²�«® ∫qL?? ? ?Að w²�« UNðUŽu³D
¨ UOzUBŠù«Ë ¨W¹œU?? ? ?ý—ù«Ë WOH¹dF²�«Ë W?? ? ?¹uŽu²�« «—«b?? ? ?�ù«Ë V²J�«Ë
wLKF�« ÃU²½ù« ‰U?? ? ?−0 oKF²¹ ULO� U?? ? ?¼dOžË ¨© «—u?? ? ?ýd³�«Ë ¨ U?? ? ?¹uD*«Ë
¨ UŽu³D*« Ác¼ l¹“uð ‰U−� w� «Î eOL²� «Î —uCŠ XKJý YOŠ ¨hB�²*«Ë
È√— Íc�« ¨©WMN*« …d�«–® wIOŁu²�« W¾ON�« »U²� s� a?? ? ?�½ l¹“uð w� q¦9
«�‰ËQ� ¨Â≤∞±± uO�uO� o?? ? ?�«u*« ¨?¼±¥≥≤ ÂUŽ s� ÊU³F?? ? ?ý dN?? ? ?ý w� —uM
≈�? ? ??¨‰U−*« «c¼ w� U?? ? ?NłU²½≈ …—u�UÐ b^ FÔO�Ë ¨W¾ONK� t?? ? ?Žu½ s� wIOŁuð —«b
ôUł— s� W³�½ …d�«– UN½e²�ð U?? ? ?�uKF* UÎ IO�œ «Î b�—Ë UÎ OIOŁuð öÎ −?? ? ?ÝË
�s�e�« s� UÎ Šœ— «uKLŽ s¹c�« ¨‰Ë_« U?? ? ?NKOŽ— s� W¾�Ë ¨nz«uD�« Ác¼ s?? ? ?N
�? ? ??fK−� UDš Á—«b�SÐ Íc�«Ë ¨sN*« nK²�� w� sLŠd�« ∙uO{ W�bš w
”«�UNK¹u%Ë ¨UNM¹ËbðË U�uKF*« s� dO¦� oOŁuð u×½ WF?? ? ?Ý«Ë «uDš “W¾ON
�? ? ??W½Ëb�Ë WÐu²J� …ÒœU� v�≈ ¨’U�?? ? ?ý_« iFÐ …d�«– UN½e²�ð U�uKF� s
YOŠ ¨nz«uD�« »UÐ—√ s?? ? ?N� ¡UMÐ√ s� W�œUI�« ‰UOłú� W?? ? ?þuH×�Ë WIŁu�Ë
w� U¼dA½Ë ¨rNF� «—«uŠ ¡«dł≈Ë ¨qz«Ë_« œ«ÒËd�« s� WŽuL−� ¡UIK� XFÝ
½Æ?¼±¥≤∞ ÂUŽ w� U¼—«b�≈ w?? ? ?� √bÐ w²�« ¨“…œU�d�«” WOKBH�« UNðd?? ? ?A
s� …d²H�« ‰öš ¨ «uMÝ lÐ—√ Èb� vKŽ dAÔ½ w²�« «—«u(« Ác¼ lOL−²�Ë
…d�«–® ∫»U²J�« «c¼ w� UNL{Ë UNFOL& Q?? ? ?ð—« ¨?¼±¥≥∞ – ±¥≤∑ ÂUŽ
«*U�uKF*« iF³Ð U¼b¹ËeðË ¨UN²žUO� …œU?? ? ?Ž≈Ë UN¦¹b% - Ê√ bFÐ ¨©WMN
ÆÂU�—_«Ë ozUI(«Ë

عوائد مؤسسات أرب��اب الطوائف وأجور
اخلدمات ،ظلت ثابتة دون زيادة منذ نحو
أربعني عام ًا ،تتقاضاها املؤسسات مقابل

اخلدمات التي تقدمها ،وهي ليست رسوم ًا
أو ضرائب على احلجاج..
ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻋـــﻘـــﺪت ”اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ“ اﻟــﻌــﺰم
ﻋــﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻄــﻮرة
إﻳﺠﺎد ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ
ذات اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻰ
اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت

ملؤسسات أرباب الطوائف ،من املبادرات الطموحة

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

التي تهدف إلنشاء مركز مبواصفات عاملية حلفظ
املعلومات والبيانات بأحدث املستجدات التقنية.

ÊuJ²ðË ¨d¦�√ Ë√ q−?? ? ?Ý vKŽ ‰Ë«b'« Ác¼ Íu²% U¼—ËbÐË ¨d¦�√ Ë√ b?? ? ?Š«Ë
¼vM³� Ë√ o�d� Ë√ e�d� t½QÐ ∙d?? ? ?F¹Ô UL� Æ‰uIŠ Ë√ qIŠ s� ö−?? ? ?��« Ác
√W³ŠUB*« W¹—ËdC�« «eON−²�«Ë »u?? ? ?ÝU(« …eNł√ rC¹ ¨vM³� s� ¡eł Ë
�¨WL�{ Âœ«uš s� ¨s¹e�²�«Ë ôUBðô« …eNł√ s� b¹bF�« rCð w²�« ¨U?? ? ?N
«Î bł WO�UŽ UŽd�Ð X½d²½ùUÐ qB²�Ë ¨WOÞUO²Š«Ë WO?? ? ?ÝUÝ√ W�UÞ «œËe�Ë
eN−� ’Uš vM³� w� ÊuJ¹ U� UÎ ³�UžË ¨WŽUÝ s¹d?? ? ?AF�«Ë lÐ—_« Èb� vKŽË
rOEMð® WO¾O³�« rJ×²�« «bŠË qL?? ? ?Að w²�«Ë ¨tÐ W�U)« «eON−²�« lOL−Ð
�UH�«u*« s� b¹bF�«Ë ¨©oz«dŠ œULš≈ ¨—«c½≈ ¨WÐuÞ— ¨¡«u¼ nOOJð ¨¡UÐdN
«_�∫w�ü« VÝU(« W�dž q¦� Èdš√ ¡UL?? ? ?Ý√ tOKŽ oKD¹Ë ÆWO�UF�« WOMH�«Ë WOM
®®∫ U�uKF*« e�d�Ë ¨©Servers Room® ∫Âœ«u)« W?? ? ?�džË ¨IT Room
®u¼ © U½UO³�« e�d�® ∫vL?? ? ?�� vI³¹ s?? ? ?J�Ë ¨©Information Center
«_�¦? ? ??s� wðQð t²OL¼√Ë ÆÈdš_« UOL?? ? ?�*« Ác¼ lOLł 5Ð s� vMF�Ë W�œ d
√WOLOEM²�« UOKLF�« s� UÎ LN� UÎ ? ? ? ³½Uł q=J? ? ? AðÔ X×³�√ b� U�uKF*« WOMIð Ê
_ÊULC� W�Ozd�« U¹u�Ë_« ÈbŠ≈ bFð UL� ≠ ’Uš Ë√ w�uJŠ – ŸUD� Í
«vKŽ ”UÝ_«Ë dO³J�« œUL²Žô« YOŠ s� ¨©DRØBC® ‰ULŽ_« W¹—«dL²?? ? ?Ý
√½Æ UOKLF�« …—«œù U�uKF*« WLE

ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ
ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ :ﺍﻟﺮﻓﺎﺩﺓ
ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ،إﺣﺪى اﳌﺒﺎدرات اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ
ﳊﻔﻆ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﻬﺪف ﻣﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺰود اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪه
ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ آﻣﻨﺔ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ .وﺳﻴﻮﻓﺮ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺮاﻗﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ،وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﲡﻬﻴﺰات أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﻮﻗﻒ أو اﻟﻌﻄﻞ اﳌﻔﺎﺟﺊ ،وﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﲢﺖ أﺻﻌﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﻋﻘﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب
اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﰲ ﻗﺎﻟﺐ
راق وﻣﺘﻄﻮر ،وﺑﺄﺳﻠﻮب ﻋﺼﺮي ﻣﺘﺤﻀﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ،ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ وأرﻗﻰ اﳋﺪﻣﺎت.
ٍ

 ٣٨اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ

W¾ON�«” UNHOCð WLN�Ë …b¹bł WM³� ¨ U�uKF*«Ë U½UO³K� b¹b'« e�d*« d³²F¹
«�WO�UŽ W¹œUL²Ž« «– W?? ? ?¾OÐ dO�uðË ¨…—u?? ? ?D²� WOMIð W?? ? ?OMÐ œU−¹ù “WOIO?? ? ?�M²
d�¹ qJÐ UN�ULŽ√ …—«œ≈ UN� `O²¹ ¨ U�ÝR*« lOL' WO²×²�« vM³�« W�UC²Ýô
W¾OÐ dO�uð vKŽ oHM²Ý X½U� WKzUÞ WOKOG?? ? ?Að nO�UJð UNOKŽ d�u¹Ë ¨W�uN?? ? ?ÝË
�UŽËd?? ? ?A� s� ÁdOž l� e�d*« «c¼ q�UJ²¹ YO×Ð Æ U�b)« Ác¼ q¦* WLzö
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”أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ“ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ
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يعد مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج،
أح��د منظومة خدمات احل��ج ،وأح��د حلقات
النقل يف احل��ج ،ملا يؤديه من أدوار مهمة يف
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إرشاد حافالت احلجاج..

ﻗﺒﻞ ﺑﺪء أﻋﻤﺎل ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻋﺎم ١٤٣٥ﻫـــ،
أﻧﻬﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أرﺑـــﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ
اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل وﺧﺪﻣﺔ
ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ
ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﳊﺞ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﺒﻜﻴﺮ ﺑــﺈﻋــﺪاد ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻮت ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﺠﺪات
ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ،واﺳﺘﻘﻄﺎب ﺳﻮاﻋﺪ ﺷﺎﺑﺔ
ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺪاﺋﻤﲔ واﳌﻮﺳﻤﻴﲔ ،ﻋﻘﺪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻫﺬه اﻟﻜﻮادر ،وإﳊﺎﻗﻬﻢ ﺑــﺪورات ﰲ ﺑﻌﺾ
اﳉﻬﺎت – اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ – اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ،
وﲟﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـــﻮزارة اﳊــﺞ ،وﺗــﺄﻣــﲔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻷﺟــﻬــﺰة واﳌــﻌــﺪات واﻵﻟــﻴــﺎت اﳉــﺪﻳــﺪة،
واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﰲ ﻇﻞ
اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎدم اﳊﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ
اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد -
ﺣﻔﻈﻪ اﷲ  -واﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺣﺠﺎج اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﻌﺘﻴﻖ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ .وﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﰲ أداء اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ،ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﳊﺞ ﺑﺎﻟﺘﺒﻜﻴﺮ
ﰲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣــﻮاﻗــﻊ إﺳــﻜــﺎن اﳊــﺠــﺎج،
ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﲡﻬﻴﺰ ﺗﻠﻚ اﳌــﻮاﻗــﻊ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ
ﺣﺠﺎج اﳋـــﺎرج ﰲ ﻣﻮﺳﻢ ﺣــﺞ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﻜﻬﻢ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮن وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺣﺎج ،ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﺾ أﻋﺪادﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٠ﻋﻦ
اﳊﺼﺺ اﳌﻘﺮرة ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺎت
أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺘﺴﻊ ﺑﺨﺪﻣﺘﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ.

ذاكرة املهنة
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الدليل الشيخ مصطفى زيتوني ،تاريخ
ح��اف��ل يف خ��دم��ة ض��ي��وف ال��رح��م��ن زوار
مدينة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ،وقد
شارك يف بعض القرارات التاريخية اخلاصة
مبؤسسات أرباب الطوائف..
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ت��ع��د هيئة متييز ق��ض��اي��ا امل��ط��وف�ين،
املرجعية يف دراس���ة أح���وال الطوافة
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مبستجدات خدمية وكوادر مؤهلة وجاهزية عالية ،مؤسسات أرباب الطوائف تساهم
بفاعلية يف حتقيق جناح موسم حج العام املاضي 1435هـ ،من خالل استعداداتها املبكرة
ملوسم احلج ،ومضاعفة اجلهود لتنفيذ اخلطط التشغيلية التي وضعتها ،واالهتمام
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ﺩﺷﻨﺘﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ١٤٣٥ﻫـ

ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﻒ اﻟﺤﺠﺎج..
دﻗﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺞ وﺟﻮدة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ :ﺍﻟﺮﻓﺎﺩﺓ

ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﷲ اﳊﺮام ﻣﻦ أداء اﻟﻄﻮاف وﻓﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﺪﺳﻴﺔ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ،ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ،وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﳊﺞ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻨﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰة ﺣﺠﺎر ،ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻮاﻓﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء
ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﻒ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت أرﺑﺎب اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﺘﺪﺷﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﻒ اﳊﺠﺎج ﰲ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ١٤٣٥ﻫـ ،وذﻟﻚ
وﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﻛﻔﻠﺖ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻼث اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻄﻮﰲ ﺣﺠﺎج ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ،واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻄﻮﰲ
ﺣﺠﺎج أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﳌﻄﻮﰲ ﺣﺠﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ) (٦٥٠أﻟﻒ ﺣﺎج ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ١٤٣٥/١١/٠٨ﻫـ وﺣﺘﻰ ١٤٣٥/١٢/٠٨ﻫـ.
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W³KÞ s�Ë WHzUD�« ¡UMÐ√ s� 5�uD*« rz«u� œUL²Žô Íu³M�« b−�*«Ë
«'»U²� WEHŠË WOŽdA�« b¼UF*« «œUNý wK�UŠË 5OŽdA�« WF�U
«�rN×M� - rŁ s�Ë ¨ÎU�UŽ s¹d?? ? ?AF�« sŽ r¼—ULŽ√ qIð ô s2 ¨t?? ? ?K
—…—«œ≈ q³� s� rN� WOB�?? ? ?ý WKÐUI� ¡«dł≈ bFÐ p�–Ë n¹uDð hš
«�Æ5�d(« ÊËRAÐ n¹uD²

إرﺷـــــــــﺎد وﺗــــﻮﺟــــﻴــــﻪ اﳊـــــﺠـــــﺎج إﻟـــﻰ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷداء
ﺷــﻌــﻴــﺮة اﻟـــﻄـــﻮاف ﺑــﻜــﻞ ﻳــﺴــﺮ وﺳــﻬــﻮﻟــﺔ
�b−�*«Ë Â«d(« b−�*« ÊËRA� W�UF�« WÝUzd�« l� oO�M²�« - p�c
«�l�«u� Z�U½d³�« `M* Íu³M
�¨WÝbI*« WL�UF�« W½U�√ l� q�«u²�« v�≈ W�U{≈ ¨5�uD*« bł«u²
`M� -Ë ¨WL�UF�« 5�√ w�UF� r?? ? ?ŽbÐ Z�U½d³�« …—«œ≈ XOEŠ YOŠ
«�WIDM*« w� l�«u� WFÐ—√ nz«uD�« »UÐ—√ U�ÝR* WOIO�M²�« W¾ON
«*ÆZ�U½d³�« cOHMð WFÐU²�Ë W³�«d* W¹—«œ≈ e�«d� l{u� W¹e�d
¨n¹uD²�« e�«d� ŸËdA� vKŽ Z(« d¹“Ë w�UF� WI�«u� —Ëb� bFÐË
tOłu²Ð ¨Z�U½d³�« w� W�—UA*« U�ÝR*« W³ÞU�0 W¾ON�« d?? ? ?ýUÐ
�n¹uDð Íb?? ? ?ýd� 5OF²� ¨U?? ? ?N� WFÐU²�« W?? ? ?O½«bO*« W?? ? ?�b)« V?? ? ?ðUJ
ŸUO{ ôUŠ ÍœU?? ? ?H²� Â«d(« b−?? ? ?�*« v�≈ ÃU−(« »U?? ? ?×D�ô
«(ÂbŽË ¨rN� …U½UF�Ë VŽU²�Ë öJ?? ? ?A� s� tOKŽ Vðd²¹ U�Ë ÃU?? ? ?−
≈—…öB�« bFÐË q³� ∙«uD�« ¡«œ_ w?? ? ?J*« Âd(« v�≈ ÃU−(« ‰U?? ? ?Ý
Æn¹dA�« Âd(UÐ …Ë—c�« WŽU�� UÎ ³M& ¨WŽU�Ð
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ

WOL�— WOzUBŠ≈ nz«uD�« »UÐ—√ U�ÝR* WOIO�M²�« W¾ON�« vIK²ðË
ÃU−(« ”UMł√Ë œ«bŽQÐ WO�u¹
«�Z�U½d³�« …—«œ≈ l� oO?? ? ?�M²�UÐ ¨Z�U½d³�« q³� s� rNH¹uDð - s¹c
�Ë√ e�«d*« Íd¹b� n?? ? ?ð«u¼ ÂU�—√ vKŽ d?? ? ?ýU³*« ‰UBðô« ‰öš s
≈—Æ»U�ð«u�« qzUÝ— Ë√ w½Ëd²J�≈ b¹dÐ ‰UÝ
rN�U³I²Ý« r²¹ WO½«bO*« W�b)« VðUJ� s� ÃU−(« Ã«u�√ ‰u�Ë —u�Ë
U³KD²* ÃuH�« ¡UHO²Ý« s� b�Q²K� rOOIðË dBŠ Ã–u/ W¾³Fð rŁ s�Ë
اﻟﻌﺪد اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﺤﺮم ١٤٣٦ﻫـ ٦٩

فعاليات
لتفعيل دورها وعبر أكبر تجمع بحثي إسالمي تحتضنه مكة المكرمة

مشاركات فاعلة لـ “الهيئة
التنسيقية” في ندوة الحج الكبرى

مكة المكرمة :الرفادة
انطالق ًا من حرصها على احلضور واملشاركة يف املناسبات والفعاليات
التي حتتضنها أم ال��ق��رى ،وبهدف تفعيل دوره��ا وسعيها ال��دؤوب

حضور مجلس الهيئة ومنسوبي املؤسسات
حلفل افتتاح ال��ن��دوة وجللساتها العلمية

لكي تعمل – وبكل فاعلية  -ضمن منظومة مؤسسات املجتمع

وم��س��اه��م��ات��ه��م ب��ال��ن��ق��اش وامل����داخ��ل�ات

أرب��اب الطوائف ،وإيجاد التناغم الدائم واملستمر ما بينها وبني

جتسدت م��ش��ارك��ات “الهيئة التنسيقية”

املدني ،ويف خطوة تهدف إلى زي��ادة احل��راك االجتماعي ملؤسسات
مؤسسات الدولة  -احلكومية واملدنية  -شكّ لت الهيئة التنسيقية
ملؤسسات أرب��اب الطوائف حضور ًا متميز ًا والفت ًا يف فعاليات ندوة
احلج الكبرى لعام 1435ه��ـ ،والتي ُأقيمت بقاعة “الذكرى اخلالدة”
مبكة املكرمة برعاية معالي وزي��ر احل��ج الدكتور بندر بن محمد
حمزة حجار ،ومشاركة نخب من املفكرين ،والباحثني ،والعلماء،
واألدباء ،وأصحاب الرأي من داخل اململكة وخارجها ،والتي استمرت
فعالياتها ملدة ( )3أيام ،خالل الفترة من  6 – 4ذي احلجة 1435هـ.
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يف التنظيم وت��وزي��ع نسخ من مطبوعاتها
ل����ض����ي����وف وزارة احل�������ج واحل����ض����ور
تكريس نشاطات “التنسيقية” يف مجاالت
ال��ت��وع��ي��ة واإلرش������اد وت��ع��ض��ي��د ج��ه��وده��ا
وتفعيل عملية توعية احلجاج وإرشادهم

حضور متميز

متثلت مش� � ��اركات الهيئة التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،في هذه
الفعالية الثقافية الكبرى ،في حضور رئيسها ،ونائبه ،وأمينها العام ،وأعضاء
مجلس� � ��ها ،ورؤساء مجالس إدارات مؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،ونوابهم،
وأعضاء املجالس ،ومنس� � ��وبي املؤسس� � ��ات حلفل افتتاح الندوة ،وجللساتها
العلمية ،ومشاركاتهم باحلضور واملداخالت ،والتعليقات ،والنقاشات.
كما جتسدت هذه املشاركات في قيام “الهيئة التنسيقية” بتوزيع نسخ من
مطبوعاتها التي تش� � ��مل( :التقارير ،واملجالت ،والنشرة ،والكتب الوثائقية،
والكتب واإلص� � ��دارات التوعوي� � ��ة والتعريفية واإلرش� � ��ادية ،واإلحصائيات،
واملطوي� � ��ات ،والبرش� � ��ورات) ،وغيره� � ��ا فيما يتعلق مبج� � ��ال اإلنتاج العلمي
واملتخصص ،حيث شكلت حضور ًا متميز ًا في مجال توزيع هذه املطبوعات،
متثل في توزيع نس� � ��خ من كتاب الهيئة التوثيقي (ذاكرة املهنة) ،الذي رأى
النور في ش� � ��هر ش� � ��عبان من عام 1432هـ ،املواف� � ��ق ليوليو 2011م ،كأول
إص� � ��دار توثيقي من نوع� � ��ه للهيئة ،ول ُيع ُّد باكورة إنتاجه� � ��ا في هذا املجال،
وس� � ��ج ًال توثيقي ًا ورصد ًا دقيق ًا ملعلوم� � ��ات تختزنها ذاكرة نخبة من رجاالت
مه� � ��ن هذه الطوائف ،وفئة من رعيله� � ��ا األول ،الذين عملوا ردح ًا من الزمن
ف� � ��ي خدمة ضيوف الرحمن في مختلف املهن ،والذي بإصداره خطا مجلس
“الهيئة” خطوات واس� � ��عة نحو توثيق كثير من املعلومات وتدوينها ،وحتويلها
م� � ��ن معلومات تختزنها ذاكرة بعض األش� � ��خاص ،إلى ما ّدة مكتوبة ومدونة
وموثقة ومحفوظ� � ��ة لألجيال القادمة من أبناء مه� � ��ن أرباب الطوائف ،حيث
سعت للقاء مجموعة من الر ّواد األوائل ،وإجراء حوارات معهم ،ونشرها في
نش� � ��رتها الفصلية “الرفادة” ،التي بدأت ف� � ��ي إصدارها في عام 1420هـ.
ولتجميع هذه احلوارات التي نُشرت على مدى أربع سنوات ،خالل الفترة من
عام 1430 – 1427هـ ،ارت� � ��أت جتميعها وضمها في هذا الكتاب( :ذاكرة
املهنة) ،بعد أن مت حتديثها وإع� � ��ادة صياغتها ،وتزويدها ببعض املعلومات
واحلقائق واألرقام.

ت����وزي����ع ال���ك���ت���اب ال��ت��وث��ي��ق��ي (ذاك������رة
امل��ه��ن��ة) ال����ذي رأى ال��ن��ور ع���ام 1432ه����ـ
ك���أول إص���دار توثيقي م��ن ن��وع��ه للهيئة
ومن اإلصدارات التي مت توزيعها على ضيوف الندوة وحضورها واملشاركني
فيها ،كتيب( :رحلة احلج) ،ال� � ��ذي قامت “الهيئة” بإعداده مؤخر ًا وطباعته
باللغتني العربية واإلجنليزية ،بهدف توعية حجاج بيت الله احلرام وإرشادهم
للطرق الصحيحة ألداء مناس� � ��ك رحلة حجهم ،وتوضيح بعض األخطاء التي
يقع فيها البعض.
كما مت توزيع نس� � ��خ من كتاب “موسوعة احلج والعمرة” ،التي قامت الهيئة
التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف بطباعته ع� � ��ام 1423هـ ،في خطوة
ومبادرة تش� � ��كر عليها ،والتي جاوزت هذه املوسوعة حدودها االصطالحية
الفقهية إلى أبعاد أخرى تاريخية وحضارية وثقافية ،شملت التعريف ببعض
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ت����وزي����ع امل���ج���ل���ة ال��ف��ص��ل��ي��ة (ال�����رف�����ادة)
ال��ت��ي ت��ص��در م��ن��ذ ع���ام 1431ه����ـ وال ت��زال
ت���واص���ل ال���ص���دور ح��ت��ى ال���وق���ت ال��راه��ن
املؤسس� � ��ات احلضارية املقدمة خلدمات احلج ،كمؤسسات أرباب الطوائف،
واملعاه� � ��د العلمية املهتمة باحلج ،كذلك التعري� � ��ف باملواضع التاريخية مبكة
املكرمة واملدينة املنورة ،من مساجد وجبال وطرق ومعالم أخرى ،إضافة إلى
مصطلحات مس� � ��تحدثة في احلج بالزمن احلاضر ،األمر الذي يجعلها مرن ًة
وقابل ًة للتوسع والزيادة ،مع مرور الوقت.
وقام بتأليفها الدكتور قطب مصطفى س� � ��انو ،الغاني اجلنس� � ��ية ،أستاذ
أصول الفقه والفقه املقارن واملالية اإلسالمية باجلامعة اإلسالم َّية العاملية
في ماليزي� � ��ا ،وعضو مجمع الفقه اإلس� �ل��امي الدول� � ��ي مبنظمة التعاون
اإلس� �ل��امي بج� � ��دة ،وضيف ندوة احلج الس� � ��نوية الكبرى لعدة س� � ��نوات
ماضي� � ��ة ،والذي جاوزت مؤلفاته املطبوعة العش� � ��رين مؤلف � � � ًا متنوع ًا في
القضايا الفقهية املعاصرة.
وقد ارتأى مجلس “الهيئة التنسيقية” تعميم استفادة حجاج البيت العتيق
من هذه املوس� � ��وعة التي  -على صغرها – ق ّدمت ش� � ��رح ًا وافي ًا ألكثر من
 700مصطلح � � � ًا من مصطلح� � ��ات احلج والعمرة ،متضمن � � � ًة حتقيق ًا علمي ًا
لألحكام الش� � ��رعية املتعلقة بها ،وقد قام املؤل� � ��ف بتعريف تلك املصطلحات
وبيانه� � ��ا وفق منهجية مح� � ��ددة قامت على صياغ� � ��ة التعريفات بلغة عصرية
تس� � ��هل على فهم القارئ .وذكر احلِ َكم واألسرار الكامنة وراء بعض أحكام
احلج والعمرة ،واستخدام منهج شمولي يستوعب جميع املذاهب اإلسالمية،
وال يلتزم مبذهب فقهي معينّ في مس� � ��ائل احل� � ��ج ،مع ترجيح اآلراء الفقهية
التي تتحقق من خاللها مقاصد الش� � ��رع ،خاص ًة فيما يتعلّق بح ْفظ الكل ّيات
اخلمس .واالعتم� � ��اد على عدة مصادر ومراجع متقدم� � ��ة ومتأخرة .وترتيب
مصطلحات املوس� � ��وعة بالتصنيف األلفبائي ،ووضع مصطلحات إجنليزية
8
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مقابل املصطلحات العربية.
كما مت في هذه الفعالية توزيع نسخ من العددين التاسع والعاشر من مجلة
“الهيئة” الفصلية( :الرفادة) ،حيث مت في شهر محرم من عام (1431هـ)،
حتويل نشرة (الرفادة) املوسمية التي صدر العدد األول منها في شهر ذي
احلجة من عام 1420هـ ،وواصل� � ��ت إصدارها حتى نهاية عام (1430هـ)،
بواق� � ��ع ( )8أعداد أثناء موس� � ��م احلج ،إلى مجلّة دورية باس� � ��م( :الرفادة)
ً
أيض� � ��ا ،تصدر ف� � ��ي ( )82صفحة ،وال تزال تواص� � ��ل الصدور حتى الوقت
الراهن ،وتهدف “الهيئة التنس� � ��يقية” من إصدارها ،لتعضيد جهود الدولة
واملوجه ،ولتأكيد حضور احلج وأهميته في
في املجال اإلعالمي املتخصص
ّ
اخلريطة الثقافية والفكرية في العالم اإلسالمي ،ولفتح نافذة جديدة إلطاللة
صحافية الفتة للنظر ،عبر مجلة تعنى بش� � ��ؤون احلج بصفة عامة ،وبأخبار
أرباب الطوائف وفعالياتها بصفة خاصة ،وفي خطوة تطويرية مهمة لنشرة
(الرفادة) املوسمية.
هذا بجانب اهتمامها بتوعية احلجاج القادمني إلى الديار املقدسة ،وتعريفهم
ب� � ��كل ما يتعلق بأنظمة احلج وتعليماته ،وما يهم احلاج الوافد إلى بيت الله
احلرام ،كعالقته مبؤسسات أرباب الطوائف ،وما تقدمه من خدمات متنوعة،
ووس� � ��ائل النقل ،فض ًال عن عنايتها بنش� � ��ر بعض الوثائ� � ��ق التاريخية ،كما
تس� � ��عى إلى بلورة القيم الدينية السمحة ،وربط القراء في كل مكان بالديار
املقدسة ،والتعريف باملشروعات العمالقة التي نفذتها وتقوم حال ًّيا بتنفيذها
حكومة خادم احلرمني الشريفني في مكة املكرمة ،واملدينة املنورة ،واملشاعر
املقدس� � ��ة خلدمة ضيوف الرحمن من حجاج ،ومعتمرين ،وزوار ،باإلضافة
إلى توثيق اجلهود التي تبذلها كل مؤسس� � ��ات أرب� � ��اب الطوائف في خدمة
حجاج بيت الله احلرام ،وزوار مسجد رسوله ،صلى الله عليه وسلم ،وتبرز
الطاقات والكوادر البش� � ��رية التي تذخر بها ،واإلمكان� � ��ات املادية ،والتقنية
املتوافرة لديها ،وذل� � ��ك بتكليف بعض موظفيها بالقيام بهذه املهمة ،والعمل
على إيصال هذه املطبوعات القيمة للمش� � ��اركني في هذه االحتفالية الثقافية
الكبرى ،وحلضورها.

وقد وجدت هذه املطبوعات إش� � ��ادة املش� � ��اركني في هذه الندوة من ضيوف
وزارة احلج ،الذين حرصوا على اقتناء نس� � ��خ منها ،وحملها معهم لبالدهم،
كذك� � ��رى غالية من أم الق� � ��رى ،وكإهداءات قيمة من أهاليه� � ��ا .هذا بجانب
قيام العديد من مؤسسات أرباب الطوائف ،بتوزيع مطبوعاتها وإصداراتها
اإلعالمية من نشرات ومجالت في هذا احملفل الثقافي الكبير.
كم� � ��ا كان ملكتب الزمازمة املوحد وجود واضح في هذه املناس� � ��بة ،متثل في
قيام سقاته ،وبزيهم التراثي الزاهي ،وبأسلوبهم املميز ،وطريقتهم التقليدية
احملببة ،بتق� � ��دمي جرعات من ماء زم� � ��زم املبارك ،للمش� � ��اركني ،وللضيوف
واحلض� � ��ور ،وذلك بأدواتهم النحاس� � ��ية التي تتألأل دوم � � � ًا وأبد ًا في كفوفهم
اليمنى ،واملزينة بالكتابات والنقوش اإلس� �ل��امية ،ومن تلك الدوارق الفخارية
األنيق� � ��ة ،التي كانت تتأبطها أياديهم اليس� � ��رى ،والتي تف� � ��وح منها روائح
ّ
واملبخرة واملعطرة مباء الورد،
املسك ،واملزخرفة واململوءة مبياه زمزم املثلجة
وببشاش� � ��تهم وابتس� � ��اماتهم التي ال تفارق محياهم ،ليكون لهؤالء “السقاة
التقليدي� � ��ون” حضور ممي� � ��ز كذلك في مقر إقامة الضي� � ��وف مبكة املكرمة،
وليلفتوا األنظار ويثيروا االنتباه ،وهم يقفون عند مدخل الفندق ليس� � ��تقبلوا
املقيمني فيه والقادمني إليه برش� � ��فة من هذا املاء النفيس ،وليجوبوا ردهاته
ليسقوا الضيوف ،وليجمعوا بني األصالة واملعاصرة ..وليربطوا بني املاضي
واحلاضر ،وليشكلوا وجود ًا بارز ًا ،وإسهام ًا الفت ًا ،أضفى على هذه املناسبة
رونق � � � ًا خاص ًا ،وأضاف إليه� � ��ا جو ًا مفعم ًا باحلميمي� � ��ة والروحانية ،مقرونة
باألصالة وبالتراث اإلسالمي واملكي األصيل.
تعظيم الشعائر

جدير بالذكر أن موضوع ندوة احلج الس� � ��نوية الكبرى في نسختها التاسعة
والثالثني لعام 1435هـ ،حمل موضوع“ :تعظيم ش� � ��عائر احلج” ،الذي ضم
محاور رئيس� � ��ة في تعظيم الش� � ��عائر في مراحل احل� � ��ج :مفهومه ،مظاهره،
أس� � ��بابه ،وثمار تعظيم الش� � ��عائر في احلج ومنافعه ،وأدبيات تعظيم شعائر
الله ،وجهود اململكة العربية السعودية في تعظيم شعائر احلج ورعايتها ،كما

حرصت الندوة على إش� � ��اعة روح التوعية بأهمي� � ��ة احترام األنظمة املتعلقة
باحل� � ��ج ،وإظهار أن االلتزام بها هو من تعظيم ش� � ��عائر احلج ومش� � ��اعره،
مركزة على إشاعة وتعميق مبدأ احترام احلقوق واحلرمات واملقدسات وعدم
االس� � ��تهتار بها ،والربط بني أداء شعائر احلج واحترام مشاعره وتعظيمها
وبني السلوك احلضاري املنضبط املتوازن ،وإبراز اجلهود التي تبذلها حكومة
خادم احلرمني الش� � ��ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل س� � ��عود – حفظه
الله  -في تعظيم الشعائر ،وفي رعاية املشاعر.
ومن جانبهم ،ثمن أكثر من ( )200باحث وعالم على مس� � ��توى العالم ،ممن
شاركوا في فعاليات هذه الندوة السنوية الكبرى التي عقدت في رحاب مكة
املكرمة ،الدور الكبير والرعاية الكرمية من لدن خادم احلرمني الشريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيزِ وحكومته الرشيدة حلجاج بيت الله احلرام واملعتمرين
وزوار مسجد رسوله الكرمي صلى الله عليه وسلم ،داعني الله أن يجزيهم عن
ذلك خير اجلزاء ،وأن يدمي لهم التوفيق والسداد ملواصلة املسيرة اإلسالمية
احلضارية اخليرة لهذه البالد املباركة.
وأش� � ��ادوا مبا حظوا به من حسن استقبال وحفاوة ضيافة من وزارة احلج
خ� �ل��ال إقامتها فعاليات الندوة حتت موضوع“ :تعظيم ش� � ��عائر احلج” في
ظل وجود ومش� � ��اركة كوكبة من العلماء واخلبراء واملفكرين وأصحاب الرأي

لقيت املطبوعات إش���ادة امل��ش��ارك�ين الذين
ح���رص���وا ع��ل��ى ح��م��ل��ه��ا م��ع��ه��م ل��ب�لاده��م
ك���ذك���رى غ��ال��ي��ة م���ن “أرب������اب الطوائف”
تكليف موظفني للقيام بهذه املهمة وإيصال
ه���ذه امل��ط��ب��وع��ات القيمة للمشاركني
يف ه��ذه االحتفالية الثقافية الكبرى
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الش� � ��خصية والصراعات املذهبية ،والتوعية بأهمية احترام األنظمة املتعلقة
باحلج ،وإظهار أن االلتزام بها هو من تعظيم ش� � ��عائر احلج ومشاعره ،مع
التأكيد على إشاعة وتعميق مبدأ احترام احلقوق واحلرمات واملقدسات وعدم
االس� � ��تهتار بها ،والربط بني أداء شعائر احلج واحترام مشاعره وتعظيمها
وبني السلوك احلضاري املنضبط املتوازن ،فهو تظاهرة إسالمية للتواصل
بني شعوب العالم وينبثق من فريضة ربانية ونسك عظيم.
تعميق التعارف

ترسيخ جهود الدولة وال���وزارة يف املجال
واملوجه وتأكيد حضور
اإلعالمي املتخصص
ّ
احل��ج يف اخلريطة الثقافية والفكرية
توزيع كتيب باللغتني العربية واإلجنليزية
خ��اص بتوعية احل��ج��اج وإرش��اده��م للطرق
ال��ص��ح��ي��ح��ة ألداء م��ن��اس��ك رح��ل��ة احل��ج
والباحثني من كل أنحاء العالم اإلسالمي ومن اجلاليات اإلسالمية في البالد
األخرى ،مبدي� � ��ن دورهم من خالل أبحاثهم الرصينة ف� � ��ي بيان فقه تعظيم
الشعائر في احلج ،ومعرفة ما يخالف ذلك ويناقضه ليع َّم النفع بها بعد ذلك
بني أهل العلم والباحثني وكذلك ليس� � ��تفيد منه� � ��ا احلجاج وضيوف الرحمن
وعامة املثقفني وطالب املعرفة.
وأب� � ��رزوا اجلهود التي تبذلها حكومة اململكة العربية الس� � ��عودية في تعظيم
الش� � ��عائر والتي تنبثق منها أهداف هذه الندوة املتمثلة في ترس� � ��يخ احملبة
والتعظيم واإلجالل عند جميع املس� � ��لمني لش� � ��عائر احلج ومشاعره ،والنأي
مبش� � ��اعر احلج وش� � ��عائره عن أن تكون مس� � ��رح ًا للفنت وميدان ًا لألغراض
10
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ونوه� � ��وا باملنجزات العظيمة املتالحقة واملس� � ��تمرة التي قامت بها اململكة في
احلرمني الشريفني وفي املشاعر املقدسة لرعاية احلجاج واملعتمرين والزوار
بتيس� � ��ير تنقلهم في أدائهم مناس� � ��كهم وتأمني سالمتهم وأمنهم وراحتهم في
حلهم وترحالهم ،الفتني إلى أن هذه اجلهود جهود عظيمة ومباركة وتعبر عن
اهتمام املسؤولني وحدبهم وتعظيمهم حلرمات الله وشعائر اإلسالم واملسلمني،
امتثا ًال لقوله تعالى( :ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).
وأكدوا أن ش� � ��عائر احلج هي أعال ُم دينِ الله الظاهرة في املناسك ومعالـ ُمه
البارزة التي أمر س� � ��بحانه بها وندب إليها ،وش� � ��رع ذك� � ��ره تعالى عندها،
تعظيم ًا لها وتعبير ًا عن توحيده وطاعته وعبادته ج ّل جالله ،حيث ينبغي أن
يكون تعظيم الشعائر بالتزام اإلخالص لله تعالى وتوحيده مع خضوع القلب
مرحلة من مراحل احلج ،وبإتقان
وانكساره ،وباإلتباع دون االبتداع في كل
ٍ
أداء الش� � ��عائر وإقامتها على أكمل وجوهها ومعرفة أسرارها وحقوقها وما
لها من تفضيل وإجالل.
وش � � � ّددوا على أنّ حتقي� � ��ق األمن في احلج هو وجه أساس� � ��ي من وجوه
تعظيم املش� � ��اعر والش� � ��عائر وال بد من تعاون اجلمي� � ��ع على حتقيق هذا
املقصد الش� � ��رعي اجلوهري ،الفتني إلى أن الفس� � ��اد والتخريب وتعكير
أج� � ��واء األمن والعبادة على احلجاج ب� � ��أي عمل من األعمال هو نوع من
أن� � ��واع اإلحلاد املندرج حت� � ��ت قوله تعالى( :ومن ي� � ��رد فيه بإحلاد بظلم
نذقه من عذاب أليم) ،مش� � ��ددين في الوقت نفسه على عدم استغالل هذا
املوس� � ��م للدعايات الش� � ��خصية واحلزبية والصراعات الطائفية واملذهبية
والصدح بالهتافات السياسية ،ألن موسم احلج يرمي إلى جتسيد وحدة
املس� � ��لمني وتضامنهم ونبذ ما يدعو إلى التفرقة بينهم ،ورأوا أن احترام
احلجاج ألنظمة احل� � ��ج والتزامهم بالهدوء والس� � ��كينة أثناء إقامتهم في
أرض املشاعر املقدسة ،هو من إجالل الله تعالى ،وباعث كبير على تقواه
سبحانه وعلى تهذيب النفس وتعميق مبدأ تعظيم الشعائر الدينية.
وأش� � ��اروا إلى أن تعظيم شعائر احلج تترك أثر ًا اجتماعي ًا مهم ًا ،يتمثل
في حتقيق التواصل بني املسلمني على اختالف لغاتهم وأوطانهم وتعميق
التع� � ��ارف واملودة بينهم ،مبا يع� � ��ود على األمة بالق� � ��وة واملنعة والرفعة،
مؤكدين على ضرورة تكاتف األيدي وتضافر جهود املؤسسات احلكومية
واألهلي� � ��ة القائمة على احلج في مختلف الدول لترس� � ��يخ احملبة والتعظيم
لشعائر احلج ومشاعره في نفوس املسلمني كاف ًة ،وتوعية ضيوف الرحمن
توعي ًة شامل ًة تُسهم في أدائهم لنسكهم على الوجه األكمل الذي تقتضيه
احملبة والتعظيم.

شعر

رحلة كلها بر وإحسان
يف رح������ل������ة ك����ل����ه����ا ب�������ر وإح������س������ان

يف رح������ل������ة ك����ل����ه����ا ن����������ور وإمي����������ان

ق���د ج��ئ��ت “ط���ي���ب���ة” ف��ي��ه��ا زائ�������ر ًا ج� ً
��ذال

ل����ي ف���ي���ك “ط����ي����ب����ة” ت����ذك����ار وحت���ن���ان

م�����واق�����ع ف����ي����ك ق�����د ذاع��������ت م���ش���رف���ة

ف����أن����ت ل���ل���ف���ض���ل واإلح������س������ان دي������وان

ق�����د ك���ن���ت م��������أوى رس��������ول اهلل آم���ن���ة

وال���ص���ح���ب ب��ع��د ال���ت���آخ���ي ف��ي��ك إخ����وان

ص������اروا دع�����اة ح���م���اة ال���دي���ن م���ا خ����وروا

ف��������دان ب����ال����دي����ن روم����������ان وس����اس����ان

أرس���������وا ق�����واع�����د دي������ن اهلل راس���خ���ة

ب���ال���ي���س���ر زي���ن���ه���ا احل���س���ن���ى وت���ب���ي���ان

وه����ي ان��ط��ب��اع��ات صاغها

ف����ص����ار ل���ل���دي���ن يف اآلف���������اق ج��ل��ج��ل��ة

واحل���������ق م����ؤت����ل����ق ف����ان����ح����ط ط���غ���ي���ان

ك���ات���ب���ه���ا ع���ف���ا اهلل ع��ن��ه

ف�����ك�����ان ف����ت����ح م����ب��ي�ن ل����ل����ه����دى ع���ل���ن��� ًا

ذك���������ر ي�����������دوي وت����س����ب����ي����ح وق���������رآن

ي���ا رب ص���ل ع��ل��ى امل���خ���ت���ار م���ن قشعت

ب����ه ال����دي����اج����ي وع�����م األرض إح���س���ان

خ���رج���ت م��ن��ه��ا ض��ح��ى وال���ن���ف���س ق��ائ��ل��ة

ي����ا “م�������أرز ال�����دي�����ن” إن�����ي ف���ي���ك ول���ه���ان

دخ����ل����ت “م����ك����ة” ع����ص����ر ًا وه�����ي زاه���ي���ة

م������ن ك������ل ن����اح����ي����ة خ����ي����ر وع�����م�����ران

وق���ف���ت أن���ظ���ر واألن�����ف�����اس ت��ه��م��س ل��ي

يف ك������ل م���ن���ع���ط���ف ش����غ����ل وب����ن����ي����ان

ص�������روح خ���ي���ر إل������ى ال���ع���ل���ي���اء ض���ارب���ة

ف���ي���ه���ا م������ن ال�����ف�����ن أن�����������واع وأل���������وان

وك����ل����ه����ا ل������ل������ورى ي����س����ر وت����وس����ع����ة

ق������رب م�����ن ال���ب���ي���ت ل���ل���ع���ط���ش���ان ري�����ان

ب����ي����ت ب�����ن�����اه خ����ل����ي����ل اهلل مم���ت���ث� ً
ل�ا

وط�����اع�����ة ف������ازده������ى ب�����احل�����ق أرك�������ان

دع������ا إل����ي����ه ع����ب����اد اهلل ف��ان��ب��ج��س��ت

ب���ه���م ف����ج����اج ال�����ث�����رى زرق ووح�������دان

أت������وا م��ل��ب�ين ح�����ول ال���ب���ي���ت ي����ا ع��ج��ب��ي

م������ن وح���������دة ف�������ذة ب����ي����ض وس���������ودان

ك�������ل ي����ل����ب����ي ب������أل������ف������اظ م���ن���س���ق���ة

“ل����ب����ي����ك ال����ل����ه����م” ت����وح����ي����د وإمي�������ان

أدوا ال���ش���ع���ي���رة يف ي���س���ر وت���وس���ع���ة

م�����ا يف امل����ش����اع����ر ل��ل��ت��س��ه��ي��ل إع��ل��ان

ق����ام����ت م���ؤس���س���ة ت���ع���ن���ى ب��خ��دم��ت��ه��م

ب���ال���ص���دق وه�����ي ل���ك���ل اخل����ي����ر ع���ن���وان

س���ك���ن���ى م����ري����ح وخ������دم������ات م��ن��ظ��م��ة

ل����ك����م ع���ل���ي���ن���ا ب����ه����ا ح����م����د وش����ك����ران

ي���������ارب أج���������زل ل����ه����م أج����������ر ًا وآت����ه����م

ُغ����نْ ����م���� ًا وي���ش���م���ل���ن���ا ص���ف���ح وغ����ف����ران

ه���ذه ال��ق��ص��ي��دة كتبت في
ح��ج ع��ام 1431ه�����ـ2010/م
ف�����ي م���ك���ة ال���م���ك���رم���ة،

وع���ن وال���دي���ه وع���ن جميع
المسلمين ،وإليك أبياتها:

كتبها الفقير إلى عفو ربه ورحمته

الدكتور :أمباي بن كيباكاه
رئيس بعثة حج جمهورية غامبيا
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تجارب ناجحة

برعاية وزير الحج وخصص لمناقشة مشروع “نجم”

“التنسيقية” تنظم الملتقى السنوي
التاسع ألرباب الطوائف لتبادل الخبرات
المهنية الناجحة
مكة المكرمة :الرفادة

من أجل التطوير واالرتقاء باخلدمات التي تتشرف مؤسسات أرباب الطوائف التسع بتقدميها حلجاج بيت اهلل احلرام ،وزوار
مسجد نبيه الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ،القادمني من خارج اململكة ،ولبذل مزيد من اجلهود ،لتحقيق تطلعات القيادة –
أيدها اهلل  -وللتأكيد على أهمية تبادل اخلبرات املهنية الناجحة ملا لها من أثر يف تطوير اخلدمات ،ولتالقح األفكار والرؤى
بني املؤسسات ،واصل مجلس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف عقد ملتقياته السنوية ألعضاء مجالس إدارات
مؤسسات أرباب الطوائف ،وذلك بهدف استعراض بعض التجارب واخلبرات املهنية الناجحة التي حتفل بها كل مؤسسة،
ّ
فنظم امللتقى السنوي التاسع ألرباب الطوائف ،الذي رعاه معالي وزير احلج الدكتور بندر محمد حجار ،وحضره وكيل وزارة
احلج لشؤون احلج الدكتور حسني بن ناصر الشريف  -نيابة عن معالي الوزير  -وذلك مبقر املؤسسة األهلية ملطويف حجاج
الدول العربية مبكة املكرمة ،يف الثامن من شهر ذي القعدة من عام 1435هـ ،املوافق الثالث من شهر سبتمبر من عام 2014م.
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جهود مشتركة

في فعاليات هذا امللتقى السنوي التاسع ألعضاء مجالس إدارة مؤسسات
أرباب الطوائف ،ألقى وكيل وزارة احلج لش� � ��ؤون احلج الدكتور حس� �ي��ن
الش� � ��ريف كلمة أوضح فيها أن هذه األيام نعيش� � ��ها فرحني في استقبال
ضيوف الرحمن في األراضي املقدس� � ��ة ،مش� � ��ي ًرا إلى اس� � ��تعداد جميع
اإلدارات احلكومي� � ��ة واألهلية ،تنفيذ ًا لتوجيه� � ��ات حكومة خادم احلرمني
الشريفني – أيده الله  -لتقدمي أرقى وأفضل اخلدمات من قبل مؤسسات
أرباب الطوائف ،عبر منظوم� � ��ة متكاملة لتذليل الصعاب ،وحث على بذل
كل اجلهود املشتركة من أجل تقدمي ما يليق مبكانة اململكة في ضيافتها
لضيوف الرحمن.
ومن جانبه ألقى رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف املطوف
األس� � ��تاذ عبدالواحد بن برهان سيف الدين ،كلمة قال فيها“ :إن الله قد
أنعم علينا بخدمة حجاج بيت الله احلرام حتت قيادة حكومتنا الرش� � ��يدة،
والتي يفتخر بها كل مواطن في هذه البالد ،وأن هذا امللتقى من أجل طرح
العديد من األفكار والرؤى ،كما أنه يعد اللقاء التاس� � ��ع الذي تشارك فيه
جميع مؤسسات أرباب الطوائف ملناقشة األفكار التي ستسهم  -بفضل
الله  -في إجناح اخلدمات التي تقدمها حلجاج بيت الله احلرام”.
مشروع (نجم)

وحوى برنامج امللتقى السنوي التاسع ألعضاء مجالس إدارة مؤسسات
أرباب الطوائف ،تقدمي املطوف األستاذ زهير بن عبداحلميد سدايو نائب

ال���ش���ري���ف :رس���ال���ة وزي����ر احل����ج أن ت��ك��ون
“ال���ت���ن���س���ي���ق���ي���ة” امل���ظ���ل���ة ل���ه���ذا ال��ع��م��ل
امل���ش���ت���رك ل��ي��ج��ت��م��ع يف م����ش����روع واح����د
“الهيئة التنسيقية” ج���زء م��ن منظومة
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��رق��ي ب���اخل���دم���ات امل��ت��ط��ورة
امل����ق����دم����ة حل����ج����اج ال����ب����ي����ت ال��ع��ت��ي��ق
رئيس الهيئة التنس� � ��يقية ملؤسسات أرباب الطوائف رئيس مجلس إدارة
املؤسس� � ��ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب ش� � ��رق آسياً ،
عرضا مرئ ًيا
ملش� � ��روع نظام جغرافية املعلومات( :جنم) ،الهادف إلى جتويد اخلدمات
املتعلق� � ��ة بجغرافيا األماكن عبر التطبيقات اإللكترونية احلديثة ،من أجل
تبادل األفكار واخلبرات املهنية الناجحة وأثرها في تطوير اخلدمات.
وأكد س� � ��دايو في عرضه املرئي أن مش� � ��روع نظام جغرافيا املعلومات:
(جنم) ،يهدف ملس� � ��اعدة املؤسس� � ��ة على رفع مستوى اخلدمات التي يتم
تقدميها حلجاجها ،وهو مشروع لتنفيذ خرائط هندسية وجغرافية رقمية
وربطها بجميع ما يتعلق باحلاج من بيانات ،وباملواصفات الفنية املطلوبة
لكل قطاع ،باإلضافة لبناء التطبيقات لتس� � ��هيل طرق االستفادة من قبل
املس� � ��تخدمني ،وذلك من خالل تنفيذ نظام معلومات جغرافي ألمتتة عملية
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س��ي��ف ال���دي���ن“ :التنسيقية” ت��ع��م��ل على
حتقيق كل التطلعات التي تصب يف خدمة
احل��ج��اج و”جن����م” ج���اء يف امل��س��ار الصحيح
طباعة خرائط توزيع مخيمات احلجاج مبشعري (منى ،وعرفات).
وأ ّكد أنه قد قام فريق عمل الش� � ��ركة بتنفيذ هذا املشروع ،والذي مت من
خالله بناء نظ� � ��ام جغرافي يعمل على إظهار إحصائيات ألعداد احلجاج
ونسبة كل حاج بكل مجموعة بشكل آلي على هيئة صورة تكون متوافقة
مع منوذج وزارة احلج ،وحتقيق سهولة توزيع املخيمات وإظهار املعلومات
اإلحصائية لكل مجموعة وتوزيع اخلدمات ،وذلك من خالل االعتماد على
قاعدة بيانات جغرافية مت فيها حتديد املعايير اخلاصة باختيار مجموعات
اخلدمة امليدانية.
وأشار س� � ��دايو إلى أنه تُستخدم في تنفيذ هذا املشروع التقني الطموح
العديد من التقنيات ،ولعل من أهمها:
تقننية الرفع اإلحداثي.GPS station :
وتقنية الرسم الهندسي للخرائط.)AutoCAD Map 3D 2014( :
وكذلك تستخدم تقنية اخلرائط اجلغرافية.)ArcGIS Desktop info( :
وتقنية اخل� � ��ادم اجلغرافي لتخزي� � ��ن البيان� � ��اتArcGIS for Server( :
 .)advanceوتقني� � ��ة التولي� � ��د والرب� � ��ط .)ArcGIS Geoevent( :وتقنية
شاشات .ArcGIS Dash Board( :وتقنية.)ArcGIS NET.Work(:
وتقني� � ��ة .)Desktop Interoperability( :وتقنيةOffice 365 small( :
 .)businessوكذلك تقنية.)SQL Professional Services( :
وقد مت تقسيم مراحل تنفيذ املشروع إلى عدة مراحل ،وهي( :حتضيرات
ما قبل العمل .وإعداد اخلريطة األساسية .وإعداد اخلادم.)Server( :
وبناء التطبيقات .وربط األنظمة .واملرحلة النهائية).
ونوه بأنه من أهم النتائج املرجوة من تنفيذ هذا املشروع( :إنشاء خريطة
رقمية للمش� � ��اعر املقدس� � ��ة والطرق املؤدية بدقة عالية ومقياس هندسي.
وعمل مواصفة ملقاس اخليام املناسبة ألكبر استفادة ممكنة من املساحة
ولتس� � ��كني أكبر عدد ممكن مبش� � ��عر عرفات .وعمل تصميم ثابت ملواقع
نصب اخليام مبشعر عرفات واملطابخ التابعة للمخيمات .وربط اخلريطة
بقواع� � ��د بيانات أعمال احلج للحصول على بيانات احلجاج والتس� � ��كني.
وتوزي� � ��ع اخلرائط ع� � ��ن ُبعد ملجموعات اخلدمة امليداني� � ��ة .وعمل مواصفة
للتوزيع التلقائي حس� � ��ب نس� � ��ب التس� � ��كني وعدد احلجاج .وترقيم خيام
املشاعر املقدس� � ��ة .وتصميم تطبيقات عرض اخلرائط للجوال .وإمكانية
املالح� � ��ة والوصول من نقطة إلى نقطة على اخلريطة .وحتديد املس� � ��ارات

ه����ن����اك م������ب������ادرات رائ�����ع�����ة وج�����دت
ال��دع��م وال��ت��أي��ي��د وامل��س��ان��دة وال��رغ��ب��ة
يف ال���ت���ط���وي���ر وحت���ق���ي���ق ال���ن���ج���اح
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املناسبة للمش� � ��اة وملرور املركبات واحلافالت .وعمل مواصفة ألكبر عدد
من احلاالت بطرق الترددية اعتماد ًا على الزمن .وحتديد مواقع العاملني
وفرق اإلرش� � ��اد واالس� � ��عاف وأفضل مواقع لتمركزهم .وإنشاء خريطة
ملواقع س� � ��كن احلجاج مبكة املكرمة .وحتديد مسارات تفويج اجلمرات.
وإمكانية رفع البالغات واملالحظات على اخلريطة من قبل املس� � ��تخدمني.
والربط ببرنامج “تويتر” لتبادل املعلومات على اخلرائط .والربط بأنظمة
املؤسسة األخرى  -قدر اإلمكان  -حسب تعاون مشغل النظام .وأخير ًا
إضافة ما ميكن من ميزات إضافية حسب التقنيات املستخدمة).
التطبيق والتطوير

وفي هذا الس� � ��ياق ..أكدت وزارة احلج خالل هذا امللتقى أن املش� � ��روع
اجلغرافي اإللكتروني“ :جنم” ال يحتاج إلى ورش عمل مكثفة ،وأنه وضع
بعناية فائقة وجاهز للتطبيق وقابل للتطوير.
وأوضحت أن املش� � ��روع الذي قدمته مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا
جاهز للتطبيق والتعميم على كل مؤسس� � ��ات الطوافة ،بإش� � ��راف الهيئة
التنس� � ��يقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،وسيس� � ��هم في إضفاء معلومات
جغرافية دقيقة لرصد أبرز حتركات احلجيج داخل املش� � ��اعر املقدس� � ��ة،
إضافة إلى سهولة التواصل مع املؤسسات األخرى ،وتلقي البالغات في
حال دعت احلاجة لذلك.
وقال الدكتور حس� �ي��ن الش� � ��ريف وكيل وزارة احلج“ :ال ش� � ��ك أن الهيئة
التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف جزء من منظومة متكاملة للرقي

باخلدمات املتطورة املقدمة للحجاج ،وهذا امللتقى يؤكد استمرارية التنسيق
بني املؤسس� � ��ات في العمل املشترك ،ودليل على أن هناك مبادرات رائعة
وجدت الدعم والتأييد واملساندة والرغبة في التطوير وحتقيق النجاح.
وأش� � ��ار إلى أن رس� � ��الة معالي وزير احلج هي أن تكون الهيئة التنسيقية
املظلة لهذا العمل املش� � ��ترك بني املؤسس� � ��ات ،ليجتمع العمل في مشروع
واحد ،حفاظ ًا على املال واجلهد والوقت ،وأن نتبناه جميع ًا لكي نس� � ��تفيد
من اخلبرات ونعممها ليستفيد منها اجلميع.
وأضاف الش� � ��ريف“ :نأمل أن يعمم مش� � ��روع جن� � ��م اإللكتروني الذي
أطلقته مؤسس� � ��ة جنوب شرق آسيا على كل املؤسسات ،إذ إن وزارة
احلج تدعم مثل هذه اللقاءات ،وس� � ��تعمل على تذليل الصعاب ،وتقدمي
اخلدمات في الش� � ��كل الذي يليق بالوزارة والهيئة التنسيقية وشركات
احلجاج والنقابة العامة للس� � ��يارات وكل القطاعات التي تش� � ��رف على
خدم� � ��ة احلاج ،إضافة إلى أن هناك توجه ًا ه� � ��ذا العام  -حتت مظلة
الهيئة التنسيقية  -لطرح األفكار من املؤسسات األخرى ،ليتم تبادلها
ونقلها إلى مش� � ��روع مشترك تتبناه هذه املؤسسات من أجل تخفيض
التكاليف واختصار الوقت واجلهد ،وجتويد اخلدمات التي تقدمها هذه
املؤسسات حلجاج بيت الله احلرام”.
وأوضح أن فكرة املش� � ��روع احلالي حتتاج إلى االنطالق والتبني فقط،
ونطمح في األعوام املقبلة إلى وجود أكثر من مشروع تطويري حديث
بالتوافق مع مختلف املؤسس� � ��ات ليخدم اجلميع ،وأنه البد للمؤسسات
م� � ��ن أن تبدع ف� � ��ي مجال عملها ،ذلك أفضل م� � ��ن أن تكون ملزمة من
وزارة احلج.
مسار صحيح

م� � ��ن جهته أكد املطوف األس� � ��تاذ عبدالواحد س� � ��يف الدين رئيس الهيئة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية
ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية ،أن الهيئة التنس� � ��يقية ألرباب
الطوائف تعمل على حتقي� � ��ق كل التطلعات التي تصب في خدمة حجاج
بيت الله احلرام ،وأن خطوة البرنامج اجلغرافي اإللكتروني “جنم” جاءت
في إطار املس� � ��ار الصحيح ،وذلك من خالل استخدام التقنية احلديثة في
متابعة أحوال احلاج ،التي من شأنها أن تعني احلجاج على رسم خرائط
جغرافية دقيقة تش� � ��مل حتركاتهم في جميع مناطق مكة املكرمة ،إضافة
إل� � ��ى مواقع اخلدم� � ��ة التي جتهز للحجاج ،والتأكد م� � ��ن وصولهم بجميع
حتركاتهم داخل املشاعر املقدس� � ��ة ،وأن تكون في موقع اخلدمة والوقت
الزمني املطلوب.
وأشار إلى أنه قد روعي في البرنامج  -في حالة وجود خلل ما  -إنشاء

وزارة احل��ج ت��دع��م ه��ذه ال��ل��ق��اءات وتقدمي
اخل���دم���ات ب��ال��ش��ك��ل ال����ذي ي��ل��ي��ق ب���ال���وزارة
و”ال���ت���ن���س���ي���ق���ي���ة” وج���م���ي���ع ال���ق���ط���اع���ات

سدايو :أمتنى من “التنسيقية” تبني املشروع
وأن ي��ك��ون إح����دى ث��م��رات��ه��ا ال��ت��ي ستضع
ب��ص��م��ة ت��اري��خ��ي��ة ل��ه��ا م��ن خ�ل�ال تطبيقه
قسم مختص للبالغات ،والذي بدوره سوف يسهل على العاملني املعاجلة
السريعة التي يتطلع إليها احلاج.
وبدوره أكد املطوف األس� � ��تاذ زهير سدايو نائب رئيس الهيئة التنسيقية
ورئيس مجلس إدارة مؤسس� � ��ة حجاج دول جنوب ش� � ��رق آسيا ،أن هذا
املوس� � ��م يعد املوس� � ��م األول للمش� � ��روع اجلغرافي ،وعملن� � ��ا على جتربة
مبسطة تكللت بالنجاح ،لذا عملنا جاهدين على توسيع نطاقها من خالل
التعاون مع منسوبي الهيئة التنسيقية ألرباب الطوائف ،والتي نرغب من
خالله� � ��ا في التطبيق الفعلي واحلقيقي للنظام ،إذ أخذنا كل االحتياطات
واالس� � ��تعدادات بأن يحقق البرنامج أعلى نس� � ��ب جناح ،وملس� � ��نا تفاعل
اجلميع ورغبتهم في دعم البرنامج ،حيث تلقينا عدد ًا من الطلبات لتفعيل
ومشاركة هذا النظام بالنسبة لهم.
وأض� � ��اف“ :إن جميع املقترحات التي قدمت كان� � ��ت رافد ًا إيجابي ًا مهماً
لتحس� �ي��ن البرنامج ،كون العاملني يطمحون إلى تغيير املسارات املهدرة
للوقت ،وعملنا على كيفية استحسان الوقت الزمني املخصص في خدمة
ضيوف الرحمن ،وكان الزمالء في املؤسسات األخرى داعمني ومشجعني
لكل جوان� � ��ب البرنامج” ..وأردف“ :وأمتنى من الهيئة التنس� � ��يقية تبني
املش� � ��روع ،وأن يكون إحدى ثمراتها التي ستضع بصمة تاريخية لها من
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ب���خ���اري :امل���ط���وف���ون م���ن أش����د امل��ع��ج��ب�ين
ب��ك��ل األف����ك����ار واألع����م����ال ال���ت���ي تضعها
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة ألرب�����اب ال��ط��وائ��ف
معاجيني :اعتدنا م��ن امللتقى ت��ق��دمي كل
م���ا ه���و ج��دي��د وم��ب��ت��ك��ر وع���ص���ارة جت���ارب
اآلخ��ري��ن وهنالك قفزات كبرى يف األفكار

خالل تطبيقه على مؤسسات الطوافة”.
وفيما يخص البرنامج أكد أنه س� � ��يكون عل� � ��ى مراحل في تطبيقه ،حيث
س� � ��تكون األولى على أجزاء أساسية في املشروع ،بينما سيتخلل الثانية
املتابعة والتحس� �ي��ن ملا س� � ��نالحظه من أخط� � ��اء  -إن وجدت  -أو عوائق
خالل التشغيل.
وأكد أن الهدف الرئيس من هذا امللتقى هو إطالع كل منسوبي مؤسسات
أرباب الطوائف على املش� � ��روع لتتالقى األفكار والبحث في تطبيقه هذا
العام ،إضافة إلى العمل على تطويره كفريق جماعي موحد ،بحيث تتسع
آلية التطوير واألفكار من خالل طرح التجارب واخلبرات املهنية الناجحة،
لتكون الفائدة عامة وش� � ��املة جلميع احلجاج وجميع من يتشرف بخدمة
ضيوف الرحمن.
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وأشار املطوف زهير سدايو إلى أنه قد لوحظ في اآلونة األخيرة أن جميع
املؤسس� � ��ات لديها أفكار ومقترحات بناءة تس� � ��عى الهيئة التنسيقية إلى
تطبيقها ،ولن تتوانى في تفعيل أي دور يسهم في تضافر اجلهود ورقيها
بخدمة احلجاج ،حيث سنتعامل مع املقترحات وندعمها للسير قدم ًا إلى
ما يصبو إليه اجلميع.
األفكار واألعمال

وبدوره أكد املطوف األس� � ��تاذ طيب ب� � ��ن عبدالرحيم بخاري ،نائب رئيس
مجلس إدارة مؤسس� � ��ة حجاج جنوب شرق آس� � ��يا للشؤون امليدانية ،أن
املطوفني من أش� � ��د املعجبني بكل األفكار واألعم� � ��ال التي تضعها الهيئة
التنسيقية ألرباب الطوائف  -سواء في األعوام السابقة أو احلالية  -من
خالل النش� � ��اطات وامللتقيات واالجتماعات البناءة ،والتي بدورها أسهمت
في تفعيل دور املؤسس� � ��ات ،وتوحي� � ��د كل اجلهود خلدمة ضيوف الرحمن
على أرقى املستويات وأفضلها.
وأشار إلى أن جميع هذه األعمال تسجل للعاملني بالهيئة من رئيس وأعضاء،
ونقدم لهم الشكر اجلزيل ملا يقدمونه من جهد ينعكس على أداء كل مؤسسات
أرب� � ��اب الطوائ� � ��ف .وأن ما قدم هذا العام هو قطاف إح� � ��دى الثمرات ،وهو
مش� � ��روع“ :جنم” الذي خصص له فريق عمل ليصلوا إلى ما مت عرضه من
أفكار ومقترحات استغرقت الوقت الطويل لتحقيق هذا النجاح.
كما أكد املطوف طيب بخاري أن هذا البرنامج سيحقق عدد ًا من األهداف
التي من أبرزها التسهيل على احلجاج ،واالستفادة من النقلة اإللكترونية
بأقصى درجاتها التي تنعم بها اململكة ،وأيض ًا يس� � ��هل في عملية حتديد
عناصر مهمة يحتاج إليها احلاج في املقام األول ،والعاملون باملؤسسات،

والت� � ��ي يتخللها توفير اجلهود وتقنينها في خدمة احلجاج والرقي بها إلى
أعلى درجات التميز.
وحتدث األس� � ��تاذ عبدالرحمن شمس رئيس قس� � ��م التقنية اإللكترونية
باملؤسس� � ��ة األهلية لألدالء باملدينة املن� � ��ورة ،مؤكد ًا أن ما مت طرحه في
امللتقى التاس� � ��ع للهيئة التنس� � ��يقية ألرباب الطوائف ،يعد طرح ًا جريئ ًا
من نوعه للعاملني مبؤسس� � ��ة حجاج جنوب ش� � ��رق آسيا ،وسوف يكون
للبرنامج صدى كبير  -في حال طبق فعلي ًا بالش� � ��كل السليم واملأمول
منه  -حيث س� � ��يعود بأثر جيد خلدمة ضيوف الرحمن ،وسنستفيد من
أقس� � ��ام البرنامج التي تناسب البيئة اجلغرافية للمدينة املنورة ،إضافة
إلى اخلدمات التي تقدمها املؤسسة األهلية لألدالء ،ألن لدينا برنامج ًا
مشابه ًا ،ونسعى إلى تبادل اخلبرات لتطوير كل البرامج سواء في مكة
املكرمة أو املدينة املنورة.
وأكد أن املش� � ��روع تطبيق إلكتروني يستقطب نظم املعلومات اجلغرافية،
إذ نشأت فكرته من خالل االهتمام باالسترشاد ،وكان العرب في السابق
يهتدون بالنجم ،وهذا ما جعل تس� � ��ميته “جنم” ،وهي مستوحاة من اآلية
الكرمية( :وبالنجم هم يهتدون) ،وهو مؤش� � ��ر على استخدام تطبيقات الـ
( )GPSفي تقنيات احلج.
ونوه بأن املؤسس� � ��ة انطلقت منذ تسع سنوات في تطبيق جودة اخلدمات
وتطبي� � ��ق معايير (اآليزو) ف� � ��ي خدماتها ،إذ وجدن� � ��ا الكثير من الثغرات
الت� � ��ي مت عالجها خ� �ل��ال عامني عن طريق التقنية احلاس� � ��وبية واألجهزة
الذكية وبرامج النظم املعلوماتية واجلغرافية ،ومت دمج اإلجراءات العادية
واالستفادة من التقنيات في استخدام هذه التطبيقات لرفع كفاءة وفاعلية
أداء املؤسس� � ��ة ،والتي تنعكس تلقائي ًا على اخلدمة املقدمة للحاج ،وبذلك
يكون الهدف الرئيس حتس� �ي��ن اخلدمة واختص� � ��ار الوقت وتقليل اجلهد
وتوثيق املعلومة.
وأك� � ��د أن توثي� � ��ق املعلومة س� � ��يكون له جانب� � ��ان ،زماني ومكاني لتس� � ��جيل
اإلحداثي� � ��ات ،وأنهم ق� � ��د بدأوا في إدخال هذه التطبيق� � ��ات على كل مراحل
اخلدمات ،بداية من اس� � ��تقبال احلجاج حتى إسكانهم وتصعيدهم للمشاعر
املقدسة ،وجتهيز املخيمات في املشاعر وإرشادهم والتغذية وتفويجهم ،وقد
وجدوا أن املشروع حجمه كبير جد ًا ،لذلك مت تقسيمه إلى مرحلتني ،مرحلة
يتم تنفيذها في العام (1435هـ) ،واألخرى في عام (1436هـ) ،ونوه بأنهم
قد استفادوا من املشروع في استخدام أجهزة اجلوال في التطبيقات ،وهي
متاح� � ��ة في ج� � ��واالت العاملني إضافة إلى جواالت احلج� � ��اج في ظل توافر
التقنية ،وأنهم قد بدأوا في تطبيق املعلومات األساسية التي تتيح التواصل
مع كل اجلهات ومراكز الوزارة الرئيسة أو مجموعة محددة ،والتي من خالل
التطبيق ستتعرف على املوقع مما يسهل التعرف على كل املعلومات.
وأوضح ش� � ��مس أنه قد مت وضع مراكز إرش� � ��اد احلج� � ��اج ،ومت إدخال
مس� � ��اكن احلجاج اإلندونيس� � ��يني ،وأجريت عليها جتربة ومواقع اخلدمة
امليداني� � ��ة حتى أصبح من الس� � ��هل جد ًا الوصول إلى س� � ��كن احلاج من
خ� �ل��ال رقم احلاج أو رقم التفويج أو رقم الس� � ��كن أو أي معلومة يحملها
احلاج ،وأنه بذلك ستس� � ��تخدم التقنية في إيصال احلاج إلى س� � ��كنه في
وقت قياسي جد ًا.

ك��ات��ب :اس��ت��م��رار جن���اح امل��ؤس��س��ات ينعكس
ع��ل��ى أداء ال��ه��ي��ئ��ة التنسيقية م��ن خ�لال
األفكار املتجددة والتعاون املثمر ل��وزارة احلج
ش����م����س :س���ي���ك���ون ل���ب���رن���ام���ج (جن�����م)
ص������دى ك���ب���ي���ر يف ح������ال مت ت��ط��ب��ي��ق��ه
ف��ع��ل��ي�� ًا وب��ال��ش��ك��ل ال��س��ل��ي��م وامل���أم���ول منه

عصارة التجارب

وأضاف املطوف محمد بن حس� � ��ن معاجين� � ��ي ،نائب رئيس مجلس
إدارة مؤسس� � ��ة مطوفي حجاج الدول العربية ،أنهم قد اعتادوا من
امللتق� � ��ى تقدمي كل م� � ��ا هو حديث وجديد ومبتك� � ��ر وعصارة جتارب
اآلخري� � ��ن ،إذ إن هناك قفزة كبرى في أفكار مختلف املؤسس� � ��ات،
وس� � ��يكون هناك إبداع وفكر يواكب األح� � ��داث التطويرية للخدمات
املقدمة حلجاج بيت الله احلرام املوجودة حالي ًا.
وأشار إلى أن ما قدمه منسوبو مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا،
يعبر عن مدى اجلهد املبذول إليصال عصارة أعوام سابقة وجتارب
تخللها الصواب واخلطأ ،لذا نطمح حني تطبيقه تالفي جميع األخطاء
 إن وجدت  -وتطبيقه بالش� � ��كل الس� � ��ليم ،وأوضح أنه فيما يخصجن� � ��اح البرنامج في حال تطبيقه على حجاج الدول العربية ،فإنه ال
ميكن تطبيقه بكل محتوياته ،ألن بيئة احلجاج تختلف من جنس� � ��ية
إلى أخرى ،لذا س� � ��نأخذ منه ما يناس� � ��ب حجاجن� � ��ا فقط ،ونضيف
األفكار التطويرية لبرامجنا اخلاصة.
ثم حتدث األستاذ عبدالله كاتب ،املدير العام لإلدارة مبؤسسة
حجاج جنوب شرق آسيا ،مؤكد ًا أن استمرار جناح املؤسسات
ينعكس على أداء الهيئة التنس������يقية من خالل األفكار املتجددة
والتعاون املثمر لوزارة احلج ،إضافة إلى التس������هيالت املقدمة
للحج������اج ،وأن جميع ما نصل إليه عبارة عن تطبيق لتوجيهات
القيادة .ودعا جميع املؤسس������ات أن تتبن������ى ثقافة التغيير من
خ���ل��ال املبادرات اجلريئة ،وأنها إذا لم تفعل ذلك ،فال مكان أو
مجال للتطوير.
وأنه ال بد من أن يعمل اجلميع يد ًا واحدة لتقدمي األفضل للحجاج،
حيث كلف برنامج (جنم) ميزانية طائلة ،خاصة في مراحل اإلنشاء
األولية والتدريب اخلارجي الدولي ،ولكن س� � ��عدنا مبا قدمناه ،ونأمل
أن ين� � ��ال إعجاب العاملني باملؤسس� � ��ات وخارجه� � ��ا .وأوضح أنهم
لم يعهدوا في الس� � ��ابق البعيد أن تكون هناك مش� � ��اركة ملؤسسات
الطواف� � ��ة في تق� � ��دمي أفكار أو مقترحات بن� � ��اءة ،وكان العمل ملزم ًا
للجميع دون تطور ،بينما ما يحدث اليوم يعد تقدم ًا ألقسام املوارد
البشرية داخل املؤسسات.
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موسم الحج
بمستجدات خدمية وكوادر مؤهلة وجاهزية عالية

“أرباب الطوائف” تسهم
في تحقيق نجاح موسم الحج
مكة المكرمة :الرفادة
قبل بدء أعمال موسم حج عام 1435ه��ـ،
أنهت جميع مؤسسات أرب���اب الطوائف
استعداداتها اخلاصة باستقبال وخدمة
ضيوف الرحمن من احلجاج القادمني من
خارج اململكة لتأدية مناسك احلج ،وذلك
بالتبكير ب��إع��داد خططها التشغيلية
التي حوت برامج عمل فعالة ومستجدات
خدمية كثيرة ،واستقطاب سواعد شابة
من املوظفني الدائمني واملوسميني ،عقد
الكثير من الدورات التدريبية لزيادة تأهيل
هذه الكوادر ،وإحلاقهم ب��دورات يف بعض
اجلهات – احلكومية واألهلية – املتخصصة،
ومبركز تدريب العاملني يف احلج والعمرة
التابع ل���وزارة احل��ج ،وت��أم�ين الكثير من
األج��ه��زة وامل��ع��دات واآلل��ي��ات اجل��دي��دة،
والتوسع يف تطبيق برامج التقنية ،يف ظل
اجلهود الكبيرة واملشروعات الضخمة ،التي
قدمتها حكومة خادم احلرمني الشريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود -
حفظه اهلل  -واملعنية بخدمة حجاج البيت
العتيق ورعايتهم .ولتحفيز هذه املؤسسات
يف أداء األعمال املناطة بها ،وتشجيعها
ومساعدتها ،قامت وزارة احلج بالتبكير
يف تخصيص م��واق��ع إس��ك��ان احل��ج��اج،
م��ن أج��ل جتهيز تلك امل��واق��ع وصيانتها
وتهيئتها الستقبال ضيوف الرحمن من
حجاج اخل���ارج يف موسم ح��ج ه��ذا العام
لتأدية مناسكهم ،والبالغ عددهم أكثر من
مليون وخمسمائة ألف حاج ،بعد تطبيق
قرار تخفيض أعدادهم بنسبة  %20عن
احلصص املقررة ،والذين تقوم مؤسسات
أرباب الطوائف التسع بخدمتهم ورعايتهم.
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ق��ام��ت “أرب����اب الطوائف” باستعداداتها
الس��ت��ق��ب��ال وخ���دم���ة احل���ج���اج ال��ق��ادم�ين
م��ن خ����ارج امل��م��ل��ك��ة ل��ت��أدي��ة م��ن��اس��ك احل��ج
خ���ص���ص “ال�����وك��ل��اء” ش��ع��ب��ة ل��ل��خ��دم��ات
امل���ي���دان���ي���ة ل��ت��س��ه��ي��ل س���ف���ر احل���ج���اج
وح����ل م��ش��ك�لات��ه��م وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م ل��ل��م��غ��ادرة

استعدادات مبكرة
عقب تس � � �لّم مؤسس� � ��ات الطوافة له� � ��ذه األراضي املخصصة له� � ��ا ،قامت بدورها
بتخصي� � ��ص مواقع مكاتب ومجموع� � ��ات اخلدمة امليدانية التابع� � ��ة لها على أرض
الواق� � ��ع ،ومن ثم إرجاعها مرة أخرى لوزارة احلج ملراجعتها ومن ثم اعتمادها من
معالي وزير احلج ،وذلك من أجل مباش� � ��رة أعماله� � ��ا امليدانية بها من خالل تنفيذ
اخلدمات الالزمة والوقوف عليها وجتهيزها إلس� � ��كان احلجاج ،وتهيئتها بالوسائل
الالزمة التي متكن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة ،والعمل على
تالفي أية سلبيات ومالحظات قد ترصد ومعاجلتها بوقت مبكر مع اجلهات املعنية
ذات العالقة.
وبذلك أكملت مؤسسات أرباب الطوائف خططها وبرامجها من أجل استقبال طالئع
أفواج ضيوف بيت الله احلرام ،الذين بدأت طالئعهم بالوصول للمملكة اعتبا ًرا من
غرة ش� � ��هر ذي القعدة من عام 1435هـ ،بعد أن ش� � ��رعت فعل ًيا في تس� � ��ليم مكاتب
ومجموعات اخلدمة األراضي واملواقع املخصصة لها ،ليثمن رؤس� � ��اء مجالس إدارة
هذه املؤسسات بادرة “احلج” بالتبكير بتوزيع أراضي مخيمات ومواقع مشعر منى
على مؤسس� � ��ات الطوافة ،ووصفوها بأنها خطوة إيجابي� � ��ة ،من أجل تقدمي أفضل
وأرق� � ��ى اخلدمات لضيوف بيت الله احلرام ،هذا بجانب حرصها الكبير على الرقي
باخلدم� � ��ات املقدمة حلجاج بيت الله احلرام ،والس� � ��هر عل� � ��ى راحتهم ،والعمل على
تكريس اإليجابيات وتعزيزها ،وتالفي بعض س� � ��لبيات األعوام املاضية – إن وجدت
 مع التركيز على اجلانب التوعوي بالتعاون مع مكاتب شؤون احلجاج ،وخصوص ًاتوعية احلجاج في بلدانهم وقبل وصولهم للمملكة ،كونها أكثر جدوى وفائدة.
وقد رافق ذلك إعالن جاهزيتها التامة لتنفيذ العديد من برامج العمل املس� � ��تحدثة في
موسم حج (1435هـ) ،وتطبيق الكثير من املشروعات اخلدمية اجلديدة واملبتكرة على
أرض الواقع وفي ميادين العمل املختلفة ،ملن تتشرف بخدمتهم من حجاج اخلارج.
جاهزية عالية بمكتب “الوكالء”
رفع مكتب الوكالء املوحد جاهزيته واستعداده خلدمة نحو )1.389.053( :حاج ًا
وحاج� � ��ة ،قدموا ألداء ش� � ��عائر احلج من ( )182بل� � ��د ًا ،و( )500مدينة في العالم،
ّ
ً
ناش� � ��را طاقاته البش� � ��رية مع بداية إطالق خطته التش� � ��غيلية ،واملقدرة بـ()3500
موظف س� � ��عودي مؤهل ،و( )2700عامل نش� � ��ط ،وقد قام املكت� � ��ب لتنفيذ عمليات
حتمي� � ��ل ورفع أمتع� � ��ة احلجاج ،بتجهيز أكثر من ( )410عرب� � ��ات نقل عفش كبيرة
وصغيرة ،و( )160مزلقان ًا (س� �ل��الم انسيابية) ،إضافة إلى إشراك أكثر من ()58
قاطرة كهربائية لنقل أمتعة احلجاج ،وس� � ��ط استعدادات كبيرة وجاهزية تامة ألن
تتجاوز حمولة أمتعتهم الـ( )100ألف طن.
ومن أبرز مستجدات هذه املوسم ،تطوير آليات التفويج ،وتنفيذ املسار اإللكتروني،
والتي أس� � ��همت وبش� � ��كل كبير في تقليص املدة الالزمة لتفويج احلجاج ،حيث إن
التنظيم ال� � ��ذي ألزمت به وزارة احلج جميع مكاتب ش� � ��ؤون احلجاج ،واملتمثل في
تفوي� � ��ج احلجاج من مراكز التفويج في مكة املكرمة واملطار ،قد قلّص الضغط على
املط� � ��ار ،وقلل من فترات انتظار احلجاج املغادرين إلى بالدهم ،عبر  16منفذ ًا في
اململكة ،فض ًال عن تخصيص األماكن الالزمة لوزن أمتعتهم متهيد ًا لش� � ��حنه ًا إلى
جهات مغادرتهم.
ومن املستجدات أيض ًا تخصيص املكتب لشعبة خاصة للخدمات امليدانية ،لتسهيل
سفر احلجاج وحل مشكالتهم وتهيئتهم للمغادرة.
وكذلك قس� � ��م للحجز واملغادرة تولى تأكيد حجوزات الس� � ��فر ،وذلك انطالق ًا من أن
التعام� � ��ل مع هذا الكم الهائل م� � ��ن حجاج بيت الله احلرام ،يتطلب اس� � ��تعدادات
وجاهزي� � ��ة في أعداد املوظفني والعمال واآلليات املختلفة ،لتحقيق جودة وفعالية في
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دورات يف ل����غ����ات احل����ج����اج وت��ط��ب��ي��ق
(احل��وك��م��ة اآلل���ي���ة) يف م��ؤس��س��ة ح��ج��اج
“تركيا” بالتعاقد م��ع ش��رك��ة استشارية

مستوى اخلدمة املقدمة والرقي بأدائها ،كسب ًا لرضا ضيوف الرحمن ،منذ أن تطأ
أقدامه� � ��م أرض اململكة ،وحتى مغادرتهم إلى بالدهم ،بعد أن مين الله عليهم بأداء
مناسك احلج.
ومن املس� � ��تجدات أيض � � � ًا أن املرحلة الثاني� � ��ة من اخلطة التش� � ��غيلية للمكتب -
واخلاصة مبغادرة ضيوف الرحمن  -قد أخذت أسلوب ًا أكثر واقعية من السنوات
املاضية ،روع� � ��ي فيها حتقيق أعلى معدالت االنس� � ��يابية ،وذلك من خالل تعزيز
املكت� � ��ب للمعدالت اإليجابية في األداء ،باملراقبة واإلش� � ��راف واملتابعة على تنفيذ
مهام األقس� � ��ام اخلاصة ،واألخذ بدراس� � ��ات الوقت والعمليات تفصيلي ًا ،لرصد
اإليجابيات وتطويرها وتالفي السلبيات.
وكذل� � ��ك تقس� � ��يم عمليات نقل األمتعة في هذا املوس� � ��م إلى ث� �ل��اث مراحل ،ضمت
األولى منه� � ��ا إنزال األمتعة من احلافالت عند وصوله� � ��ا إلى األرصفة املخصصة
مبجمع احلج مبطار امللك عبدالعزيز الدولي باس� � ��تخدام املزلقانات ،ثم تأتي عملية
نقل األمتعة من أرصفة االنتظار إلى مواقع اس� � ��تراحة احلجاج متهيد ًا لس� � ��فرهم
بالتنس� � ��يق مع ش� � ��ركات الطيران املعنية ،وانتهاء باملرحلة الثالثة ،والتي بدأت من
وزن العفش وإدخاله على السيور.
مستجدات مؤسسة حجاج “تركيا”
ومن أهم مستجدات املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا
وأستراليا ،قيامها بتكثيف الرقابة على مخيمات حجاجها مبشعري منى وعرفات،
وذلك عبر التعاقد مع ش� � ��ركات حراس� � ��ات أمنية متخصصة ،والتأكيد على رؤساء
مجموعات اخلدمة امليدانية باستخدام الكاميرات للرقابة على املخيمات ملنع التسلل
إليها ،أو استضافة أي كان فيها غير احلجاج املسجلني رسمي ًا في املؤسسة.
ومن املس� � ��تجدات أيض ًا اس� � ��تيعاب جميع املطوفني الذين مت استبعاد مجموعاتهم
امليدانية في املوس� � ��م الس� � ��ابق ،لعامل تقليص نسب أعداد حجاج بيت الله احلرام
من اخلارج ،وذلك بسبب أعمال التوسعة في املسجد احلرام ،حيث مت جتنيد ()42
مجموع� � ��ة خدمة ميدانية ،عم� � ��ل فيها ( )450مطوف ًا ،منه� � ��م ( )378مطوف ًا عملوا
ف� � ��ي مجموعات اخلدم� � ��ة امليدانية ،واألعداد املتبقية كانت تق� � ��وم بأدوار إدارية في
مقر املؤسس� � ��ة الرئيس ،مع االستفادة من الكفاءات السعودية الشابة في مختلف
املج� � ��االت ،حيث وفرت املؤسس� � ��ة ( )2000وظيفة في جمي� � ��ع القطاعات ،بدء ًا من
االستقبال ،مرور ًا باحلساب اآللي ،وانتهاء مبختلف قطاعاتها ،مع االهتمام بتنظيم
دورات مكثف� � ��ة للمطوفني في اللغات التركية واإلجنليزية والفرنس� � ��ية ،حيث أصبح
معظم املطوفني يتحدث� � ��ون اللغتني التركية واإلجنليزية ،وذلك لضمان تقدمي أفضل
اخلدمات لنحو ( )190ألف حاج وفدوا من أربع قارات وهي( :أستراليا ،وأمريكا،
وأوروبا ،وآس� � ��يا) ،وذلك بع� � ��د قرار تخفيض أعداد حجاج اخلارج بنس� � ��بة ،%20
بسبب املشروعات القائمة في احلرم املكي الشريف ،ومنها مشروع توسعة صحن
املطاف ،حيث كانت املؤسسة تخدم في السابق سنوي ًا نحو ( )250ألف حاج.
كما متت االستفادة من الفائض في مخيمات احلجاج في املشاعر املقدسة بسبب
قرار التخفيض ،األمر الذي أتاح للحاج مساحة أكبر داخل املخيم ،األمر الذي يعد
إيجابي ًا وأس� � ��هم في راحة احلاج ،كما مت تخصيص مخيمات (املعيصم) للحجاج
املتعجلني في هذا العام ،واالستفادة منها بشكل كبير نظر ًا لبقاء  %50من حجاج
املؤسسة لليوم الثالث عشر.
ومن جديد املؤسس� � ��ة في هذا العام ،العمل على تطبي� � ��ق( :احلوكمة اآللية) ،حيث
تعاقدت املؤسس� � ��ة مع شركة استش� � ��ارية ،قامت باالطالع على أعمال وصالحيات
جميع موظفي املؤسس� � ��ة ،وحتويل أعمال كل موظف وصالحياته بشكل إلكتروني،
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وربط جميع أقسام املؤسسة مع بعضها لضمان اجلودة وسرعة إجناز العمل.
كما ط ّبقت املؤسس� � ��ة في موسم حج هذا العام  -وللس� � ��نة الثانية على التوالي –
برنام� � ��ج( :تطويف احلج� � ��اج) ،حيث قام رئيس كل مجموع� � ��ة باحلجز عبر البوابة
اإللكترونية للمؤسسة إلرسال احلجاج للمسجد احلرام وتطويفهم ،ومن ثم إعادتهم
ملساكنهم في أوقات محددة ،وقد مت تسليم املشروع ملتعهد قام مبتابعة تنفيذه.
هذا بجانب التميز ببرامج( :استقبال احلجاج والترحيب بهم) ،منذ وصولهم وحتى
مغادرتهم ،وقد مت تنفيذه على العديد من حجاج تركيا وقرقيزيا وغيرها.
ومن املستجدات أيض ًا التي مت تطبيقها ،برنامج( :اجلودة) ،حيث مت وضع استبيان
خاص في موقع املؤسسة لقياس كل مرحلة في احلج وهو بثالث لغات( :اإلجنليزية،
والفرنسية ،والتركية).
ومن املس� � ��تجدات أيض ًا أنه قد مت االتفاق مع حجاج املؤسس� � ��ة بإبقاء  %50منهم
في مش� � ��عر منى لليوم الثالث عشر ،وعدم تعجلهم في اليوم الثاني عشر ،للحد من
التكدس في صحن الطواف ،كما مت التنبيه على املتعجلني بعدم النزول للمس� � ��جد
احلرام ،إذا كانت مواعيد طائراتهم متأخرة ،وقد وجدت املؤسسة جتاوب ًا كبير ًا من
رؤساء مكاتب شؤون احلجاج ،وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على سالسة احلركة
في املشاعر واملنطقة املركزية في مكة املكرمة.
كما أن جميع حجاج املؤسسة قد خضعوا للنقل الترددي ،ما عدا نسبة ضئيلة ال تتجاوز
عدده� � ��م الـ ( )6آالف حاج ،مت نقلهم عبر قطار املش� � ��اعر ،وه� � ��م من دول تتبع الواليات
املتحدة األمريكية وحجاج القارة األوروبية ،لقرب مخيماتهم من منشأة اجلمرات.
جاهزية مؤسسة حجاج “إيران”
اخلطة التش� � ��غيلية التي أعدتها املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران خلدمة أكثر
م� � ��ن ( )62ألف حاج وفدوا من جمهورية إيران اإلس� �ل��امية في موس� � ��م حج العام
املاضي (1435هـ) ،تؤكد مدى جاهزية املؤسس� � ��ة الستقبال احلجاج التابعني لها
وخدمتهم في مختلف املواقع ،وفي جميع املراحل.
هذا بجانب ما وفرته املؤسس� � ��ة من إمكانات كبيرة وجتهيزات عالية لتنفيذ املس� � ��ار
اإللكتروني الذي طبقته وزارة احلج على احلجاج في موس� � ��م حج عام (1434هـ)،

حيث أكدت وزارة احلج – في وقت س� � ��ابق  -اكتمال منظومتها التقنية اإللكترونية:
(النظ� � ��ام اإللكترون� � ��ي املوحد) بني مؤسس� � ��ات أرباب الطوائ� � ��ف ،وربط جميع تلك
املؤسس� � ��ات مع وزارة احلج ،وتفعيل مختلف اخلدمات الالزمة خاصة في ما يتعلق
بتوثيق عقود النقل ،واإلعاش� � ��ة ،واإلسكان ،بصورة تقنية إلكترونية ،كما أكدت أنه
سيتم ربط وزارة احلج مع وزارتي الداخلية واخلارجية عبر( :املسار اإللكتروني)،
وزيادة فاعلية برامج عمل خطط املؤسسة التشغيلية ،واستعداداتها ،واستعدادات
مجموع� � ��ات اخلدمة امليدانية به� � ��ا ،والتي بلغ عددها ( )8ف� � ��رق ميدانية ،ومركز
للحجاج الفرادى.
وتأكيدات مجلس إدارتها على مدى جاهزيتها الس� � ��تقبال وخدمة احلجاج التابعني
لها ،وما أعدته من خطط وبرامج ،وما حش� � ��دته من طاقات بشرية وإمكانات مادية
وتقنية وآلية خلدمة وراحة احلجاج الذين تش� � ��رفت بخدمتهم خالل موسم حج عام
1435هـ ،ومبا ينسجم ويتواكب مع حجم الرعاية واالهتمام التي تقدمها حكومتنا
الرشيدة  -حفظها الله – جلميع وفود الرحمن.
ومن أهم مستجدات املؤسسة اخلدمية تنفيذ خطة لعمليات نظافة املواقع بعد تغذية
احلجاج وتناولهم لوجباتهم ،وذلك بتخصيص عدد من العمال واملشرفني واملراقبني،
باإلضافة إلى عدد من األجهزة واملعدات واآلليات للقيام بإزالة جميع املخلفات من
أواني بالس� � ��تيكية وورقية وغيرها ،وجمعها وحملها للضواغط واألماكن املخصصة
جلمع النفايات ،وذلك حرص ًا من املؤسس� � ��ة على صحة احلجاج وسالمتهم ،وعلى
نظافة املش� � ��اعر املقدس� � ��ة وعدم انتش� � ��ار األوبئة واألمراض التي تنمو وتزداد في
األماكن والبيئات غير النظيفة.
كما نفذت املؤسسة خطة أخرى لتحقيق أعلى معدالت النظافة واحلفاظ على البيئة
بعد عملي� � ��ات احلالقة ،حيث قدمت حلجاجها الكثير من التوجيهات واإلرش� � ��ادات

حت��ق��ي��ق أع��ل��ى م���ع���دالت ال��ن��ظ��اف��ة بعد
احل�ل�اق���ة وال��ت��غ��ذي��ة وإض������اءة م��واق��ع��ه��ا
يف (ع����رف����ات) مب��ؤس��س��ة ح���ج���اج إي����ران
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ت���دش�ي�ن أع���م���ال “ال����زم����ازم����ة” يف مبنى
م��رك��ز ت��ف��وي��ج احل��ج��اج وال��س��ع��ي لتدشني
مصنع ج��دي��د ل��زم��زم بسعة ( )4خطوط
والنصائ� � ��ح بكيفية القيام بها بطرق س� � ��ليمة وصحيحة ،تكفل عدم انتش� � ��ار بعض
األم� � ��راض التي تنتقل عن طريق أدوات احلالق� � ��ة ،وذلك بتخصيص أماكن خاصة
بها في املخيمات مبش� � ��عر “منى” ،وعدد م� � ��ن أدوات النظافة ومعداتها اخلاصة،
وتخصيص عدد من العمالة جلمع املخلفات والتخلص منها بطرق سليمة ،هذا إلى
جانب توس� � ��ع املؤسسة في إضاءة كل املواقع التابعة لها في مشعر (عرفات) ،مع
تأمني كميات كبيرة من املفارش وثالجات املياه اجلديدة للحجاج في جميع املربعات
اخلاصة باملؤسسة في مشعر (عرفات).
ً
ً
وقد أولت املؤسس� � ��ة في موس� � ��م احلج املاضي اهتماما كبيرا باس� � ��تخدام التقنية
احلديثة ،وبتطبيق جميع الوس� � ��ائل التطويرية عبر النظام واملسار اإللكتروني الذي
دفع بعجلة التطوير في جميع املؤسسات ،وأسهم في حفظ حقوق مختلف األطراف
 وخاصة حقوق احلجاج  -وتوثيق مختلف التعاقدات ،س� � ��وا ًء املتعلقة بالسكن أوالنقل واإلعاشة ،من أجل راحة وسالمة احلجاج ،مع التشديد على الرقابة الذاتية،
والتأكيد على قيامها بدورها الوقائي لتحقيق املزيد من معدالت األداء.
ومن املس� � ��تجدات اخلدمية أيض ًا ،قيام وفد من مكتب ش� � ��ؤون حجاج إيران بجولة
تعريفية على منشأة اجلمرات والطرق املوصلة إليها ،وذلك لتمكني وصول احلجاج
إليها بكل يسر وسهولة.
هذا بجانب تفوق املؤسس� � ��ة وريادتها في تنفيذ (النقل الترددي) ،حيث تقوم وزارة
احلج – في الوقت احلالي  -بتطبيق النقل الترددي حلجاج هذه املؤسسة باإلضافة
إلى حجاج ثالث مؤسسات هي( :مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا،
ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ،وأخي ًرا مؤسسة
مطوفي دول حجاج الدول اإلفريقية غير العربية) ،حيث مت نقل قرابة )900( :ألف
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حاج عبر نظام النقل الترددي من مشعر عرفات ومشعر مزدلفة ومشعر منى ،ليقوم
حجاج املؤسسة الذين تشرفت بخدمتهم من جمهورية إيران اإلسالمية ،باملغادرة
إلى كل من املدينة املنورة لزيارة مس� � ��جد الرس� � ��ول عليه أفضل الصالة والسالم،
وال� � ��ى مطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة ،عائدين إلى بالدهم عبر رحالت مجدولة
ومنظمة ،ووفق ًا لنظام (التفوي� � ��ج اإللكتروني) ،وبعد أن منّ الله عليهم بأداء ركنهم
اخلامس ،واالنتهاء من أداء نسكهم.
برامج عمل مكتب “الزمازمة”
في مطلع ش� � ��هر ذي القعدة املنصرم ،بدأ مكتب الزمازمة املوحد مبكة املكرمة ،في
تنفيذ خطته التشغيلية ملوسم حج عام (1435هـ) ،والتي سبق وأن ُاعتمدت مبكر ًا
م� � ��ن قبل معالي وزير احلج الدكت� � ��ور بندر بن محمد حجار ،والتي نفذت على ثالث
مراح� � ��ل ،بدأت مع طالئع قدوم ضيوف الرحم� � ��ن ،وانتهت مبغادرة آخر حاج إلى
بالده بعد انتهاء موسم احلج.
وهدفت اخلطة إلى س� � ��قيا حجاج بيت الله احلرام القادمني من خارج اململكة مباء
زم� � ��زم املبارك منذ وصولهم إلى مكة املكرمة وحتى مغادرتهم لها ،بعد اس� � ��تكمال
مناس� � ��ك حجهم ،وتقدميها بطرق حديثة ومبتكرة  -نق ًال وتعبئة وتوزيع ًا آلي ًا  -وفي
عبوات بالس� � ��تيكية وعبوات أسطوانية صحية محكمة ،وفق أفضل ما توصلت إليه
التقنية اآللية احلديثة ،دون أن متس� � ��ها األيدي البشرية ،حيث أنشأ املكتب مصنع ًا
آلي � � � ًا خصيص ًا لتعبئة وتنظيف وفلترة وتوزيع ه� � ��ذه العبوات مواكبة ألفضل وآخر
املستجدات والتطورات في سقاية ماء زمزم املبارك حلجاج بيت الله احلرام ،حيث
مت البدء في أعمال موسم حج هذا العام ،بتنفيذ برنامج العمل الرئيس األول ،وذلك
باستقبال احلجاج في مراكز االستقبال والتوجيه وتقدمي ماء زمزم املبرد في عبوة
س� � ��عة ( )330مل ،سلمت في يد كل حاج وهو داخل ملكة املكرمة ،ليتم توزيع أكثر
من ( )21مليون لتر من ماء زمزم حلجاج بيت الله احلرام حلظة وصولهم إلى مكة
املكرمة .وكذل� � ��ك تنفيذ برنامج العمل الرئيس الثاني ،والذي هو خاص مبس� � ��اكن
احلجاج مبكة املكرمة ،وذلك بإيصال العبوات س� � ��عة ( )20لتر ًا ،بصفة يومية ومنذ

وص� � ��ول احلاج وحتى مغادرته .وأيض ًا برنامج العمل الثالث اخلاص مبركز تفويج
احلجاج في طريق مكة املكرمة – املدينة املنورة الس� � ��ريع ،وطريق مكة املكرمة –
جدة الس� � ��ريع ،حيث مت توديع كل حاج بعبوة بالس� � ��تيكية سعة ( )330مل ،كخير
هدية تقدم له وهو مغادر.
ً
ولتحقي� � ��ق ذل� � ��ك جند املكتب ع� � ��دد ( )1165موظفا مبختل� � ��ف الوظائف من القوى
العاملة ،للمشاركة في أعمال املوسم امليدانية واإلدارية ،كما استخدم عدد ()120
سيارة نقل.
ومن أهم مس� � ��تجدات املكتب اخلدمية ،تدش� �ي��ن أعماله في املبنى اجلديد واخلاص
مبركز مراقبة تفويج احلجاج بطريق مكة املكرمة – جدة السريع ،والذي مت تنفيذه
وف� � ��ق أحدث املواصف� � ��ات والتجهيزات التقنية واآللية ،وافتتح� � ��ه معالي وزير احلج
– قبل بدء أعمال موس� � ��م احلج املاضي  -ومتت االس� � ��تفادة منه في موس� � ��م احلج
الس� � ��ابق ،وأسهم – مبا يضمه من مرافق ومنشآت حديثة – في حتقيق انسيابية
عالي� � ��ة في التفويج .والذي يتكون من مبني� �ي��ن ،أحدهما للخدمات اإلدارية ،واآلخر
للخدمات املساندة ،ويضم مكاتب ملؤسسات الطوافة الست ،إضافة إلى مقر خاص
مبكتب الزمازمة املوحد ،ومكاتب ومقرات لكثير من اجلهات ذات العالقة.
ومن املستجدات أيض ًا دراسة الس� � ��تمرار السقاية على مدار العام ملوسمي احلج
والعمرة ،هذا بجانب الس� � ��عي لتطوير اخلدمات من خالل تدشني مصنع بسعة ()4
خطوط ،وعلى مس� � ��احة تقدر بـ( )10آالف متر مربع ،وتصل س� � ��عته اإلنتاجية إلى
( )44ألف عبوة مياه زمزم من مقاس ( )330مل ،وذات اللتر والنصف في الساعة
الواحدة ،إضافة إلى إنتاج ( )6آالف عبوة سعة ( )20لتر ًا في الساعة.
هذا بجانب مركز التعبئة اآللي بحي “الرصيفة” مبكة املكرمة ،والذي ينتج عبوات
سعة ( )20لتر ًا مخصصة ملساكن احلجاج ،كما مت تصنيع عبوات احتياطية بذات
السعة بلغ عددها مليون عبوة ،ليتم تدويرها على مساكن احلجاج ،وذلك بتوجيهات
حكومة خادم احلرمني الشريفني التي حتث على االهتمام باخلدمات املقدمة حلجاج
بيت الله احلرام.
ً
ومن املستجدات اخلدمية أيضا ،قيام مجموعة من السيدات التابعات للجنة املكتب

النس� � ��ائية باالضطالع بأدوار مس� � ��اندة ألعمال املكتب ،متثلت في خدمة احلجاج
بتقدمي مجموعة من الهدايا تضم ميداليات ومجس� � ��مات تذكارية ،ومتور ،وس� � ��بح،
فض ًال عن مياه زم� � ��زم املعقمة واملختومة من املصنع اخلاص بالزمازمة ،وليجمعن
في ذلك بني( :السقاية ،وضيافة احلاج ،وتقدمي الهدايا) ،كما أن مشاركات اللجنة
احلاجات
النس� � ��ائية في اخلدمة والضيافة قد ش� � ��ملت أيض ًا زيارة املرض� � ��ى من
ّ
املنومات في مستشفيات العاصمة املقدسة احلكومية.
مستجدات “جنوب آسيا” الخدمية
وكان للمؤسس� � ��ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آس� � ��يا ،كثير من املس� � ��تجدات
واخلدمات اجلديدة التي قدمتها حلجاجها الذين تشرفت بخدمتهم ،والبالغ عددهم
أكثر من ( )416ألف حاج قدموا من دول جنوب آس� � ��يا ،ميثلون احلجاج القادمني
حتت مظلة مكاتب ش� � ��ؤون احلج الرس� � ��مية ،أو عبر الشركات والوكاالت السياحية
الذين قدموا في موس� � ��م حج عام 1435هـ ،والذين مت خدمتهم عبر ( )117مكتب
خدمة ميدانية ،باش� � ��رت جميع أعمالها امليدانية منذ يوم السادس من شهر شوال
م� � ��ن عام 1435هـ ،والتي منها تفقد الدور الس� � ��كنية اخلاصة بإس� � ��كان احلجاج،
والتأك� � ��د من جاهزيته� � ��ا ،وتوافر جميع اخلدمات بها ،الس� � ��تقبال ضيوف الرحمن
الذين س� � ��يقدمون حج هذا العام لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة ،مع جتنيد العديد
من املوظفني املؤهلني  -علمي ًا وعملي ًا – لتقدمي كل التسهيالت لهؤالء احلجاج ،هذا
بجانب توفير الكثير من اإلمكانات التقنية واآللية خلدمتهم وراحتهم.
ولعل من أهم هذه املستجدات اخلدمية ،استمرار املؤسسة في تطبيق جتربتها
التي طبقتها  -وألول مرة  -في موس� � ��م ح� � ��ج عام 1434هـ ،من خالل تقدمي

م��ؤس��س��ة ح��ج��اج “ج���ن���وب آس���ي���ا” ت��ك��رس
م���ب���دأ ال��ش��ف��اف��ي��ة وامل���ن���اف���س���ة وت��ط��ب��ق
ن���ظ���ام (ال���ش���رائ���ح وال���ف���ئ���ات) اخل��دم��ي��ة
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التغذية حلجاجها باملشاعر املقدسة.
ومنها أيض ًا سعي نحو ( )40مكتب ًا من مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للمؤسسة،
في موس� � ��م حج عام 1435هـ ،لتحقيق الشروط واملعايير الالزمة من أجل احلصول
على ش� � ��هادة (اآليزو) العاملية في اجلودة )9001( :في نسختها الرابعة الصادرة
ع� � ��ام 2008م ،وذل� � ��ك م� � ��ن خالل تعاقد املؤسس� � ��ة فعل ًي� � ��ا مع أحد بي� � ��وت اخلبرة
املتخصصة واملعتمدة في مجال اش� � ��تراطات وضوابط اجل� � ��ودة العاملية ،وخاصة
فيما يتعلق بخدمات احلج ،وخدمة ضيوف الرحمن ،وتطوير وجتويد وحتسني بيئة
العمل أمام
ممارسي مهنة الطوافة.
ومن املس� � ��تجدات أن نحو نصف عدد حجاج املؤسسة قد متت خدمتهم عبر قطار
املش� � ��اعر املقدس� � ��ة خالل رحالتهم وطيلة فترات وجودهم باملشاعر املقدسة لتأدية
مناس� � ��كهم .وكذلك تخصيص ع� � ��دد ( )5مكاتب خدمة جديدةُ ،أضيفت للس� � ��ابقة،
وخصصت خلدمة بعض حجاج دول اخلليج العربي.
كما طبقت املؤسس� � ��ة نظام( :الش� � ��رائح والفئات املتعلقة بخدمات احلجاج) ،والتي
بلغ عددها ( )6فئات خدمية ،مت توزيع احلجاج عليها وفق اختيارهم ورغباتهم لكل
فئة خدمية ،وهي متثل مختلف اخلدمات التي يرغب احلاج في توافرها واالستفادة
منها خالل فترة املوسم ،نظ ًرا لثبات أعداد احلجاج القادمني من اخلارج وفق نسبة
التخفيض  %20بس� � ��بب الظروف الراهنة التي مير بها احلرم املكي الش� � ��ريف من
أعمال التوسعة ،واملشاريع الضخمة التي يشهدها.
ومنها أيض ًا أن املؤسسة  -ممثلة في قسم اإلشراف واملتابعة  -قد قامت بجوالت
متابعة على مكاتب اخلدمة امليدانية ،أثناء املوسم.
كم� � ��ا أن كثير ًا من املس� � ��تجدات قد طرأت مؤخر ًا عل� � ��ى املنظومة اخلدمية حلجاج
املؤسسة ،من أجل االرتقاء باخلدمات املقدمة للحجاج ،ومنها تطوير مستوى األداء
واخلدم� � ��ات ،خاصة في مجاالت احلاس� � ��ب اآللي ،واملوقع اإللكتروني للمؤسس� � ��ة،
والتغذية ،والفرش ،وغيرها من منظومة اخلدمات األساسية.
ومن هذه املس� � ��تجدات كذلك استمرار املؤسس� � ��ة في تطبيق إستراجتيتها لتنفيذ
آلي� � ��ة ومعايير التق� � ��دم إلدارة مكاتب اخلدمات امليدانية التابع� � ��ة لها ،والتي وافق
عليها معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار في وقت سابق  -لتصميم
إطار وآلية ومعايير للعمل ،وأن حتافظ املؤسس� � ��ة على أس� � ��لوب املنافسة لتحقيق
أهدافها وطموحات أبنائها من املطوفني واملطوفات .والتي تضم الشروط واملعايير
اخلاصة باختيار العاملني ف� � ��ي مكاتب اخلدمات امليدانية( :رئيس املكتب ،واملدير
اإلداري ،واملدي� � ��ر املالي) ،إضافة إلى ش� � ��روط تقدمي العطاءات ،والتي تعتمد على
الفئة والشرائح اخلدمية ،ونسبة حجاج البعثات والشركات السياحية لكل مكتب)،
وذلك من خالل مش� � ��اركة أكبر عدد ممكن من املطوفني في إدارة مكاتب اخلدمات
امليدانية ،من خالل االنخراط في منظومة العمل اجلماعي ،والتي تعد بداية الطريق
من أجل الوصول إلى أعلى مس� � ��توى من اخلدم� � ��ة املتميزة واملتفردة حلجاج بيت
الله احلرام.
كما جنّدت جلنة الش� � ��ؤون العامة باملؤسس� � ��ة أكثر من ( )85موظف ًا س� � ��عودي ًا من
املؤهل� �ي��ن علمي ًا وعملي ًا للعمل في أقس� � ��ام اللجنة ،منهم ( )3أطباء و( )3ممرضني،
ليتم االس� � ��تفادة منهم في املركز الصحي الذي أقامته املؤسس� � ��ة  -بالتنسيق مع
وزارة الصحة  -في مش� � ��عر “عرفات” ،بطاقة س� � ��ريرية تبلغ ( )40س� � ��رير ًا ،إلى
جانب العيادة الطبية التي مبش� � ��عر “منى” بطاقة س� � ��ريرية بلغت ( )20س� � ��رير ًا،
لتق� � ��دمي الرعاية الطبية األولية للحجاج املرض� � ��ى ،باإلضافة إلى تخصيص ()10
س� � ��يارات إس� � ��عاف و( )6س� � ��يارات قولف ،وعدد ( )8حافالت و( )2كوستر سعة
( )25راكب ًا ،لدعم أعمال اللجنة في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،كما خصصت

اللجن� � ��ة عدد ( )40موظف ًا موزعني عل� � ��ى القطاعات الصحية مبكة املكرمة ،ومن ثم
االنتقال إلى العمل في القطاعات الصحية في املش� � ��اعر املقدس� � ��ة ملتابعة احلاالت
الصحية للحجاج على مدار الس� � ��اعة ،وعدد ( )35موظف ًا للعمل في مراكز إرشاد
التائهني مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،وتأمني زي موحد لهم ،مع توفير عدد من
املترجمني للغات احلجاج الذين تتش� � ��رف املؤسسة بخدمتهم ،وتعيني ( )3موظفني
الستقبال ضائعات احلجاج الواردة من وزارة احلج أو شركات النقل.
ومن املس� � ��تجدات أيض ًا أن مش� � ��روع (األهلة) التجاري واالستثماري الذي تنفذه
املؤسس� � ��ة بحي “الرصيفة” على مس� � ��احة تبلغ ( )10آالف مت� � ��ر مربع ،في آخر
مراحله ،والذي مت تش� � ��ييده وفق ًا للطابع اإلس� �ل��امي الذي يتواكب مع قدسية مكة
املكرمة ،ويش� � ��تمل على مواقع جتارية وس� � ��كنية وفندق  5جنوم ،عالوة على مكاتب
وصاالت للمناسبات ،ومصلى ،ومواقف للسيارات.
إسهامات “إفريقيا غير العربية”
للتأكد من اجلاهزية ومتابعة االستعدادات ،قامت جلنة املراقبة واملتابعة باملؤسسة
األهلي� � ��ة ملطوف� � ��ي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية  -ومنذ بدء موس� � ��م حج عام
1435هـ  -مبئات اجلوالت التي ش� � ��ملت جميع مجموعات اخلدمة امليدانية التابعة
للمؤسسة ،للوقوف على سير أعمالها واستقبالها للحجاج وتسكينهم ،وكذلك متابعة
جتهيز مساكن احلجاج ،والتخاذ التدابير الالزمة لإلسهام في رفع مستوى اخلدمات
املقدمة لهم أثناء املوسم ،ولرصد املالحظات خالل تنفيذ اخلطط التشغيلية اخلاصة
بعمليات انتقال ضيوف الرحمن من مشعر آلخر ،واألوقات الزمنية التي تستغرقها
كل رحلة منها ،والتنسيق بني اجلهات ذات العالقة بهذا الشأن ،وذلك حرص ًا على
تقدمي أفضل اخلدمات لنحو ( )170ألف حاج ،ميثلون نحو ( )46دولة إفريقية غير
عربية ،جندت لهم املؤسس� � ��ة نحو ( )5آالف فرد لإلشراف على خدمتهم من خالل
( )39مجموعة خدمات ميدانية ،إضافة إلى اللجان العاملة.
وكذل� � ��ك ملتابعة تنفيذ اآلليات اجلديدة التي اتخذتها وزارة احلج فيما يخص أعمال

جل� � ��ان املراقبة واملتابعة ،وتقس� � ��يم القطاعات وفق مه� � ��ام كل منها ،حيث إن تقومي
مجموعات اخلدمة في هذا العام يرتبط مباشرة بأعمال الوزارة.
ومن أبرز املس� � ��تجدات تطبيق وزارة احلج للمس� � ��ار اإللكتروني( :مرصد) في هذا
الع� � ��ام لرصد املالحظات التي ترد للنظ� � ��ام من خالل مراقبي الوزارة ،والعمل على
تقييمها وتصحيحها في مدة محددة وفق الضوابط املعمول بها مع مكاتب ش� � ��ؤون
احلجاج ،مبا ينعكس إيجاب ًا على اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.
ومن مستجدات املؤسسة وضعها خطة وقائية وذات أبعاد متعددة مع رفع معدالت
االس� � ��تعداد والتدابير للحيلولة دون وصول وباء “إيبوال” الذي انتش� � ��ر في بعض
الدول اإلفريقية ،وانتشاره في موسم احلج ،وذلك بالتعاون والتنسيق  -وعلى مدار
الساعة  -بني املؤسس� � ��ة ،ووزارة احلج ،ووزارة الصحة ،ليتم ولله احلمد وبتكاتف
وتعاون جمي� � ��ع اجلهات جتاوز كل املخاطر احملتملة ،ولقد جاءت ش� � ��هادة النجاح
والتفوق من منظمة الصحة العاملية ،التي رأت أن هذه التجربة كانت فريدة ونادرة،
وطالب ممثلها في احلج بنقل هذه اخلبرات إلى العالم كله.
ومن املس� � ��تجدات اخلدمية أيض ًا إعداد املؤسس� � ��ة خطة متكاملة للطوارئ وجتنيد
أفضل الكوادر للقيام بأدوارها على الوجه املطلوب ،إلى جانب عقد العديد من ورش
العمل املتخصصة مبش� � ��اركة املسؤولني مبكاتب شؤون حجاج الدول اإلفريقية غير
العربية ،وكذلك مسؤولي الشركات املنظمة لقدوم احلجاج ،للعمل سوي ًا في مجاالت
توعية احلجاج للوقاية من املخاطر خالل أدائهم نسك احلج.
وأس� � ��هم نظام (الفندقة) الذي طبقته املؤسسة في هذا املوسم  -وألول مرة ضمن
خدماته� � ��ا  -في جن� � ��اح خطتها املتمثلة في تقدمي خدماته� � ��ا لنحو ( )5آالف حاج

م���ش���روع���ات “جن�����م” و”م���ن���اف���ع” و”املطبخ
امل�������رك�������زي” ت����ع����د أه�������م م���س���ت���ج���دات
م��ؤس��س��ة “ج���ن���وب ش���رق آس���ي���ا” اخل��دم��ي��ة
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اس��ت��ك��م��ال امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن م��ش��روع
ت���ط���وي���ر م���ك���ات���ب “األدالء” امل��ي��دان��ي��ة
وال��ت��وس��ع يف م��ش��روع (م���غ���ادرة ب�لا ورق)
ضم� � ��ن فئتي (أ) و(ب) مبش� � ��عري منى وعرفات ،وذلك بحس� � ��ب م� � ��ا أعلنته جلنة
اخلدمات اإلضافية باملؤسس� � ��ة ،والتي اس� � ��تهلت أعمالها أثناء املوس� � ��م بإصدار
البطاقات اخلاصة بدخول احلجاج للمقار املخصصة لهم مبش� � ��عري منى وعرفات،
األمر الذي نال قبول ورضا واستحس� � ��ان ه� � ��ؤالء احلجاج الذين تهيأت لهم أجواء
العبادة والتفرغ ألعمال احلج ،في ظل تلك اخلدمات املقدمة.
ومنها أيض ًا مناقش� � ��ة املؤسسة  -مبشاركة عدد من اجلهات ذات العالقة  -وسائل
وطرق تطبيقات رسائل توعية احلجاج عبر بعض الوسائل احلديثة والعصرية ،ومنها
مواقع التواصل االجتماعي ،وشبكة “اإلنترنت” ،ورسائل اجلوال ،وتصميم الرسائل
التوعوية بلغة اإلش� � ��ارة للصم والبكم ،واالعتماد على عنص� � ��ر الصورة التوضيحية
واملش� � ��اهد التلفزيونية ملن ال يجيدون القراءة .وذلك لإلس� � ��هام بدور فاعل في العديد
من امله� � ��ام املناطة بها للحد من املخاطر وجتنب وقوعها والتخفيف من آثارها بفعل
اخلطط والبرامج الوقائية والتوعوية الفاعلة في موس� � ��م احلج ،والتنسيق املستمر مع
مكاتب ش� � ��ؤون احلجاج في جميع الدول التي يفد منها حجاج املؤسسة ،وحثها على
توعية احلجاج قبل قدومهم لألراضي املقدسة ،وتعريفهم مبتطلبات السالمة والوقاية
م� � ��ن املخاطر أثناء رحلة احلج ،وكذلك تكثيف جهود التوعية في جميع منافذ قدومهم
باململكة ،وفي أماكن وجودهم في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
جاهزية “جنوب شرق آسيا”
اما املؤسس� � ��ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا ففقد استعدت خلدمة
ورعاية ( )225ألف حاج من حجاج دول جنوب ش� � ��رق آسيا ،عبر ( )77مجموعة
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خدمة ميدانية ،عمل بها أكثر من ( )1400مطوف من أبناء اململكة ،من ذوي اخلبرة
والكفاءة خلدمة ضيوف بيت الله احلرام في موسم حج عام 1435هـ.
ومن أهم مس� � ��تجدات املؤسسة التوس� � ��ع في تطبيق األنظمة اإللكترونية ،وخاصة فيما
يتعل� � ��ق بجوانب اإلرش� � ��اد عبر نظامه� � ��ا اإللكتروني “جنم” ،الذي اس� � ��تخدم البرامج
اإللكتروني� � ��ة وتطبيقاتها املختلفة عبر األجهزة الذكية املختلفة ،مس� � ��تخد ًما أربع لغات
رئيس� � ��ية من أجل إتاحة الفرصة للحجاج من اس� � ��تخدامه بصورة سهلة وميسرة ،مع
ربط تلك البرامج التقنية بصورة مباش� � ��رة من اجلهات املعنية ذات العالقة ومع النظام
اإللكتروني املوحد لوزارة احلج “املسار اإللكتروني” ومع مجموعات اخلدمة امليدانية.
ومنها أيض ًا تطبيق برنامج (تنمية األعمال) ،الذي يختص بدراسة وحتليل اخلدمات
التي تقدمها املؤسس� � ��ة ،والتعرف على معامله� � ��ا ومتغيراتها والعوامل املؤثرة فيها،
وكيفية تعامل املؤسسة معها بالصورة األمثل ،وما يناسبها من مشاريع.
وكذل� � ��ك برنامج( :التخطي� � ��ط والتطوير) ،الذي يعنى بالعم� � ��ل على تطوير وحتديث
ووضع الدراس� � ��ات جلميع أعمال املؤسس� � ��ة اإلدارية واملالية والتشغيلية ،وتأسيس
قواعد وإج� � ��راءات مكتوبة وموثقة جلميع األعمال واألنش� � ��طة مبا يتوافق ومعايير
وثقاف� � ��ة اجل� � ��ودة ،والتي يلزم نش� � ��رها وتعميق مفهومها لدى العاملني باملؤسس� � ��ة
واجلهات اخلارجية.
ً
ومن املس� � ��تجدات أيضا مشروع إعادة تأهيل مقر املؤسسة مبشعر عرفات ،وذلك
بإعداد املواصفات العامة إلعادة تأهيله وترتيبه ،وكذلك إعداد مواصفات تسويره،
باإلضافة إلى املساحة اإلضافية املمنوحة للمؤسسة.
ومنها أيض ًا مشروع لتخصيص خدمات احلجاج (منافع) ،وهو مشروع خلصخصة
خدم� � ��ات احلجاج ،م� � ��ن خالل تصميم حزم خدمية متنوع� � ��ة ،من خالل االتفاق مع
مستش� � ��ار قانوني لصياغة اجلوانب القانونية لطرح املشروع التنافسي من خالل
تكتالت اقتصادية من املس� � ��اهمني واملس� � ��اهمات ،واالتفاق مع مكتب استشارات
إداري لصياغة اجلوانب التنظيمية واإلدارية لتحديد العالقات بني أطراف املشروع،
كما مت االتفاق مع مكتب استش� � ��اري مالي لتصميم حزم اخلدمات ،وتقدير تكلفة
التنفيذ ،وحجم اإلرادات املتوقعة في كل حزمة.

ومن أبرز مس� � ��تجدات مؤسس� � ��ة جنوب ش� � ��رق آسيا اخلدمية ،مش� � ��روع (املطبخ
املرك� � ��زي) ،واخلاص بإعداد وجبات احلجاج والس� � ��وق احمللي بطاقة إنتاجية تبلغ
نحو ( )10.000.000وجبة سنوي ًا ،حيث جرى االتصال بعدة جهات متخصصة
ف� � ��ي مجال إنتاج الوجبات الغذائية ،كش� � ��ركات الطيران واجليش وما ش� � ��ابههما،
ومنها شركات سنغافورية ،وماليزية ،وبريطانية ،وأسترالية ،وأملانية ،وإعداد جميع
الدراسات الالزمة لتصميم هذا املطبخ املركزي ،ومناقشة إمكانية حصول املؤسسة
على أرض مسار الترددية.
كما أعادت املؤسسة هذا العام إحياء العمل امليداني ملطوفات املؤسسة بعد سنوات
من إيقاف مشاركة النس� � ��اء في امليدان ،حيث شكلت فريق ًا نسائي ًا ميداني ًا مكون ًا
من ( )13مطوفة ،منهن ( )11متطوعة من داخل وخارج بنات الطائفة ،قمن بخدمة
حاجات بيت الله احلرام ،طمع ًا في األجر واملثوبة من الله ،وإلحياء تراث العمل في
ّ
بيوت الطوافة التي كانت املرأة املطوفة هي أحد عناصر العمل الرئيس� � ��ية فيها في
ذلك الزمن ،وذلك مبشاركتها للرجال شرف خدمة احلجيج.
ومن مستجدات موسم حج 1435هـ أيض ًا ،وفي خطوة تطويرية جديدة متت إعادة
هيكلة قطاع التغذية مبا يتناسب مع قرار معالي وزير احلج ،والذي ينص على أن
مؤسس� � ��ات الطوافة ومؤسسة األدالء ليس لها احلق في تقدمي التغذية للحجاج في
مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة ،وقد شملت إعادة هيكلة القطاع عدة
برامج منها :برنامج (تنمية األعمال الذي يعنى باملشاريع الهندسية واالستثمارية)،
وبرنامج التخطيط والتطوير ،من حيث إجراء الدراسات والتطوير والبحوث.
كما خطت املؤسسة خطوات كبيرة فيما يتعلق باجلوانب االستثمارية ،وذلك بتنفيذ
برجها ومقرها الرئيس اجلديد( :مش� � ��ارق  ،)1الذي هو مبنى إداري استثماري،
يق� � ��ع يقع أم� � ��ام هيئة تطوير مكة املكرمة واملش� � ��اعر املقدس� � ��ة بالطريق الدائري
الثالث ،حيث أبرمت املؤسس� � ��ة العقد اخلاص بإنش� � ��اء هذا املبنى ،على مساحة
تبلغ ()2500م 2تقريب ًا ،بعد أن متت عملية فتح مظاريف للعطاءات التي تقدمت
بها ( )4ش� � ��ركات وطنية رائدة ومتخصصة في مجال البناء والتشييد والعمران،
وبتكلفة تبلغ ( )61مليون ريال.

وض����ع ج�����داول ال��ت��ف��وي��ج وف���ق��� ًا مل��ذاه��ب
احل��ج��اج وتطبيق (األس���ورة اإللكترونية)
يف م��ؤس��س��ة ح���ج���اج “ال�������دول العربية”
نجاحات قياسية لـ “األدالء”
ومن جانبها ..عزّزت املؤسس� � ��ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة مس� � ��توى اخلدمات
التي تقدمها لضيوف الرحمن زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،خالل
موس� � ��م حج عام 1435هـ ،حيث إن جميع قيادات املؤسس� � ��ة والعاملني فيها الذين
جتاوز عددهم ( )3500موظف دائم وموسمي ،شكلوا حضور ًا متميز ًا في ميادين
العمل املختلفة خلدمة احلجاج من خالل مرافق املؤسس� � ��ة امليدانية في ( )3مراكز
اس� � ��تقبال ،هي مركز االس� � ��تقبال بطريق الهجرة ،ومركز استقبال احلجاج مبطار
األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ،ومركز استقبال حجاج البر بطريق اجلامعات.
و( )18مكت� � ��ب خدمة ميدانية ،و( )3مراكز إرش� � ��اد للحجاج التائهني ،إضافة إلى
( )9مكاتب للمس� � ��اندة والدعم ،و( )4مجال� � ��س تنفيذية مجهزة بأكثر من ()1500
جهاز تقني من حاس� � ��بات آلية محمولة وثابتة ،وأجهزة اتصال الس� � ��لكي ،إضافة
إل� � ��ى أكثر من ( )200مركبة صغيرة ودراجة نارية ،جندت خلدمة ضيوف الرحمن
والعمل على راحتهم.
ومن أبرز مس� � ��تجدات املؤسس� � ��ة اخلدمية ،اس� � ��تكمال وإنهاء املرحل� � ��ة الثانية من
مش� � ��روع تطوير مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة للمؤسس� � ��ة ،واملتمثل في إنش� � ��اء
مجم� � ��ع مكات� � ��ب األدالء رقم  ،2الذي يضم مكاتب خدمة حجاج الهند وباكس� � ��تان
وبنجالديش وإندونيسيا ،إضافة إلى مكاتب خدمة حجاج دول جنوب آسيا وشرق
آس� � ��يا ،وحجاج نيجيريا ،ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ،ومكتب خدمة حجاج
تركيا ،إلى جانب مركز تقنية املعلومات واحلاسب اآللي.
وبعد تطبيق مش� � ��روع (مغادرة بال ورق) ،في موس� � ��م حج عام 1435هـ ،استنفرت
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ب����رن����ام����ج خ������اص ل���ق���ي���اس م������دى رض���ا
احل����ج����اج ع����ن اخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة يف
م���ؤس���س���ة ح����ج����اج ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة
املؤسس� � ��ة كل طاقاتها وجهودها البشرية والتقنية لتس� � ��هيل مغادرة احلجاج دون
املرور على محطة الهجرة بكيلو  ،9كما سجلت مراكز االستقبال واملغادرة ومكاتب
اخلدمة امليدانية وقطاعات املؤسس� � ��ة األخرى ،جناح ًا قياس� � ��ي ًا في تفويج احلجاج
بكل يسر وسهولة بتنسيق متكامل مع اجلهات والقطاعات احلكومية واألهلية ودون
أي تأخير.
كما جنحت املؤسسة في تطبيق آلية النظام اإللكتروني (املسار اإللكتروني حلجاج
اخلارج) ،في هذا املوس� � ��م ،والذي يهدف إلى حتقيق نقلة نوعية في إجراءات قدوم
احلجاج ومغادرتهم وما يقدم لهم من خدمات طوال فترة وجودهم في اململكة ،عن
طريق إلزام جميع اجلهات احلكومية واخلاصة املعنية بشؤون احلجاج  -سوا ًء من
ناحي� � ��ة اإلجراءات أو من ناحية تقدمي اخلدم� � ��ات  -بتقدمي مهامهم وخدماتهم من
خالل نظام إلكتروني متكامل يربط بينهم.
ومن املستجدات توسيع وحتديث الشبكة املتطورة من احلاسب اآللي التي متتلكها
املؤسس� � ��ة ،والتي متتد من املركز الرئيس� � ��ي وتتوزع في مراكز استقبال احلجاج
بطريق الهجرة ،ومركز استقبال حجاج البر ،ومركز استقبال حجاج املطار ،وترتبط
جميعه� � ��ا مبكاتب اخلدمات امليدانية حتى تتم أعمال الربط الكلي مع جميع مكاتب
املؤسس� � ��ة ،األمر الذي أسهم في تيسير حفظ املعلومات وتوافرها وتدفقها السريع
في الوقت املناسب ،سوا ًء عند االستقبال أو املغادرة.
وبل� � ��غ عدد احلج� � ��اج القادمني للمدينة املن� � ��ورة خالل املوس� � ��م األول من حج عام
1435هـ )755.879( ،حاج ًا ،منهم ( )452.356حاج ًا وصلوا عن طريق مطار
األمير محمد ب� � ��ن عبدالعزيز الدولي ،فيما مت توديع ( )755.810حجاج إلى مكة
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املكرمة ،كما مت نقل ( )37حاج ًا منوم ًا مبستش� � ��فيات املدينة املنورة ممن سمحت
حاالته� � ��م الصحية عبر اإلخالء الطبي ،كما مت اس� � ��تقبال وخدمة وتوديع أكثر من
( )550ألف حاج خالل املوسم الثاني.
خطط مؤسسة “الدول العربية”
قامت املؤسس� � ��ة األهلي� � ��ة ملطوفي حجاج ال� � ��دول العربية باس� � ��تحداث العديد من
اخلدمات ،وتطوير جميع مستويات إداراتها وأقسامها في موسم حج عام 1435هـ،
وذلك من خالل االستفادة القصوى من التقنيات االتصالية احلديثة ،وتطوير مركز
املعلومات واحلاسب اآللي لتقدمي أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن من خالل التقنية
اإللكترونية عالية الس� � ��رعة في جميع األعمال اإلدارية والفنية واخلدمية باملؤسسة،
للوصول خلدمة أفضل في أس� � ��رع وقت ممكن ،خلدمة حجاج املؤسس� � ��ة في هذا
الع� � ��ام ،والبالغ عددهم نحو ( )300ألف حاج ،قدموا م� � ��ن ( )19دولة عربية ،بعد
جتهيز ( )116مكتب خدمة ميدانية خلدمتهم.
ومن أهم مس� � ��تجداتها اخلدمية التوسع في تطبيق مشروع (األسورة اإللكترونية)،
والتأكي� � ��د عل� � ��ى جميع مجموعات اخلدم� � ��ة امليدانية بإلزام كل ح� � ��اج بارتداء هذه
األسورة اإللكترونية ،لضمان سهولة الوصول إليه في احلاالت الطارئة – ال سمح
الله  -كاملرض أو الضياع ،وخالفه ،علم ًا بأن املؤسسة قد طبقت مشروع (األسورة
اإللكترونية) في موسم حج عام 1434هـ  -ألول مرة كتجربة على بعض مجموعات
اخلدمة  -وقد القت هذه الفكرة جناح ًا كبير ًا ،وح ّدت من ضياع احلجاج وفقدانهم
نتاج مرض أو وفاة .وتتميز هذه األس� � ��ورة اإللكترونية بصعوبة نزعها من املعصم
مما يقلل من نس� � ��ب ضياعها ،كما أن املعلومات املطبوعة بها بش� � ��كل حراري غير
قابل� � ��ة للتأثر باملاء أو عوامل اجلو ،مما يس� � ��اعد على حف� � ��ظ بيانات احلاج ،وميكن
مما يساعد اجلهات األمنية والطبية ومركز إرشاد
قراءتها من أي جهاز (باركود)ّ ،
التائهني في التعرف على معلومات احلاج الكاملة بسهولة ،ولها عدة ألوان مقسمة

بحسب الدولة التي ينتمي لها احلاج والقطاع ومجموعة اخلدمة امليدانية.
ومن هذه املس� � ��تجدات أيض ًا وضع جداول التفويج ملنشأة اجلمرات  -ألول مرة -
وفق � � � ًا ملذاهب احلجاج ،وعدم إلزامهم بفت� � ��وى معينة أو رأي فقهي واحد ،حيث إن
اجلدولة اجلدي� � ��دة في هذا العام قد راعت متطلبات احلجاج وفق مذاهبهم وأوقات
رحيلهم.
وفي موس� � ��م حج هذا العام ،نفذت املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية،
برنامج � � � ًا خاص ًا لقياس مدى رضا احلجاج ع� � ��ن اخلدمات املقدمة لهم ،وذلك عبر
فريق عمل مكون من ( )22مطوفة ش� � ��ابة من مطوفات املؤسس� � ��ة ،عملن على عينة
عشوائية للحجاج العرب ،شملت ( )8آالف حاج من ( )250مجموعة خدمة ميدانية،
مت تقس� � ��يمها بني حجاج مصر (قرعة ،وجمعيات ،وسياحة) ،وحجاج بالد الشام،
وش� � ��مال إفريقيا ،والسودان ،واليمن ،بشكل متوازن ،حيث حرصت الباحثات على
التج� � ��ول في املخيمات ،وعملن ملدة ( )5أيام في املش� � ��اعر املقدس� � ��ة ،مبعدل ()8
ساعات يومي ًا ،حيث مت الوصول لنسبة  %90من احلد املطلوب لالستبيانات.
وهذه الدراسة هدفت ملعرفة مدى رضا احلجاج عن اخلدمات األساسية واإلضافية
والنق� � ��ل والتصعيد والس� � ��كن في مكة املكرمة واملش� � ��اعر املقدس� � ��ة ،وذلك لتالفي
الس� � ��لبيات ،وتطوير اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة وحتسينها وجتويدها ،لنيل
رض� � ��ا احلجاج ،واحلصول على ش� � ��هادة اجلودة العاملية (األيزو) ضمن مش� � ��روع
اجلودة الذي تتبناه املؤسس� � ��ة .وقد اس� � ��تعانت املؤسس� � ��ة باملطوفات األكادمييات
املؤهالت علمي ًا للقيام بتوزيع االس� � ��تبيانات على احلجاج في مكة املكرمة واملشاعر
املقدس� � ��ة ،والعمل بعد ذلك على جمعها وحتليلها ،وق� � ��د مر البرنامج بعدة مراحل،
أولها التفكير بتحديد العمالء املستهدفني من الدراسة وهم شريحتان؛ (املطوفون،
واحلج� � ��اج) ،مع التركيز أو ًال على ضيوف الرحم� � ��ن كونهم أكثر تعرض ًا للخدمات
التي تقدمها املؤسسة.
كما حققت املؤسس� � ��ة جناحات كبيرة في تنفي� � ��ذ توجيهات وزارة احلج بإبقاء جزء

م��ن��س��وب��و أرب�����اب ال���ط���وائ���ف ي��رف��ع��ون
ال����ت����ه����ان����ي ل����ل����ق����ي����ادة ال����رش����ي����دة
ع���ل���ى جن������اح م����وس����م ح����ج 1435ه�������ـ
كبير من احلجاج لليوم الثالث عش� � ��ر من ذي احلجة ،وعدم تعجلهم للتخفيف على
صحن الطواف وقامت بإبقاء نحو  %40من حجاجها لليوم الثالث عشر فيما تعجل
البقية من احلجاج العرب .ووجدت املؤسس� � ��ة جتاوب ًا كبير ًا من قبل مكاتب شؤون
احلجاج في إبقاء احلجاج في مش� � ��عر “منى” ،خاصة من دول السودان ،ومصر،
وتونس ،واملغرب ،واجلزائر.
خطط محكمة
وبعد أن أكمل جميع احلجاج أداء مناسك احلج بيسر وسهولة ،وإعالن جناح موسم
حج عام (1435هـ) ،فقد رفع رؤس� � ��اء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف،
التهاني للقيادة على جناح موسم احلج ،والذي حتقق بفضل الله سبحانه وتعالى،
ثم باخلطط احملكمة بإش� � ��راف مباشر من صاحب السمو امللكي األمير محمد بن
نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا ،ومتابعة صاحب السمو
امللكي األمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة
احلج املركزية ،وصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير
منطق� � ��ة املدينة املنورة رئيس جلنة احل� � ��ج باملنطقة ،ومبتابعة دقيقة من معالي وزير
احلج الدكتور بندر بن محمد حجار جلميع خطط مؤسسات أرباب الطوائف.
ومن جهته أثنى صاحب الس� � ��مو امللكي األمير مش� � ��عل بن عبدالله بن عبدالعزيز،
أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية ،من مقر إقامة س� � ��موه مبشعر
“من� � ��ى” ،على ما قدمته جمي� � ��ع اإلدارات احلكومية واجله� � ��ات األهلية من خدمات
مميزة وجهود كبيرة ،أس� � ��همت في جناح موس� � ��م احلج ،معرب ًا س� � ��موه عن شكره
جلميع العاملني في تلك اإلدارات واجلهات.
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معارض
نظمته أمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الهيئة التنسيقية

التراث المكي وتاريخ الطوافة يتصدران
معرض (مكة بين الماضي والحاضر)
مكة المكرمة :الرفادة
إلبراز تراث مكة املكرمة ،واملتمثل يف احلرف الصناعية والصور التراثية واحلديثة ومبناسبة اليوم الوطني ،أقامت أمانة
العاصمة املقدسة بنادي األمانة بحي اخلالدية معرض ومهرجان (مكة املكرمة بني املاضي واحلاضر) ،وال��ذي افتتحه
الدكتور سمير توكل ،مساعد أمني العاصمة املقدسة للعالقات العامة واالتصال ،وسط مشاركة فاعلة للهيئة التنسيقية
ملؤسسات أرباب الطوائف ،من خالل توزيعها للعديد من املطبوعات واإلصدارات اخلاصة بها ومبؤسسات أرباب الطوائف.

ال����ع����دي����د م�����ن ال�����ص�����ور وامل���ج���س���م���ات
ال���ق���دمي���ة واحل����دي����ث����ة ال����ت����ي ت��ع��رف
ب����ال����ع����اص����م����ة امل�����ق�����دس�����ة واحل�������ج
ي��ب��رز امل��ع��رض ت��اري��خ ال��ط��واف��ة وامل��ط��وف�ين
م�����ن خ���ل��ال ج����ن����اح خ������اص ب��ال��ه��ي��ئ��ة
التنسيقية مل��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف
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املعرض ال� � ��ذي أقامته أمانة العاصمة املقدس� � ��ة بن� � ��ادي األمانة بحي
اخلالدي� � ��ة مبكة املكرمة ،حوى العديد من الصور واملجس� � ��مات القدمية
واحلديث� � ��ة التي تع� � ��رف بالعاصمة املقدس� � ��ة واحلج كرك� � ��ن من أركان
اإلس� �ل��ام ،وما يرتبط بهذه الرحلة اإلميانية من قيم املساواة والتسامح
والتعايش اإلنساني املشترك وتبرز تطور تاريخ احلج على مر العصور،
كم� � ��ا تعرف باجلهود الضخمة خلادم احلرمني الش� � ��ريفني امللك عبدالله
بن عبدالعزيز آل س� � ��عود  -حفظه الله  -خلدمة ورعاية حجاج بيت الله
احلرام ،باإلضافة على العديد من الصور القدمية التي توضح ما كانت
عليه مكة املكرمة في عصورها القدمية.

عرف األجيال
ويبرز املع� � ��رض جانب ًا تراثي ًا مهم ًا ملكة املكرم� � ��ة ،حيث ُي ِ ّ
بج� � ��زء مهم م� � ��ن تاريخها وتراثه� � ��ا ،ملا يحتويه من صور ومجس� � ��مات
ترتب� � ��ط بالعصور املتعاقبة والثقافات املختلف� � ��ة ،كما يبني مراحل تطور
العاصمة املقدس� � ��ة ومرتاديها من احلج� � ��اج واملعتمرين والزائرين على
مر العصور.
كم� � ��ا يبرز املعرض تاريخ الطواف� � ��ة واملطوفني من خالل جناح خاص
بالهيئة التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائ� � ��ف (املطوفون والوكالء
واألدالء والزمازم� � ��ة) ،م� � ��ن خالل العديد من املطبوع� � ��ات التي تعرف
بتاريخ الطوافة ودور املطوفني وتس� � ��ليط الض� � ��وء على ماهية الطوافة
وتاريخه� � ��ا وأخالقياتها ،وايضاح جه� � ��ود املطوفني في خدمة حجاج
بي� � ��ت الله احل� � ��رام وإبراز دورهم ف� � ��ي احلياة العام� � ��ة مبكة املكرمة،
وإب� � ��راز جهود اململكة في العناية بالطوافة واملطوفني وتطويرها خدمة
لقاص� � ��دي حجاج بيت الله احلرام ،كما تبرز اإلصدارات أثر الطوافة
عل� � ��ى املجتمع املك� � ��ي اجتماعي ًا واقتصادي ًا وثقافي � � � ًا ،ورصد الوثائق
اخلاص� � ��ة بالطوافة واملطوف� �ي��ن ،وإثراء الفكر التاريخي بالدراس� � ��ات
التاريخية اخلاصة بالطوافة واملطوفني.
معرض تعريفي

الدكتور سمير توكل ،مس� � ��اعد أمني العاصمة املقدسة للعالقات العامة
واالتصال ،أوضح أن احلجاج بحاجة إلى التعرف على مش� � ��اريع مكة
املكرم� � ��ة احلديثة ،والتي ما زال العمل جاري ًا بها ،كما أنهم بحاجة إلى
التعرف على ماضي مكة املكرمة ،وكيف كانت ،إذ حتاكي املجس� � ��مات
ماض� � ��ي وحاضر مكة ،فض ًال ع� � ��ن اللوحات التي تعطي فكرة ش� � ��املة
لضيوف الرحمن.

ي����ع����رف ب����اجل����ه����ود ال���ض���خ���م���ة خل�����ادم
احل�������رم���ي���ن ال�����ش�����ري�����ف��ي��ن خل����دم����ة
ورع�����اي�����ة ح����ج����اج ب���ي���ت اهلل احل������رام
وأشار الدكتور س� � ��مير توكل إلى أن بعض احلجاج زاروا مكة املكرمة
في الس� � ��ابق ،وبعد التطور تغيرت عليهم مالمحه� � ��ا ،ولكنها تعود بحلة
جديدة ،وبرؤية قائد املس� � ��يرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز يحفظه الله ،متمثلة في مشروع إعمار مكة وتطويرها.
من جانبه ،أش� � ��ار األستاذ أحمد حلبي املشرف على معرض (مكة بني
املاضي واحلاضر) إلى أن املعرض يحوي مجموعة من الصور والوثائق
الت� � ��ي تبرز تاريخ الطواف� � ��ة واملطوفني من خالل جن� � ��اح خاص بالهيئة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف.
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صور ومجسمات ترتبط بالعصور املتعاقبة
ت��ب�ين م���راح���ل ت��ط��ور ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة
إقبال كبير

وشهد معرض (مكة بني املاضي واحلاضر) إقبا ًال كبير ًا من الزوار من
حج� � ��اج بيت الله احلرام القادمني من الدول العربية واإلس� �ل��امية ألداء
فريضة احلج في املوس� � ��م املاضي ،وتنوع ال� � ��زوار والزائرات من حيث
فئات العمر ومستوى الثقافة ،غير أن اجلميع أبدوا اهتمامهم مبحتويات
املعرض ،وتوقف� � ��وا كثير ًا أمام الصور القدمية للحرم املكي الش� � ��ريف
وع� � ��دد من أحياء مكة املكرمة وحاراتها ،حيث منح املعرض حجاج بيت
الله احلرام من زواره فرصة لتنفس رائحة املاضي املختلطة باحلاضر،
32
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منس� � ��ق وبس� � ��يط يجمع ما بني التاريخ واملستقبل املشرق
في عرض ّ
ب� � ��إذن الله ،من خ� �ل��ال املعروضات التي تضمن� � ��ت إضافة إلى صور
ملكة املكرمة قدمي ًا مع عدد من املجس� � ��مات للمش� � ��اريع احلديثة وتلك
املطروحة على طاولة الدراسة.
ولم يتوقع عدد من احلجاج الذين وفقهم الله تعالى في أداء املناسك،
أن تك� � ��ون مش� � ��اريع احلج متط� � ��ورة كل عام ،بوتي� � ��رة يصعب معها
الوص� � ��ف ،حتى وصلت رحل� � ��ة احلج إلى مرتبة رفيع� � ��ة من اخلدمات
واملشاريع التطويرية املتميزة.
ولم يصدق احلجاج الذين زاروا معرض (مكة بني املاضي واحلاضر)،
السرعة التي متت بها مراحل العمل ،لتقف أعينهم مذهولة ،ولسانهم
يردد “جزيت خير ًا يا خادم احلرمني الش� � ��ريفني على ما تقدمه لراحة
ضيوف الرحمن ومتكينهم من أداء املناسك بيسر وسهولة”.
الماضي والحاضر

وفي هذا اإلطار قال احلاج مصطفى محمود (مصري اجلنسية) :إن
حجاج بيت الل� � ��ه احلرام كافة واحلجاج املصريني خاصة ،يثمنون ما
تقدمه اململكة م� � ��ن رعاية واهتمام لضيوف الرحمن ،وما رأيناه اليوم
داخ� � ��ل أروقة املعرض من إبداعات جمعت بني املاضي القريب لصور
قدمية حتكي واقع ًا مضى ،وأخرى تتناول مس� � ��تقب ًال مشرق ًا بإذن الله
تعال� � ��ى ،يؤكد عمق احملبة التي يكنها خادم احلرمني الش� � ��ريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز إلخوانه املسلمني الذين يفدون من جميع أنحاء
العالم لتأدية فريضة احلج.
وأض� � ��اف أن حجاج مصر يرفعون الش� � ��كر والتقدير خلادم احلرمني
الش� � ��ريفني يحفظه الله ،على أغلى هدية بالنس� � ��بة لهم وهي االهتمام

يبرز املعرض جانب ًا تراثي ًا مهم ًا ملكة املكرمة
عرف األجيال بجزء مهم من تاريخها
ُ
وي ِ ّ
والعناي� � ��ة به� � ��م وبخدماتهم ،موضح ًا أن هذه الهدية ليس� � ��ت غالية على
احلجاج املصريني فحسب ،بل جلميع املسلمني في أنحاء العالم.
وقال احلاج علي آدم دفع الله (س� � ��وداني اجلنس� � ��ية) :قرأت الكثير عن
مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ومنذ أن ش� � ��رف الله هذه البقاع الطاهرة
بامللك القائد عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله ،وهي تسعى جاهدة
خلدمة احلجيج وضيوف الرحم� � ��ن ،عام ًا بعد عام ،وأخذت على عاتقها
أمانة ومسؤولية عظيمة حملتها وقامت بها خير قيام ،فقدمت الكثير من
اخلدمات والتسهيالت ليتمكن حجاج بيت الله احلرام من أداء فريضتهم
بيسر وسهولة ،وما نراه داخل املعرض يؤكد بأن حكومة اململكة بقيادة
خادم احلرمني الش� � ��ريفني امللك عبدالله ب� � ��ن عبدالعزيز يحفظه الله ،قد
أخ� � ��ذت على عاتقها العمل على اس� � ��تحداث مش� � ��اريع ضخمة في مكة
املكرمة واملشاعر املقدسة ،وجندت مواطنيها في خدمة احلجيج وهيأت
كل س� � ��بل األم� � ��ن واألمان والراح� � ��ة للقادمني إليها ،ول� � ��م تبخل بالدعم
واملس� � ��اعدة جلميع املس� � ��لمني في بقاع األرض ،فسخرت كل إمكاناتها

واس� � ��تعداداتها منذ ق� � ��دوم احلاج إلى أرض اململكة ،واس� � ��تضافته في
األراضي املقدسة إلى أن يغادرها.
كما أثنى عدد من ضيوف ندوة احلج الكبرى على اخلدمات املقدمة لراحة
احلجاج واملتطورة سنوي ًا ،وقالوا عقب زيارتهم ملعرض مكة بني املاضي
واحلاضر إن حكومة اململكة تسعى في كل موسم حج إلى تقدمي الكثير
من اخلدمات للحجاج ،وإنهم سعداء اليوم بزيارتهم للمعرض الذي يبرز
الكثير من اجلهود واخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن.
وقال الدكتور محمد بابكر العوض ،عميد معهد إس� �ل��ام املعرفة بجامعة
اجلزيرة بالس� � ��ودان ،واملش� � ��ارك في ندوة احلج الكب� � ��رى ،خالل زيارته
ملعرض (مكة بني املاضي واحلاضر) ،إن حج هذا العام وإن كان مثالي ًا
في كل شيء فإننا وجدنا اليوم فرق ًا واضح ًا بني ما كان يعانيه احلجاج
ف� � ��ي املاضي وما هم عليه اليوم من توس� � ��عة كرمية ومباركة للمس� � ��جد
احلرام والتنظيمات الدقيقة التي سهلت أداء فريضة احلج.
فيما أش� � ��اد الدكتور محمد العادل أستاذ العالقات الدولية واإلعالم مبا
تقدمه حكومة اململكة بقيادة خادم احلرمني الش� � ��ريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز يحفظه الله ،من خدمات لراحة ضيوف الرحمن ومتكينهم من
أداء نس� � ��كهم بيسر وسهولة ،وقال عقب زيارته ملعرض مكة بني املاضي
واحلاضر :إن هدايا خادم احلرمني الش� � ��ريفني حلجاج بيت الله احلرام
يصعب حصرها في نطاق واحد أو عمل مقدم.
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تــاريخ
ظ ّلت ثابتة دون أي زيادة منذ نحو ( )40عام ًا

عوائد مؤسسات أرباب الطوائف
وأجور الخدمات

مكة المكرمة :الرفادة
تعد مؤسسات أرباب الطوائف التسع القائمة يف الوقت الراهن ،امتداد ًا طبيعي ًا للمطوفني والوكالء واألدالء والزمازمة،
الذين يضطلعون  -ومنذ مئات السنني  -بخدمة حجاج بيت اهلل احلرام زوار املسجد النبوي الشريف القادمني من خارج
اململكة العربية السعودية ،حيث ترعى كل مؤسسة طوافة منها ش��ؤون احلجاج التابعني لها حسب التقسيم اجلغرايف
للجنسيات ،وتقدم لهم مع بقية منظومة أرب��اب الطوائف ،جميع اخلدمات الالزمة يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة،
وتشرف على متطلباتهم وراحتهم ،وتسهيل إجراءاتهم ،وذلك منذ وصولهم أراضي اململكة وحتى مغادرتهم لها عائدين إلى
مين اهلل عليهم بأداء الفريضة بكل سهولة ويسر .وتتقاضى هذه املؤسسات أجور ًا محددة مقابل ما تقدمه
أوطانهم ،بعد أن ّ
من خدمات كبيرة تزداد وتتطور عام ًا بعد عام ،طبق ًا الزدياد أعداد احلجاج ،وتطور رغباتهم وتنوعها ،لتواكب ما تشهده
خدمات احلج من تطورات متسارعة ،ولتلبي توجيهات القيادة ،وتطلعات املسؤولني ،ولتواكب روح العصر ومستجداته.
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�دم��ه��ا
األج����ور م��ق��اب��ل اخل���دم���ات ال��ت��ي ُت��ق� َّ

“أرب�����اب ال��ط��وائ��ف” وح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ال
ت��ت��ق��اض��ى رس���وم��� ًا أو ض��رائ��ب ع��ل��ى احل��اج
يف ال��ب��داي��ة ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك م��ب��ل��غ محدد
ي���ت���ق���اض���اه “أرب��������اب ال����ط����وائ����ف” وك����ان
احل�����اج ي���دف���ع ل��ه��م م���ا جت����ود ب���ه نفسه
األجور الت� � ��ي يتقاضاها أرباب الطوائف مقابل اخلدمات التي يقدمونها
لضيوف الرحمن مرت بع� � ��دة مراحل ،حيث إنه في البداية لم يكن هناك
مبلغ محدد أو معلوم يتقاضاه أي من أرباب الطوائف ،وكان احلاج يدفع
لهم ما جتود به نفسه.
وعندم� � ��ا قام حزب االحتاد والترقي ،مت حتديد عوائد للمطوفني  -ألول مرة -
وهي نح� � ��و جنيه عثماني واحد ،وأصبحت تعرف� � ��ة احلجاج في حكم القانون،
ونشرت في اجلريدة الرسمية للبالد( :جريدة احلجاز) ،وهي كالتالي:
> ( )1جنية عثماني ،أجرة مسكن مبكة املكرمة للمجاورين.
> ( )2جني� � ��ه عثماني ،عائد مطوف ،وضياف� � ��ة في عرفة ومنى ،ومن توفي قبل
الوقوف فعليه نصف املقرر.
> ( )10روبيات هندية ،عائد املطوف لعموم أجناس الهند.
> ( )2جنيه عثماني ،على الداغس� � ��تاني عائد مط� � ��وف ،وأجرة خيمة في منى
وعرفة وبيت في مكة املكرمة.
> ( )5ريال مجيدي ،على حجاج مصر ،والشام ،واملغرب ،عائد املطوف.
> ( )2ريال مجيدي ،على حجاج الصعيد ،وغزة ،والعراق ،وأوالد علي ،واألكراد.
وعل� � ��ى كل حاج  -عدا ما ذكر  -أن يدفع ملط ِّوفه عائد جنيه واحد للميس� � ��ور،
ونصف جنيه ملتوسط احلال.
ومع تطور الزمن ونش� � ��أة الدولة السعودية ،أصدر امللك املؤسس عبدالعزيز -
رحم� � ��ه الله  -ما يعرف بـ (بالغ مك� � ��ة) ،ومن بني ما ورد به( :كل من كان من
العلم� � ��اء في ه� � ��ذه الديار ،أو موظفي احلرم الش� � ��ريف ،أو املطوفني ،ذو راتب
معني ،فهو له على ما كان عليه من قبل ،إن لم نزده فال ننقصه شيئ ًا).
وق� � ��د ظل احلال على هذا املنوال ،حتى أصدر امللك عبدالعزيز  -رحمه الله -
القرار رقم  7201/7/50وتاري� � ��خ 1367/5/10هـ ،واخلاص بتوزيع تعرفة
احلج� � ��اج ومن بينه� � ��ا ( )74.50ريال حصة األجور الت� � ��ي يتقاضاها أرباب
الطوائف مقابل خدمتهم للحجاج.
واستمر احلال على ذلك حتى عام 1371هـ ،حيث صدر املرسوم امللكي الكرمي
امل� � ��ؤرخ 1371/8/28هـ ،والذي قضى بإلغاء الرس� � ��وم التي كانت تؤخذ على
احلاج ،وحتددت األجور مببلغ ( )84ريا ًال.
تحسين األداء

وفي عام 1395هـ ،صدر األمر الكرمي رقم  1396/1في 1395/4/20هـ ،باملوافقة
عل� � ��ى قرار جلن� � ��ة احلج العليا رقم  61في 1395/4/15ه � � �ـ ،والذي ورد به( :يضم

امللك عبدالعزيز يف حج عام 1353هـ وعلى ميينه األمير سعود بن عبدالعزيز رحمهما اهلل

إلى عوائد أرباب الطوائف مبلغ ( )63ريا ًال وهو ما كان يصرف باسم “عوائد
اخلدم� � ��ات العام� � ��ة” ،وبذلك يصبح مق� � ��دار عوائد املطوفني وأرب� � ��اب اخلدمات
مائة وس� � ��بعة وأربعني ريا ًال ،ويتم توزيعه بنس� � ��بة م� � ��ا كان يصرف لكل فئة في
السابق).
وفي ع� � ��ام 1397ه � � �ـ ص� � ��درت املوافقة الس� � ��امية رق� � ��م /4ص  15217في
1397/6/28هـ ،على توصيات الهيئ� � ��ة العليا للمتابعة واملراقبة على خدمات
احلجاج ،ف� � ��ي قرارها رقم /242ق/م في 1397/5/28ه � � �ـ ،وورد به بالبند
(أو ًال)( :رف� � ��ع أجور خدمات املطوف� �ي��ن والزمازمة مبكة املكرمة والوكالء بجدة
واألدالء باملدين� � ��ة املن� � ��ورة ( )294مائتني وأربعة وتس� � ��عني ري� � ��ا ًال ،أي بزيادة
( ،)%100لتواك� � ��ب الزيادات الت� � ��ي طرأت على جميع مس� � ��تويات اخلدمات،
ولتحسني األداء) ،وذلك على النحو التالي:
> ( )175ريا ًال ،ملؤسس� � ��ة الطوافة املختصة بخدمة احلاج مبكة املكرمة ،وذلك
مقابل استقبال احلاج في مكة املكرمة ،وخدمته في كل من مكة املكرمة واملشاعر
املقدسة طوال فترة بقائه في هذه األماكن ،مهما طالت هذه الفترة.
> ( )24.5ريال ،ملكتب الوكالء املوحد ،مقابل استقبال احلاج مبنافذ الدخول،
وخدمت� � ��ه طوال وجوده بها ،وحتى توجهه إلى مك� � ��ة املكرمة أو املدينة املنورة،
وكذلك في مرحلة املغادرة ،حيث يقوم املكتب بإنهاء إجراءات عودة احلاج إلى
بالده حتى صعوده إلى الطائرات أو البواخر املخصصة لسفره.
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ص������در يف ع������ام 1367ه���������ـ ق�������رار خ���اص
ب��ت��وزي��ع ت��ع��رف��ة احل���ج���اج وحت���دي���د أج���ور
“أرب�������اب ال���ط���وائ���ف” م��ق��اب��ل خ��دم��ات��ه��م
أص��ب��ح��ت ه����ذه ال���ع���وائ���د غ��ي��ر م��ت��وائ��م��ة
م���ع اخل���دم���ات ال���ت���ي ت�����ؤدى وغ���ي���ر ق����ادرة
ع���ل���ى حت���ق���ي���ق اآلم���������ال وال���ط���م���وح���ات
> ( )21ريا ًال ،ملكتب الوكالء املوحد ،مقابل نقل أمتعة احلاج في منافذ الدخول
في مرحلتي القدوم واملغادرة.
> ( )35ريا ًال ،ملؤسسة األدالء باملدينة املنورة ،مقابل خدمة احلاج طوال فترة
بقائه في املدينة املنورة.
> ( )11.55ريال ،ملكتب الزمازمة املوحد ،مقابل سقيا احلجاج مياه زمزم.
> ( )26.95ري� � ��ال ،مقاب� � ��ل بند النفق� � ��ات الطارئة لوزارة احل� � ��ج ،تنفقه على خدمة
احلاج.
األجور واإليرادات

وفيما يتعلق مبس� � ��ألة ثبات األجور وتدني اإليرادات ،فمما تقدم يتضح
أن الزيادات التي طرأت على أجور اخلدمات لتصل بها من ( )84ريا ًال
ف� � ��ي عام 1385هـ ،إلى ( )294ريا ًال في ع� � ��ام 1397هـ تقريب ًا ،حدثت
إب� � ��ان العمل الفردي وخالل ثالثة عش� � ��ر عام ًا فق� � ��ط ،إال أنها منذ ذلك
احلني أي منذ ما يقرب من أربعني عام ًا تشكل عمر العمل اجلماعي ،لم
يطرأ عليها أي زيادة ،ومن ثم فقد أصبحت غير متوائمة بأي حال من
األحوال مع اخلدمات التي تؤدى ،وغير قادرة كذلك على حتقيق اآلمال
املطروحة في الوصول إلى أقصى درجة من راحة احلاج الكرمي ،وذلك
بسبب العوامل التالية:
ً
> ارتفاع تكلفة اخلدمات واملصاريف التشغيلية عاما بعد عام.
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> ارتفاع أسعار العناصر التي تعتمد عليها مؤسسات أرباب الطوائف
في أداء خدماتها.
> ارتفاع  نسبة التضخم ،وأثرها على زيادة تكلفة اخلدمة.
وف� � ��ي إطار حرص حكومتنا الرش� � ��يدة  -ممثلة ف� � ��ي وزارة احلج  -ومواكبة
منها للنهضة التي ش� � ��هدتها مملكتنا احلبيبة ،وس� � ��عي ًا منها لالرتقاء بخدمات
حجاج بيت الله احلرام للتيسير عليهم ومتكينهم من أداء الفريضة بكل سهولة
ويس� � ��ر ،فقد مت تكليف أرباب الطوائف بالعديد من اخلدمات واملهام واألعباء
والتجهيزات اإلضافية ،نذكر منها على سبيل املثال:
> االس� � ��تعانة بالتقنيات احلديثة ،مثل وس� � ��ائل االتصال السلكية والالسلكية
اآللية ،وغيرها لتبسيط وسرعة إجناز وإنهاء إجراءات احلجاج.
> زيادة منافذ اس� � ��تقبال احلجاج ،س� � ��عي ًا لتحقيق راحتهم وس� � ��هولة وسرعة
وصولهم ألراضي اململكة ،وتقليص فترات بقائهم بتلك املنافذ.
> مش� � ��روع إرش� � ��اد احلافالت ،لتقليص فترات وجودهم بها وسهولة وسرعة
وصولهم ملقار سكنهم.
> مش� � ��روع احلقيبة الصحي� � ��ة التي تقدم كهدية للحاج ،مس� � ��اهمة من أرباب
الطوائف في احملافظة على سالمة احلاج وصحته.
> تأهي� � ��ل وتدريب الكوادر الوطنية وزيادة نس� � ��بة الس� � ��عودة ،إلتاحة الفرصة
للمواطن� �ي��ن خلدمة ضي� � ��وف الرحمن ،حتقيق � � � ًا ألهداف حكومتنا الرش� � ��يدة
اإلستراتيجية.
> املساهمة في تكاليف مراكز إرشاد التائهني باملشاعر املقدسة.
> توفير اإلس� � ��عافات ،ووجود مندوبي أرباب الطوائف باملستش� � ��فيات ،ملتابعة
أحوال احلجاج الصحية أو ًال بأول.
> إضاف� � ��ة إلى ذلك ،فقد كانت مؤسس� � ��ات أرباب الطوائ� � ��ف تضطلع مبهام
إس� � ��كان احلجاج بكل من مكة املكرمة واملدينة املن� � ��ورة وجدة ،ومن ثم كانت
حتق� � ��ق هامش ربح يعود بالنفع على مس� � ��اهميها ،إال أنه قد مت حرمانهم من
ذل� � ��ك ،بصدور التنظيمات املعمول بها واملتبعة بهذا الش� � ��أن ،والتي أس� � ��ندت
عملية اإلسكان ملكاتب شؤون احلجاج (البعثات سابق ًا) ،والشركات والوكاالت
السياحية.
كما س� � ��اهمت مؤسس� � ��ات أرباب الطوائف في تنفيذ مشروع اخليام املطورة
مبنى ،والذي مت إجنازه لتحقيق راحة وسالمة وأمن احلجاج ،حيث يتم حسم
( )250ريا ًال من أصل مبلغ ( )300ريال من أجور اخليام املقررة عن كل حاج
م� � ��ن احلجاج القادمني لصالح صندوق االس� � ��تثمارات العامة ،مما ترتب عليه
تدني العوائد املقررة للمساهمني بتلك املؤسسات بنسبة كبيرة.
وجدير بالذكر أن هذه امله� � ��ام واخلدمات اإلضافية لم تؤخذ في االعتبار عند
حتدي� � ��د أجور اخلدمات ،مما ترتب عليه زيادة األعباء املالية على مؤسس� � ��ات
أرب� � ��اب الطوائف ،وحتميل ميزانياتها مبصاريف إضافية ،مع ثبات إيراداتها
من أجور اخلدمات التي تتقاضاها.
الدراسات االستقرائية

وبتحليل أجور اخلدمات التي تتقاضاها مؤسسات أرباب الطوائف ،ومقارنتها
باألجور التي تتقاضاها مؤسسات حجاج الداخل ،وكذلك اجلهات ذات العالقة
العاملة خارج اململكة ،فقد تبني ما يلي:
> إن متوسط املدة التي يقضيها احلاج باململكة تتراوح ما بني خمسة وعشرين

يوم ًا وأربعني يوم ًا ،ومن ثم فإن متوس� � ��ط ما يتكلفه احلاج من أجور اخلدمات
في اليوم الواحد ال يتجاوز عشرة رياالت.
> األج� � ��ور التي تتقاضاها مؤسس� � ��ات حج� � ��اج الداخل يق� � ��در حدها األدنى
بـ 3.500ريال في مدة ال تتجاوز خمس� � ��ة أي� � ��ام  -أي أن تكلفة اليوم الواحد
تتجاوز اخلمسمائة ريال  -وبنسبة تزيد على ( )%5000مقارنة بأجور خدمات
أرباب الطوائف ،مع األخذ في االعتبار بأن خدمات مؤسسات حجاج الداخل
تق� � ��ل عن تل� � ��ك التي تضطلع بها مؤسس� � ��ات أرباب الطوائ� � ��ف ،وتقتصر على
املشاعر املقدسة فقط.
وإذا ما كنا بص� � ��دد املقارنة مبا تتقاضاه بعض الدول األخرى من حجاجها،
فإننا س� � ��نأخذ مث ًال حجاج دولة ماليزيا ،حيث يقوم احلاج بدفع مبلغ ملؤسسة
(تابوجن حاج) ،والتي هي مؤسسة حكومية استثمارية ،بصفة شهرية مساهمة
له ولزوجته وأبنائه ،تستثمر على مدى السنني ،وحينما يحني موعد حجه ،فإن
هذه املؤسسة تغطي تكلفة ذلك.
أما الباقي باإلضافة إلى العوائد التي جتنيها هذه املؤسسة من استثمار املبالغ
املدفوع� � ��ة من احلجاج ،فتصبح أرباح ًا صافية لها ،لتقدر ممتلكاتها في الوقت

ل��ل��ت��ي��س��ي��ر ع���ل���ى احل����ج����اج مت ت��ك��ل��ي��ف
“أرب������اب ال���ط���وائ���ف” ب��ال��ع��دي��د م���ن امل��ه��ام
واألع������ب������اء وال���ت���ج���ه���ي���زات اإلض���اف���ي���ة
امل���ه���ام اجل���دي���دة ل���م ت��ؤخ��ذ يف االع��ت��ب��ار
ع���ن���د حت����دي����د أج�������ور اخل�����دم�����ات مم��ا
ت���رت���ب ع��ل��ي��ه زي�������ادة األع����ب����اء امل��ال��ي��ة
الراهن بعش� � ��رات املليارات من الرياالت ،والت� � ��ي جاءت كلها من تلك األرباح
التي جتنيها من احلجاج املاليزيني .وقس على ذلك الش� � ��ركات الوطنية في
بعض الدول األخرى التي متارس نفس األعمال ،مثل إندونيس� � ��يا ،والهند،
والباكس� � ��تان ،وإيران ،واملغرب ،وغيرها ،وهي شركات تستفيد من احلاج
مادي ًا قبل رحيله إلى األراضي املقدسة.
وهك� � ��ذا ..جند أن مقابل ما تتقاضاه مؤسس� � ��ات الطوافة من مبالغ مالية
ضئيلة ،توس� � ��عت خدماته� � ��ا وزادت أعباؤها ،حي� � ��ث إن التعليمات والنظم
اجلديدة ،ألزمت مؤسس� � ��ات الطوافة بافتتاح مكاتب لها في كل من مطار
املل� � ��ك عبدالعزيز الدولي بجدة ،ومركز اس� � ��تقبال س� � ��لطانة بطريق املدينة
املن� � ��ورة ،مما زاد م� � ��ن أعبائها ،التي تفاقم� � ��ت وازدادت بإلزامها بافتتاح
مكاتب مبراكز االستقبال والتوجيه والتفويج على مداخل مكة املكرمة ،مبا
يلزم من تعيني موظفني على مدار الساعة وتوفير جميع األجهزة والتجهيزات
املس� � ��اعدة ،ومثل هذه املهام واألعباء لم يكن املطوفون في السابق ملزمني
بها ،كما أن املؤسسات لم تلزم بها عند تأسيسها ونشأتها األولى.
وف� � ��ي اخلتام ليعلم احلاج الكرمي أن هذه األجور هي مقابل اخلدمات الفعلية،
التي تُق َّدم له من قِ بل مؤسسات أرباب الطوائف األهلية ،وشركات نقل احلجاج،
وف� � ��ي هذا الصدد تؤكد وزارة احلج أن حكومة اململكة العربية الس� � ��عودية ال
ضرائب على احلاج ،بأي شكل من األشكال.
تتقاضى رسو ًما أو
َ
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تقنية
من المبادرات الطموحة للهيئة التنسيقية

مركز بيانات بمواصفات عالمية
لمواكبة أحدث المستجدات التقنية

مكة المكرمة :الرفادة
يعد مشروع مركز بيانات الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،إحدى املبادرات الطموحة التي تهدف إلى إنشاء مركز مبواصفات عاملية
حلفظ األنظمة والبيانات ،وتطوير أنظمة املعلومات ،بهدف مواكبة أحدث املستجدات التقنية يف العالم ،حيث سيزود املركز بأنظمة تساعده
على حفظ املعلومات بطرق متقدمة ،وجعلها آمنة ،للتعامل معها بكفاءة عالية .وسيوفر املركز بيئة آمنة حتد من االختراقات األمنية ،ومقاييس
عالية للحفاظ على السالمة والفعالية الوظيفية لهذه البيئة احلاسوبية املتطورة .ومن هنا تنبع أهمية توفير جتهيزات أساسية وموثوق بها
لعمليات تقنية املعلومات بغرض التخفيف من أخطار التوقف أو العطل املفاجئ ،ولضمان استمرارية عمل املركز حتى أثناء إجراء عمليات الصيانة
الوقائية أو يف احلاالت الطارئة ،واستمرارية اخلدمة حتت أصعب الظروف التشغيلية .ومن هذا املنطلق ،عقدت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب
الطوائف العزم على تنفيذ إستراتيجيتها التي ترتكز على توفير البنية التحتية املتطورة التي تضمن جلميع املؤسسات تقدمي خدمات يف قالب
راق ومتطور ،وبأسلوب عصري متحضر ،وذلك ببناء مركز بيانات مبواصفات عاملية ،يعكس مدى حرصها على تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات.
ٍ
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ع���ق���دت “ال��ه��ي��ئ��ة التنسيقية” ال��ع��زم
ع��ل��ى تنفيذ إستراتيجيتها ال��ت��ي ترتكز
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ت��ط��ورة
إيجاد بنية تقنية متطورة وتوفير بيئة
ذات اعتمادية عالية الستضافة البنى
ال��ت��ح��ت��ي��ة مل��ع��ل��وم��ات ج��م��ي��ع امل��ؤس��س��ات

واح� � ��د أو أكثر ،وبدورها حتتوي هذه اجلداول على س� � ��جل أو أكثر ،وتتكون
هذه الس� � ��جالت من حقل أو حقول .كما ُيع� � ��رف بأنه مركز أو مرفق أو مبنى
أو جزء من مبنى ،يضم أجهزة احلاس� � ��وب والتجهيزات الضرورية املصاحبة
له� � ��ا ،التي تضم العديد من أجهزة االتصاالت والتخزين ،من خوادم ضخمة،
ومزودات طاقة أساس� � ��ية واحتياطية ،ومتصل باإلنترنت بسرعات عالية جد ًا
وعلى مدى األربع والعش� � ��رين ساعة ،وغالب ًا ما يكون في مبنى خاص مجهز
بجميع التجهيزات اخلاصة به ،والتي تش� � ��مل وحدات التحكم البيئية (تنظيم
كهرباء ،تكييف هواء ،رطوبة ،إنذار ،إخماد حرائق) ،والعديد من املواصفات
األمنية والفنية العالية .ويطلق عليه أس� � ��ماء أخرى مثل غرفة احلاسب اآللي:
( ،)IT Roomوغرفة اخلوادم ،)Servers Room( :ومركز املعلومات:
( ،)Information Centerولك� � ��ن يبقى مس� � ��مى( :مركز البيانات) هو
األكث� � ��ر دقة ومعنى من بني جميع هذه املس� � ��ميات األخرى .وأهميته تأتي من
أن تقنية املعلومات قد أصبحت ُتش � � � ِّكل جانب � � � ًا مهم ًا من العمليات التنظيمية
ألي قطاع – حكومي أو خاص  -كما تعد إحدى األولويات الرئيسة لضمان
اس� � ��تمرارية األعمال ( ،)DR/BCمن حيث االعتماد الكبير واألساس على
أنظمة املعلومات إلدارة العمليات.
مركز البيانات

بنية متطورة

يعتبر املركز اجلديد للبيانات واملعلومات ،لبنة جديدة ومهمة تضيفها “الهيئة
التنس� � ��يقية” إليجاد بني� � ��ة تقنية متط� � ��ورة ،وتوفير بيئ� � ��ة ذات اعتمادية عالية
الستضافة البنى التحتية جلميع املؤسسات ،يتيح لها إدارة أعمالها بكل يسر
وس� � ��هولة ،ويوفر عليها تكاليف تش� � ��غيلية طائلة كانت ستنفق على توفير بيئة
مالئمة ملثل هذه اخلدمات .بحيث يتكامل هذا املركز مع غيره من مش� � ��روعات
وزارة احلج ومؤسسات أرباب الطوائف ،واجلهات ذات العالقة بأعمال احلج،
من أجل توفير بيئة رقمية متقدمة ،تتس� � ��م باجلودة والكف� � ��اءة العالية ،وتوفر
أحدث اخلدمات اإللكترونية والتقنية ،وبطريقة سريعة وآمنة ومضمونة.
و ُيع � � � ّرف مركز البيانات )Data center(:بأنه مجموعة أو عدة مجاميع من
عناصر البيانات املنطقية  -س� � ��واء كانت أرقام ًا أو حروف ًا أو رموز ًا  -ترتبط
م� � ��ع بعضها بعالقات رياضية ،وتتكون كل قاعدة بيانات على األقل من جدول

وفيما يختص بتنفيذ مش� � ��روع مرك� � ��ز بيانات “الهيئة التنس� � ��يقية” ،فقد مت
اآلتي:
مت عمل مشترك مع إحدى الشركات الرائدة واملتخصصة في بناء مراكز البيانات
وتش� � ��غيلها من أجل إعداد متطلبات بناء مركز بيانات الهيئة ،والذي سيشمل:
(الش� � ��بكات ،وأجهزة خوادم قواعد املعلومات ،وبرام� � ��ج التطبيقات ،والبرامج
األمنية ،ومضادات الفيروسات ،والبرامج املساندة ،والبرامج التشغيلية) ،من
حيث االستضافة والتشغيل ،ومبا يتناسب مع متويل املشروع.
كم� � ��ا مت عقد عدة اجتماع� � ��ات مع املختص� �ي��ن ،لتزويده� � ��م مبتطلبات مركز
البيانات.
وقام الفريق الفني املختص من الش� � ��ركة بعدة زيارات ملقر الهيئة التنس� � ��يقية
ملعرفة موق� � ��ع مركز البيانات املزمع إنش� � ��اؤه ،ومتطلبات الش� � ��بكة من نقاط
التوصي� � ��ل لألجه� � ��زة والطابعات وغرف االجتماعات ،وحس� � ��ب مواقع مكاتب
املوظفني ،وكذلك للوقوف على أماكن وضع األجهزة الالس� � ��لكية،)Wi Fi( :
ومعرف� � ��ة احتياجات الهواتف عن طري� � ��ق “اإلنترنت” ،وكامي� � ��رات املراقبة،
واألماكن املطلوبة للدخول عن طريق البصمة أو عن طريق كلمة مرور.
كما مت حتديد متطلبات واحتياجات املوارد البشرية لتشغيل مركز البيانات.
وكذلك إعداد التصاميم املبدئية ومراجعتها عدة مرات حتى وصلت للنس� � ��خة
النهائية لالعتماد قبل توقيع العقد.
وبدورها قامت الشركة بتقدمي العرض الفني ،ليكون ضمن ملحقات العقد.
وبعد الدراسة والقيام بعدة مراجعات ،مت تقييم عرض الشركة الفني واملالي،
ليتم إعداد العرض النهائي.
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ال��ت��ع��اق��د م��ع إح����دى ال��ش��رك��ات ال��رائ��دة
وامل��ت��خ��ص��ص��ة يف ب��ن��اء م��راك��ز ال��ب��ي��ان��ات
وت��ش��غ��ي��ل��ه��ا إلع������داد م��ت��ط��ل��ب��ات امل��رك��ز
ي��ض��م امل��رك��ز ال��ش��ب��ك��ات واخل�����وادم وب��رام��ج
(ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات األم���ن���ي���ة وامل���س���ان���دة
وال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة) وم����ض����ادات ال��ف��ي��روس��ات
ومت  -بحمد الله  -توقيع العقد في بداية شهر ذي احلجة 1435هـ.
وبتاريخ  10ذواحلجة 1435هـ ،مت تسليم موقع مركز البيانات.
ليتم بعد ذلك ما يلي:
> مراجعة خطة التنفيذ واعتمادها.
> اإلش� � ��راف على التنفيذ حس� � ��ب خطة التنفيذ املعتمدة ،والزمن املتفق علية
بالعقد ،والعرض الفني.
> مراجعة تقرير كل مرحلة من مراحل املش� � ��روع لدفع املستخلصات حسب
العقد املوقع مع الشركة.
> اإلشراف على جتربة تشغيل املركز قبل االستالم النهائي.
> اإلشراف على تطوير األدلة والسياسات لتشغيل املركز.
مركز المعلومات

ولتنفيذ مشروع مركز املعلومات ،وجتسيده على أرض الواقع ،مت اآلتي:
العم� � ��ل مع إحدى الش� � ��ركات الرائدة ف� � ��ي مجال تطوير النظ� � ��م والتطبيقات
األخ� � ��رى للعديد من الوزارات واجلامعات ،وذلك إلعداد متطلبات واحتياجات
التطبيقات األساس� � ��ية للمركز ،والتي تش� � ��مل( :تطبيق املس� � ��اهمني ،وتطبيق
توزيع الوفورات ،وتطبيق التوريث ،وتطبيق تداول األسهم والرسملة).
ولوضع ذل� � ��ك موضع التنفيذ ،مت عقد عدة اجتماعات مع املختصني لش� � ��رح
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احتياجات ومتطلبات التطبيقات ،حتى يتمكنوا من إعداد قائمة االحتياجات،
ومن ثم تقدمي عروضهم لتطوير وتنفيذ هذه التطبيقات.
كما حضر املختصون بعض اجتماعات جلنة التوريث ،واجتماعات الوفورات،
والتنس� � ��يق مع مكتب مختص في ما يخص دراسة تداول األسهم والرسملة
جلمع املعلومات ومعرفة احتياجات التطبيقات املزمع تطويرها.
كما مت تقدمي العروض الفني� � ��ة واملالية ،والتفاوض على التكلفة املالية ،والتي
تشمل ناحية تطوير التطبيقات ،والرخص املطلوبة لقواعد املعلومات.
كما مت طرح عدة بدائل وحلول من أجل متويل املش� � ��روع ملناقشتها ،للموافقة
على أنسب بدائل التمويل.
وبعد فحص العروض ودراس� � ��تها ،مت اختيار إحدى الش� � ��ركات املتخصصة
وذات اخلب� � ��رات الكبيرة في أعمال احلج ،وذلك لعرضها الفني واملالي املميز،
وملوقعها اجلغرافي ووجود مقر لها مبكة املكرمة.
وبدورها قامت هذه الش� � ��ركة بتقدمي عرضها ضمن ملحقات العقد .ومت تقييم
العرض الفني واملالي املقدم من هذه الشركة ،بعد عدة مراجعات مت إصدار
العرض النهائي.
وفي بداية شهر صفر 1436هـ ،مت توقيع العقد مع الشركة التي قامت بتقدمي
أفض� � ��ل عرض  -من ناحي� � ��ة التكلفة املالية والفنية  -لتقوم بتقدمي أحس� � ��ن
احللول لهذه التطبيقات.
وسيجري عقب ذلك:
> مراجعة خطة التنفيذ واعتمادها.
> اإلش� � ��راف على التنفيذ حس� � ��ب خطة التنفيذ املعتمدة والزمن املتفق عليه
بالعقد والعرض الفني.
> مراجعة تقرير كل مرحلة من مراحل املش� � ��روع ،لدفع املستخلصات حسب
العقد املوقع مع الشركة.

> اإلشراف على جتربة تشغيل تطبيقات النظم قبل االستالم النهائي.
> اإلشراف على تطوير األدلة والسياسات لتشغيل تطبيقات النظم.
أفضل التقنيات

ويتطلع املركز إلى بناء نظام متكامل للبيانات ،باس� � ��تخدام أفضل التقنيات
والبرمجيات احلديثة ،ضمن إطار ترس� � ��يخ اإلس� � ��تراتيجية الوطنية لتوفير
املعلومات واملعارف التكنولوجية األحدث واألكثر شمولية ،ويضمن انسياب
هذه املعلومات إلى املستفيدين .كما يعمل على تعزيز توظيف تقنية املعلومات
واالتص� � ��االت كأداة فاعلة للوصول إلى مجتمع متصل بش� � ��بكة معلوماتية
واس� � ��عة ،وخلق شبكة تراسل آمنة ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،واإلسهام
بفاعلي� � ��ة في دعم احلكوم� � ��ة اإللكترونية ،التي تتكون م� � ��ن عناصر مختلفة
م� � ��ن أهمها( :البيانات واملعلومات ،وقواعد البيانات التي تتيح اس� � ��ترجاع
املعلومات بأسلوب مباشر ،وتنسيق املعلومات وتكاملها ،والربط والتشبيك،
ووس� � ��ائل االتصال ،وحماية األنظمة واملعلومات ،والقوانني والتش� � ��ريعات،
والثقافة املعلوماتية) ،وغيرها من عناصر مهمة.
كم� � ��ا تعد هذه اخلطوة املهمة واملش� � ��روع الكبير ،انس� � ��جام ًا م� � ��ع املنطلقات
الرئيس� � ��ية لقيام مركز بيانات ،واس� � ��تجابة ملتطلبات بناء قاعدة علمية وتقنية
للمعلوماتي� � ��ة ،وإيجاد نظ� � ��م وآليات عمل متقدمة تكفل انتظ� � ��ام إنتاج وتوفير
وت� � ��داول املعلومات امللبية للحاجات ،فقد أنيط بهذا املركز مهمة حتقيق هدف
أساس يتمثل في بناء وإدارة وتطوير نظام متكامل للمعلومات ،يؤمن اإلسناد
الالزم ،ويسهم في رفع وحتسني مستوى الكفاءة والفعالية في جميع املجاالت
اخلدمية بشكل عام.
وحتى يتس� � ��نى للمركز القيام بأنش� � ��طته ومهامه املعلوماتية في مسار يؤمن
الوص� � ��ول إلى هدفه الكل� � ��ي ،فقد كان من الضروري اس� � ��تيعاب ذلك الهدف
وترجمته بصورة مباشرة من خالل محاور واجتاهات عمل رئيسة مت حتديدها
على النحو التالي:

ي��وف��ر امل��رك��ز بيئة آم��ن��ة ومقاييس عالية
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ال���س�ل�ام���ة وال��ف��ع��ال��ي��ة
الوظيفية لهذه البيئة احلاسوبية املتطورة
س��ي��زود امل��رك��ز بأنظمة متكن م��ن حفظ
امل��ع��ل��وم��ات ب��ط��رق م��ت��ق��دم��ة وجتعلها
آم��ن��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ب��ك��ف��اءة عالية
> أو ًال :إقام� � ��ة بني� � ��ان مؤسس� � ��ي متكامل لقط� � ��اع املعلوماتية على مس� � ��توى
مؤسسات أرباب الطوائف.
> ثاني ًا :بناء أنظمة معلوماتية ش� � ��املة ،وفي إطار منسق ومتكامل للمعلومات،
تتحقق من خالله مرجعية معلوماتية موحدة.
> ثالث ًا :بناء ش� � ��بكة معلوم� � ��ات تربط مركز بيانات الهيئ� � ��ة وجميع الوحدات
املعلوماتية ،واملس� � ��تفيدين عموم ًا في مختلف املؤسسات ،إضافة إلى الوزارة
والقطاعات ذات الشأن.
> رابع � � � ًا :تنمية القدرات العلمية واخلبرات العملي� � ��ة في املجال املعلوماتي،
وبن� � ��اء كف� � ��اءات علمية وفنية تخصصي� � ��ة قادرة على مواكب� � ��ة التطور العلمي
والتكنولوجي املتسارع في هذا املجال.
> خامس � � � ًا :بناء أنظمة خدم� � ��ات معلوماتية فعالة تتس� � ��م بالكفاءة والكفاية
الالزم� � ��ة لتلبية احتياجات املؤسس� � ��ات ،وتزويده� � ��ا باملعلومات التي حتتاج
إليه� � ��ا ،إلى جانب تنمية الوعي املعلوماتي ،وزي� � ��ادة دور املعلومات في دعم
التخطي� � ��ط وصناعة الق� � ��رارات ،ووضع اخلطط والبرامج وتقييم مس� � ��ارات
ونتائج تنفيذها.
> سادس ًا :متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في املجال املعلوماتي ،والسعي
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> خفض النفقات واملصاريف التشغيلية.
> تبسيط عمليات تقنية املعلومات.
المرونة المثالية

ت����ق����وم إح�������دى ال����ش����رك����ات ال����رائ����دة
يف م���ج���ال ت���ط���وي���ر ال���ن���ظ���م ب���إع���داد
متطلبات واح��ت��ي��اج��ات م��رك��ز املعلومات
املتواصل لالستفادة من املنجزات الوطنية املتالحقة لهذا التطور ،بهدف بناء
القاعدة التقنية للمعلوماتية ،واالنطالق نحو مجتمع املعلوماتية.
> سابع ًا :إقامة عالقات تعاون متبادل في مجال املعلوماتية ،والسعي لتحقيق
االس� � ��تفادة املمكنة من الفرص التي تتاح بفع� � ��ل تبادل املعلومات واخلبرات،
واإلسهام املشترك في األعمال واألنشطة العلمية املعلوماتية.
ولقد أصبحت أنظمة البيانات مت ّثل عصب األعمال ،حيث يوفر تصميم مركز
بيانات ،تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات ،وبجانب ذلك يحقق:
> االستجابة بسرعة أكبر ملتطلبات أعمال مؤسسات أرباب الطوائف.
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املوحد املرونة املثالية املس� � ��تندة إل� � ��ى البنية في
كم� � ��ا يوفر مرك� � ��ز البيانات َّ
املؤسس� � ��ات أو بيئ� � ��ات موفري اخلدم� � ��ة ،ويدعم عدة أه� � ��داف ،مثل( :الدمج
واحملاكاة الظاهرية .واحلوس� � ��بة اخلاص� � ��ة .والتطبيق� � ��ات أو البنية التحتية
بوصفها خدمة .كما يوفر هذا املركز أنظمة إسناد على مدار الساعة حلماية
جمي� � ��ع األجه� � ��زة ،واحلد  -ما أمكن  -من األعطال أثناء التش� � ��غيل ،وتقدمي
خدمات فنية على مدار الس� � ��اعة ،مبا يشمل الدعم الفني ،وخدمات املراقبة،
وتقدمي التقارير من قبل فريق عمل خبير.
وتؤدي مراكز البيانات في وقتنا احلالي دور ًا حيوي ًا في دعم األعمال ،وتسهم
ف� � ��ي تطوير خدماتها والرقي بها ،دون حاجتها إلى توظيف كادر عمل جديد،
أو زيادة أعداد موظفيها.
كما تو ّفر مراكز البيانات بيئة مثالية الس� � ��تضافة جميع تطبيقات احلاسوب
وتقنية املعلومات والش� � ��بكات ،إلى جانب حماي� � ��ة األجهزة وخوادمها ضمن
وس� � ��ط يتم التحكم به بشكل دقيق .وذلك ضمن مجموعة من احللول املبتكرة
التي تضمن خدمات استضافة آمنة ومميزة ،مثل استضافة خدمات احلوسبة
السحابية ،واستضافة اخلوادم االفتراضية واملكرسة ،إلى جانب استضافة
املواقع اإللكتروني� � ��ة ،والبريد اإللكتروني ،والتعافي من الكوارث ،وغيرها من
خدمات التخزين واإلس� � ��ناد .وهذه اخلدمات املتكاملة تتماشى مع احتياجات
مختل� � ��ف القطاعات  -احلكومي� � ��ة واألهلية  -حيث إنها تع� � ��زز من كفاءتها،
وتساعد في إدارة مختلف أقسامها.
وفي هذا الس� � ��ياق ،أصبح االستثمار في مجال أمن املعلومات أمر ًا ضروري ًا
جلميع القطاعات احلكومية واألهلية  -وليس أمر ًا كمالي ًا أو غير مب ّرر  -ألن
ذلك يتماشى مع العالم احلالي الذي يتسم باالنفتاحية والتواصل ،ويأتي في
ظل االنتشار املتزايد ألجهزة االتصاالت.
توجه املؤسسات نحو تخصيص جزء من ميزانياتها لتطوير بنيتها
ولذا نرى ّ
التحتي� � ��ة املتعلقة بأنظمة املعلومات ،مدركة أن خس� � ��ارة البيانات لها عواقب
س� � ��لبية على جميع أعمالها التش� � ��غيلية ،وقد تؤدي هذه اخلسارة أيض ًا إلى
التأثير سلب ًا على مستوى اخلدمات.
وهنا تبرز أهمية االستعانة مبصادر خارجية ومبراكز حلماية هذه املعلومات،
وهي مراكز بيانات متخصصة ومجهزة مت إنش� � ��اؤها خصيص ًا لهذه الغاية.
وتقدم هذه املراكز خدمات عالية الكفاءة للش� � ��ركات واملؤسسات ،تعمل على
حماية بنيتها التحتية مبا يش� � ��مل أجهزة احلاس� � ��وب والشبكات وتكنولوجيا
املعلومات.
ولهذه املزاي� � ��ا مجتمعة التي تو ّفرها مراكز حماية البيانات ،نس� � ��تخلص أن
االس� � ��تثمار في مجال أمن املعلومات هو مبثاب� � ��ة خطوة ذكية تُقدم عليها أية
ش� � ��ركة تف ّكر إستراتيجي ًا في بناء مس� � ��تقبلها وتواكب التطور السريع الذي
يشهده مجال تكنولوجيا املعلومات بكفاءة وأمان وموثوقية.

مقـــــــال

مرافئ األرواح
في كل عام ومع كل س� � ��انحة حتل الس� � ��تقبال حجاج بيت الله احلرام ،تزدان الس� � ��عودية حكومة وشعب ًا
باس� � ��تقبال ضي� � ��وف الرحمن ،حجاج � � � ًا وعمار ًا قدموا م� � ��ن كل ٍفج وصوب ،وقد كنا ف� � ��ي ووداع هؤالء
الضيوف الكرام بعد أن من الله عليهم بإمتام نس� � ��كهم ،بيس� � ��ر وس� � ��هولة والفضل ف� � ��ي ذلك يعود بعد
توفي� � ��ق الله إل� � ��ى القيادة احلكيمة والرؤي� � ��ة الثاقبة التي يتميز بها خادم احلرمني الش� � ��ريفني الذي ذلل
الصع� � ��اب لتقدمي خدمات راقية بأس� � ��لوب تنظيمي ،ما جعل أداء هذا النس� � ��ك ميس� � ��ر ًا مس� � ��ه ًال مذل ًال
بفض� � ��ل الله تعالى ،حتى حتول احلج إلى رحلة فريدة من نوعها في حياة اإلنس� � ��ان ،فهي رحلة إميانية
وتنقالت روحانية ،ترفرف فيها الروح وينتعش فيها القلب ،يعيش فيها املس� � ��لمون موس� � ��م ًا عظيم ًا من
مواس� � ��م اخلي� � ��ر واألجر ومضاعفة األعمال ،كيف ال وقد أخبرنا الل� � ��ه تعالى في كتابه الصادق عن حال
َّاس َت ْهوِ ي ِإلَ ْيهِ ْم) ،إنه لتعبير قرآني عجيب ودقيق ،فلم يقل:
َاج َع ْل َأ ْف ِئ َد ًة منِ الن ِ
قل� � ��وب هؤالء احلج� � ��اج (ف ْ

َاج َع ْل َأ ْف ِئ � � � َدةً) ،فالكالم منصب على هذه األفئدة والتي وصفها بأنها
(اجع� � ��ل الناس يأتون) ،بل قال( :ف ْ
ته� � ��وي! والهوى هو امليل الش� � ��ديد ،ف� � ��إذ ًا ..ال نعجب عندما نرى حاج ًا قد بلغ م� � ��ن العمر عتي ًا وانحنى
ظهره وابيض ش� � ��عره ورق عظم� � ��ه يأتي من أقصى أطراف األرض ويتحمل املصاعب والش� � ��داد ليحج
ه� � ��ذا البي� � ��ت العتيق ..نع� � ��م ..ال نعجب من ذلك إذا فهمن� � ��ا أن القلب مجذوب نحو ه� � ��ذا البيت وقد أثر
في� � ��ه ذلك النداء اإللهي األزلي على لس� � ��ان اخللي� � ��ل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والس� �ل��ام،
فج� � ��اء هذا القلب مس� � ��تجيب ًا ملبي ًا حتى يروي ظمأ قلب� � ��ه ولهفة روحه بحضور هذه املش� � ��اعر العظام.
البيت وطاف به عند قدومه ،ثم انطلق إلى
فهنيئ ًا ملن أوصله الله تعالى إلى هذه األرض املقدس� � ��ة فح ّيا
َ
من� � ��ى بيوم التروي� � ��ة وارتوت لهم القلوب وفازوا باملطلوب ،ثم وقفوا بعرفات الله وهناك حضروا مش� � ��هد
التجلي اإللهي األعظم ،فما غابت ش� � ��مس ذلك اليوم إال وغابت معها الذنوب فس� � ��كبت العبرات وقضيت
احلاجات وأجيبت الدعوات ،ثم ازدلفوا إلى املزدلفة ( َف ِإ َذا َأف ْ
َض ُت ْم مِ نْ َع َرفَات فَا ْذ ُك ُروا اللَّ َه عِ ْن َد المْ َ ْش � � � َعرِ

الحْ َ َر ِام) ،ثم وصلوا إلى منى ورموا جمرة العقبة ثم وفدوا إلى بيت الله جل جالله فطافوا ركنهم وسعوا،

وقد ظفروا مبا له قد أتوا ،ثم استقروا مبنى ،حيث نالوا كل املُـنى ،ثم طافوا مودعني بيت الله احلرام،
وقد حط الله عنهم األوزار واآلثام وطابت لهم األيام و ُغمروا بالنعم من ذي اجلالل واإلكرام.
وطلب الدعاء
إن مما ينبغي أن يغتنم في مثل تلك األيام هو اإلتقان والتفاني في خدمة احلجاج ووداعِ هم
ُ
منهم ،وقد أمتوا نسكهم ورحلوا؛ ألنهم يرجعون وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ُولدوا ،فهم أصفياء أنقياء
أتقياء وصحائفهم بيضاء ويس� � ��تجاب منهم الدعاء ،وقد أرش� � ��د لذلك سيد األنبياء عليه الصالة والسالم
فقال (اللهم اغفر للحاج ،وملن استغفر له احلاج).
ونحن في هذا البلد األمني مواطنون ومقيمون بعد أن تشرف اجلميع باملساهمة في خدمة احلجيج وعلى
رأس� � ��هم قائد مس� � ��يرتنا امللك الصالح خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني وسمو ولي ولي
العهد وكافة املسؤولني من مدنيني وعسكريني وإعالميني وكشافة وغيرهم من املطوفني واألدالء وأصحاب
حمالت حج الداخل وكل اجلنود املجهولني الذين يبتغون فض ًال من الله ونعمة في ميدان خدمة وفود بيت
الله العتيق ،نأمل أن يش� � ��ركنا الله في دعوات احلجاج لنن� � ��ال معهم الفوز بالدنيا واآلخرة ..اللهم تقبل
حجهم ،وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعني.

حامت بن حسن قاضي
مستشار وزارة احلج

منجزات
بإشراف الهيئة التنسيقية ألرباب الطوائف

مكتب إرشاد الحافالت ..منجزات
تؤكدها الحقائق واألرقام
مكة المكرمة :الرفادة
يعد مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج ،أحد منظومة خدمات احلج ،وأحد سلسلة حلقات النقل يف احلج ملا يؤديه من أدوار
مهمة يف إرشاد حافالت احلجاج ،وحتقيق سرعة وصولها ملقرات مجموعات اخلدمة امليدانية اخلاصة مبؤسسات الطوافة يف
مكة املكرمة ،وباملؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة ،وذلك بإشراف الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،بالتعاون
مع النقابة العامة للسيارات التي تعمل بكل طاقتها لتذليل كل الصعاب التي تواجه احلجاج وتأمني احلافالت املناسبة
وتهيئتها لهم لينعموا بحج كرمي ،ومبتابعة وزارة احلج .وقد أنشئ املكتب بقرار من مجلس الوزراء املوقر بهدف راحة وتسهيل
تنقالت ضيوف الرحمن ،ورفع معدل احلافالت الناقلة للحجاج ،واختصار زمن وصولها ،وخفض نسبة ضياعها وعدم وصولها
إلى األماكن املراد الوصول إليها ،وتوخي اجلوانب األمنية واإلرشادية يف رحالت نقل احلجاج ،وتطوير اخلدمات اإلرشادية
والعناية باحلجاج ،ليحقق املكتب الكثير من املنجزات يف مواسم احلج السابقة بصفة عامة ،ويف موسم حج عام 1435هـ بصفة
خاصة ،وذلك بتوفيق اهلل سبحانه وتعالى ،وبفضل ما وفر له من دعم وإمكانات ،أسهمت يف أن يقوم ب��أدواره بالصورة املثلى.

وإيصالهم إلى املس� � ��اكن املخصصة لهم بكل يسر وسهولة ،حلظة وصولهم
األراضي املقدسة.
االهتمام بالتقنية

جاهزية واستعداد

يقوم مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج برفع جاهزية واستعداد جميع
محطاته وإداراته وأقس� � ��امه – باإلضافة إلى فرعه باملدينة املنورة  -وهي:
(محط� � ��ة جدة ،ومحطة مط� � ��ار األمير محمد بن عبدالعزي� � ��ز الدولي باملدينة
املنورة ،ومحطة اجلموم ،وكذلك محطة اس� � ��تقبال طريق مكة املكرمة – جدة
الس� � ��ريع (الشميس� � ��ي) ،ومحطة الهجرة باملدينة املن� � ��ورة ،ومحطة كيلو 8
باملدين� � ��ة املنورة) ،وذلك قبل انطالق أعماله في كل موس� � ��م حج ،حيث تبدأ
أعماله في أول ش� � ��هر شعبان من كل عام ،وتنتهي في نهاية شهر صفر من
الع� � ��ام التالي ،هذا بجانب القيام بكامل االس� � ��تعدادات في جميع املجاالت
الستقبال حجاج بيت الله احلرام ونقلهم.
وحقق املكتب أرقام ًا قياس� � ��ية وغير مس� � ��بوقة في مختلف مجاالت عمله ،في
مرك� � ��زه الرئيس مبكة املكرمة ،وبفرعه باملدينة املنورة ،من خالل اس� � ��تنفار
طاقاته البشرية في استقبال احلافالت القادمة من املنافذ املختلفة ،وتوجيهها
وإرش� � ��ادها ،وإيصالها ،ومضاعفة اجلهد ،وجتويد العمل ،واالرتقاء باألداء،
وتق� � ��دمي كل ما ميكن خلدمة حجاج بيت الله احلرام ،واحلرص كل احلرص
على حسن استقبالهم باالبتسامة ،وتقدمي باقات الورد إليهم عند وصولهم،
وبذل جميع الطاقات واإلمكانات لتقدمي أرقى اخلدمات التي حتقق راحتهم

وقد واكب ذلك اهتمام كبير بجانب التقنية ،بتوظيفها وتس� � ��خيرها والتوسع
في اس� � ��تخداماتها ،وذلك بتحديث املوقع اإللكترون� � ��ي للمكتب ،ليتم التقدمي
للوظائ� � ��ف آلي ًا وعن طريق� � ��ه ،وذلك بتعبئة االس� � ��تمارة اإللكترونية اخلاصة
بالتوظي� � ��ف ،وليت� � ��م التعامل مع جميع طلب� � ��ات التوظيف آلي � � � ًا وعن طريق
احلاسب اآللي.
كما س� � � ّ�خر املكتب ش� � ��بكة متكاملة من االتصال الالس� � ��لكي ورقم ًا مجاني ًا
لضم� � ��ان وصول مثالي للحاف� �ل��ات ،عملت على توجيه النداءات واس� � ��تقبال
البالغ� � ��ات الصادرة والواردة ب� �ي��ن جميع إدارات املكت� � ��ب ومحطاته أو مع
اجله� � ��ات األخرى املرتبط� � ��ة بأعماله .كما أكمل تصميم وتش� � ��غيل ش� � ��بكة
حاسوبية لتشغيل املنافذ املؤدية إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة ،وذلك عبر

اهتمام كبير بجانب التقنية بتوظيفها
وت��س��خ��ي��ره��ا وال��ت��وس��ع يف استخداماتها
وحت������دي������ث م����وق����ع����ه اإلل����ك����ت����رون����ي
م����واك����ب����ة ال���ع���ص���ر وت����وظ����ي����ف ش��ب��ك��ة
متكاملة م��ن االت���ص���ال ال�لاس��ل��ك��ي ورق��م
مجاني لضمان وص���ول مثالي للحافالت

ترسيخ ش��ع��ار( :خ��دم��ة احل��ج��اج ش��رف..

إحصاء للرحالت واحلافالت للموسم الثاني 1435هـ
باملدينة املنورة
9

أم���ان���ة ..م��س��ؤول��ي��ة) وش���ع���ار( :إرش����اد

8

احل���اف���ل���ة ..م���ه���ارة ..أخ���ل��اق ..ن��ظ��ام)

7
6
5
4

ميكنة جميع أع��م��ال امل��ك��ت��ب آل��ي�� ًا من

3

خ�ل�ال ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��رام��ج اإلداري����ة
والتقنية التي مت تصميمها لهذا الغرض
ربطه� � ��ا باملقر الرئيس واجلهات ذات العالقة ،من خالل ربط جميع قطاعات
املكتب بشبكة حاس� � ��ب آلي متكاملة ومتطورة باس� � ��تخدام شبكة اخلطوط
الرقمي� � ��ة ،)DSL( :وقد مت تصميم الش� � ��بكة لتنفي� � ��ذ العمليات محلي ًا على
اخلوادم احمللية للمواقع الرئيسة ،ومن ثم مزامنتها مع املوقع الرئيس ،كما
مت توفير العدد الكافي من أجهزة احلاس� � ��ب اآلل� � ��ي وملحقاته ،وزيادة عدد
أجهزة اخلوادم )Servers( :لتتناسب مع تصميم الشبكة اجلديدة ،وذلك
لضمان سير العمل على أكمل وجه.
كم� � ��ا مت توفير ما يلزم من برامج أساس� � ��ية وخدمية وبرامج حماية وبرامج
خاصة مبكافحة الفيروسات ،وتصميم الكثير من البرامج التي تخدم أعمال
املكت� � ��ب ،كما متت ميكنة جمي� � ��ع أعمال املكتب آلي ًا من خ� �ل��ال العديد من
البرامج اإلدارية والتقنية التي مت تصميمها لهذا الغرض .ليقوم فريق العمل
بإدخال جميع البيانات الواردة للمكتب إلى قاعدة بياناته ،ليتم متريرها آلي ًا
إلى جميع قطاعات املكتب واجلهات ذات العالقة.
كما مت ربط نظام املكتب اآللي بنظام مؤسسات الطوافة واألدالء لالستفادة
م� � ��ن معلومات أوقات مغادرة احلافالت من محط� � ��ات العمل ،كما مت أيض ًا
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0

ربط بقية مؤسس� � ��ات الطوافة بياني ًا لتكتمل املنظومة .كما مت  -ولله احلمد
 إدخ� � ��ال بعض التطويرات ،من خرائط إرش� � ��ادية ،وعمليات رفع وتصويرجلميع املواقع امليدانية التابعة ملؤسسات الطوافة املختلفة.
وفي مجال االتصاالت الالس� � ��لكية ،فقد مت برمجة جميع األجهزة واحملطات
بجميع الفروع مبكة املكرم� � ��ة ،واملدينة املنورة ،وربطها باملقر الرئيس مبكة
املكرمة.
كم� � ��ا مت جتهيز جمي� � ��ع احملطات التابعة للمكتب ف� � ��ي كل من( :مطار امللك
عبدالعزي� � ��ز الدولي ،ومحطة الشميس� � ��ي ،ومحطة اجلم� � ��وم ،ومحطة مطار
األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة ،ومحطة الهجرة).
كفاءات وطنية

وفيما يختص بتجنيد الكوادر والطاقات البش� � ��رية وحش� � ��دها وتس� � ��خيرها
خلدم� � ��ة حجاج البيت العتيق ،فقد بلغ عدد العاملني كمرش� � ��دين في املكتب
مبكة املكرمة في موس� � ��م حج عام 1435هـ ،أكثر من ( )1300مرش� � ��د ،مت
توظيفهم تباع ًا حس� � ��ب احلاجة ،إضافة إلى تعيني أكثر من ( )600ش� � ��اب

أعداد احلافالت التي مت إرشادها على مستوى منطقة مكة املكرمة خالل موسم حج عام 1435هـ مقارنة بالعام املاضي
إحصائية تراكمية

األيام
 1القعدة

عام 1434هـ

عام 1435هـ

الفرق

النسبة

1

47

46

%98

 2القعدة

1

158

157

%99

 3القعدة

5

295

290

%98

 4القعدة

359

452

93

%21

 5القعدة

579

594

15

%3

 6القعدة

752

724

28-

%4-

 7القعدة

951

897

45-

%6-

 8القعدة

1124

1060

64-

%6-

 9القعدة

1288

1233

55-

%4-

 10القعدة

1576

1530

46-

%3-

 11القعدة

1895

1866

29-

%2-

 12القعدة

2242

2244

2

%0

 13القعدة

2665

2560

105-

%4-

 14القعدة

3078

3027

51-

%2-

 15القعدة

3900

3763

137-

%4-

 16القعدة

4782

4430

352-

%7-

 17القعدة

5512

5080

432-

%8-

 18القعدة

6297

5821

476-

%8-

 19القعدة

7277

6659

618-

%8-

 20القعدة

8389

7578

811-

%10-

 21القعدة

9496

8639

857-

%9-

 22القعدة

10919

9800

1119-

%10-

 23القعدة

12237

11054

1183-

%10-

 24القعدة

13808

12388

1420-

%10-

 25القعدة

15680

14464

1216-

%8-

 26القعدة

17427

16235

1192-

%7-

 27القعدة

18994

17713

1281-

%7-

 28القعدة

20300

19333

967-

%5-

 1احلجة

23463

22334

1129-

%5-

 2احلجة

25162

23854

1308-

%5-

 3احلجة

26714

25644

1070-

%4-

 4احلجة

28501

27556

945-

%3-

 5احلجة

30494

30053

441-

%1-

 6احلجة

31488

31605

117

%0

 7احلجة

31657

32276

619

%2

 8احلجة

31665

32362

697

%2

 9احلجة

31665

32362

697

%2

األعوام

مركز استقبال
الشميسي

مركز استقبال
اجلموم

املجموع

عام 1434هـ

14122

17543

31665

عام 1435هـ

14460

17722

32362

الفرق

518

179

697

رسم بياني مقارن ألعداد احلافالت التي مت إرشادها خالل عام 1435هـ ،مقارنة
بالعام املاضي

عام  1434هـ
عام  1435هـ
الفرق

مركز استقبال اجلموم

مركز استقبال الشميسي
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سعودي في األعمال اإلدارية.
كما قامت الهيئة التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ة أرباب الطوائف باس� � ��تقبال طلبات
التوظيف للعمل بوظائف موسمية بفرع املكتب باملدينة املنورة ،واالستمرار
في النهج الذي تتبعه “الهيئة” في توظيف الكفاءات الوطنية ومحاولة إيجاد
فرص عمل للش� � ��باب السعودي وتأهيلهم لدخول سوق العمل ،وحرص ًا على
توطني جميع الوظائف املوس� � ��مية باإلضافة إلى دعم الش� � ��باب وتشجيعهم
لالنخ� � ��راط ف� � ��ي خدمة ضيوف الرحم� � ��ن زوار مدينة املصطف� � ��ى صلى الله
عليه وس� � ��لم ،وذلك من خالل توظيف أكثر من ( )1.000ش� � ��اب س� � ��عودي
للعمل كمرش� � ��دين ،خضعوا لدورات تدريبية مكثفة في مهارات التواصل مع
احلجاج ،كما مت إطالعهم على آلي� � ��ات العمل امليداني ،لتمكينهم من القيام
مبهامهم وأعمالهم بكل كفاءة ،ولضمان إيصال احلافالت إلى مقرات سكن
احلجيج في املدينة املنورة بأس� � ��رع وقت وبكل يسر وطمأنينة ،لينعم احلاج
برحل� � ��ة عمره .بعد أن متت دراس� � ��ة جميع طلبات التوظي� � ��ف من قِ بل جلنة
متخصصة للمفاضلة بني املتقدمني على أس� � ��اس ع� � ��دة معايير ،من أهمها
اخلبرات الوظيفية الس� � ��ابقة ،ومعرفة جميع الطرق والش� � ��وارع الرئيس� � ��ة
باملدينة املنورة .مع تش� � ��جيع املرشدين املتميزين وحتفيزهم بحصولهم على
شهادات خبرة عن فترات عملهم ،ومكافآت مجزية تصل إلى ( )6آالف ريال
خالل موسم احلج.
االحصاء للرحالت واحلافالت للموسم األول باملدينة املنورة
1435هـ
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وتشرف منس� � ��وبو املكتب باملدينة املنورة باس� � ��تقبال ضيوف الرحمن زوار
املس� � ��جد النبوي باملدين� � ��ة املنورة ،القادم� �ي��ن عبر املناف� � ��ذ البرية واجلوية،
والترحيب بهم ،وتقدمي بعض الهدايا العينية لهم ،والتي تضمنت مظلة واقية
من أشعة الشمس ،وس� � ��جادة صالة ،وسبحة ،وكمامة طبية ،كهدايا لهؤالء
احلج� � ��اج حتمل ذكرى من أطهر البق� � ��اع .هذا بجانب التفاني في خدمتهم،
وتقدمي جميع التسهيالت لهم ،من خالل إيصال احلافالت املخصصة لنقلهم
بالرحالت الداخلية في املدينة املنورة إلى وحداتهم السكنية املخصصة لهم،
بالتنسيق مع املؤسسة األهلية لألدالء ،وفرع وزارة احلج باملدينة املنورة.
تأهيل وتدريب

ولتأهيل هذه الكوادر وتدريبها ورفع قدراتها وتنمية مهاراتها ،لتجنيدهم في
خدمة ضيوف الرحمن خالل حج عام 1435هـ ،قام املكتب  -وبالتعاون مع
مركز متخصص ف� � ��ي التدريب والتطوير  -بتنظيم دورتني تدريبيتني جلميع
املرش� � ��دين ،وذلك لتأهيلهم جلميع األعمال امليداني� � ��ة ،والتعامل مع ضيوف
الرحمن بص� � ��ورة الئقة ،وتعليمهم بعض اللغ� � ��ات احليوية التي متكنهم من
مخاطبة احلجاج وحتقيق مطالبهم في أسرع وقت ممكن.
ويأت� � ��ي ذلك من باب اهتم� � ��ام الهيئة التنس� � ��يقية وإدارة التدpريب باملكتب
بالتدري� � ��ب ،والت� � ��ي أخذت عل� � ��ى عاتقها إط� �ل��اق برامج تطوي� � ��ر اإلداريني
واملرش� � ��دين من خالل العديد من ال� � ��دورات التدريبية والتأهيلية التي تتناول
اجلانب النظري والتدريب امليداني مل� � ��ا لهذه الدورات من تأثيرات إيجابية،
وإس� � ��هام في رفع معدالت األداء وإتقان العمل ،مما يسهم في تطوير العمل
لتحقي� � ��ق الفاعلية والكفاءة املطلوبة لرفع ج� � ��ودة العمل وموثوقية األداء لدى
العاملني باملكتب.
وق� � ��د مت التركيز في هذه البرامج التدريبية على العمليات اإلرش� � ��ادية ،مبا
في ذلك دور املرش� � ��د ومهامه وواجباته ،من خالل( :دليل املرشد ،واخلرائط
اإلرش� � ��ادية ،والعالقات اإلنسانية التي تسهم وتساعد في كيفية التعامل مع
اآلخري� � ��ن) ،كما مت في هذا العام االهتمام مبوضوع( :مبادئ اإلس� � ��عافات
األولية) ،وذلك بتعريف املرش� � ��دين بأولويات وطرق اإلس� � ��عافات األولية ،ملا
له� � ��ا من أهمية أثناء العمل أو الرحلة اإلرش� � ��ادية ،وذلك بالتعاون مع إدارة
التدريب بالش� � ��ركة الس� � ��عودية للكهرباء من خالل املدرب املعتمد لديهم من
هيئة الهالل األحمر السعودي.
كما ش� � ��ارك املكتب الرئيس مبكة املكرمة ف� � ��ي البرنامج التوعوي والتدريبي
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مقارنة بني إحصائية للرحالت واحلافالت يف املوسم األول حلج عام 1434هـ وحج عام 1435هـ
االحصاء للرحالت واحلافالت للموسم األول باملدينة املنورة
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مــكة

جــدة

الس� � ��ائقني باألنظمة والتعليمات املتعلقة بتنظيم النقل لضمان س� �ل��امة
ضيوف الرحمن ،مبشاركة جهات حكومية.
وقد متثلت مش� � ��اركة مكتب إرشاد احلافالت في هذه الدورة التدريبية
التي اس� � ��تمرت ملدة ( )9أيام ،مبحاضرة بعنوان( :وجود املرش� � ��د في
احلافل� � ��ة مهم بالنس� � ��بة لك ،فاحرص على االس� � ��تماع إلى توجيهاته)،
وذلك بتوضيح أهمية املرش� � ��د باحلافلة ودوره أثناء الرحلة اإلرشادية،
وال س� � ��يما أنه مهيأ لذلك عن طريق الدورات التدريبية والتأهيلية للقيام
مبهامه األساسية في إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج إلى مقر مكاتب
اخلدمة امليدانية باستخدام اخلرائط اإلرشادية ،وكذلك مت تنبيه جميع
س� � ��ائقي حافالت النقل بأهمية الدخول إلى مراكز االستقبال والتوجيه
(اجلموم ،والشميس� � ��ي) وع� � ��دم جتاوزها ،وذلك لتزويدهم باملرش� � ��دين
املؤهلني من قبل مكتب إرشاد احلافالت.
أرقام قياسية

لس� � ��ائقي حافالت شركات نقل احلجاج ،والذي ُعقد مبقر شركات احلافالت الناقلة
للحجاج مبش� � ��اركة ( )7جهات حكومية متخصصة هي( :اإلدارة العامة للنقل في
وزارة احلج ،وأمن الطرق ،وإدارة مرور العاصمة املقدس� � ��ة ،وإدارة الدفاع املدني،
وإدارة السموم بوزارة الصحة ،ومستشار وزير احلج للتوعية الدينية الشيخ أحمد
احلريبي ،ومسؤولي النقابة العامة للسيارات) ،هذا باإلضافة إلى الهيئة التنسيقية
ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،ممثلة في مكتب إرش� � ��اد احلاف� �ل��ات الناقلة للحجاج،
حي� � ��ث مت إخضاع أكثر من ( )9آالف س� � ��ائق له� � ��ذا البرنامج قب� � ��ل أن ينضموا
إل� � ��ى العمل في نقل احلجاج ،وتأهيلهم من خالل بع� � ��ض البرامج التوعوية بجانب
تدريبهم .وهدف البرنامج إلى ترسيخ شعار وزارة احلج( :خدمة احلجاج شرف..
أمانة ..مسؤولية) ،وكذلك شعار( :قيادة احلافلة ..مهارة ..أخالق ..نظام) ،وتوعية

ت������دري������ب ج����م����ي����ع امل�����رش�����دي�����ن ع��ل��ى
ال��ت��ع��ام��ل ال�ل�ائ���ق م���ع احل���ج���اج وتعليمهم
ب���ع���ض ال���ل���غ���ات احل���ي���وي���ة مل��خ��اط��ب��ت��ه��م
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وحققت هذه الكفاءات الوطني� � ��ة املدربة واملؤهلة الكثير من اإلجنازات
واألرق� � ��ام القياس� � ��ية ،خاصة في أيام الذروة التي يتم فيها اس� � ��تقبال
نح� � ��و ( )2.000حافلة في اليوم الواحد ،والقي� � ��ام بجميع اإلجراءات
الالزم� � ��ة لها في وقت وجيز ،ويقوم املرش� � ��دون باصطحابها إليصالها
إلى مجموعات اخلدمة اخلاصة بها بكل يس� � ��ر وسهولة ،وفي أقل وقت
ممكن.
فعلى سبيل املثال ال احلصر بلغ عدد احلافالت التي استقبلتها محطة
(اجلموم) بتاريخ 1435/11/25هـ ،نحو ( )1600حافلة ،حملت نحو
( )60.000حاج ،وكذلك األمر ف� � ��ي محطة (كيلو  )9باملدينة املنورة،
والتي استقبلت في اليوم نفسه أكثر من ( )2.000حافلة.
وبلغ عدد احلافالت التي اس� � ��تقبلتها محطة (اجلموم) ،خالل الفترة
م� � ��ن أول ذي القعدة إلى تاريخ 1435/11/27هـ ،نحو ()11.000
حافلة ،حمل� � ��ت نحو ( )500.000حاج .وفي محطة (الشميس� � ��ي)
في التاريخ نفس� � ��ه ،مت اس� � ��تقبال ( )7.500حافلة ،على متنها نحو
( )340.000حاج.

مقـــــــال

كتب ُ
تاريخ
متى ُي ُ
الحجاز؟!
علماء ِ
ِ
ه ّيأ الله سبحانه وتعالى للحرمني الشريفني أنْ يكونا قبلة املصلني والزائرين للمسلمني من جميع أنحاء
وتوجه ًا؛ وهذه
العالم اإلس� �ل��امي؛ حيث
يجتمع فيهما ما ال ميكن جمعه من البش� � ��ر في ٍ
ُ
مكان آخر عدد ًا ُّ
بح ّد ذاتها نعمة كبرى ومنفعة عظمى في صناعة التغيير على مستوى الدول واألفراد.
وظلّت رحاب املسجدين احمل ّرمني موئ ًال للعلم والعلماء ومقصد ًا لطالب العلم وأرباب املعارف والعلوم على
مدى قرون اإلسالم الطويلة؛ يش ّدون رحالهم لتلك املقاصد العظيمة ،ويقطعون الفيافي والبلدان ليختموا
وخاصتهم الذين ارتضاهم جيران ًا لبيته
وص ْح ٍبة في ِح َمى أهلِ الل ِه
حياتهم
ٍ
ّ
وعلم ش� � ��ريف ُ
بجوار مبارك ٍ
وب ْي ِت نب ّي ِه املصطفى عليه وعلى آله أفضل الصالة والسالم.
وات وأ ْروقة املس� � ��جد احلرام بالعلماء اجلبال في أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن
لقد ُمل َئ ْت َح َص ُ
طالب العلم من كل أنحاء الدنيا ،وامت ّدت آثا ُرهم مع تالميذهم
اخلامس عش� � ��ر الهجريني ،كانوا َم ْقصد
ِ
األديب عمر عبداجلبار ق َبس ًا
متد ًا ميأل اخلافقينْ ِ ؛ وقد د ّون
إلى بلدانهم ،وأصبح علْ ُم احلرمني الشريفني مُ ْ
ُ
من ذلك النور الذي ع ّم احلرمني ِ
بس َي ٍر ُموجزة لعلمائه األجالء في كتابه “سير وتراجم بعض علمائنا في
واحد منهم كان مدرس � � � ًة في التربية والتعليم ،أمثال املشايخ :أبوبكر
القرن الرابع عش� � ��ر للهجرة” ،كل ٍ
بن س� � ��الم البار ،أحمد ناضرين ،بكر بابصيل ،جمال مالكي ،حس� �ي��ن حبشي ،خليفة النبهاني ،درويش
عجيمي ،رحمة الله العثماني ،س� � ��الم ش� � ��في ،صالح س� � ��عيد مياني ،عباس املالكي ،عبداحلميد قدس،
عبدالرحمن دهان ،عبدالله غازي ،عمر حمدان ..وغيرهم الكثير ممن أدرك َ
بعضهم وترجم لهم في كتابه
السابق.
الس َير املك ّية لعلماء احل َرم
وقد أشار في مقدم ِة كتاب ِه إلى أنّ هناك جزء ًا آخر للكتاب َيستكمِ ُل فيه بقي َة ّ
العصر املُزدهر علم ًا وعلما َء ل� � ��م يأخذوا حقهم في ذاكرة أجيالِ
اليوم الذين
ُمت ّمم � � � ًا عِ قد ُه الذهبي لذلك
ْ
ِ
ممن ينتس� � ��بون إليهم دم ًا لم يت ّمموا تلك الصلة بالعلم ونش� � ��ر نتاج
ْ
انقطعت صلتُهم بأولئك األعالم حتى ّ
اآلباء واألجداد الذين كانوا مفخرة البالد والعباد ،وم ّرت السنوات وال ُعقود ولم يظهر ذلك اجلزء التاريخي
كتب تاريخ علماء احلجاز املشرِ ق املُش ِّرف ألجيال اليوم؟!
املت ّمم! فمتى ُي ُ
وصدق عالمة احلجاز السيد علوي بن عباس املالكي حني أنشد:
��������������������اء م���������ض���������وا ن�������ح�������و رب������ه������م
ف�������ل�������ل�������ه آب�
ِ
ٌ
ً
ج������ل������ي���ل��ا م������ؤب������دا
وق������������د خ������ل������ف������وا ذك�����������������ر ًا
حت��������ل��������وا ب���������أخ����ل����اق ال�������ك�������ت�������اب وس���������ارع���������وا
����ي�����دا
إل����������ى امل��������ج� ِ
�������د ي�����ب�����ن�����ون ال������ف������خ������ار م�����ش� ّ
ف�������س�������ل م�������ك�������ة ال������������غ������������راء ع������ن������ه������م ف�����إن�����ه�����ا
�����ج������ل يف ت������اري������خ������ه������ا ال������ف������ض������ل م����س����ن����دا
ت������س� ّ
وس����������ل ع�����ن�����ه�����م ال�����ب�����ي�����ت احل���������������رام ف�����ك�����م إل�����ى
ح������������ن م����ن����ش����دا
دروس��������ه��������م��������و م���������ن ح��������ول��������ه
ّ
خ�������ص�������ه�������م م��������واله��������م��������و ب���������ج���������واره
ل�������ق�������د
ّ
�������ة س������رم������دا
ف����������ف����������ازوا ب����ت����ض����ع����ي����ف امل��������ث��������وب� ِ
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ذاكرة المهنة
كان الحجاج يحملونه على أكتافهم لصغر سنه أثناء قيامه بخدمتهم

الدليل الشيخ مصطفى زيتوني..
( )8عقود في خدمة ضيوف الرحمن
المدينة المنورة :عماد الدين خلف اهلل
مهنة (األدالء) ..أو كما كانت تسمى يف السابق
(مزوري املسجد النبوي) أو (الداعني) تزخر بكثير
من القامات السامقة من الرواد الذين أفنوا زهرات
شبابهم يف خدمتها على مدى عقود طويلة ،ليسهموا
يف صنع ما واكبته من حتوالت ،وما حدث فيها من
قفزات ،وم��ا م��رت به من محطات ط��وال السنوات
املاضية ،وليكونوا شهود عصر على تطوراتها ..فال
تذكر تلك املهنة التي احتضنتها املدينة املنورة ،إال
ويتبادر إلى الذهن اسم الشيخ مصطفى زيتوني -
رحمه اهلل  -مقرون ًا بأعمال البر واإلحسان ،وسيرته
العطرة بحب اخلير ،والتفاني يف خدمة ضيوف
الرحمن ،زوار مسجد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم.

ع��م��ل يف ه���ذا امل��ج��ال ال��ش��ري��ف ويف
خ��دم��ة احل��ج��اج م��س��اع��د ًا ل��وال��ده
وه���و ص��ب��ي يف س��ن اخل��ام��س��ة عشر
أش���اد ب��ه األم��ي��ر عبدالعزيز ب��ن ماجد
عندما شاهده وهو يستقبل احلجاج ويقوم
بخدمتهم بنفسه وه��و يف سن متقدمة

ُو ِل� � ��د الش� � ��يخ مصطفى زيتوني ونش� � ��أ وترعرع في ثرى طيب� � ��ة الطيبة،
وترعرع في أروقة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ،وعمل في خدمة
احلج� � ��اج منذ نعومة أظفاره مس� � ��اعد ًا لوالده وأخيه األصغر ،حيث كان
احلجاج يحملونه على أكتفاهم لصغر س� � ��نه حتى يس� � ��معون صوته وهو
يلقنهم األدعية ويقوم بواجبات زياراتهم .وتش� � ��رب ش� � ��رف خدمة احلاج
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زائر املسجد النبوي ،ونشأ على بذل الغالي والنفيس في سبيل إرضائه،
وترعرع على العمل على راحته ،وذلك منذ وصوله إلى هذه املدينة النبوية
املباركة ،وإلى حني مغادرتها لها.
وق� � ��د كان ذلك إب� � ��ان حقبة العمل الف� � ��ردي ،وحتى صدور قرار إنش� � ��اء
املؤسس� � ��ة األهلية ل� �ل��أدالء ،بالقرار ال� � ��وزاري رق� � ��م /324ق/م وتاريخ

لتوح� � ��د طائف� � ��ة األدالء ،وتؤس� � ��س أعمالهم ،وتقنن
1405/08/05ه � � �ـِّ ،
جهوده� � ��م ،ولتنطلق في أعماله� � ��ا اإلدارية واملالي� � ��ة وامليدانية من خالل
العدي� � ��د من األنظم� � ��ة والتعليمات واللوائح التي تنظ� � ��م أعمالها ،ولتؤدي
واجباتها ومس� � ��ؤولياتها التي من أهمها إعداد خطة تشغيلية عامة ترتكز
في إجراءاتها ومنطلقاتها على أسس وقواعد تستمد عناصرها الرئيسة
من خطط فرعية جلميع قطاعات املؤسسة ومجالسها التنفيذية ومكاتبها
املس� � ��اندة ،ولتنطلق من خ� �ل��ال قطاعاتها املتنوعة لتغطي� � ��ة جميع أوجه
النشاط واألعمال التي تتشرف بتقدميها لضيوف الرحمن ،والتي تتطور
من موس� � ��م حج آلخر ،لتواكب مع ما يصدر م� � ��ن أنظمة وتعليمات ،وما
يحدث متغيرات ،تتعلق بوسائل تقدمي اخلدمات الواجب تقدميها للحجاج
الكرام ،ولتراعي هذه اخلطة التشغيلية االحتياجات واملتطلبات الضرورية
لتنفيذها من كوادر بش� � ��رية ،ومخصصات مالية ،واحتياجات تقنية وآلية،
وغيرها من املتطلبات الضرورية لتنفيذها.
وقد س� � ��اهم في تلك الفترة في مجلس إدارة “األدالء” التأسيس� � ��ي عند
قيام املؤسس� � ��ة في عام 1405هـ ،ومن ثم من� � ��ذ عام  1407وحتى نهاية
ع� � ��ام 1414هـ ،من خالل توكيل ابنه املهن� � ��دس عبدالرحمن بالعمل نياب ًة
عنه في املؤسس� � ��ة ،والذي تبوأ عدة مناص� � ��ب ،حتى أصبح نائب ًا لرئيس
مجلس اإلدارة.
سيرة ومسيرة

ُولِد الدليل الش� � ��يخ مصطفى محمد بكر عمر زيتوني – طيب الله ثراه -
عام 1340هـ باملدينة املنورة ،وترعرع في رحاب املسجد النبوي الشريف،
ودرس في كتاتيبه ،واس� � ��تكمل دراسته في مدرسة العلوم الشرعية ،التي
تعلم فيها القراءة والكتابة.
وبدأ – يرحمه الله  -العمل في هذا املجال الشريف وفي خدمة ضيوف
الرحمن مس� � ��اعد ًا لوالده الدليل الش� � ��يخ محمد بكر عمر زيتوني ،وكان
في معيتهما أخوه األصغر حس� � ��ن زيتوني ،لينال ش� � ��رف خدمة حجاج
البيت العتيق ،زوار املس� � ��جد النبوي الش� � ��ريف من� � ��ذ نعومة أظفاره ،في
أعمال الزيارة في احلرم النبوي ،وفي مجال اصطحاب احلجاج والزوار
لزيارة أهم مزارات املدينة املنورة ،ومواقعها األثرية والدينية ،والتي منها
بقيع الغرقد ،وجبل وش� � ��هداء أحد ،واملس� � ��اجد املعروفة ،وكذلك عمله في
مجال اإلس� � ��كان ،وإسهاماته في تسكني احلجاج ،ومرافقتهم للسكن في
منزل والده ،وفي مقرات سكنهم املتفرقة في أحياء املدينة املنورة ،ليسهم
ب� � ��أدوار كبيرة ،ويقوم بأعمال مقدرة من خالل بيت (الزيتوني) في خدمة
وفود الله ،حيث كانت كل جنس� � ��ية من جنس� � ��يات احلجاج والزوار تُخدم
بواس� � ��طة عائلة معينة من عائالت املدين� � ��ة املنورة ،أو من بيوتها املعروفة
والعاملة في طائفة “األدالء” ،وفي هذا املجال الشريف.
وبع� � ��د وفاة والده ف� � ��ي نحو عام 1455-1454هـ ،ترأس الدليل الش� � ��يخ
مصطف� � ��ى زيتوني أعمال عائل� � ��ة (الزيتوني) وأصبح املس� � ��ؤول الرئيس
واملباش� � ��ر عنها ،وكان وقتها يبلغ من العم� � ��ر نحو  15عام ًا ،ليتولى هذه
املهمة وهو في س� � ��ن صغيرة وفي فت� � ��رة مبكرة من عمره ،وكان يعمل –

ك�����ان ش����ع����اره (غ���ل���ب���ون���ا ب���ال���ف���ل���وس..
وغلبناهم باجللوس) ال��ذي يعني الصبر
ع��ل��ى ال��ع��م��ل واإلش������راف امل��ب��اش��ر عليه
ش������ارك يف ب���ع���ض ال����ق����رارات
ال�����ت�����اري�����خ�����ي�����ة اخل�����اص�����ة
مب��ؤس��س��ات أرب�����اب ال��ط��وائ��ف
بصفة خاص� � ��ة  -في خدمة احلجاج القادمني م� � ��ن دول مجلس التعاون
اخلليجي ،وإلخالصه وتفانيه في خدمتهم ،ملع اس� � ��مه وس� � ��طهم ،واشتهر
بينهم ،وأصبح معروف ًا لدى حجاج تلك الدول ،وكذلك لدى كبار املسؤولني
فيها .وقد كانت لدول اخلليج مكانة خاصة في نفسه ،لذا فقد تكبد املشاق
لزيارة جميع هذه الدول بالس� � ��يارات الكبي� � ��رة (اللواري) .كما كان مييل
ململكة البحرين بصفة خاصة ،وكان في فترة (التقارير والس� � ��ؤال) يقوم
بزيارتها بعد كل موسم حج ،عن طريق (السمبوك) ،في رحلة تستغرق من
 15 – 10س� � ��اعة ،كما تنقل بني مدن اململكة العربية السعودية بواسطة
(التري� �ل��ات) ،حيث زار كل من القصيم ،والرياض ،واملنطقة الش� � ��رقية،
وغيرها من مدن اململكة.
ً
وفي تلك احلقبة عاصر كثيرا من شخصيات ،ورجاالت ،وبيوت ،وعائالت
“األدالء” العاملة في ذاك الوقت في خدمة الزوار ،والتي من أش� � ��هرها:
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ع���م���ل رئ����ي����س���� ًا ل���ل���ج���ن���ة ال����س����ؤال
وال����ت����وزي����ع مب���ط���ار امل���دي���ن���ة امل���ن���ورة
وال���ت���ي اس���ت���م���رت مل����دة ( )10س��ن��وات
(بيت حوالة ،وبيت ش� � ��يرة ،وبيت بافقيه ،وبيت أبواجلود ،وبيت العطار،
وبي� � ��ت احليدري ،وبيت الذهبي ،بيت اخلطيري ،وبيت العينوس� � ��ة ،وبيت
الدبور ،وبي� � ��ت الفضائلي ،وبي� � ��ت احلبش ،وبيت الس� � ��مان ،وغيرهم).
وكان من أش� � ��هر املطوفني الذين تعامل معهم في مكة املكرمة ،املطوف
برهان س� � ��يف الدين ،مط� � ��وف احلجاج األفارقة ،واملط� � ��وف عبدالغني
مراد ،واملطوف أحمد عمر جنوم حلجاج إندونيس� � ��يا ،واملطوف الزواوي
واملط� � ��وف البياري – يرحمهم الله جميع � � � ًا  -وقد كان الوكيل في جدة
املرحوم محمود أبوزيد.
سماته وصفاته

ومن أبرز س� � ��ماته وصفاته الش� � ��خصية ،أنه كان محب ًا للرس� � ��ول صلى
الله عليه وس� � ��لم ،وعاش� � ��ق ًا للمدينة املنورة ،كما كان يحرص على خدمة
احلجاج بنفسه ،وقد س� � ��بق وأن أشاد به صاحب السمو امللكي األمير
عبدالعزيز ب� � ��ن ماجد – أمير منطقة املدينة املنورة الس� � ��ابق – حينما
شاهده وهو يس� � ��تقبل احلجاج بنفسه ،ويقوم بخدمتهم وبتوزيع الهدايا
لهم ،وهو في سن قد جتاوزت التسعني عام ًا.
كما كان يحرص على التذكير بتقوى الله في خدمة احلجاج ،واإلخالص
ف� � ��ي العمل ،وبذل اجلهد والعرق للتس� � ��هيل عليه� � ��م ،والعمل على إعطاء
احلجاج حقوقهم كاملة غير منتقصة ،وكان ش� � ��عاره الذي يردده دائم ًا،
ويلقنه ألبنائه وللعاملني معه( :غلبون� � ��ا بالفلوس ..وغلبناهم باجللوس)،
الذي يعني أن احلجاج يدفع� � ��ون بعض األموال نظير اخلدمات املُق ّدمة
54

العدد احلادي عشر محرم 1436هـ

له� � ��م ،إال أننا منتاز عليهم مبمارس� � ��تنا لهذه املهنة اجلليلة بأنفس� � ��نا،
وبإشرافنا املباشر عليها ،وبصبرنا وجلدنا على صعوباتها ومشقاتها.
كما كان يحث دائم ًا على التحلي باألمانة التي كان يعتبرها رأس املال،
وأن املال ليس كل شيء ،بل أن الصدق هو رأس املال احلقيقي.
داو وجهور ،يؤثر على من
وكان قارئ ًا جيد ًا للق� � ��رآن الكرمي ،ذا صوت ٍ
يقوم بخدمتهم في املسجد النبوي الشريف ،أو من يصطحبهم للزيارة،
ومن ش� � ��دة تأثي� � ��ره عليهم أنهم كان� � ��وا يبكون من رق� � ��ة صوته وبالغته
ومنطقه ،حينم� � ��ا كان يقوم بتلقينهم بعض األدعي� � ��ة املأثورة ،واألدعية
اخلاصة بالزي� � ��ارة ،أو عندما كان يترمن بقصائد مدح املصطفى صلى
الله عليه وسلم ،وببعض األهازيج الدينية.
وكذلك من صفاته الشخصية عالقاته اجليدة باملسؤولني ،وحتديد ًا أمراء
منطقة املدينة املنورة الس� � ��ابقني ،ومنهم صاحب الس� � ��مو امللكي األمير
عبداملجيد بن عبدالعزيز – يرحمه الله  -وصاحب السمو امللكي األمير
عبدالعزي� � ��ز بن ماج� � ��د ،الذي زاره في منزله في أي� � ��ام مرضه األخيرة
لالطمئنان على صحته.
كم� � ��ا كان – رحمه الله  -يتص� � ��ف بالعطاء واجلود والكرم الش� � ��ديد،
وميت� � ��از بذاكرة قوية ويحب دائم ًا ذكر األحداث املاضية واس� � ��تعراض
وقائع التاريخ ،وهو ش� � ��خصية اجتماعية ومحبة للناس ،ومن أصدقائه
الذي� � ��ن يعتز بصداقاتهم ،معالي الش� � ��يخ محمد عمر توفيق وزير احلج
األس� � ��بق ،والوكيل الش� � ��يخ محمود أبوزيد  -يرحمه الله  -الذي يعتبر
أول رئيس مجلس إدارة ملكتب الوكالء املوحد .واملطوف الشيخ برهان
س� � ��يف الدين ،مطوف حجاج إفريقيا مبكة املكرمة .وكذلك كان من أعز
أصدقائه الش� � ��يخ عبدالرحيم مبارك عويضة ،الذي كان رئيس ًا جلمعية
البر باملدينة املنورة .والش� � ��يخ إبراهيم شاكر ،والشيخ مصطفى عطار
أمني املدينة املنورة األس� � ��بق .والشيخ أديب صقر الرئيس العام للنقابة
العامة للس� � ��يارات خالل الفترة من عام 1380-70هـ ،والش� � ��يخ أسعد
حمزة شيرة ،وغيرهم كثر.

قرارات تاريخية

وإب� � ��ان فترة حكم جاللة امللك فيصل  -يرحمه الله  -في عام 1400هـ،
وفي عهد معالي وزير احلج األسبق محمد عمر توفيق ،شارك في اتخاذ
بع� � ��ض القرارات التاريخية اخلاص� � ��ة بأرباب الطوائف ،وذلك من خالل
التشاور واملناقشة الدائمة واملستمرة مع املسؤولني آنذاك ،وكذلك حينما
عمل رئيس ًا للجنة السؤال والتوزيع مبطار املدينة املنورة – مطار األمير
محم� � ��د بن عبدالعزيز الدولي احلالي باملدينة املنورة  -والتي اس� � ��تمرت
ملدة ( )10س� � ��نوات ،خالل الفترة من عام 1390-1380هـ تقريب ًا .ومن
أبرز الذين عملوا معه كأعضاء في جلنة السؤال والتوزيع ،الدليل الشيخ
جعفر جندي ،والدليل الشيخ عبدالله شيرة ،ومن الوكالء محمد سبياني،
والشيخ محمد علي سندي – رحمهم الله جميع ًا.
وفي ع� � ��ام 1396هـ ،صدر ق� � ��رار معالي وزارة احل� � ��ج بإلزام احلجاج
بالس� � ��كن لدى “األدالء” ملدة عام – وذلك كتجربة لم تتكرر بعد ذلك -
وترتب على هذا إنشاء جلان الستقبال احلجاج وتوزيعهم على “األدالء”
حسب األعداد اخلاصة بكل جنسية ،وكان – يرحمه الله  -رئيس جلنة
االستقبال والتوزيع اخلاصة باحلجاج العرب ،مبحطة احلجاج القدمية،
والت� � ��ي هي محطة قطار احلجاز والتي كانت محطة الس� � ��تقبال حجاج
اجلو بباب العنبرية “االستسيون” ،التي تعتبر في الوقت احلالي إحدى
أبرز املعالم العمرانية واألثرية اإلسالمية مبنطقة املدينة املنورة.
وق� � ��د تلى تلك الفت� � ��رة الرجوع للعمل الفردي بش� � ��كله الس� � ��ابق ،وذلك
خالل الفترة من عام 1404-1397هـ ،وحتى إنش� � ��اء مؤسسات أرباب
الطوائ� � ��ف ،وكانت كل تلك املنعطفات متر من خالل كبار رجاالت أرباب
الطوائ� � ��ف ،من مطوفني ،وأدالء ،ووكالء ،وزمازمة ،وذلك باستش� � ��ارتهم
فيها ،وأخذ آرائهم عنها ،حيث متت استشارته – بحكم خبراته وجتاربه
الس� � ��ابقة وأخذ رأيه ،من خالل صديقه في تلك الفترة الوكيل الش� � ��يخ
محمود أبوزيد ،والذي كان بحكم املستشار ملعالي وزير احلج – آنذاك

ع���م���ل يف خ���دم���ة ح���ج���اج دول اخل��ل��ي��ج
وإلخ��ل��اص�����ه وت���ف���ان���ي���ه يف خ��دم��ت��ه��م
مل����ع اس����م����ه وس���ط���ه���م واش���ت���ه���ر ب��ي��ن��ه��م
ك���ان رئ��ي��س � ًا للجنة اس��ت��ق��ب��ال وت��وزي��ع
احل����ج����اج ال����ع����رب مب��ح��ط��ة احل���ج���اج
القدمية بباب العنبرية “االستسيون”
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ن�����ال ش�����رف خ����دم����ة زوار امل��س��ج��د
النبوي منذ نعومة أظ��ف��اره يف أعمال
زي���ارة أه��م امل��واق��ع األث��ري��ة والدينية
 الشيخ عبدالوهاب عبدالواسع – رحمه الله.واس� � ��تمر  -يرحمه الله  -في حبه خلدمة احلج� � ��اج حتى بعد انقطاعه
عن العمل املباش� � ��ر بعد قيام املؤسسة األهلية لألدالء في عام 1405هـ،
وإغ� �ل��اق املكاتب الفردية ،وتكوين أول مجلس إدارة للمؤسس� � ��ة األهلية
لألدالء ،لتكون له إس� � ��هامات وبصمة واضحة في هذا التش� � ��كيل األول،
وذلك من خالل ترش� � ��يح ابنه عبدالرحم� � ��ن للعمل كعضو مجلس إدارة،
وأمني سر لهذا املجلس ،حيث كان  -طيب الله ثراه  -املصدر الرئيس
واألس� � ��اس ملد ابنه عبدالرحم� � ��ن بالرؤى واألفكار واملش� � ��ورة ،واملرجع
األس� � ��اس البنه ،وحتى انتهاء عمل االبن باستقالته عام 1414هـ ،وذلك
بعد تدرجه من رئيس للجنة اإلس� � ��كان املركزية ،ثم نائب ًا لرئيس مجلس
اإلدارة للش� � ��ؤون اإلدارية ،خالل الفترة من عام  1405وحتى نهاية عام
1414هـ .كما كان الدليل الش� � ��يخ مصطفى زيتوني املرجع األس� � ��اس
ألغلب قرارات مجلس إدارة “األدالء” األول ،والذي كان يرأسه الشيخ
عبدالرحمن محمد محمد سعيد دفتردار.
وق� � ��د انتقل إلى رحمة مواله يوم الس� � ��بت املوافق 1434/10/4هـ ،ومت
دفنه في بقيع الغرقد باملدينة املنورة.
قالوا عنه

كتب األستاذ حامت بن حس� � ��ن قاضي ،وكيل وزارة احلج لشؤون احلج
الس� � ��ابق ،واملتحدث الرسمي للوزارة ،املستشار لشؤون احلج مقا ًال في
جري� � ��دة (املدينة) ،في عددها الصادر ي� � ��وم اجلمعة 2013/08/16م،
بعنوان( :دمعة حزن على رجل خدم وفود الرحمن) ،جاء فيه:
56

العدد احلادي عشر محرم 1436هـ

“كان العم مصطفى زيتوني كرمي النفس ،طيب الس� � ��يرة والس� � ��ريرة،
يحرص على الوفاء مع الصغير والكبير ومع وفود الرحمن بشكل أكبر،
حتى يترك لديه� � ��م أطيب الذكريات بعد عودتهم لبالدهم بذكر حس� � ��ن
معاملة أبناء هذا الوطن املعطاء ،الذي يس� � ��عد أبناؤه بالتفاني في أداء
واجب خدمة وإكرام ضيوف الرحمن من املعتمرين والزائرين للمسجد
النبوي الش� � ��ريف ،وعلى رأس� � ��هم خادم احلرمني الشريفني الذي تخلى
عن كل األلقاب ليؤكد عش� � ��قه وحبه لوف� � ��ود الرحمن وخدمتهم ،أمد الله
في عمره وزاده توفي ًقا.
ومما حكاه العم مصطف������ى زيتوني  -رحمه الله تعالى -
أثناء جتاربه في التواصل مع احلجاج إبان العمل الفردي،
وعندم������ا كان يجوب العديد م������ن املطوفني واألدالء اآلفاق
اإلس���ل��امية ليتواصلوا مع احلجاج آنذاك ،ولتقوية اللحمة
فيما بينهم ،أنه ذات مرة عرض عليه مجموعة من احلجاج
الذين وجدوا منه حسن املعاملة أثناء زيارتهم للمدينة املنورة
ومن باب إكرامهم له ،أن يأخذوه في برنامج ترفيهي ليتعرف
على بالدهم ،وكان من بني حلقات البرنامج  -بعد التعرف
عل������ى معالم وآثار تلك البالد والعادات والتقاليد حلجاجها
 هو أخذه إلى أحد دور الس������ينما ملشاهدة بعض األفالماملسرحية الهزلية ،وكان ذلك قبل دخول التلفزيونات للبالد،
يقول رحمه الله“ :فشعرت بش������يء من احلرج ،واعتذرت
بلط������ف ولباقة منهم ألني قلت في نفس������ي أن نظرة هؤالء
احلجاج ملن يأتي من بالد احلرمني الش������ريفني نظرة فيها
الكثي������ر من الثقة واالحترام وحس������ن الظن والتوقير ،وإن
ترددي على مثل هذه القاعات السينمائية رمبا ال يتناسب
من مكانة من يأتي م������ن مثل هذه البالد الغالية مبقاييس
ذلك الزمن” ،يقول :فكنت أعتذر عن الذهاب فقط للحرص
على السمعة.
ومثل هذه القصص والتجارب تش� � ��ير إلى توخي احلذر من ذلك الرعيل
الطي� � ��ب .وهنا نؤكد على أهمية احلرص على الس� � ��معة الطيبة لكل من
أكرم� � ��ه الله بخدمة ضيوف الرحمن بش� � ��كل خاص ،حتى يكون صورة
صادقة وس� � ��في ًرا لوطنه العزيز أمام جموع وفود الرحمن الذين جاءوا
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ..فما أحوجنا إلى القدوة الصاحلة
والتأسي بها.
رحم الله العم مصطفى زيتوني وأسكنه فسيح جناته ،وبارك في أبنائه
ليواصلوا س� � ��يرة أبيهم في املش� � ��اركة في خدمة وفود الرحمن وكسب
دعواتهم .فاللهم أنزل رحماتك على قبره وثبته بالقول الثابت في احلياة
الدنيا وفي اآلخرة ،وبارك في عقبه ،وأجعلهم خير خلف خلير س� � ��لف،
ووف� � ��ق اجلميع لعمل صالح مبرور يبقى س� � ��ناه على م� � ��ر الدهور ..إنك
س� � ��ميع مجيب .وصلوات الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلم ..واحلمد لله رب العاملني.

إصدارات
أصدرته “التنسيقية” وللعام الخامسة عشر على التوالي

“الحج في أرقام” ..أرقام فعلية
وإحصاءات موثقة

جهدصحفيوإعالمي

ي���ع���د م���رج���ع��� ًا

كبير للقائمني على

رئيس ًا لكثير من

أمر “الهيئة” والعاملني

اجل���ه���ات داخ���ل

ف��ي��ه��ا مب��ا ح����واه من

اململكة وخارجها

أخ���ب���ار وف��ع��ال��ي��ات

مل���ص���داق���ي���ت���ه

مكة المكرمة :الرفادة

ً
وانطالقا من حرصها على جتسيد أدوارها املهنية ،وتكريس أعمالها يف مجاالت اإلعالم ،ولتعضيد
لتأكيد اهتمامها بخدمة احلج واحلجاج،
جهود الدولة بصفة عامة ،وجهود وزارة احلج بصفة خاصة ،يف توفير املعلومة الصحيحة واملوثوقة ومن مصادرها األصلية ،وإتاحة استخدامها
لكل مختص ومهتم ،تعمل الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف  -وعقب كل موسم حج  -على إصدار ملف صحفي خاص ،مبسمى
(احلج يف أرقام)ُ ،يعنى باإلحصائيات وبأهم املؤشرات الرقمية يف مختلف مجاالت احلج ،وجلميع اجلهات ذات العالقة ،ليصدر العدد السابع
منه عقب موسم حج عام (1435هـ) ،ولتواصل “الهيئة التنسيقية” إصداره ،وللسنة اخلامسة عشر على التوالي ،وليحمل بني صفحاته التي
جتاوزت الستمائة صفحة ،جميع أخبار شهري ذي القعدة وذي احلجة 1435ه��ـ الرقمية ،وهو جهد صحفي وإعالمي كبير للقائمني على
أمر هذه الهيئة والعاملني فيها ،مبا حواه من أخبار وفعاليات وأرقام ومقاالت رأي ،نُ شرت يف مختلف وسائل اإلعالم( :الورقية ،واإللكترونية،
ووكاالت األنباء ،واملواقع اإللكترونية ،واملنتديات) ،وبالتركيز على ما تضمه من أرقام ،جاءت مرتبة ومفهرسة حسب اجلهة أو القطاع الصادرة
ً
مثيال لها ،يف موسم ذاخر وحافل بكثير من األح��داث واملستجدات ،أال وهو موسم احلج.
منه ،وملا ضمه من معلومات موثقة ،قل أن جتد
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م��ل��ف خ����اص ي��ض��م ( )5أب������واب وي��ع��ن��ى
ب����اإلح����ص����ائ����ي����ات وب�����أه�����م امل�����ؤش�����رات
ال���رق���م���ي���ة يف م��خ��ت��ل��ف م����ج����االت احل���ج
م���ن أق���س���ام���ه :ال���ق���ي���ادة وش������ؤون احل��ج
وف����ع����ال����ي����ات وزارة احل������ج وال���ه���ي���ئ���ة
التنسيقية وم��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف
المحتـويات واألبواب
جاء اإلصدار اجلديد من (احلج في أرقام) في ( )622صفحة ،ومثلّ
جهد ًا كبير ًا في تتبع مواده الصحفية وحصرها وجمعها وترتيبها
وتبويبها ،ومن ثم تصميمه وطباعته وتوزيعه ،في وقت وجيز وقبل انتهاء
أعمال موسم احلج .وتصدرت غالفه صورة كبيرة خلادم احلرمني
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز ،مع عنوان رئيس( :خادم احلرمني
يوجه بتوزيع  1.4مليون مصحف على حجاج اخلارج) .وآخر( :ويأمر
باستضافة  1.000فلسطيني من ذوي الشهداء ألداء مناسك احلج).
ومن أهم محتـويات هذا امللف وأبوابه:

القيادة وشؤون احلج.
فعاليات وزارة احلج.
فعاليات الهيئة التنس� � ��يقية ومؤسس� � ��ات أرباب الطوائف( :املطوفون –
األدالء – الوكالء – الزمازمة).
اجلهات ذات العالقة.
ُكتّاب ومقاالت.

ومن أبرز العناوين واألخبار واملؤشرات الرقمية التي وردت يف باب:
(القيادة وشؤون احلج):

خ� � ��ادم احلرمني يأمر باس� � ��تضافة ( )1.400حاج م� � ��ن ( )74دولة من
مختلف قارات العالم ألداء فريضة حج هذا العام 1435هـ.
خ� � ��ادم احلرمني يوج� � ��ه بتوزي� � ��ع ( )1.4مليون مصح� � ��ف على حجاج
اخلارج.
ً
بتوجيه� � ��ات من وزي� � ��ر الداخلية )120( :متعافيا م� � ��ن اإلدمان يؤدون
مناسك احلج.
وزير الداخلية يوجه باستضافة أسر شهداء ألداء مناسك احلج.
العدد اإلجمالي ( %55 )1.389.053منهم ذكور :وزير الداخلية يعلن
اكتمال دخول احلجاج القادمني من اخلارج.
مدي� � ��ر األم� � ��ن العام يقف على اس� � ��تعدادات األجه� � ��زة األمنية في مكة
واملدينة..
( )1300فرد و( )300سيارة لتنفيذ خطة “ال حج بال تصريح” ..وحجز
( )197مركبة مخالفة..
فيصل بن سلمان تابع استقبالهم ومغادرتهم“ ..أدالء” املدينة تفوج ربع
مليون حاج في يومني..
متابعة مباش� � ��رة من األمير فيصل بن سلمان ..تفويج ( )700ألف حاج
من املدينة املنورة إلى مكة املكرمة..
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توف� � ��ر آالف الوظائف وتتضمن إنش� � ��اء ( )100برج إداري وس� � ��كني
و( )30فندق ًا..
مدينة الـ( )50مليار ًا هدية امللك إلحداث نقلة نوعية في خدمة احلجاج..
فيص� � ��ل بن عبدالله )4( :خطط للخدمات اإلس� � ��عافية و( )3600طبيب في
خدمة احلجاج..
مش� � ��عل بن عبدالله يتفقد مجمع ص� � ��االت احلج :دقيقة و( )104كاونترات
إلنهاء إجراءات دخول ( )3800حاج..
األمير مش� � ��عل يتفقد ميناء جدة ويوجه بتقدمي كافة التس� � ��هيالت حلجاج
البحر..
افتتحه األمير سلطان بن س� � ��لمان واألمير مشعل بن عبدالله)1.743( :
غرفة في أكبر فندق في الشرق األوسط خلدمة احلجاج في مكة املكرمة..
أعلن جاهزية القطاع� � ��ات العاملة في احلج ..أمير مكة املكرمة :توجيهات
القيادة تؤكد على تقدمي أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن..
( )23مليون رحلة لنقل احلجاج ألداء الصلوات في املسجد احلرام..
( )3ماليني ريال غرامات لـ “مهربي احلجاج”..
( )5ماليني حاج يستقرون مبنى اليوم و( )30ألف حافلة لـ “التصعيد”..
أمير مكة املكرمة يوجه ببدء تنفيذ اخلطط امليدانية في يوم التروية..
( )70ألف رجل أمن يشرفون على تصعيد احلجيج إلى منى..
( )100مليون رس� � ��الة نصية بعدة لغات لتوعية ضيوف الرحمن :أمير مكة
يثمن جهود القطاعات األمنية في احلج..
إنهاء إجراءات عبور ( )7آالف حاج عبر منفذ الطوال..
“حالة عمار” ..مشروعات مليونية خلدمة حجاج ( )30دولة..
فعاليات وزارة الحج
ومن أهم األخبار واملؤشرات الرقمية التي وردت يف باب( :فعاليات وزارة احلج):

تعزيز برامج اجلودة في خدمة ضيوف الرحمن..
احلج تراجع خطط فروعها التشغيلية..
متديد مدة سداد “احلج منخفض التكلفة”..
مناقشة اخلطط التشغيلية لشركات حجاج الداخل..
ملي� � ��ون حاج هذا العام :توق� � ��ع وصول ( )1.5مليون ح� � ��اج من اخلارج
والداخل ( )174ألف ًا..
وزير احلج :التصريح لـ( )205شركات..
افتت� � ��ح مرك� � ��ز مراقبة التفويج بطريق مكة ـ جدة ..حجار )6( :مس� � ��ارات
إلكترونية إلنهاء إجراءات احلجاج في ( )3دقائق..
إعادة السكن للطوافة و( )580فرقة ميدانية للمراقبة والرصد ..وزير احلج
من منى لـ “عكاظ” :احلج آمن ..ولن نحابي املؤسسات والشركات املخالفة
وضوابط للتعجل..
ومن أخبار احلج منخفض التكلفة( :استقبال طلبات احلجز إلكتروني ًا بعد
غد :رفع الطاقة االس� � ��تيعابية للحج منخفض التكلفة إلى ( )41ألف ًا .و()35
ألف طلب “حج منخفض التكلفة” خالل س� � ��اعات )551( .ألف زائر لبوابة
ح� � ��ج منخفض التكلفة .تزايد التس� � ��جيل باحلج املخفض بـ( )667ألف زائر
و %5فارق السعر في التنقل بالقطارات .الشريف :احلج املخفض يستقطب
( )41أل� � ��ف حاج عبر البوابة اإللكترونية .و( )60متدرب ًا ومتدربة يخضعون
لورش� � ��ة عمل تدريبية في برامج احلج املنخفض وامليس� � ��ر )53( .شركة في
احلج امليس� � ��ر ..وكيل وزارة احلج :دراس� � ��ة إللغاء تصنيف مخيمات حجاج

الداخل في من� � ��ى .انطالق حجوزات احلج املخفض من ( )2.500إلى ()5
آالف ري� � ��ال .حجز ( )12أل� � ��ف مقعد بحمالت احل� � ��ج املخفضة خالل ()8
س� � ��اعات )55( .ألف ًا ينتظرون تأكي� � ��د حجزهم في “حج منخفض التكلفة”.
و( )4شروط للحج منخفض التكلفة )6( .آالف مقعد إضافي للحج املنخفض
التكلفة .تخصيص حمالت احلج امليس� � ��ر وحتديد املواقع األس� � ��بوع املقبل.
( )6آليات لـ “احلج امليسر” وتوفير الراحة شرط لعدم االستبعاد).
معاقبة ( )53شركة ومؤسسة حج تالعبت باألسعار.
س� � ��عر التذكرة الواحدة ( )250ريا ًال“ :احلج” حتذر الشركات من سوق
سوداء لتذاكر قطار املشاعر.
( )61ألف سوري أدوا الفريضة خالل ثالث سنوات.
قاضي :نس� � ��بة االفتراش منخفضة هذا الع� � ��ام و( )148ألف خيمة مبنى
للنظاميني.
الصبان :إزالة مواقع حكومية مبنى أسهم في إسكان ( )200ألف حاج.
( )10آالف رج� � ��ل أمن إلدارة املش� � ��اة ..وكيل وزارة احلج :تطبيق إلزامي
للمسار اإللكتروني في حج العام املقبل.
البيجاوي :استعداد منوذجي الستقبال أكثر من مليون و( )300ألف حاج
باملدينة ..مش� � ��روع مدينة امللك عبدالله الس� � ��تقبال وتوديع احلجاج معلم من
معالم املدينة..
من بينهم حملة دكتوراة وماجس� � ��تير )16( :ألف متقدم لـ ( )2400وظيفة
موسمية في احلج..
أخبار “أرباب الطوائف”
وجاء فيه من أخبار مؤسسات أرباب الطوائف:
ملوك اململكة منحوها الثقة لتمثيل مؤسسات الطوافة وتنسيق جهودها:
( )9مؤسس� � ��ات ألرباب الطوائف تتنافس في ميدان ش� � ��رف اخلدمة منذ
( )4عقود..
( )40ألف متدرب من مؤسسات الطوائف يرتقون بخدمات احلجاج..
( )22مطوفة يقسن رضا احلجاج عن اخلدمات في املشاعر..
احلج تصدر تصاريح املطوفني لبدء العمل باملسجد احلرام..
( )3مؤسسات تطبق برنامجها التطويفي املركزي األول..
( )5آالف وظيفة بـ “مطوفي إفريقيا”..
( )40مكتب ًا ميداني ًا خلدمة ( )170ألف حاج إفريقي..
ورش� � ��ة عمل عن “العالقات اإلنسانية مع احلجاج” بنسائية “مطوفي الدول
اإلفريقية”..
استقبال ضيوف الرحمن في املنافذ بـ ( )170لغة.
“الوكالء املوحد” يخدم احلجاج عبر ( )16منفذ ًا.
()560عرب� � ��ة ومزلقان ًا لنقل العفش )6200( :موظف وعامل ينفذون خطة
مكتب الوكالء لتوديع احلجاج.
( )900حافل� � ��ة يومي � � � ًا ملطار املؤس� � ��س )100( :ألف ط� � ��ن أمتعة يحملها
“الوكالء املوحد” ملغادرة احلجاج..
“مطوف� � ��ي جنوب آس� � ��يا” تس� � ��تقبل ( )408حجاج بنجالديش� � ��يني كأول
األفواج..
فت� � ��ح باب التقدمي أمام مطوفي دول جنوب آس� � ��يا لتش� � ��كيل مكاتب خدمة
ميدانية جديدة.
وصول أول طالئع أفواج احلجاج القادمني من جنوب شرق آسيا.

ح������وى أه������م امل������ؤش������رات ال���رق���م���ي���ة
جل���م���ي���ع اجل�����ه�����ات ذات ال���ع�ل�اق���ة
ب��أع��م��ال احل���ج ومل���ق���االت ُك���تّ ���اب ال���رأي
ت��وث��ي��ق األرق�������ام امل���ن���ش���ورة يف ال��ص��ح��ف
ال��ورق��ي��ة واإلل��ك��ت��رون��ي��ة ووك���ال���ة األن��ب��اء
وامل�����واق�����ع اإلل���ك���ت���رون���ي���ة وامل���ن���ت���دي���ات
فريق نسائي في خدمة حاجات جنوب شرق آسيا..
وصول أول رحلة حجيج تركية..
ال “تعجي� � ��ل” ل � � �ـ %50م� � ��ن حج� � ��اج تركي� � ��ا ومس� � ��لمي أوروب� � ��ا وأمريكا
وأستراليا..
( )3برام� � ��ج للتوزيع خالل موس� � ��م احلج )20( :مليون لتر لس� � ��قيا حجاج
هذا العام..
إنشاء مصنع لسقيا زمزم بسعة  44ألف لتر في الساعة..
( )1400مطوف خلدمة ( )300ألف حاج عربي..
وصول ( )38ألف حاج عربي إلى مكة املكرمة..
نائب مطوفي الدول العربية :جنحنا في إبقاء  %40من احلجاج لليوم الـ13
مليون و( )400ألف حاج يخدمهم “األدالء” في املوسم األول والثاني..
( )19.532عدد حافالت شركات النقل ملوسم احلج..
مكتب إرشاد احلافالت يستقبل  840ألف حاج..
( )1000وظيفة موسمية بإرشاد احلافالت باملدينة.
منظومة متكاملة
هذا باإلضافة إلى أرقام وأح� � ��داث العديد من اجلهات ذات العالقة بأعمال
احلج ،وملقاالت ُكتاب الرأي املنش� � ��ورة في مختلف وسائل اإلعالم ،املتعلقة
بأعمال وموسم احلج.
وكل هذه اجلهود التوثيقية واإلعالمية ،تنطلق من قناعة مجلس التنس� � ��يق َّية
ملؤسسات أرباب الطوائف الراسخة بأن منظومة احلج تتكامل  -بفضل الله
 بني عدة جهات ،تس� � ��عى جميعها خلدمة ضيوف الرحمن – كل في مجالعمله واختصاصه  -كما تنطلق من الدور الريادي الذي تقوم به مؤسسات
أرب� � ��اب الطوائف في خدمة ضيوف الرحمن ،وما حتتضنه تلك املؤسس� � ��ات
عال من
من نخب علمية وأكادميية ومهنية وفنية متخصصة ،وعلى مس� � ��توى ٍ
الثقاف� � ��ة والعلم والتأهيل املهني ،وقادرة على تنفيذ مثل هذا العمل اإلعالمي
املتخص� � ��ص الذي يتطل� � ��ب جهود ًا كبيرة ،كما يتمثل ف� � ��ي اهتمامها بتوثيق
الصل� � ��ة والتعاون مع بعض اجلهات البحثية ،وتنفيذ العديد من الدراس� � ��ات
التنظيم َّية ،وعلى رأس� � ��ها مشروع الالئحة التنظيمية للهيئة ،والتي هي حتت
اإلج� � ��راء ،والتي تأتي في إط� � ��ار بذل مزيد من العناية واالهتمام بش� � ��ؤون
الدراس� � ��ات املتع َّمقة والبح� � ��ث العلمي ،لتطوير اخلدم� � ��ات املقدمة لضيوف
الرحمن وحتسينها ،ولالس� � ��تفادة مما يختزنه منسوبو أرباب الطوائف من
خبرات طويلة في ميادين الش� � ��رف والعمل الدؤوب في خدمة وراحة حجاج
بيت الله احلرام.
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تــاريخ
هيئة تمييز قضايا المطوفين..

المرجعية في دراسة أحوال
الطوافة والمطوفين

مكة المكرمة :الرفادة

على الرغم من تواتر الروايات واالختالف والتباين يف تاريخ مهنة الطوافة ،إال أن االتفاق بينها يؤكد أن هذه املهنة الشريفة توالت بني أبناء مكة

ً
وصوال إلى هذا العهد الزاهر ،حيث كانت طوال عمرها تبلور الدور الروحي
املكرمة يف صدر اإلسالم ،وما تاله من العصور واألجيال واملماليك،
واإلنساني الكبير واملتفرد يف إرشاد احلجاج واملعتمرين يف كيفية أداء املناسك ،حيث اتسعت رقعة املهنة وبدأت يف التقدم والتطور وإضافة
األدوات املساعدة لها بالتزامن مع اتساع رقعة العالم اإلسالمي ،وما تال ذلك من صدور التنظيمات والقرارات التي تهتم بتنظيم أعمال املطوفني
وحتديد مهامهم ومسؤولياتهم ،ولعل أبرز ما سيخصص يف هذه املساحة سيكون عن (هيئة متييز قضايا املطوفني) ،التي أسهمت مع غيرها من
الهيئات يف تنظيم عمل املطوفني والقيام بدورهم يف التيسير على حجاج بيت اهلل احلرام يف تأدية مناسكهم بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.
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لمحة تاريخية

في العام 1343هـ أدرك املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
ـ������ـ طي������ب الله ثراه ـ������ـ بعد دخوله مك������ة املكرمة ،أن تأم���ي��ن دروب احلجاج
وبس������ط األمن على ربوعها يس������تلزم وضع تنظيمات جي������دة مت ّكن قاصدي
بي������ت الله احلرام وزوار مس������جد رس������وله ،صلى الله عليه وس������لم ،من أداء
فريضتهم بيس������ر وس������هولة ،حيث بدا ذلك واضح ًا م������ن خالل تأمني موانئ
بحري������ة عل������ى البحر األحمر بع������د أن طال حصار جدة ،ففت������ح رابغ وينبع
والقنفذة؛ ليس������تعملها احلجاج كموانئ بحرية متكنهم من الوصول إلى مكة
املكرمة ،وأصدر امللك عبدالعزيز  -يرحمه الله  -أمره باإلبقاء على الطوافة
كمهنة منحصرة ألبناء مكة املكرمة ،وجاء ذلك في املادة الرابعة من املرسوم
امللكي املنشور بجريدة أم القرى بعددها األول الصادر يوم اجلمعة املوافق
 15جمادى األولى 1343ه حتت عنوان (هذا بالغ) ليش������كل الضامن ملهنة
الطوافة واس������تمراريتها ،فقد نصت املادة الرابعة منه على ما يلي“ :كل من
كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي احلرم الش������ريف أو املطوفني ذو
راتب معني ،فهو له على ما كان عليه من قبل ،إن لم نزده فال ننقصه شيئ ًا،
إال رج ًال أقام الناس عليه احلجة أنه ال يصلح ملا هو قائم عليه ،فذلك ممنوع
مم������ا كان ل������ه من قبل ،وكذلك كل من كان له حق ثابت س������ابق في بيت مال
املسلمني أعطيناه منه ولم ننقصه منه شيئ ًا”.
وللوص������ول إلى املزيد من التنظي������م والتطوير خلدمات احلجاج تتابع صدور
التنظيم������ات والق������رارات امللكية التي تهتم بتنظيم أعم������ال املطوفني وحتديد
مهامهم ومس������ؤولياتهم؛ ليتبعها صدور املوافق������ة على نظام وكالء املطوفني،
ومشايخ اجلاوة ،ليضيف اهتمام ًا آخر إلى مهنة الطوافة في العهد السعودي،
ويدخلها مرحلة التطوير العملي والتنظيم اجليد للخدمات بعد أن مت إنش������اء
املديرية العامة للحج في العام نفس������ه ،لتك������ون عملية خدمات احلجاج أكثر
تنظيم ًا؛ إذ تضمنت مهامها اس������تقبال احلجاج وتيس������ير إجراءات إقامتهم
وس������كنهم وتنقالتهم ،وقامت بإنشاء مخيمات الستراحة احلجاج في املدينة
املنورة وجدة.
وبعد نحو  12عام ًا من تلك التنظيمات التي أسهمت كثير ًا في التيسير على
حجاج بيت الله احلرام لتأديتهم مناس������ك احلج بيس������ر وسهولة ،وفي راحة
وأمان ،جاء املرس������وم امللكي رقم  7267وتاريخ 1367/11/3هـ املصادق
عل������ى نظام املطوف���ي��ن العام ،معتب������ر ًا الطوافة (وظائف معين������ة يؤديها كل
مطوف ثبتت معلمانيته مبقتض������ى تعليماتها املخصوصة ،وهو دليل احلاج
في مناس������كه وجميع ما يتعلق باحلج ،وهو املسؤول عنه ضمن اختصاصه
مبوج������ب هذا النظام) ،واس������تبقى النظام على تقس������يم املطوفني إلى ثالث
طوائف ،هي( :طائفة املطوفني؛ وتش������مل مطوف������ي العرب والفرس واألتراك
واألفارقة ،وطائفة مطوفي الهند وباكس������تان ،وطائفة مشايخ اجلاوة) ،وع ّد
النظام كل نسل املعلمني لظهورهم معلمني وما كان آلبائهم يكون لهم ،وبذلك
يك������ون امللك عبدالعزيز ـ������ـ يرحمه الله ـ ـ قد أبقى الطوافة داخل أبنائها وأكد
استمراريتها وعمل على تطويرها.
وش������هد عام 1371هـ صدور املرسوم امللكي بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على
احلجاج باس������م رسوم احلج ،واإلبقاء على عوائد أرباب الطوائف “املطوفني

امللك عبدالعزيز يبقي الطوافة داخل أبنائها
ويؤكد استمراريتها من خ�لال (ب�لاغ مكة)
ت��ت��اب��ع ص����دور ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات وال���ق���رارات
ال��ت��ي ت��ه��ت��م بتنظيم أع���م���ال امل��ط��وف�ين
وحت����دي����د م���ه���ام���ه���م وم���س���ؤول���ي���ات���ه���م
ـ������ـ الوكالء ـ������ـ األدالء ـ ـ الزمازمة” ،وفي غرة صف������ر من عام 1372هـ صدر
األم������ر الس������امي الكرمي رقم  150متضمن������ ًا املزيد من التنظي������م والتطوير
للمديري������ة العامة للحج ،وكانت هناك دوائ������ر ذات ارتباط بها ،وهي( :نقابة
الس������يارات ـ ـ هيئة متييز قضايا املطوفني في مك������ة املكرمة ـ ـ هيئة املراقبة
في جدة ـ ـ رؤس������اء املطوف���ي��ن وهيئاتهم في جدة ـ ـ هيئ������ة االدالء في املدينة
املنورة ـ ـ رؤساء الزمازمة”.
وف������ي عام 1375هـ ،وبتأييد من امللك فيصل ب������ن عبدالعزيز ـ ـ يرحمه الله ـ ـ
عندما كان ولي ًا للعهد ،نالت املديرية العامة للحج املزيد من الدعم والتنظيم،
فجاءت اإلدارة العامة للحج ومقرها الرئيس في جدة ،وش������هد عام 1383هـ
صدور ق������رار مجلس الوزراء رقم  54وتاري������خ 1385/12/27هـ بإصالح
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وتطوير هيئات الطوائف وخدمات احلجاج ،فيما شهد عام 1385هـ صدور
املرس������وم امللكي رق������م /12م وتاريخ 1385/5/9هـ بح������ل التقارير وإلغاء
هيئات املطوفني الثالث ،ومنح احلاج احلرية في الس������ؤال عن املطوف الذي
يري������ده ،وأحقية املطوف في خدمة احلجاج الذين يس������ألون عنه ،فظهر على
إثر ذلك ما عرف بنظام الس������ؤال ،األمر ال������ذي أعقبه صدور قرار مجلس
ال������وزراء رقم  347وتاريخ 1385/6/26هـ والق������رار الوزاري رقم /30ق
وتاريخ 1385/10/27هـ بتحديد اختصاصات مكاتب الطوائف وهيئاتها
من خالل إنش������اء الهيئة العلي������ا للطوائف ،والهيئ������ات االبتدائية للمطوفني
والوكالء والزمازمة واألدالء.
وفي عام 1395هـُ ،ألغي نظام الس������ؤال ،وأبدل بنظام التوزيع ،حيث صنف
املطوفون إلى فئات ،هي“ :مطوفو الدول العربية ـ ـ مطوفو تركيا ومس������لمي
أوروب������ا وأمري������كا ـ ـ مطوف������و الهند وباكس������تان ـ ـ مطوفو إي������ران ـ ـ مطوفو
إفريقي������ا غي������ر العربية ـ ـ مطوفو جنوب ش������رق آس������يا” ،ووزع لكل مطوف
متوسط ميثل عدد من يخدمهم من احلجاج ،وحدد سقف أعلى بثالثة آالف
حاج ،وحد أدنى بـ  100حاج.
وطب������ق في ع������ام 1398ه نظام اجلمع بني الس������ؤال والتوزي������ع والذي منح
احلاج حرية الس������ؤال عن املطوف الذي يريده وح������دد للمطوف خدمة عدد
من احلجاج.
كما صدر في العام نفسه املرسوم امللكي رقم م 13/وتاريخ 1398/3/4ه
املتضم������ن الترخيص لوزير احلج واألوق������اف بوضع اللوائح التنظيمية التي
يتم مبوجبها منح الرخص اجلديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة
اجلديدة طبق������ ًا لألنظمة التجارية وفتح باب االنفص������ال ،وفي عام 1399ه
صدر املرسوم امللكي رقم /4ص 13162/وتاريخ 1399/6/13ه باملوافقة
على فكرة إقامة مؤسس������ات جتريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات
احلجاج.
وتنفيذ ًا للمرس������وم امللكي رقم م 13/وتاري������خ 1398/3/4ه صدر القرار
الوزاري رقم /423ق/م وتاريخ 1402/11/3ه متضمن ًا الالئحة التنظيمية
لالنفصال بني الش������ركاء في الطوافة ،عل������ى أن ينطبق في طالب االنفصال
ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم  284وتاريخ 1398/2/27ه ،وكذا ما
تضمنه املرسوم امللكي رقم م 13/وتاريخ 1398/3/4ه.
وإن كان املرس������وم امللكي رقم م 13/وتاريخ 1398/3/3/4ه املبني على
قرار مجلس الوزراء رقم  284وتاريخ 1398/2/27ه قد أش������ار إلى قيام
مؤسسات للطوافة ،فان فكرة بروز املؤسسات استهدفت االنتقال من العمل
الفردي الذي ألفه املطوفون ،إلى عمل جماعي منظم يس������تخدم األس������لوب
العلم������ي ،وهذا ما س������عت إلي������ه وزارة احلج واألوقاف منذ بروز مؤسس������ة
مس������لمي أوروبا وأمريكا عام 1399ه كأول مؤسس������ة للطوافة ،وما تال ذلك

ت���ع���ود أول الئ���ح���ة ان���ت���خ���اب ألع���ض���اء
مجالس إدارات املؤسسات األهلية ألرب��اب
ال��ط��وائ��ف إل��ى خمسينيات ال��ق��رن املاضي
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من قرارات لتشكيل بقية مؤسسات أرباب الطوائف ،والتي اكتملت بإنشاء
املؤسس������ة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربي������ة عام 1405ه ،لتدخل بذلك
خدمات احلجاج داخل منظومة العمل املؤسساتي اجلماعي.
هيئة التمييز

كان������ت هيئة متييز قضايا املطوفني تتش������كل عادة م������ن :عضوين من طائفة
العرب ،وعضوين من طائفة اجلاوة ،وعضوين من طائفة الهنود ،وعضو من
طائفة الزمازمة ،وعضو من طائفة املخرجني ،وينتخب الرئيس من بينهم.
وبالرجوع إلى بعض الوثائق القدمية ،التي تظهر أعضاء هيئة متييز قضايا
املطوفني ل������دورة 1396-1368هـ ،من خالل خطاب������ات صادرة من ديوان
نائب جاللة امللك ،وموجهة إلى رئيس مشايخ اجلاوة بالرقم ( )4029بتاريخ
1368/6/7ه������ـ ،حيث نطال������ع“ :حضرة املكرمة رئيس مش������ايخ اجلاوة..
نبلغكم أن االنتخاب الذي جرى بواس������طة الهيئة املنتدبة لتنظيم االنتخابات
العائدة ألمناء طوائف مشايخ اجلاوة واملطوفني وأعضاء هيئة متييز قضايا
املطوف���ي��ن لدورة عام  1368و1396هـ ،قد أس������فرت عن فوز األش������خاص
اآلتية أس������ماؤهم أمن������اء لطائفة اجلاوة بأغلبية األص������وات ،وهم :مصطفى
أندرقيري – عبدالرحمن عبدالش������كور – عبدالله عراقي – زيني حس������ن –
جميل إس������ماعيل – يعقوب فيرة – عبدالله مندورة – عبدالرحمن ش������بلي
– عبدالقادر سدايو – صديق دمنهوري.
وانتخ������ب كل من علي نحاس ومختار باتوبارة عضوين عن طائفة مش������ايخ
اجلاوة في هيئة متييز قضايا املطوفني ،فإلبالغهم ذلك ليباشر األمناء عملهم
لديكم بد ًال عن األمناء الس������ابقني ،وعضوي هيئة التمييز عملها الرسمي في
الهيئة جرى إشعاركم ولذا حرر” ..التوقيع (نائب جاللة امللك).
كما وج������ه خطاب إلى رئيس هيئة متييز قضاي������ا املطوفني من ديوان نائب
جاللة امللك بالرقم ( 4121بتاريخ 1368/6/12هـ جاء فيه“ :حضرة املكرم
رئي������س هيئة متييز قضايا املطوفني ..نبلغكم أن انتخاب أعضاء هيئة متييز
قضايا املطوفني قد أس������فر عن فوز األشخاص اآلتية أسماؤهم أعضاء في
الهيئة لدورة 1369/1368هـ وهم:
علي نحاس – مختار باتبارة ...عضوين عن طائفة مشايخ اجلاوة.
محم������د زواوي – محمد علي محم������ود ..عضوين عن أرب������اب التقارير من
املطوفني.
عبدالرحي������م جمال – عبدالله س������راج ...عضوين عن أرباب األس������ئلة من
املطوفني.
ً
أسعد حكيم ..عضوا عن أرباب التقارير من مطوفي الهنود.
مصطفى أصغر ..عضو ًا عن أرباب األسئلة من مطوفي الهنود.
أحمد عالم ..عضو ًا عن طائفة الزمازمة.
وحي������ث إننا وافقنا على نتيج������ة هذا االنتخاب ،فاعتم������دوا إبالغ األعضاء
املذكوري������ن من قبلكم مقتضى أمرنا هذا ليباش������روا عمله������م في الهيئة”..
التوقيع (نائب جاللة امللك) ،مع توجيه صورة من اخلطاب لرئيس املطوفني،
ورئيس مطوفي الهنود ،ورئيس مشايخ اجلاوة ،ورئيس طائفة الزمازمة.
وم������ن ضمن الوثائ������ق املرفقة مع هذا املوضوع ،خطاب موجه إلى الس������يد
محمد ال������زواوي بالرقم ( )4120بتاريخ 1368/6/12ه������ـ جاء فيه“ :بناء

م��ن م��ه��ام هيئة متييز ق��ض��اي��ا املطوفني
دراس���ة ح���االت ال��ش��ك��اوى وال��ع��ق��ب��ات التي
تعترض ط��ري��ق سير م��ؤس��س��ات الطوافة
على ما أس������فر عنه انتخاب هيئة متييز قضايا املطوفني من فوزكم لعضوية
الهيئ������ة املذكورة لدورة ع������ام 1396/1368هـ ،وحي������ث إن املادة ( )44من
نظام االنتخاب������ات تنص على أن تعيني احلكومة رؤس������اء الطوائف ورئيس
هيئ������ة متيي������ز قضايا املطوفني من ب���ي��ن أبناء تلك الطوائ������ف ،وبناء على ما
اقتضته املصلحة ،فقد رأينا تأييدكم في رئاسة هيئة متييز قضايا املطوفني
ل������دورة عام  1368و1396هـ ،ونؤم������ل منكم املداومة في عملكم ما يحقق ما
هو منتظر منكم من النش������اط واإلخالص ولذا حرر” ..التوقيع (نائب جاللة
امللك ..عنه عبدالله الفيصل) ..مع توجيه صورة طبق األصل لسكرتير هيئة
التميي������ز ،وصورة لكل من :رئيس املطوفني ،ورئيس مطوفي الهنود ،ورئيس
مشايخ اجلاوة ،ورئيس الزمازمة.
كما تخبرنا صورة من خطاب موجه من ديوان نائب جاللة امللك ورئيس مجلس
الوكالء إلى رئي������س مطوفي الهنود بالرقم ( )4028بتاريخ 1368/6/7هـ،
مبا أس������فرت عنه انتخابات أمناء طائفة املطوفني حيث نطالع“ :نبلغكم أن
االنتخاب الذي جرى بواس������طة الهيئة املنتدبة لتنظي������م االنتخابات العائدة
ألمن������اء طائفة املطوفني وأعض������اء هيئة متييز قضاي������ا املطوفني لدورة عام
 1368و1369هـ ،قد أس������فر عن فوز األش������خاص اآلتية أس������ماؤهم أمناء
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األمناء الس������ابقني وأعضاء هيئة التمييز عملهم الرس������مي لدى الهيئة جرى
إشعاركم ..ولذا حرر” ..التوقيع (نائب جاللة امللك) ،مع توجيه صورة لهئة
متييز أعضاء املطوفني لإلحاطة.
وفي العدد رقم  500الصادر بتاريخ  15رجب 1359هـ ،نشرت صحيفة (صوت
احلجاز)خبر ًا حتت عنوان (نتيج������ة انتخابات جلنة متييز قضايا املطوفني)،
حيث أوضح اخلبر أنه “أسفرتنتيجة انتخابات جلنة متييز قضايا املطوفني
التي أجريت س������ابق ًا عن جناح حضرات األش������خاصالذين نذكر أسماءهم
أدناه بعد أن نالت التصديق السامي من لدن اجلهات املختصة” ..
ع������ن مطوف������ي الت������رك: الش������يخ محمد لبن������ى  -الس������يد محم������د زواوي.
عن مطوفي العرب :الس������يد إبراهيم فاللي  -الش������يخ عبدالرحيم حريري.
ع������ن مطوفي الهنود: الش������يخ محم������د ميرداد  -الش������يخ صدي������ق أزبك.
عن طائفة مشايخ اجلاوة :الشيخ حسن سمان  -الشيخ محمد نور قدس.
ع������ن طائف������ة الزمازم������ة :الش������يخ أحم������د محم������د عال������م.
الئحة انتخابية

لطائفة مطوفي الهنود ،وهم :أحمد جمل الليل – أحمد محمد صالح – جمال
أجاوي – محمد مفتي – محمد مولوي عبدالسالم ..عن أرباب التقارير.
وعمر عرب – عمر أكبر – محمود فردوس – عبدالرحمن محسن – عبدالله
حداوي ..عن أرباب األسئلة.
وانتخب كل من :أس������عد حكيم عن أرباب التقاري������ر ،ومصطفى أصغر عن
أرباب األسئلة ..عضوين في هيئة متييز قضايا املطوفني..
فإلبالغ املذكورين مقتضى ما ذكر ليباش������ر األمن������اء عملهم لديكم بد ًال عن
األمناء الس������ابقني وعضوي هيئة التمييز عملهم الرس������مي لدى الهيئة جرى
إشعاركم ..لذا حرر” ..التوقيع (نائب جاللة امللك)..
وفي خط������اب آخر موجه من ديوان نائب جاللة املل������ك ،إلى رئيس املطوفني
بالرق������م ( )4027وتاريخ 1368/6/7هـ نطالع“ :نبلغكم أن االنتخاب الذي
جرى بواس������طة الهيئ������ة املنتدبة لتنظيم االنتخابات العائ������دة ألمناء طوائف
ومش������ايخ اجلاوة واملطوفني وأعضاء هيئة متييز قضايا املطوفني لدورة عام
 1368و ،1369قد أسفر عن فوز األشخاص اآلتية أسماؤهم أمناء لطائفة
املطوفني املرتبطني بكم وهم:
عباس جاد الله – عبداحلمي������د عنقاوي – محمود قطان – إبراهيم مطر..
عن أرباب التقارير.
إبراهيم س������قاط – إبراهيم قرط – عبدالرزاق فارس – أمني سفطة ..عن
أرباب األسئلة.
حسن جمال – محمد حمزة ..عن مطوفي الشيعة..
وانتخ������ب كل من محم������د زواوي ومحمد على محمود م������ن أرباب التقارير،
وعبدالرحيم جمال وعبدالله س������راج من أرباب األس������ئلة ،عضوين في هيئة
متييز قضايا املطوفني عن الطوائف املرتبطة بكم.
فإلب���ل��اغ املذكورين مقتضى ما ذكر ،ليباش������ر األمناء عملهم لديكم بد ًال عن
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وتع������ود أول الئحة انتخاب ألعض������اء مجالس إدارات املؤسس������ات األهلية
ألرباب الطوائف إلى خمس������ينيات الق������رن املاضي ،حيث كانت هناك لوائح
لالنتخابات التي جتري بالنسبة لهيئات التمييز وليس ألمناء مشايخ املطوفني،
حي������ث كانت مجالس أمن������اء ،وكانت هناك هيئات متيي������ز ألمناء املطوفني،
وتعد املرجعية في دراس������ة أحوال الطوافة واملطوف���ي��ن وقضاياهم ،تدرس
حاالت الش������كاوى والعقبات التي تعترض طريق س������ير مؤسسات الطوافة،
واالختالفات فض ًال عن من يرغب في دخول املهنة ،وكانت حتتكم إلى التقاليد
واألع������راف في حال جور أح������د على اآلخر أو اعت������راض أحد على اآلخر.
ويقول املطوف عبدالواحد بن برهان س������يف الدين ،رئيس الهيئة التنسيقية
ملؤسس������ات أرباب الطوائف ،رئيس مؤسس������ة مطوفي حجاج إفريقيا غير
العربية ،إن هيئات متييز أمن������اء املطوفني كانت املرجع واملآل الذي حتتكم
عليه املؤسس������ات األهلية ألرب������اب الطوائف ،وترفع القضاي������ا على امتداد
احلقب واألزمن������ة إلى النائب العام ،الذي كان املل������ك فيصل بن عبدالعزيز
رحم������ة الله عليه ،وكان يحيل بعض القضايا إلى مجلس الش������ورى ،وتعود
مرة أخرى إلى النائب العام ويصدر فيها قرار ًا.
وأبان س������يف الدين أن البدايات في مس������يرة املؤسس������ات األهلية ألرباب
الطوائ������ف كانت فردية بوجود هيئ������ات منظمة منذ تولي امللك عبدالعزيز آل
س������عود مقاليد احلكم في البالد ،حيث مت تنظيم العمل إلخراجه من العمل
الف������ردي ،وفي عام  1345أصدر امللك في حين������ه نظام إدارة احلج ،عرف
أصحاب املهنة مباهيتهم ،وماهي مسؤولياتهم وأعمالهم ومالهم وما عليهم،
وما هي مهام أعمالهم املوكلة لهم.
ومن كل الوثائق واخلطابات والقرارات والتنظيمات ،تتأكد نظرة املؤس������س
املل������ك عبدالعزيز يرحم������ه الله ،الى مكة املكرمة كقبلة للمس������لمني ،ومقصد
حلجاج بيت الله احل������رام ،فكانتأولى اهتماماته العمل على منح املطوفني
جميع حقوقهم وامتيازاتهم ملهنتهم التي ارتبطوا بها منذالقدم.
املصدر:

 صحيفة (صوت احلجاز) العدد (..)500 -كتاب “مكة ..احلج والطوافة”  -فؤاد عبداحلميد عنقاوي.

إصدارات

أعدته “الهيئة التنسيقية” لتوعية الحجاج
وإرشادهم“ ..رحلة الحج”

دليل ميسر
ألحكام المناسك
باللغتين العربية
واإلنجليزية
الكتاب :رحلة احلج
إعداد :أحمد بن خالد بن أمني العطاس
الناشر :الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
سنة الطبع1435 :هـ 2014 /م
عدد الصفحات )55( :صفحة
اللغات( :عربي  /إجنليزي)
مكة المكرمة :الرفادة
اهتمام كبير يوليه مجلس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرب��اب
جهودا
الطوائف باجلانب التوعوي واإلرش��ادي والتوجيهي ،ويبذل
ً
مقدرة يف املجال اإلعالمي ،ويقوم بنشاطات كبيرة يف مجال توعية
ّ
احلجاج وإرشادهم ،تتمثل يف كثير من اإلص��دارات املتخصصة ،ويف

اإلص�����دار ي��أت��ي يف س��ي��اق ج��ه��ود “الهيئة
التنسيقية”

وإس���ه���ام���ات���ه���ا ال��ت��وع��وي��ة

واإلرش����ادي����ة يف م��وس��م ح��ج ع���ام 1435ه����ـ

العديد من املطبوعات التوعوية واإلرشادية ،ويف غيرها من مواد،
والتي منها  -على سبيل املثال ال احلصر  -قيامه يف كل موسم حج
بطباعة( :بوسترات وفاليرات) ،خاصة بالتوعية للتفويج ملنشأة
اجلمرات ،بـ( )15لغة من اللغات التي يتحدثها معظم حجاج مؤسسات
الطوافة ،وكذلك توزيع العديد من املطويات التعريفية ذات العالقة

ج���اء ه���ذا ال� ُ�ك��ت� ِّ�ي��ب ال��ت��وع��وي والتثقيفي
يف ( )55ص��ف��ح��ة م���ن ال��ق��ط��ع امل��ت��وس��ط
وب���ال���ل���غ���ت�ي�ن ال���ع���رب���ي���ة واإلجن���ل���ي���زي���ة

بأعمال احلج ،وبعض النشرات اإلرشادية اخلاصة بخدمة احلاج،
واملشاركة يف توزيع بعض املطويات التثقيفية الصحية على ضيوف

الجهود واإلسهامات

الرحمن ،وكذلك قيامه – وبصفة سنوية  -بطباعة نحو ()5.000

في سياق هذه اجلهود واإلسهامات التوعوية واإلرشادية ،أعدت الهيئة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف في موسم حج عام 1435هـ ،كتيب ًا
تثقيفي ًا بعنوان( :رحلة احلج ..دليل مبس������ط يبني أهم أحكام املناسك
بأس������لوب عصري ميسر) ،من تأليف األستاذ أحمد بن خالد بن أمني

نسخة من (دليل املرشد) ،وتوزيعها على املرشدين العاملني يف مكتب
إرش��اد احلافالت ال��ذي تشرف على أعماله ،وعلى اجلهات األخرى
ذات العالقة مثل وزارة احلج ،ومؤسسات أرباب الطوائف ،وغيرها.
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العطاس ،وقامت بطباعة عدة آالف منه ،وتوزيعها على ضيوف الرحمن
من حجاج البيت العتيق ،بهدف توضيح الطرق الش������رعية الصحيحة
ألداء مناسك احلج ،وبعض األخطاء التي يقع فيها بعض احلجاج ،مع
إيضاح بعض املسائل الفقهية املهمة.
وجاء هذا ال ُكت ِّيب التثقيفي في ( )55صفحة من القطع املتوسط14( :
×  )21س������م ،وباللغتني العربية واإلجنليزية ،منها ( )28صفحة باللغة
العربية ،و( )27صفح������ة باللغة اإلجنليزية .وبعد تعريف احلجاج على
اإلحرام وكيفيته وما يتعلق به ،قدم املؤلف شرح ًا وافي ًا ومبسط ًا لرحلة
العمر املقدسة ،خطوة خطوة ،وبني أعمال احلج ،من أركان ،وواجبات،
وس���ن��ن ومستحبات ،وأقسامها .مع توضيح بعض املسائل ،مثل :حكم
اس������تعمال الدهن املعطر في بعض املذاهب ،ومسألة هل يصح إحرام
امل������رأة احلائض؟ وحكم من جاوز امليقات ول������م يحرم منه ،وهل يجوز
للمحرم أن يغتس������ل وأن يخلع اإلحرام؟ وأنه يش������ترط للطواف س������تر
الع������ورة ،وحكم ترك املبيت في “منى” جميع الليالي الثالث أو ش������يئ ًا
منها ،وه������ل ُيعذر أحد في ترك املبيت مبن������ى؟ ومتى يبدأ وقت الرمي
ومتى ينتهي في أيام التش������ريق؟ وحكم العاجز عن الرمي ،وغيرها من
مس������ائل مهمة يحتاج إليها كل من يرغب في أداء مناس������ك احلج ،بل
والعمرة أيض ًا.
اإلحرام والنسك

بدأ الكتيب مبقدمة عن تاريخ احلج ،وتوضيح أن من حترك قلبه وأراد
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ب�ي�ن أن (اإلح�������رام) ه���و ن��ي��ة ال���دخ���ول يف
ال��ن��س��ك ول���ي���س  -ك��م��ا ي��ظ��ن ال��ب��ع��ض -
ال��ل��ب��س األب���ي���ض ال�����ذي ي��رت��دي��ه احل���اج
ق����دم ش���رح��� ًا واف����ي���� ًا وم��ب��س��ط�� ًا ل��رح��ل��ة

ال��ع��م��ر امل��ق��دس��ة خ��ط��وة خ��ط��وة وت��ع��ري��ف� ًا
للحجاج ب��اإلح��رام وكيفيته وم��ا يتعلق به
أن ي������زور بيت الله احلرام ،فالبد أن يدخل محرم ًا بحج أو عمرة ،وأن
(اإلح������رام) يعد أول عمل من أعمال املناس������ك ،وأنه( :نية الدخول في
النسك) ،وليس  -كما يظن بعض الناس  -اللبس األبيض الذي يرتديه
احلاج ،فهذا يس������مى لبس اإلحرام ،أما اإلحرام نفسه فهو عمل قلبي
يترت������ب عليه أحكام كثيرة ،منها :خل������ع املالبس املعتادة وارتداء لبس
اإلحرام .كما أنه – أي اإلحرام – يعتبر أول خطوة يفعلها احلاج في
أداء مناسك احلج ،وأنه :نية الدخول في النسك ،ويتعلق به عدة أحكام
من حيث( :الكيفية ،والزمان ،واملكان ،وما يترتب عليه من محظورات)،
مع التنبيه بأنه ينبغي ملن أراد اإلحرام أن يش������ترط لنفسه ،كأن ينوي
قائ ً
���ل��ا“ :نويت احلج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى ،لبيك اللهم حج ًا

وعمرة ،اللهم إن حبس������ني حابس فمحلي حيث حبستني” ،وأن فائدة
هذا االش������تراط أنه إن طرأ على احلاج طارئ  -كمرض يشق إكمال
احلج معه  -فله أن يتحلل ،وأن هذا من رحمة الله تعالى وتيسيره.
ثم انتقل لتوضيح كيفية (أنواع النسك) ،وجاء فيه أن من أراد اإلحرام
باحلج فيس������ن له أن يغتسل ويتنظف ويزيل عن جسده الشعر املندوب
إزالته ،ويقلم أظفاره ،ويتطي������ب ،ويدهن في بدنه ،ويلبس إزار ًا وردا ًء
أبيضني نظيفني ،ثم يصلي ركعتني قبل إحرامه ،ثم يبدأ في نية احلج،
وأن له أن يحرم باحلج بثالث طرق:
ً
ً
أوال :اإلفراد :وهو أن ينوي احلج فقط بأن ينوي بقلبه قائال بلسانه:
“نويت احل��ج وأح��رم��ت ب��ه لله ت��ع��ال��ى ،لبيك اللهم حج ًا” ث��م يلبي.
ثاني ًا :التمتع :وهو أن ينوي أو ًال العمرة خالل أشهر احلج وقبل بداية
أعمال احلج ،وينتهي من عمرته ويتحلل منها ،وينتظر حتى يأتي وقت
احلج فيحرم باحلج .ويجب عليه دم التمتع ،أما من كان من حاضري
املسجد احلرام ،فال دم عليهم لآلية( :فمن متتع بالعمرة إلى احلج فما
استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام في احلج وسبعة إذا
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك ملن لم يكن أهله حاضري املسجد احلرام
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب)( .البقرة .)196 :وسمي متتع ًا
ألنه ينتهي من عمرته ويتحلل حتل ً
ال تام ًا ويتمتع مبا كان من محظورات
اإلح��رام حتى يأتي وقت احلج فيحرم مرة أخ��رى من مكة املكرمة.
ثالث ًا :القران :وهو أن ينوي احلج والعمرة مع ًا ،بأن ينوي بقلبه قائ ً
ال“ :نويت
احلج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى ،لبيك اللهم حج ًا وعمرة” ثم يلبي.
وعن كيفية نس������ك القارن أنه فقط يعمل أعمال احلج ،ويحس������ب له حج
وعمرة ويجب عليه دم القران.
وينتقل املؤل������ف للحديث عن زمان اإلحرام (امليقات الزماني) ،ليوضح
أن من أراد احلج فإن له وقت ًا يحرم فيه وهو من بداية شوال إلى طلوع
فجر العاش������ر من ذي احلج������ة ( ،)12/10-10/1وأن العمرة يصح
اإلحرام بها في جميع أيام الس������نة( :احلج أشهر معلومات فمن فرض
فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال في احلج وما تفعلوا من خير
يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي األلبب).
وع������ن مكان اإلحرام (امليقات املكان������ي) ،يقول املؤلف“ :إن الله تعالى
جعل البلد احلرام بلد ًا معظم ًا مقدس ًا فيه بيت الله جل جالله ،فال يكون
الدخول إلى هذا احلمى املقدس إال بهيئة مخصوصة تدل على تعظيم
الرب واخلضوع له ،ولذا فقد حكم ملك امللوك س������بحانه وتعالى أنه ال
يدخل أحد لزيارة بيته احلرام ،إال إذا أحرم من أماكن مخصوصة ال
يج������وز أن يتجاوزها بدون إحرام ،فه������ي كاحلدود احمليطة بهذا البيت
املقدس” .وذكر أنها تسمى املواقيت ،وهي حتيط مبكة املكرمة شما ًال
وجنوب ًا وشرق ًا وغرب ًا ،بحيث تكون في طريق احلجاج من أي جهة أتوا
إلى مكة املكرمة ،بحيث ال يتعداها من يريد النسك إال وهو محرم.
وأشار إلى أن هناك ( )5مواقيت:
 -1من الش������مال ذو احلليفة (أبيار علي) ،أله������ل املدينة ومن أتى من
جهة الشام.
 -2من اجلنوب يلملم (السعدية) ،ملن أتى من جهة اليمن.
 -3من الشرق (ذات عرق) ،ملن أتى من جهة العراق.

م��ن ك��ان مقيم ًا ب�ين مكة املكرمة واملواقيت
ك���أه���ل ج����دة وب���ح���رة وال���ل���ي���ث واجل���م���وم
ون��ح��وه��م ف��م��ي��ق��ات��ه��م م��ك��ان��ه��م وب��ل��ده��م
 -4ومن الش������رق أيض ًا (قرن املنازل) ،ويحاذي������ه (وادي محرم) في
الطائف ،ملن أتى من جهة جند.
 -5م������ن الغرب (اجلحفة) ،والناس اآلن يحرمون من قرية قبلها وهي
رابغ ،ملن أتى من جهة مصر واملغرب.
وأن أي إنس������ان من أي بلد أتى للحج أو العمرة وكان في طريقه أحد
هذه املواقيت ف ُيح ّرم عليه أن يتجاوزها دون أن يحرم منها ،ويجوز له
أن يحرم قبلها.
ً
وإذا كان مس������افرا بالطائرة ،فإن بعض الطائرات تنبه على االقتراب
من امليقات ،واألحوط أن يكون جاهز ًا قد اغتسل ولبس إحرامه فيبقى
عليه فقط أن ينوي من الطائرة إذا اقترب من امليقات ،فيجب عليه أن
يعقد النية قبل مجاورة امليقات ،ومعلوم أن الطائرة س������ريعة جد ًا متر
فوق امليقات في حلظات س������ريعة ،فيجب أن يكون منتبه ًا ،وينوي قبيل
أن جتاوز الطائرة امليقات.
ومن كان مس������افر ًا بالبحر ،فإنه ينوي إذا ح������اذى أقرب ميقات إليه،
فالشرط :أال يتجاوز حد امليقات إال وهو محرم.
أم������ا املقيمون مبك������ة املكرم������ة فميقاتهم في احلج مك������ة املكرمة
نفس������ها ،يحرمون منها ،وميقاتهم للعمرة أدنى احلل ،فيخرجون
خارج حدود احلرم من أي جهة كالتنعيم والشميس������ي واجلعرانة
والعابدية ويحرمون.
ومن كان مقيم ًا بني مكة املكرمة واملواقيت ،كأهل جدة ،وبحرة ،والليث،
واجلموم ،ونحوهم ،فميقاتهم للحج والعمرة مكانهم وبلدهم.
ثم تناول املؤلف محظورات اإلحرام ،وأوضح أنه إذا أحرم اإلنس������ان
بالنس������ك حرم������ت عليه أمور كانت مباحة له ،ومنه������ا أنه يحرم  -على
الرج������ل فقط ال املرأة  -لبس املخي������ط ،كالثوب ،والقميص ،والبنطال،
والطاقي������ة ،والعمامة ،وكذا يحرم عليه املعقود واملزرور ،مثل أن يكون
رداء اإلحرام فيه أزرار ،أو يعقد طرفيه عليه ،وكذا لبس اخلفني ،فهذا
كله محظور ،ف������إن فعله عامد ًا عامل ًا أثم وعليه فدية مخيرة ،مع صحة
حجه ،وإن كان ناس������ي ًا أو جاه ً
ال فيجب عليه أن يزيله فور ًا وال ش������يء
عليه .وكذلك التعرض له بأي شكل من أشكال اإليذاء ،ألنه من املعلوم
أنه ال يجوز أيض ًا قتل الصيد في حدود احلرم  -سواء كان اإلنسان
محرم ًا أم ال  -وأن عليه الضمان أيض ًا ،وكذا يحرم قلع الشجر الذي
ينبت بنفس������ه ال������ذي في حدود احلرم وفيه الضم������ان ،ويجوز قطع ما
يزرعه اإلنسان كالبر والشعير ،وكذا يجوز قطع اإلذخر وعلف البهائم
وما يتداوى به.
وخلص للقول بأن احلج ال يفس������د وال يبطل بشيء من احملظورات إال
اجلم������اع ،وما عدا ذلك يصح احلج مع ارتكابه ،مع وجوب الفدية على
ما سبق تفصيله.
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برامج

دشنته الهيئة التنسيقية في موسم حج 1435هـ

مراكز تطويف الحجاج..
دقة التفويج وجودة التنفيذ

مكة المكرمة :الرفادة

لتمكني حجاج بيت اهلل احلرام من أداء الطواف وفق تنظيم يتماشى مع قدسية املكان والزمان ،مع احملافظة على أمنهم وسالمتهم ،وبناء
على توجيهات معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار ،بضرورة توحيد اجلهود بني جميع مؤسسات الطوافة لالرتقاء
بخدمة التطويف ،قامت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بتدشني برنامج مراكز تطويف احلجاج يف موسم حج 1435هـ ،وذلك
وفق آلية كفلت النجاح للمؤسسات الثالث املشاركة فيه ،وهي املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسيا ،واملؤسسة األهلية ملطويف
حجاج أفريقيا غير العربية ،واملؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربية ،حيث متكنت من تطويف ما يقارب ( )650ألف حاج خالل
الفترة من 1435/11/08هـ وحتى 1435/12/08هـ.
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بدأت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ،باعتبارها اجلهة
املناط بها تنسيق جميع ما يكفل تقدمي خدمات راقية ومتميزة حلجاج
بي� � ��ت الله احلرام ،في تنفيذ التوصية الت� � ��ي رفعتها إلى مقام وزارة
احلج بعد صدور املوافق� � ��ة عليها بنا ًء على خطاب معالي وزير احلج
املتضمن موافقته على توصية مجلس الهيئة التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ات
أرباب الطوائف اخلاصة مبقترح مش� � ��روع مراكز تطويف احلجاج
حتت إش� � ��راف الهيئة التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،وهو
األول من نوعه من حيث التخطيط والدراسة وكذلك من حيث اجلودة
في التنفيذ ،وفق آلية كفلت النجاح للمؤسسات الثالث التي شاركت
في� � ��ه ،وهي املؤسس� � ��ة األهلية ملطوفي حجاج جنوب ش� � ��رق آس� � ��يا،
واملؤسس� � ��ة األهلية ملطوفي حجاج أفريقيا غير العربية ،واملؤسس� � ��ة
األهلي� � ��ة ملطوفي حجاج الدول العربي� � ��ة ،حيث متكنت من تطويف ما
يق� � ��ارب ( )650ألف حاج خالل الفترة من 1435/11/08هـ وحتى
1435/12/08هـ ،وذلك وفق ًا لآللية التالية:
قامت الهيئة التنس� � ��يقية ملؤسسات أرباب الطوائف باختيار مدير
للبرنام� � ��ج ،وه� � ��و مطوف وأس� � ��تاذ اإلعالم مبعهد خ� � ��ادم احلرمني
الش� � ��ريفني ألبحاث احلج والعمرة ،وكذل� � ��ك فريق العمل املصاحب،
وف� � ��ق معايير مقننة هدفت من ورائه� � ��ا إلى جناح البرنامج وحتقيق
األهداف املبتغاة منه.
ووضعت الهيئة التنسيقية ،خطة تشغيلية شملت آلية التنفيذ لبرنامج
التطويف ،كما مت التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام
واملسجد النبوي العتماد قوائم املطوفني من أبناء الطائفة ومن طلبة
اجلامعة الشرعيني وحاملي شهادات املعاهد الشرعية وحفظة كتاب
الل� � ��ه ،ممن ال تقل أعمارهم عن العش� � ��رين عام ًا ،ومن ثم مت منحهم
رخص تطويف وذلك بعد إجراء مقابلة ش� � ��خصية لهم من قبل إدارة
التطويف بشؤون احلرمني.
كذلك مت التنس� � ��يق مع الرئاس� � ��ة العامة لش� � ��ؤون املس� � ��جد احلرام
واملس� � ��جد النبوي ملنح البرنامج مواقع لتواجد املطوفني ،إضافة إلى

إرش���������اد وت����وج����ي����ه احل�����ج�����اج إل���ى
الطريقة الشرعية الصحيحة ألداء
ش��ع��ي��رة ال���ط���واف ب��ك��ل ي��س��ر وس��ه��ول��ة
التواصل مع أمانة العاصمة املقدس� � ��ة ،حيث حظيت إدارة البرنامج
بدعم معالي أمني العاصمة ،ومت منح الهيئة التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ات
أرب� � ��اب الطوائف أربع� � ��ة مواقع في املنطق� � ��ة املركزية لوضع مراكز
إدارية ملراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج.
وبعد صدور موافقة معالي وزير احلج على مشروع مراكز التطويف،
باش� � ��رت الهيئة مبخاطبة املؤسسات املشاركة في البرنامج ،بتوجيه
مكات� � ��ب اخلدم� � ��ة امليداني� � ��ة التابعة له� � ��ا ،لتعيني مرش� � ��دي تطويف
الصطح� � ��اب احلجاج إلى املس� � ��جد احلرام لتف� � ��ادي حاالت ضياع
احلج� � ��اج وما يترتب عليه من مش� � ��كالت ومتاعب ومعاناة لهم ،وعدم
إرس� � ��ال احلجاج إلى احلرم املك� � ��ي ألداء الطواف قبل وبعد الصالة
بساعة ،جتنب ًا لساعة الذروة باحلرم الشريف.
متابعة دائمة

وتتلقى الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف إحصائية رقمية
يومية بأعداد وأجناس احلجاج الذين مت تطويفهم من قبل البرنامج،
بالتنس� � ��يق م� � ��ع إدارة البرنامج م� � ��ن خالل االتصال املباش� � ��ر على
أرقام هواتف مديري املراكز أو إرس� � ��ال بريد إلكتروني أو رس� � ��ائل
الواتساب.
وفور وصول أفواج احلجاج من مكاتب اخلدمة امليدانية يتم استقبالهم
ومن ثم تعبئة منوذج حصر وتقييم للتأكد من استيفاء الفوج ملتطلبات
الطواف ،وبعد حتديد املطوف املخصص لكل فوج يتم توعية احلجاج
وإرش� � ��ادهم قبل الب� � ��دء في الطواف ،وذلك بالتأك� � ��د من ارتداء جميع
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تنسيق كامل بني الهيئة التنسيقية وإدارة
البرنامج وإحصائية رقمية يومية بأعداد
وج��ن��س احل��ج��اج ال��ذي��ن مت تطويفهم

التقيد التام باخلطة التشغيلية والتزام
مكاتب اخل��دم��ة امليدانية بالواجبات
املطلوبة منهم ساهم يف جن��اح املشروع
احلجاج لألساور ،والتأكد من أنهم على وضوء ،وارتداء اإلحرام بشكل
صحيح للرجال ،كم� � ��ا يتم توعيتهم بأهمية الس� � ��ير على هيئة مجموعة
واحدة وعدم اخل� � ��روج عنها ،تالفي ًا للضياع وع� � ��دم التعرض لإلرهاق،
والتقيد التام باخلطة التش� � ��غيلية والعمل على تنفيذها بكل دقة وسهولة
ويسر .ومتابعة التزام مكاتب اخلدمة امليدانية بالواجبات املطلوبة منهم
وع� � ��دم التهاون ف� � ��ي ذلك ،والتواصل الدائم والفوري املباش� � ��ر فيما بني
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إدارة البرنام� � ��ج ومكات� � ��ب اخلدمة امليدانية حل� � ��ل أي مالحظات أو
معوقات ال قدر الله ،إضافة إلى التزام العاملني في إدارة البرنامج
بأوقات الدوام اليومي وعدم السماح لهم بترك أماكنهم احملددة لهم
حت� � ��ت أي ظرف من الظروف ،والتعامل الالئق مع ضيوف بيت الله
احلرام واحلرص على تقدمي يد العون لهم بأي طريقة كانت ،وتذليل
الصعاب التي قد تواجههم.
أهداف ومهام

وقد عمل������ت الهيئة التنس������يقية ملؤسس������ات أرب������اب الطوائف،
ممثل������ة في :املؤسس������ة األهلي������ة ملطوفي حجاج جنوب ش������رق
آسيا ،واملؤسس������ة األهلية ملطوفي حجاج أفريقيا غير العربية،
واملؤسس������ة األهلية ملطوف������ي حجاج الدول العربي������ة ،من خالل
برنام������ج التطويف املركزي ،على تنفي������ذ خطة عمل مت إعدادها
ومن ثم تنفيذها بالتنس������يق والتعاون مع مكاتب اخلدمة امليدانية
التابعة للمؤسس������ات الثالث ،حيث تلتقي األهداف في إرش������اد
وتوجيه احلجاج إلى الطريقة الش������رعية الصحيحة ألداء شعيرة
الطواف بكل يسر وسهولة ،فأنشئت ثالثة مراكز داخل املسجد
احلرام وتعيني مشرفني عليها وعدد من املطوفني املؤهلني للقيام
بخدمة ضيوف الرحمن فيما يخص الطواف والس������عي ،وثالثة

منطقة املسفلة  -ومنطقة جبل الكعبة.
وكان أب� � ��رز ما ميي� � ��ز العامل� � ��ون امليدانيون في برنام� � ��ج التطويف
املرك� � ��زي ذلك الزي املوحد املوضح عليه ش� � ��عار الهيئة التنس� � ��يقية
ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،إضافة إلى شعار مؤسسات الطوافة
املش� � ��اركة في البرنامج ،كما مت تامني أجهزة برافو جلميع العاملني
واملشرفني واإلداريني في املراكز ،وتوفير الكراسي املتحركة الالزمة
لكبار السن ،وتوفير أجهزة احلاسب اآللي ملتابعة إدخاالت املكاتب
والتسديد أو ًال بأول.
نجاح المشروع

مراكز أخرى خارج املسجد احلرام في الساحات احمليطة.
أما آليات التنفيذ فتمثلت في قي� � ��ام مكاتب اخلدمة امليدانية بتعيني
مرش� � ��دي تطويف الصطحاب احلجاج إلى املس� � ��جد احلرام ،وهو
أم� � ��ر ملزم وضروري لتفادي حاالت ضياع احلجاج وما يترتب عليه
من مش� � ��كالت ومتاعب ،إضافة إلى دم إرسال احلجاج إلى احلرم
املك� � ��ي ألداء الطواف قبل وبعد الصالة بس� � ��اعة ،وإدخال معلومات
إرسال احلجاج إلى املس� � ��جد احلرام في موقع املؤسسة ثم طباعة
النموذج وختمه وإرس� � ��اله مع مرشدي احلجاج املصاحبني لهم في
املسجد احلرام مع كل فوج يتم إرساله بواقع ( )50حاج ًا فقط لكل
فوج ،إضافة إلى توعية احلجاج وإرش� � ��ادهم قبل البدء في إرسالهم
للمسجد احلرام.
إعداد وتجهيز

وقامت مؤسسات الطوافة الثالث التي شاركت في برنامج التطويف
املركزي بإنشاء ثالثة مراكز موزعة على أبواب املسجد احلرام ،بعد
التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام ،عـــند باب املــلك
عــــبدالعزيز ،وبــــاب الــملك فهد ،وباب السالم.
أما املراكز الثالثة األخرى فكانت في الس� � ��احات احمليطة باملس� � ��جد
احلرام بعد التنسيق مع أمانة العاصمة املقدسة في :منطقة جياد -

ولعل أهم النقاط التي س� � ��اهمت في جناح املشروع متثلت في التقيد
التام باخلطة التش� � ��غيلية وتنفيذها بكل دقة وس� � ��هولة ويسر ،والتزام
مكات� � ��ب اخلدم� � ��ة امليدانية بالواجب� � ��ات املطلوبة منه� � ��م ،إضافة إلى
التواصل الدائم والفوري املباش� � ��ر فيما بني إدارة املشروع ومكاتب
اخلدم� � ��ة امليدانية حلل أي مالحظات ،والتزام العاملني في املش� � ��روع
بأوق� � ��ات الدوام اليومي ،والتعامل الرائع مع ضيوف بيت الله احلرام
وتقدمي يد العون لهم وتذليل الصعاب التي واجهتهم.
م� � ��ن جانبهم أكد رؤس� � ��اء مجموعات اخلدمة امليدانية باملؤسس� � ��ات
املشاركة ،أن برنامج التطويف يعد تأصي ً
ال ملهنة الطوافة في القيام
مبهم� � ��ة مرافقة احلجاج أثناء أدائهم للطواف والس� � ��عي باملس� � ��جد
احلرام وإرش� � ��ادهم للطرق الصحيحة وفق ًا لتعاليم الش� � ��رع احلكيم
في أداء النسك ،مشيرين إلى أن البرنامج أسهم في تعزيز خبرات
العاملني باملؤسسات من مشرفني ومطوفني ليؤدوا املهام املنوطة بهم
على الوجه املطلوب ،متشي ًا مع توجهات الهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوائف الرامية إلى تطوير أداء أعضاء اللجان لتقدمي أفضل
األس� � ��اليب وأس� � ��هلها خلدمة ضيوف الرحمن على جميع األصعدة،
وبرنامج التطويف خاصة ،مشيرين إلى أن املؤسسات الثالث التي
شاركت في موس� � ��م حج 1435هــ ،استطاعت أن تعمل على تطوير
الكوادر لتس� � ��هيل عملية دخول احلج� � ��اج إلى بيت الله احلرام وأداء
الطواف بكل يس� � ��ر وس� � ��هولة ،مؤكدين أنهم استطاعوا العمل على
مش� � ��روع برنامج التطويف بالتعاون مع الهيئة التنسيقية وإشراف
مباشر من وزارة احلج في تطوير الكوادر العاملة وتثقيفهم.
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مشروعات

نفذ في ( )3مؤسسات طوافة وحقق نتائج إيجابية

مشروع مخيم الحج األخضر..
(حج بال نفايات)

ب��رن��ام��ج ت���وع���وي ب��ي��ئ��ي (ت���ص���دق ب��ه��ا..

اإلش������ادة ب������أدوار م��ؤس��س��ات ال��ط��واف��ة

تلقها) ل��ف��رز ال��ن��ف��اي��ات البالستيكية
ال ِ

وم��ك��ات��ب اخل��دم��ة امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لها

بالتعاون م��ع وزارة احل��ج وجامعة “ليدز”
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ال��ت��ي ت��ب��نّ ��ت امل��ش��روع واجل��ه��ات ال��داع��م��ة

مكة المكرمة :الرفادة
حتقق بعض دول العالم املتحضرة أرب��اح� ًا تبلغ مليارات ال���دوالرات من
االستثمار يف تدوير النفايات ،وعلى سبيل املثال يف ال��والي��ات املتحدة
ميثل تدوير النفايات  %28من إجمالي االستثمار الصناعي ،بينما يصل
يف بريطانيا إلى  ،%23ويقفز يف أملانيا ليصل إلى  ،%35كما تخسر اململكة
العربية السعودية سنوي ًا  -بسبب عدم تدوير النفايات التي تقدر بباليني
األطنان  -ما يعادل نحو أربعني بليون ري��ال سنوي ًا .كما أن نظافة مكة

املكرمة واملشاعر املقدسة تعد إحدى أهم وأصعب املشكالت التي تواجه
اجلهات املعنية يف كل موسم حج ،وي��رى البعض أن احللول ملواجهتها لم
ترتق إلى مستوى املشكلة ،رغم صرف مليارات الرياالت من أجل اخلروج
ِ
بحج نظيف .وق��د بلغت كمية النفايات التي مت رفعها من مكة املكرمة
واملشاعر املقدسة يف موسم حج عام (1434ه��ـ) ،أكثر من ( )59ألف طن،
مستهلكة من قبل حجاج بيت اهلل احلرام يف أداء نسك احلج ،وبحسب إفادة
أمانة العاصمة املقدسة ،فإن كميات هذه النفايات تبلغ يومي ًا يف مشعري
منى وعرفات ما يزيد على ( )250طن ًا ،وتتنوع ما بني سائلة وجامدة ،ومت

تأمني نحو مليوني كيس جلمعها ،هذا باإلضافة إلى إنشاء محطة ملعاجلة
مخلفات الذبح مبسالخ املشاعر املقدسة باملعيصم وللتخلص اآلمن منها
عبر ُط��رق صديقة للبيئة ،تضمن معاجلتها واالستفادة منها ،وق��د مت
حج عام 1435هـ ،وفق ًا للمعايير الدولية املعتمدة.
تنفيذ املشروع يف موسم ّ

ت��ع��زي��ز ال� ُ�ب��ع��د ال��ت��وع��وي ل���دى احل��ج��اج
مب���ا ُي��س��ه��م يف احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة
املشاعر املقدسة وتقليل حجم النفايات

دراسات علمية
ألن احلل� � ��ول الصحيحة تبدأ من التجارب املبنية على الدراس� � ��ات العلمية ،فقد
اتفق األس� � ��تاذ املش� � ��ارك في قس� � ��م البحوث البيئية والصحية في معهد خادم
احلرمني الش� � ��ريفني ألبحاث احلج والعمرة الدكتور بسام مشاط ،مع املهندس
عبدالله الس� � ��باعي مبتع� � ��ث املعهد لتحضير درجة الدكت� � ��وراة في جامعة ليدز،
عل� � ��ى تطبيق فك� � ��رة تدعى( :مخيم احلج األخضر) بش� � ��كل جتريبي ،تقوم على
ف� � ��رز النفايات إلعادة تدويرها ،بغية حتقيق أهداف صحية ،وبيئية ،وس� � ��لوكية،
وحضارية ،واستثمارية.
ومت تطبيق التجربة في مخيمات مجموعات اخلدمة امليدانية في مشعر “منى”،
التابعة لـ ( )3مؤسسات طوافة ،وهي:
> املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية.
> املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا.
> املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا.
وس� � ��ط ترحيب مؤسسات الطوافة بتنفيذ املشروع ،ووقفت بعض التعقيدات في
طريق التوس� � ��ع في تنفيذه ،بعدما تعهدت املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول
جنوب آسيا بتنفيذه داخل مخيماتها ،وقامت بتهيئة األرضية املناسبة لتنفيذه،
خاصة وأن املؤسس� � ��ة تدع� � ��م أي مبادرة ،وتنفق عليه� � ��ا ،وتطورها ،مبا يرتقي
باحلج ،ويجعله مثالي ًا وصحي ًا على املستوى البيئي.
وقال رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا
وأمريكا وأس� � ��تراليا ،إن املؤسس� � ��ة ال متانع في تنفيذ املشروع في مخيماتها،
وتوعية احلجاج بضرورة تطبيقه.
وأكد على حديثه رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول
العربية ،مش� � ��دد ًا على أن املؤسسة تسعى لإلسهام في احملافظة على نظافة
املش� � ��اعر ،واخلروج بحج نظي� � ��ف ومثالي على كل املس� � ��تويات ،ومن أهمها
املستوى البيئي.
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تتلخص فكرته يف ف��رز النفايات إلع��ادة
ت���دوي���ره���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق أه�������داف صحية
وبيئية وسلوكية وحضارية واستثمارية
ومن جهته أشاد الدكتور بسام مشاط بأدوار مؤسسات الطوافة ومكاتب املهام
امليدانية التابعة لها التي تبنّت هذا املشروع ،وبجميع اجلهات الداعمة .وكشف
عن جناح مش� � ��روع مخيم احلج األخضر (حج بال نفايات) ،وبنسبة تفوق نسبة
النجاح املتوقعة قبل املش� � ��روع ،نتيجة تعاون مؤسس� � ��ات الطوافة وحجاج بيت
الله احلرام في مخيماتهم في مش� � ��عر منى ،موضح ًا أن معظم احلجاج فرزوا
نفاياتهم البالس� � ��تيكية في مخيماتهم في مش� � ��عر منى ،محافظ � � � ًة على نظافة
املش� � ��عر ،وكانت نسبة الفرز متفاوتة بني املخيمات الثالثة التي طبقت املشروع،
حيث أش� � ��ارت أهم نتائج املشروع إلى فرز احلجاج املصريني ( )1.500حاج،
التابعني ملكتب اخلدمة رقم ( )12التابع للمؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول
العربية ،ما يقارب ( )155كيلوجرام ًا من النفايات البالس� � ��تيكية ،شكلت نسبة
 %19.5من إجمالي النفايات البالس� � ��تيكية الت� � ��ي أنتجها املخيم ،والتي قدرت
بنح� � ��و ( )795كيلوجرام � � � ًا .في حني كان فرز احلج� � ��اج األوروبيني ()5.800
ح� � ��اج ،التابعني ملكت� � ��ب اخلدمة رق� � ��م ( )25التابع للمؤسس� � ��ة األهلية ملطوفي
حجاج تركيا ومس� � ��لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ،ما يقارب ( )100كيلوجرام
من النفايات البالس� � ��تيكية ،والتي شكلت نس� � ��بة  %12.9من إجمالي النفايات
البالس� � ��تيكية التي أنتجها املخيم ،والتي قدرت بنحو ( )777.8كيلوجرام .كما
أنتج فرز نفايات ( )2.800حاج باكستاني ،تابعني ملكتب اخلدمة رقم ( )66في
املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا ،ما يقارب ( )6.3كيلوجرام
من النفايات القابلة للتدوير( :بالس� � ��تيك ،وورق ،وكرت� � ��ون ،ونايلون ،وقصدير،
وعلب مش� � ��روبات ..إلخ) ،والتي شكلت نسبة  %15من إجمالي النفايات املنتجة
من املخيم ،والتي كانت تقدر بنحو ( )4أطنان.
كم� � ��ا اتضح عند تصنيف النفايات املفروزة أن وزن النفايات البالس� � ��تيك يقدر
بنحو ( )34كيلوجرام ًا ،أي بنس� � ��بة  %5.6من إجمال� � ��ي النفايات التي فرزها
احلجاج في املخيم ،ونس� � ��بة  %11.5من إجمالي النفايات البالستيكية املنتجة
في املخيم ،والتي كانت تقدر بنحو ( )294.6كيلوجرام
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وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج الذي طبق على ( )3مخيمات في مش� � ��عر
من� � ��ى هو توعية احلجاج بأهمية مفهوم تدوي� � ��ر النفايات للمحافظة على نظافة
مكة املكرمة واملش� � ��اعر املقدسة ،مبين ًا أن عملية فرز املخلفات ستقلل من كمية
املخلفات املتولدة في مش� � ��عر منى ،وبالتالي تقليل كمي� � ��ات املخلفات التي يتم
ردمه� � ��ا في مرمى األمان� � ��ة ،إضافة إلى أن تدوير النفاي� � ��ات التي مت فرزها له
دور مهم في احملافظة على صحة بيئة املش� � ��اعر املقدس� � ��ة ،ألن تدوير النفايات
املتولدة أثناء فترة احلج س� � ��يحد ،أو يقلل ،من التلوث البيئي الناجم عن تراكم
هذه النفايات في بيئة املشاعر.
برنامج توعوي
وجدير بالذكر أن معهد خادم احلرمني الش� � ��ريفني ألبحاث احلج ،قد أعلن عن
تنظي� � ��م برنامج توعوي بيئي أول في موس� � ��م حج عام 1433هـ ،حتت ش� � ��عار:
(تص� � ��دق به� � ��ا ..ال تلقِ ها) ،لفرز النفاي� � ��ات البالس� � ��تيكية كمرحلة أولى ضمن
مش� � ��روع مخيم احلج األخضر( :حج بال نفاي� � ��ات) ،بالتعاون مع وزارة احلج،
وجامعة “ليدز” في اململكة املتحدة البريطانية ،وبدعم من شركة معادن للذهب،
ومؤسس� � ��ة هدية احلاج واملعتمر اخليرية ،باإلضافة إل� � ��ى بيت اخلبرة العاملية
لصحة وس� �ل��امة الغذاء ،وبيت اخلبرة ..البيئيون لالستش� � ��ارات والدراس� � ��ات
البيئية .ويهدف املش� � ��روع  -وفق ًا لصاحب الفكرة الدكتور بسام مشاط  -إلى
توعية احلجاج بأهمية احملافظة على نظافة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
في حني أوضح املهندس عبدالله الس� � ��باعي أن حجم املخلفات في مكة املكرمة
س� � ��جل زيادة خالل الست السنوات السابقة بنسبة تقدر بنحو  ،%46.6حيث
تع ّد هذه الزيادة مرتفعة إذا ما قورنت بنس� � ��بة زيادة حجم املخلفات في الدول
املتقدمة ،خالل  25عام ًا ،التي تقدر بنسبة  %28تقريب ًا ،ولذلك تظهر لنا أهمية
مشاركة املجتمع ،من حجاج ومواطنني ،في التقليل من حجم املخلفات املتولدة
في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
ورغم من محدودية مساحة مشعر “منى” ،الذي يقطنه أكثر من ثالثة ماليني حاج
خالل مدة زمنية محدودة ال تتجاوز خمسة أيام من كل عام ،إال أن مشعر منى يعد
مدين� � ��ة عصرية عاملية متكاملة املرافق واخلدمات ،وتتيح للحجاج منط حياة تتناغم
مع متطلب� � ��ات احلياة العصرية ،ومع الثقافة احمللي� � ��ة والعاملية ،ومع اجتاه معظم
املدن العاملية العصرية إلى املباني اخلضراء ،التي ال تنتج أي ملوثات بيئية.
ومن هنا ،فقد انبثقت فكرة مش� � ��روع مخيم احلج األخضر (مبرحلته األولى)،

وذلك لوصول مشعر منى إلى مصاف املدن العاملية العصرية ،حيث تهدف فكرة
هذا املش� � ��روع إلى جعل مخيمات مشعر “منى” تتطابق مع املتطلبات البيئية،
التي تتضمن كفاءة استخدام الطاقة واملياه ونوعية املواد املستخدمة في البناء،
ونوعية البيئة الداخلية ،وإدارة النفايات ،وانطالق ًا من أن جميع متطلبات املباني
اخلضراء ميكن تنفيذها باستخدام التقنيات الهندسية احلديثة ،باستثناء إدارة
النفايات التي حتتاج بجانب التقنيات الهندس� � ��ية احلديثة إلى سلوك حضاري
ووعي بيئي لسكان هذه املباني اخلضراء.
بيد أن صاحب املش� � ��روع الدكتور بس� � ��ام مش� � ��اط ،قال“ :ينبغي قبل الشروع
في تبني مش� � ��روع مخيم احلج األخضر أن ُيسبق هذا املشروع ببرامج توعوية
غي� � ��ر تقليدية لتغيير اﻤﻟﻔﺎهيم والع� � ��ادات االجتماعية للحجاج عن مفهوم اإلدارة
اخلض� � ��راء للنفايات الصلب� � ��ة ،املتضمن التخلص اآلمن م� � ��ن النفايات الصلبة
وفق املعايير الدولية ،التي تش� � ��مل الف� � ��رز األولي للنفايات من املصدر بأنواعها
املختلفة ،ومنها النفايات العضوية ،والنفايات القابلة للتدوير ،مثل البالس� � ��تيك،
واملعدن ،والورق”.
وأضاف “كما أن تطبيق معايير اإلدارة اخلضراء للنفايات الصلبة ،سيس� � ��اعد
في الوقت الراهن على تقليل ظاهرة تكدس النفايات في املشاعر املقدسة ،التي
بصددها صدرت توجيهات املسؤولني باملعاجلة اجلذرية ،وبأن ال تتكرر الصور
السلبية التي حتدث من تكدس النفايات في مواسم احلج املاضية”.
رؤية علمية
وأوضح مش� � ��اط أن عملية فرز النفايات من املصدر تع � � � ّد إحدى الطرق املتبعة
عاملي ًا للتقليل من حجم النفايات املتولدة إلى أقل قدر ممكن ،ولذلك فإن مشروع
مخي� � ��م احلج األخضر( :حج بال نفايات) يه� � ��دف إلى تعزيز ال ُبعد التوعوي لدى
احلجاج ،وتوعيتهم بأهمية الفرز والتخلص الصحيح من النفايات في املش� � ��اعر
املقدس� � ��ة (مشعر منى) ،مبا ُيس� � ��هم في احملافظة على نظافة املشاعر املقدسة،
وتقليل حجم النفايات ،ما يساعد على حتسني الواقع البيئي للمشاعر املقدسة.
وأوض� � ��ح أنه مت إعداد برنامج توعوي بيئي وإنتاج� � ��ه وتنفيذه وفق ًا لرؤية علمية
وإعالمية واجتماعية وشرعية ،وبرنامج زمني ،ومسار علمي ،وإعالمي ،وشرعي،
ل� � ��ه عالقة بالتواصل األمثل بني فريق العم� � ��ل األكادميي املتعاون مع البرنامج،
وإدراك احلجاج املس� � ��تقبلني توجيهات الفريق ،عبر خطة لها رس� � ��الة وأهداف
وقيم محددة ،مت التعامل معها .فقد كان البرنامج يحمل اخلطاب اإلعالمي لهذه
احلملة بعض املب� � ��ادئ الثابتة لدى احلجاج ،من أجر ،وفضل إماطة األذى من
املشاعر املقدسة ،وثواب كفالة األيتام ،وإعمار املساجد ،من خالل التبرع بريع
قيمة النفايات البالستيكية املفروزة ،حيث يتم إيصالها للحجاج عبر فريق عمل
متخصص ،ووس� � ��ائل معروفة وحديثة ،ومن أبرزها طباعة ونش� � ��ر وتوزيع نحو
( )15ألف مطوية ،باإلضافة إلى تسليط الضوء اإلعالمي على أهمية املشروع
عبر وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة.
أخذ ورد
وأرجع الباحث في معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج والعمرة ،عدم
تنفيذ املش� � ��روع لعدم رغبة اجلهات العامل� � ��ة في احلج بتغيير خططها من أجل
تنفيذ هذا املشروع األوفر مالي ًا واألكثر جدوى ،مشير ًا إلى أن األمة في حاجة
لتضحية من اجلهات املعنية بنظافة املش� � ��اعر ببعض خططها من أجل مواصلة
هذه التجربة التي حققت في عامها األول جناح ًا كبير ًا ،مطالب ًا بضرورة تعاون
كل اجله� � ��ات العاملة في احلج إلجناح املش� � ��روع من خ� �ل��ال التضحية ببعض
خططها والتوسع في التجربة.
وفي وقت أش� � ��ار فيه الباحث الدكتور بسام مشاط إلى أن املشروع ُعرض على

ي���ه���دف إل�����ى ج���ع���ل م��خ��ي��م��ات “م���ن���ى”
تتطابق م��ع املتطلبات البيئية بكفاءة
استخدام الطاقة وامل��ي��اه وإدارة النفايات
األمانة ،ف ُرفض ،تب ّرأ معالي أمني العاصمة املقدس� � ��ة الدكتور أسامة البار ،من
القصور في عدم دعم تنفيذ املش� � ��روع ،مؤكد ًا أن املش� � ��روع لم ُيعرض عليهم،
مجد ُيسهم في نظافة املشاعر التي تع ّد
وقال“ :نحن نرحب بفكرة أي مشروع ٍ
ً
الهاجس األكبر لدى كل اجلهات املعنية باحلج” ،مش� � ��ددا على أن األمانة تدعم
أي مشروع ُيسهم في الرفع من مستوى اإلصحاح البيئي.
وبدوره� � ��ا تؤكد الدكتورة ماجدة أبورأس ،عضو مجل� � ��س اإلدارة ونائب املدير
التنفيذي للجمعية الس� � ��عودية للبيئة ،أن تطبيق املش� � ��روع سيحقق عدة عوائد،
أولها على مس� � ��توى نظافة املش� � ��اعر ،ورفع مس� � ��توى الوعي البيئي من خالل
تخصيص أوعية نفايات للبالس� � ��تيك ،وأخرى للزج� � ��اج ،وثالث للكرتون ،ورابع
للم� � ��واد الغذائية ،ما يجعل تدويرها أفضل من ردمها ،صحي ًا وبيئي ًا .وأضافت
أن جت� � ��ارب البيوت اخلضراء جنحت جناح ًا باهر ًا ،مستش� � ��هدة بتطبيقها في
ح َّيني من أحياء جدة ،مع نسبة جتاوب كبيرة من السكان.
وأ ّ
حلت أبورأس على ضرورة التوس� � ��ع فيها في الس� � ��نوات املقبلة ،الفت ًة إلى أن
العوائد االقتصادية من تدوير النفايات س� � ��تكون كبيرة ،داعية إلجناز دراس� � ��ة
حول أهمية التجربة وعوائدها إلقناع املسؤولني بتطبيقها.
وهنا يوضح الدكتور بس� � ��ام مشاط أن املشروع جنح بنسبة  ،%17وهو جناح
باهر ،حيث كان من املتوقع أن ال تزيد نسبة النجاح عن  2إلى  ،%3خصوص ًا
أن كثير ًا من احلجاج من كبار السن ومن األميني ،أو ضعيفي التعلم والثقافة،
وهذا يعني أنه إذا مت تعميم املشروع على املشاعر بهذه النسبة نفسها سيقلل
من كمية املخلفات البالستيكية بنحو ( )666.4طن في املشاعر املقدسة .وأن
تدوي� � ��ر هذه الكمية يحقق عوائد قد تصل إلى ( )4ماليني ريال تقريب ًا فقط على
مس� � ��توى البالستيك ،ناهيك عن باقي أنواع املخلفات الصلبة والسائلة ،مشير ًا
إلى أن املش� � ��روع ليس مكلف ًا ،ويحت� � ��اج ألدوات بيئية لتنفيذه ،مؤكد ًا أن تكرار
التجارب والتوسع فيها س ُيسهم في رفع نسبة الوعي وتقليل املخلفات ورفع قيمة
التدوير ،مطالب ًا بااللتفات ملثل هذه املشروعات ودعمها ،لرفع مستوى اإلصحاح
البيئي في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
كم� � ��ا دعا عضو هيئة كبار العلماء ،عضو املجلس األعلى للقضاء ،الدكتور علي
احلكمي ،إلى تبني هذا املش� � ��روع وتنفيذه ،وقال“ :كما هو معلوم ،إن اإلسالم
دين النظافة ،فاملسلم مأمور بنظافة نفسه ،وبدنه ،بل إن النظافة تع ّد جزء ًا من
اإلميان”.
ّ
وأضاف أن في موسم احلج يتجلى السلوك احلقيقي للمسلم ،ومن ذلك املظهر
احلضاري لإلس� �ل��ام الداعي إلى نظافة البيئة ،مؤكد ًا أن كل اآليات واألحاديث
دع� � ��ت للمحافظة على نظاف� � ��ة البيئة ،كما قال عليه الصالة والس� �ل��ام“ :إماطة
األذى ع� � ��ن الطريق صدقة” ،وقوله صلى الله عليه وس� � ��لم“ :إن الله طيب يحب
الطيب ،نظيف يحب النظافة” ،واحلديث مرفوع.
وأك� � ��د احلكمي أن أفضل املش� � ��روعات ه� � ��ي التي تعني عل� � ��ى الطاعة ،وحتقق
املصلحة ،وفيها خير للحجاج ،داعي ًا كل اجلهات إلى التعاون لتنفيذ املش� � ��روع،
وحتقيق املقصود من (احلج عبادة وسلوك حضاري).
من املصادر :صحيفة (الشرق) ،العدد )331( :الصفحة ( )11الصادرة بتاريخ الثالثاء  14ذواحلجة
1433هـ ،املوافق 2012/10/30م.
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برامج
في منافذ قدوم الحجاج

أرباب الطوائف يستقبلون الحجاج
بالورد والتمر وماء زمزم
جدة :الرفادة
بناء على توجيهات معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار خصصت مؤسسات أرباب الطوائف يف موسم حج العام املاضي 1435هـ،
ً
برنامج ًا للترحيب باحلجاج ،بالتنسيق مع فروع وزارة احلج بكل من مكة املكرمة واملدينة املنورة ومحافظة جدة – وقامت بتطبيق هذا البرنامج
الترحيبي  -وألول مرة  -يف مجمع صاالت احلج مبطار امللك عبدالعزيز الدولي بجدة ،وذلك بتكوين جلان عمل من جميع مؤسسات الطوافة
موحداً ،الستقبال احلجاج بالتلبية
من ( )7أفراد ،ليكونوا بدورهم فرق ًا ترحيبية تقف أمام كل صالة من صاالت الوصول ،ويرتدي أفرادها زي ًا
ّ
وباألهازيج وباالبتسامة والبشاشة وطالقة الوجه ،وقد روع��ي اختيار هذه الفرق من الذين يجيدون لغة احل��اج القادم من خ��ارج البالد.
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تنفيذ ًا لتوجيهات معالي وزير احل� � ��ج بإعداد برامج خاصة للترحيب
باحلجاج ،واس� � ��تقبالهم باالبتسامة وبكل ترحاب ،بحكم أن االنطباع
األول يترك أث� � ��ر ًا لدى احلاج يبقى إلى ح� �ي��ن رجوعه لبالده ،ليرجع
إلى أهله وهو يحمل أجمل انطباع عن هذه البالد – حكوم ًة وش� � ��عب ًا
 وتأكي� � ��دات معاليه على جميع العاملني ،س� � ��واء في وزارة احلج أومبؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،مبضاعفة اجلهد ،والترحيب بضيوف
الرحم� � ��ن وتلم� � ��س احتياجاتهم منذ أن تطأ أقدامه� � ��م منافذ الدخول
وحتى وصولهم إلى مساكنهم في مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ويأتي
هذا البرنامج املس� � ��تحدث لتطبيق رؤية معالي� � ��ه بأن ُينظر إلى عملية
الترحيب باحلجاج بأنها محاولة للعودة إلى اجلذور واألخالقيات التي
كان� � ��ت موجودة من قبل ،وأن يتحول هذا العمل إلى عمل مؤسس� � ��ي
مدروس ومنظ� � ��م ،وتأكي� � ��دات معاليه بأن هذه العملي� � ��ة متثل ذكرى
طيبة يحملها احلاج ألهله ليحكي لهم كيف مت اس� � ��تقباله ،وأنها ملسة
إنس� � ��انية عاطفية الب� � ��د من االهتمام بها في كل ف� � ��روع وزارة احلج

محاولة للعودة إلى اجل��ذور واألخالقيات
ال���ت���ي ك���ان���ت م����وج����ودة وأن ي��ت��ح��ول
إل����ى ع��م��ل م��ؤس��س��ي م�����دروس وم��ن��ظ��م
وجميع املؤسسات نطاق اإلشراف ،بحكم أنها متيزنا عن غيرنا ،حيث
يوجد ترحيب رسمي باحلاج يقوم به املسؤولون في الدولة وعلى رأسهم
أم� � ��راء املناطق ،وأن هذا يعتبر ترحيب ًا ش� � ��عبي ًا وغير رس� � ��مي ،يعطي
انطباع ًا إيجابي ًا لدى احلجاج.
وقد باش� � ��رت مؤسس� � ��ات أرباب الطوائف في تفعيل برنامج استقبال
حجاج بيت الله احلرام في موس� � ��م حج العام املاضي 1435هــ ،حيث
مت تش� � ��كيل جلنة تتكون من وزارة احلج ومؤسس� � ��ات أرباب الطوائف،
كانت في مقدمة مستقبلي طالئع احلجاج الذين توافدوا على األراضي
املقدسة منذ مطلع شهر ذي القعدة املاضي ،فكان أرباب الطوائف في
اس� � ��تقبالهم باالبتس� � ��امة والورود ،مما ترك انطباع ًا جيد ًا لدى ضيوف
الرحمن.
وعند وصول قوافل احلجاج ملكة املكرمة ،قامت مجموعات من ش� � ��باب
أم القرى وطالب مدارسها ،ومن أبناء املطوفني واملطوفات باستقبالهم
مباء زمزم والتمر وباقات الورد ،وببعض األهازيج التي تعكس التراث
املكي األصيل ،األمر الذي أدخل البهجة والسرور على نفوس احلجاج،
وأزال عنهم عناء السفر.
وعن هذا البرنامج يقول املطوف عبدالواحد بن برهان سيف الدين رئيس
الهيئة التنس� � ��يقية ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،ورئيس مؤسسة مطوفي
حج� � ��اج الدول اإلفريقي� � ��ة غير العربية“ :لقد أك� � ��د معالي وزير احلج في
زياراته امليدانية ملؤسس� � ��ات أرباب الطوائف وفي اجتماعاته على أهمية
إعداد برامج للترحيب باحلجاج وحس� � ��ن استقبالهم وتوديعهم ومعاملتهم
املعاملة التي تعكس القيم العربية واإلس� �ل��امية األصيلة في الضيافة من
اللحظة التي يصلون فيها إلى اململكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم
ليحملوا معهم أجمل الذكريات عن إنسان هذا البلد الطيب”.
وأض� � ��اف أنه يأتي إنفاذ ًا لتوجيهات معاليه باالهتمام بتنويع مس� � ��توى
اخلدمة لتحقيق معدالت أداء قياس� � ��ية في مواس� � ��م احلج ،وبالذات في
األعمال امليدانية التي يتحقق من خاللها مالمسة احتياجات احلجاج عن
كث� � ��ب ،والوقوف على تهيئتها وأدائها على أكمل وجه لضيوف الرحمن،
س� � ��وا ًء في مكة املكرمة أو املش� � ��اعر املقدس� � ��ة أو املدينة املنورة ،والتي
من ضمنها األعمال املتعلقة باالس� � ��تقبال والتفوي� � ��ج والنقل والتصعيد
واإلسكان والتغذية والتوعية وغيرها من اخلدمات.
حفاوة وترحيب
وتنفيذ ًا لتوجيهات معالي وزير احلج ،ش� � ��رعت املؤسسة األهلية لألدالء
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ف����رق ت��رح��ي��ب��ي��ة ت��ق��ف أم����ام كل
صالة من ص��االت ال��وص��ول باملطار
ي���رت���دي أف����راده����ا زي����� ًا م���وح���د ًا
ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة إك��������رام ض����ي����وف ال���رح���م���ن
وال��ت��رح��ي��ب ب��ه��م ون���ي���ل ش����رف ه����ذه اخل��دم��ة
ال����ت����ي ن����ش����أ ع���ل���ي���ه���ا اآلب����������اء واألج����������داد
باملدينة املنورة ،بالتنس� � ��يق مع فرع وزارة احل� � ��ج باملدينة املنورة ،في
تنفي� � ��ذ برنامج اس� � ��تقبال احلج� � ��اج فور خروجهم م� � ��ن صاالت مطار
األمير محمد بن عبدالعزي� � ��ز الدولي باملدينة املنورة ،وانتهاء إجراءات
اجل� � ��وازات واجلمارك ،وقامت مجموعات م� � ��ن أبناء املدينة املنورة من
طالب املدارس واألدالء باس� � ��تقبالهم باألناشيد الترحيبية واالبتسامة،
حيث شاركوا في استقبال احلجاج من اجلنسيات املختلفة في املطار،
وقدموا مناذج من املوروث املديني الذي اشتهر به أهالي املدينة املنورة
في حس� � ��ن اس� � ��تقبال ضيوف الرحمن من زوار املسجد النبوي على
مر التاري� � ��خ ،حيث بدأ البرنامج باألهازي� � ��ج املدينية التي كانت تردد
قدمي ًا عند وصول احلجاج إلى املدينة املنورة ،فيما سارع املشاركون
من األدالء وطالب امل� � ��دارس في تقدمي ماء زمزم ومتر العجوة والورد
املديني ،في مشهد لقي استحس� � ��ان احلجاج وبدأ جلي ًا باالبتسامات
التي ارتسمت على محيا كل فرد منهم؛ للتعبير عن مدى احلب واحلفاوة
والترحاب بهم كضيوف للرحمن في أرض احلرمني الش� � ��ريفني بصفة
عامة ،وكزوار ملسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة.
وف� � ��ي هذا الصدد أوضح املدي� � ��ر العام لفرع ال� � ��وزارة مبنطقة املدينة
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املنورة ،محمد عبدالرحمن البيجاوي ،أن هذا البرنامج الترحيبي املميز
قد نفذه الف� � ��رع للعام الثاني على التوالي ،بش� � ��راكة مع إدارة التربية
والتعليم ،ومكتب رعاية الش� � ��باب باملدينة املنورة ،حيث وفر فرع وزارة
احل� � ��ج حافلة نقلت مجموعة من طالب املدارس االبتدائية واملتوس� � ��طة،
وفق جدول محدد يومي ًا لكل مدرس� � ��ة ،رافقهم فيها معلمون مش� � ��رفون
على الرحلة.
وأف� � ��اد بأنه قد مت تنفيذ هذا البرنام� � ��ج الترحيبي“ :نحبك يا ضيف
الرحمن” ،عند وصول قوافل ضي� � ��وف الرحمن للمطار ،وأنه يهدف
في األس� � ��اس  -إضافة للترحيب بضيوف الرحمن واحلفاوة بهم -
إل� � ��ى غرس قيمة خدمة ضيوف الرحم� � ��ن اإليجابية في نفوس هؤالء
الط� �ل��اب ،وتعزيز ثقافة إكرام ضيوف الرحمن ،والترحيب بهم ،ونيل
ش� � ��رف هذه اخلدمة التي نشأ عليها اآلباء واألجداد ،وبيان أهميتها
وفضلها ،وبيان الوجه املش� � ��رق ألبن� � ��اء اململكة عامة ،واملدينة املنورة
بصف� � ��ة خاصة ،ومتيزه� � ��م بخدمة زوار املدينة املن� � ��ورة من احلجاج
واملعتمرين ،وتس� � ��خير طاقات الش� � ��باب وقدراتهم في خدمة حجاج
البيت العتي� � ��ق ،وإظهار معنى احلب احلقيقي ،وتقدير الزائر ،وإبراز

معان� � ��ي األخوة اإلس� �ل��امية ،مش� � ��ير ًا إلى أن رس� � ��الة البرنامج هي
الترحيب بحجاج بيت الله احلرام وزوار املس� � ��جد النبوي الش� � ��ريف
فور وصولهم للمدينة املنورة ،وإبراز احلفاوة واإلكرام التي يفخر بها
أبن� � ��اء املدينة املنورة ،وتنمية هذه القي� � ��م في النشء ،مبا يحقق رؤية
وتطلعات الدولة ورعايته� � ��ا لضيوف الرحمن بحفاوة وإكرام ،وإبراز
عناية حكومة خادم احلرمني الشريفني بحجاج بيت الله احلرام زوار
مدينة املصطفى عليه الصالة والسالم.
من جانبه أش� � ��ار الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ،رئيس مجلس إدارة
املؤسس� � ��ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة ،إل� � ��ى أن البرنامج الترحيبي
بضيوف الرحمن لقي أصداء إيجابية مش� � ��جعة بني الكثير من اجلهات
التي شاركت فيه ،وفي مختلف مواقع خدمة احلجاج الكرام.
وأوضح أن مس� � ��تجدات هذا العام متثلت في إش� � ��راك وفود من خارج
املنطقة ،بالتنس� � ��يق مع مكتب رعاية الشباب باملدينة املنورة في الفترة
املس� � ��ائية في الترحي� � ��ب بضيوف الرحم� � ��ن عند قدومهم إل� � ��ى املدينة
املنورة.

خدمة احلجاج وإرشادهم.
جدير بالذكر أن معال� � ��ي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار
ق� � ��د كرم في املدينة املنورة يوم األربعاء  12محرم 1436هـ املوافق
 5نوفمبر 2014م ،اجلهات املشاركة في برنامج الترحيب باحلجاج
وتوديعهم باملدينة املنورة في موسم حج عام 1435هـ.
وبدئ احلفل اخلطابي املقام في أحد فنادق املنطقة املركزية بآيات
من القرآن الكرمي ،ثم ش� � ��اهد معالي� � ��ه واحلضور عرض ًا مرئي ًا عن
اخلدمات التي قدمت من تلك اجلهات لضيوف الرحمن.
عقب ذلك ألقى معالي وزير احلج كلمة رحب خاللها بضيوف احلفل،
وهنأ اجلميع على النجاح البارز الذي حتقق ملوسم احلج املاضي،
بفض� � ��ل من الله تعالى ،ثم مبا وفرته حكوم� � ��ة اململكة بقيادة خادم
احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي
عهده األمني وس� � ��مو وولي ولي العهد  -حفظهم الله  -وباإلشراف
املباش� � ��ر م� � ��ن صاحب الس� � ��مو امللكي األمير محمد ب� � ��ن نايف بن
عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا ،وصاحب السمو

من جهته ،أكد املدير الع� � ��ام للتربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة أن
مش� � ��اركة الطالب تأتي ضمن األنش� � ��طة الالمنهجية ،والتي من شأنها
غرس القيم وتعزيز مكانة الطالب في املجتمع ،مش� � ��يد ًا بالتعاون البناء
بني فرع وزارة احلج وإدارة التربية والتعليم باملدينة املنورة ،مؤكد ًا أنها
ليست املرة األولى ،فطالب الكشافة لهم باع في هذا املجال ،من حيث

امللكي األمير فيصل بن س� � ��لمان بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة
املنورة رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة.
بعد ذلك ألقى مدير فرع وزارة احلج باملدينة املنورة محمد البيجاوي
كلمة رح� � ��ب فيها باحلضور ،مثمن ًا جهود اجلهات املش� � ��اركة ذات
العالقة باحلج في برنامج الترحيب باحلجاج وتوديعهم.
من جهت� � ��ه أثنى مدير عام التربية والتعلي� � ��م مبنطقة املدينة املنورة
ناص� � ��ر بن عبدالله العبدالكرمي ف� � ��ي كلمة مماثلة ،على الدور الرائد
لطالب املنطقة في خدمة ضيوف الرحمن وما قدمه أفراد الكشافة
من خدمات جليلة أسهمت بفضل الله في نقل الصورة املثلى ألبناء
ه� � ��ذا الوطن في خدمة احلجاج م� � ��ن زوار املدينة املنورة ،عاد ًا ذلك
امتداد ًا لبرامج وأنش� � ��طة وزارة التربية والتعليم التي ترسخ العديد
من املبادئ والقيم السامية ومنها العمل التطوعي.
كما قدم ش� � ��كره لس� � ��مو أمي� � ��ر منطقة املدينة املن� � ��ورة لدعمه كل
نشاط وبرنامج يخدم املدينة املنورة وضيوف الرحمن ،وفي ختام
احلفل مت تكرمي اجلهات املشاركة في برنامج الترحيب باحلجاج
وتوديعهم.

ت��ن��م��ي��ة ال��ق��ي��م يف ن���ف���وس ال���ن���شء مبا
يحقق رؤي��ة وتطلعات ال��دول��ة ورعايتها
ل���ض���ي���وف ال���رح���م���ن ب���ح���ف���اوة وإك������رام
اس���ت���ق���ب���ال احل�����ج�����اج مب������اء زم�����زم
وال��ت��م��ر وب���اق���ات ال�����ورد وب���األه���ازي���ج
ال���ت���ي ت��ع��ك��س ال���ت���راث امل���ك���ي األص��ي��ل
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عرض كتاب

العدد ( )40من مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

بحوث متجانسة
تدور في فلك المدينة المنورة
مكة المكرمة :الرفادة

تعنى مجلة مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة بنشر البحوث املهتمة بالتراث احلضاري للمدينة املنورة بخاصة ،واململكة العربية السعودية
والبالد العربية واإلسالمية بعامة ،يف اجلوانب التاريخية واجلغرافية واالجتماعية واألدبية والعمرانية ،وظهر العدد األربعون من املجلة،
يف الوقت ال��ذي حتتفل فيه املدينة املنورة باختيارها عاصمة للثقافة اإلسالمية ،فجاء زاخ��ر ًا مبادته العلمية ،التي تناولت آل البيت
ودوره��م يف رعاية النبي صلى اهلل عليه وسلم ونصرته ،واملدرسة املدنية يف القراءات ،ثم علم السيرة ومؤرخوها ،ومرويات عن دعاء النبي يف
مسجد األح��زاب ،وأخير ًا وليس آخر ًا جهود امللك سعود بن عبدالعزيز يف إمتام مشروع التوسعة السعودية األولى للمسجد النبوي الشريف.

ت���زخ���ر امل���دي���ن���ة امل����ن����ورة ب����أع��ل�ام ال��ع��ل��م
وامل����ع����رف����ة وي���ت���ج���ل���ى ذل�����ك واض�����ح����� ًا م��ن
ال��ك��ت��ب امل��ؤل��ف��ة يف ت���راج���م أول���ئ���ك األع�ل�ام

الع� � ��دد الـ( )40ملجلة مركز بحوث ودراس� � ��ات املدينة املنورة ب� � ��دأت بكلمة افتتاحية
لرئيس حتريرها األستاذ الدكتور عبدالله عبدالرحيم عسيالن ،الذي أشار فيها إلى
النش� � ��اط امللحوظ للمركز مبناسبة اختيار املدينة املنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية،
واملتمثل في إقامة العديد من احملاضرات والندوات ،والتي من أبرزها الندوات التي
أقيمت حول أعالم املدينة ،من العلماء واألدباء وأرباب الفكر واملعرفة ،وكانت البداية
بعال� � ��م املدينة املنورة احملدث والفقيه وعالم القراءات الش� � ��يخ أحمد ياس� �ي��ن أحمد
اخلياري ،وانتهت مبؤرخ املدينة وعاملها وأديبها الشريف إبراهيم بن علي العياشي،
صاح� � ��ب كتاب املدين� � ��ة املنورة بني املاضي واحلاضر ،وكت� � ��اب غزوة بدر ،وخريطة
املدينة املنورة ،وغيرها من اخلرائط.
آل البيت
ح� � ��وى العدد األربعون من مجلة مركز بحوث ودراس� � ��ات املدينة املنورة ،بحث ًا قيماً
لألستاذ عبدالسالم بن محس� � ��ن آل عيسى ،األستاذ املساعد بكلية الدعوة وأصول
الدين باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،تناول فيه (آل البيت ..مكانتهم ومنزلتهم
ودورهم في رعاية النبي صلى الله عليه وس� � ��لم ،ونصرت� � ��ه واجلهاد معه) ،موضح ًا
مكانته� � ��م :فإن لهم منزلة رفيعة ومكانة عظيمة في قلوب أهل اإلميان ،كيف ال وهم
آل خير من عرفت البشرية ،وخير من أرسله الله إلى الثقلني.
وتوص� � ��ل الباحث في اخلامتة إلى أه� � ��م النتائج ،ومنها :أن آل بيت النبي صلى الله
عليه وس� � ��لم ،هم الذين حرمت عليهم الصدقة ،وعلى مواليهم ،وهم بنو هاش� � ��م وبنو
املطل� � ��ب ،وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وس� � ��لم ،ولك� � ��ن الصدقة لم حترم على
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مواليه� � ��ن على خالف في املس� � ��ألة ،وليس آل البيت فقط عل� � ��ي بن أبي طالب،
وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وس� � ��لم ،وابنيهما احلس� � ��ن واحلسني ،رضي
الله عنهم أجمعني.
أن اخللفاء الراشدين كان يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ،ويعظمونهم
ويوقرونهم ،وذلك لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
أن محب� � ��ة أهل الس� � ��نة واجلماعة وعلمائهم وقادته� � ��م وخلفائهم ،كانت كما أمر
النبي صلى الله عليه وس� � ��لم ،من أحبه وعظمه وفخمه ،أن ال يفضي به ذلك إلى
الغلو فيه ،وإخراجه عن بشريته.
أن أهل السنة واجلماعة يحبون املؤمنني املتقني من آل بيت النبي صلى الله عليه
وسلم من غير تفريق بينهم.
مدرسة القراءات
أم� � ��ا املوضوع الثان� � ��ي باملجلة ،فتناول في� � ��ه الدكتور أحمد الزعبي ،األس� � ��تاذ
املشارك في قسم القراءات القرآنية بجامعة طيبة (املدرسة املدنية في القراءات
القرآني� � ��ة ..خصائصه� � ��ا وأعالمها وآثارها) ،متأم ًال أن يك� � ��ون بحثه نافذة في
كشف مزايا وخصايص هذه املدرسة التي اعتنت بكتاب الله تعالى ،فعم نفعها
أنحاء العالم اإلس� �ل��امي ،وعرف اليوم مصحفها في أرجاء املعمورة مبصحف
املدينة النبوية ،وجاء بحثه في مقدمة وأربعة مباحث وخامتة.
وتوصل الباحث في اخلامتة إلى عدة نتائج وتوصيات ،منها أن املدرسة املدنية
في القراءات القرآنية هي األولى في نش� � ��أتها ف� � ��ي تاريخ نزول القرآن بأحرفه
الس� � ��بعة التي أذن الله بقراءتها .وتأسيس املدرسة املدنية على املنهجية العلمية
في تعليم القراءات القرآنية ونشرها ونقلها في العالم اإلسالمي ،وإنشاء مراكز
بح� � ��ث علمي في تخصص القراءات القرآنية في اجلامعات العلمية والتي عرفت
بالكراسي العلمية ،فساعدت في نش� � ��ر القراءات القرآنية عبر التأليف والنشر
والبحث وإنشاء الندوات واملؤمترات التخصصيه فيه.
علم السيرة
أما البحث الثالث في العدد األربعني من مجلة مركز بحوث ودراس� � ��ات املدينة

جهود امللك سعود بن عبدالعزيز يف إمتام مشروع
التوسعة السعودية األولى للمسجد النبوي الشريف
املن� � ��ورة ،فجاء بعنوان (علم الس� � ��يرة النبوية ومؤرخوها ف� � ��ي املدينة املنورة في
القرن� �ي��ن األول والثان� � ��ي الهجريني) للدكتور ياس� � ��ر أحمد نور ،أس� � ��تاذ التاريخ
اإلس� �ل��امي املشارك بجامعتي طيبة واملنصورة ،الذي بني أن املدينة املنورة مثلت
أصل دراسات السيرة النبوية ،فعلى أرضها جرت الكثير من وقائعها ،وبها دفنت
أحداثها ،كاشف ًا عن العوامل الباعثة على نشأة هذا العلم باملدينة ،ورصد جهود
مؤرخيها حيال السيرة جمع ًا وتوثيق ًا وتصنيف ًا.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
أن معطيات البيئة املدنية ،ممثلة في العلوم الدينية ،إضافة إلى العامل النفس� � ��ي
والتربوي واإلداري ،كانت الباعث الرئيس وراء نشأة وصياغة علم السيرة باملدينة
املنورة في القرنني األول والثاني الهجريني.
أن بداية العناية بعلم الس� � ��يرة باملدينة بدأت على أيدي ثلة من الصحابة رضوان
الله عليهم ،ثم تواص� � ��ل معها علماء التابعني ومن تالهم حتى نهاية القرن الثاني
الهجري.
أن علماء الس� � ��يرة باملدينة املنورة اعتمدوا منهج اإلس� � ��ناد في عملية جمع مادة
السيرة ونقل أخبارها ،وعلى الرغم مما شابها أحيان ًا من ضعف أو انقطاع ،إال
أنهم حققوا بهذا املنهج درجة عالية من املنهجية العملية.
اس� � ��تحدث مؤرخو املدينة ما ميكن تس� � ��ميته بـ “املنهج امليداني” لتحقيق أخبار
السيرة.
أن مؤرخي املدينة كان له قصب السبق في صياغة األحداث التاريخية وفق منهج
الترتيب احلولي.
أن حضور الوعي بجمع الوثائق وتوظيفها في دراس� � ��ة السيرة بدأ في املدينة في
القرنني األول والثاني الهجريني.
أن ممارسات النقد التاريخي حيال مرويات السيرة ظهرت بقوة عند الواقدي ،بل
يع� � ��د الوحيد من مؤرخي املدينة الذي وظف املبدأ املعروف بـ “عمل أهل املدينة”
ليس في اجلانب الفقهي فقط ،ولكن في تقومي مرويات السيرة ونقدها.
دعاء النبي عليه السالم
وتناول س� � ��عود بن عيد الصاعدي األستاذ في كلية احلديث الشريف والدراسات
اإلس� �ل��امية في اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة (مرويات دعاء النبي صلى الله
عليه وسلم في مسجد األحزاب) ،موضح ًا األسباب والدوافع التي قادته إلى كتابة
البح� � ��ث ،ومن أهمها األجر والثواب ،والنفع واإلفادة ،وإثراء الدراس� � ��ات العلمية
باملتعلقة باملدينة.
وقد جاء البحث في مقدم� � ��ة وأربعة مباحث وخامتة ،وفهرس للمراجع واملصادر.
أما املقدمة فذكر فيها أهمية البحث وأس� � ��باب كتابته ،ومنهج إعداده .أما التمهيد
فبني فيه أس� � ��ماء املسجد الذي ورد فيه احلديث وموضعه وصفته .وتناول املبحث
األول تخريج حديث جابر بن عبدالله األنصاري رضي الله عنه ،وفيه ستة مطالب:
نص احلديث وبيان طرقه – تخريج الطرق عن كثير بن زيد األس� � ��لمي – تخريج
طريق ابن أبي ذئب عن رجل من بني س� � ��لمة عن جابر – تخريج طريق ابن أبي
عتيق – تخريج طريق الفضل بن مبش� � ��ر املدني – تخريج طريق س� � ��لمة بن أبي
يزيد املدني.
أم� � ��ا املبحث الثاني فذك� � ��ر فيه تخريج حديث أس� � ��يد بن أبي أس� � ��يد البراد عن
أش� � ��ياخهم وفيه مطلبان :األول نص احلديث ،والثان� � ��ي تخريجه .واملبحث الثالث
ذكر فيه تخريج مرس� � ��ل عمر ب� � ��ن احلكم األنصاري ،وفي� � ��ه مطلبان :األول نص
املرسل ،والثاني تخريجه.
أم� � ��ا املبحث الرابع فذكر فيه تخريج مرس� � ��ل املطلب بن عبدالله بن حنطب ،وفيه

مطلبان :نص املرسل ،واآلخر تخريجه .وفي اخلامتة أهم النتائج والتوصيات.
توسعة المسجد النبوي
وتن� � ��اول البحث األخير ف� � ��ي العدد األربعني من مجلة مركز بحوث ودراس� � ��ات
املدينة املنورة (جهود امللك س� � ��عود بن عبدالعزيز في إمتام مش� � ��روع التوسعة
السعودية األولى للمسجد النبوي الشريف 1384-1373هـ1964-1953/م)
للدكت� � ��ور محمد بن مبارك بن دهمش الس� � ��ناني من جامع� � ��ة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية.
وأبرزت الدراس� � ��ة العناية الفائقة التي ظهرت من قب� � ��ل امللك عبدالعزيز رحمه
الله ،وذلك من خالل زيارته للمدينة املنورة وزيارة املس� � ��جد النبوي الش� � ��ريف
وإشرافه املباشر على جميع الترميمات والتوسعات بنفسه ،وكذلك اهتمام امللك
س� � ��عود رحمه الله ،بتلك التوس� � ��عة أثناء والية العهد ،ثم تتابعت تلك العناية في
عهده عندما تقلد احلكم ،وذلك باإلش� � ��راف املباشر على التوسعة وبذل األموال
حتى متت.
كما أظهرت الدراس� � ��ة ازدياد عدد الزوار واملعتمرين وكذلك احلجاج سنة بعد
أخرى ،إضافة إلى التحسينات اجلديدة التي كانت تضاف من اجلهة الشمالية
للمسجد النبوي في عهد امللك سعود.
كما أظهرت الدراس� � ��ة ،إنش� � ��اء الش� � ��وارع الفس� � ��يحة احمليطة باحلرم النبوي
الش� � ��ريف للتيس� � ��ير على الزوار واملعتمرين واحلجاج والوصول إلى املس� � ��جد
النبوي الشريف بكل يسر وسهولة.
جدير الذكر أن مجلة مركز بحوث ودراس� � ��ات املدينة املنورة ،هي مجلة فصلية
محكمة ،يش� � ��رف عليها صاحب الس� � ��مو امللكي األمير فيصل بن س� � ��لمان بن
عبدالعزيز أمير منطق� � ��ة املدينة املنورة ،وتضم هيئة حتريرها ك ًال من :الدكتور
فهد بن عبدالله الس� � ��ماري ،واألستاذ الدكتور س� � ��ليمان بن ضفيدع الرحيلي،
واألس� � ��تاذ الدكتور محمد بن عبدالهادي الشيباني ،واألستاذ الدكتور سالم بن
عبدالله اخللف ،واألس� � ��تاذ الدكتور عبدالل� � ��ه بن محمد دمفو ،والدكتور عمر بن
حس� � ��ن فالتة ،والدكتور يوس� � ��ف بن أحمد حوالة ،والدكتور تنيضب بن عواده
الفايدي.
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األخيرة

جهود تبذل وعطاء يتواصل

عبدالرحمن النفيعي
وكيل وزارة احلج املساعد لشؤون احلج

لقد كان من فضل الله وكرمه أن هيأ لهذا البلد قيادة جعلت في أول اهتماماتها
خدمة احلرمني الشريفني ،ورعاية احلجاج واملعتمرين والزائرين ،مبا ميكنهم من
أداء الفريضة بكل يسر وس� � ��هولة ،وبكل أمان واطمئنان ،وسخرت كل إمكاناتها
املالية والبش� � ��رية والتقنية لتوفير أفضل اخلدمات بأرقى املستويات ،مما يشهد به
الداني والقاصي ويسجله التاريخ بأحرف من نور.
في هذا العهد الزاهر ،عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز،
ش� � ��هدت مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة مشاريع عمالقة لم يسبق
له� � ��ا مثيل ،لتوفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن ،الذين يتزايد عددهم عام ًا
بعد ع� � ��ام ،مما حدا بقيادة هذه البالد املباركة ملواكب� � ��ة هذه الزيادة املطردة في
أعدادهم ،من خالل التوسعات املتواصلة للحرمني الشريفني واملشاعر املقدسة.
وكان لزام ًا على جميع العاملني في خدمة ضيوف الرحمن ،سواء في وزارة احلج
أو مؤسس� � ��ات أرباب الطوائف ،أن تواكب تلك اجلهود واملشروعات العظيمة التي
أنش� � ��أتها الدولة لتحقيق الغاية األس� � ��مى والهدف األنبل ،أال وهو خدمة ضيوف
الرحمن ،حجاج ًا ومعتمرين وزائرين.
وم� � ��ن هذا املنطلق ظلت وزارة احلج تس� � ��ابق الزمن باس� � ��تحداث خدماتها عام ًا
بع� � ��د عام ،أم ًال في حتقيق أهدافها ،ووص� � ��و ًال إلجناز وبلوغ طموحات والة األمر
– يحفظهم الله  -بدء ًا من التوس� � ��ع في اس� � ��تخدام التقنية ،وإقامة ورش العمل،
وتكثيف التدريب لكل العاملني في امليدان ،سوا ًء من موظفي الوزارة أو منسوبي
أرب� � ��اب الطوائف ،وه� � ��ي جهود آتت أكلها من خالل النجاح� � ��ات التي تتحقق في
مواسم احلج والعمرة عام ًا بعد عام ،وهو ما يضع وزارة احلج واملؤسسات حتت
إش� � ��رافها أمام حتد كبير ،للمحافظة على تلك النجاحات ،وذلك مبضاعفة اجلهود
ومواصلة العطاء لتجويد األداء واالرتقاء باخلدمات..
وال ش� � ��ك أن م� � ��ا يتحقق في مجال خدمة ضيوف الرحم� � ��ن من جناح ،هو إحدى
ثم� � ��ار االهتمام الذي توليه القيادة الرش� � ��يدة لقاصدي بي� � ��ت الله احلرام ،وزوار
مسجد رس� � ��وله املصطفى صلى الله عليه وسلم ،وهو اهتمام نابع من استشعار
قيادتنا الرش� � ��يدة حفظها الله ،مبسؤوليتها ودورها في خدمة اإلسالم واملسلمني،
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمي على بالدنا أمنها ،ويحفظ لها قيادتها ،وينعم
عل� � ��ى أهلها باخلير ،وأن يوفق العاملني في مجال خدمة ضيوف الرحمن في أداء
رسالتهم على أكمل وجه وأحسن صورة.

