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الرؤيـة
بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية لضيوف الرحمن

القيم
ـــــــل. وج ـــــــز  ع اهلل  ـــــــاة  ـــــــرض م ابــــــتــــــغــــــاء  ـــــمـــــل  ـــــع ال
ــــــل. ــــــام ــــــع ــــــت ال يف  ــــــــــــدق  ــــــــــــص وال ــــــــــــة  ــــــــــــان األم
ـــــــام. ـــــــم ـــــــت ـــــــــاج مــــــــحــــــــور االه ـــــــــج ـــــــــة احل ـــــــــاي رع
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــروح الـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق.
ـــق. ــــ ــــ ــــ ـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــســــ ــــ ـــن ــــ ـــت ـــال الـــتـــكـــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــل ب
ــــة. ــــدم ــــق امل ـــــــات  ـــــــدم اخل تــــطــــــــــــــويــــر  يف  اإلبــــــــــــــداع 
بها. والــعــامــلــن  واملــؤســســات  املــســاهــمــن  مصلحة  احـــتـــرام 
ــــهــــنــــة. ـــــة عـــــلـــــى أصـــــــالـــــــة وعــــــــراقــــــــة امل ـــــظ ـــــاف احمل

•
•
•
•
•
•
•
•

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

مغادرته ساملًا غامنًا إلى بالده بإذن اهلل.

مواقع مؤسسات آرباب الطوائف
المطوفون - األدالء  -  الوكالء - الزمازمة

على شبكة اإلنترنت

موقع مكتب الوكالء املوحدموقع الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج إيرانموقع املؤسسة  األهلية ملطويف حجاج تركيا ومسلمي أوروبا  وأمريكا واستراليا

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب آسياموقع مكتب الزمازمة

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج جنوب شرق آسياموقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول اإلفريقية غير العربية

موقع املؤسسة األهلية ملطويف حجاج الدول العربيةمؤقع املؤسسة األهلية لألدالء

www.al-barzah.com.sawww.hajgates.org

www.teaa.com.sawww.mutawfe-iran.com

www.zamazemah.comwww.hujjaj-southasia.com

www.africa-sa.comwww.sea.com.sa

www.adilla.com.sawww.arbhaj.com



خدمات بمعايير عالمية
أنع��م اهلل تعال��ى على هذه البالد بنعم كثي��رة ال حتصى، يف مقدمته��ا احتضانها للحرمني 

الش��ريفني وقيامها على خدمتهما ورعاية زوارهما من حج��اج ومعتمرين وزائرين، يفدون 

إليها من كل فج عميق، فيؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر، ويجدون كل العناية والرعاية 

واالهتمام منذ أن تطأ أقدامهم أرض اململكة وحتى يغادرونها يف أمان اهلل وحفظه.

وطموحاتن��ا يف وزارة احلج يف تنمية وتطوير اخلدم��ة املقدمة لضيوف الرحمن ال تقيدها 

قيود وال حتدها حدود، وهذا ما يجعلنا نستشعر على الدوام، أن باإلمكان أحسن مما كان، 

وه��ي الفكرة التي ينطلق منها نش��اط الوزارة، ويتم على أساس��ها بناء اخلطط والبرامج يف 

كل موسم من مواسم احلج والعمرة.

وتأتي مشروعات )هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف، واحلوكمة، ورسملة أسهم احتياطياتها، 

والتصنيف النوعي والكمي للخدمات(، مواكبة ملساعي الوزارة لتقدمي حزمة من املبادرات 

والبرام��ج املتكاملة التي جتعل من مؤسس��ات أرباب الطوائف )املطوف��ون � األدالء � الوكالء 

� الزمازم��ة( كيان��ات قوية إداريًا ومالي��ًا، لتمضي يف أداء أدواره��ا الفاعلة يف خدمة ضيوف 

الرحم��ن، يف ظ��ل الرعاي��ة الكاملة الت��ي جندها من خادم احلرمني الش��ريفني وس��مو ولي 

عهده األمني، وسمو ولي ولي العهد يحفظهم اهلل، واستجابة ملا تضمنه قرار مجلس الوزراء 

القاض��ي بتثبي��ت هذه املؤسس��ات وإلغاء الصف��ة التجريبية عنها، لتأخذ ش��كاًل تنظيميًا 

اعتباري��ًا مبوج��ب تنظي��م تع��ده وزارة احلج، وه��و ما ب��دأت مالمحه يف الظه��ور من خالل 

العديد من املبادرات التي من ش��أنها النهوض مبؤسس��ات أرب��اب الطوائف وتطوير أنظمتها 

لتعمل وفق أسلوب جتاري.

وال��وزارة مهتمة جدًا بتفعيل ق��رار مجلس الوزراء املوقر، من خالل توفير البيئة املناس��بة 

للمؤسس��ات لتتمكن من النجاح، من خالل توس��يع استثماراتها يف مجاالت اإلسكان والنقل 

واإلعاشة وغيرها من املجاالت، لتحس��ني عوائدها املالية، وتطوير اخلدمات التي تقدمها 

للحج��اج، م��ع أهمية العمل ب��روح الفريق الواحد لتحقي��ق الرؤى املش��تركة، يف أن تتحول 

اخلدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن إلى صناعة متكاملة مبعايير عاملية.

د. بندر بن محمد حمزة حجار
وزير احلج

افتتاحــية



إصدار فصلي للهيئة التنسيقية ملؤسسات
 أرباب الطوائف

املطوفون ـ األدالء ـ الوكالء ـ الزمازمة
إشراف وزارة احلج

المشرف العام
د. طالل بن صالح قطب

رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيران

نائب المشرف العام
د. رأفت بن إسماعيل بدر

نائب رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا

رؤساء مجالس إدارة المؤسسات
طارق بن محمد عنقاوي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي 

أوروبا وأمريكا وأستراليا

محمد أمني بن  حسن اندرقيري
رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

رامي بن صالح لبني
رئيس مجلس إدارة  مؤسسة إفريقيا غير العربية

م. عباس بن عبدالغني قطان

رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدول العربية

حامت بن جعفر بالي
رئيس مجلس إدارة مؤسسة األدالء  

د. فاروق بن يحيى بخاري
رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد

عبدالهادي بن عبداجلليل زمزمي
رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد

محمد بن حسن قاضي
األمني العام
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شعر
اختار صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل 
للتعبير  طريقًا  الشعر  من  أبياتًا  عبدالعزيز  بن 
ملا  الشريفني،  والوالء خلادم احلرمني  عن احلب 

حظي به من ثناء من امللك املفدى..

رقم اإليداع 2193/1426
رقم الردمد 2454 ـ 1658 مكتبة امللك فهد الوطنية ـ الرياض 

طبعت مبطابع دار العلم ـ جدة

يوم الوطن
اليوم  ذكــرى  اململكة  أبناء  يستعيد  عــام،  كل  يف 
للملك  وتقدير  اعــتــزاز  بكل  املشرقة  الوطني 
املؤسس رحمه اهلل، على ما حقق لهذه البالد من 
خير كثير نتج عنه وحدة حققت األمن واألمان..

مناسبات
بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلــرمــني  ــادم  خ
عبدالعزيز يحفظه اهلل، يستقبل معالي وزير 
مؤسسات  ورؤســاء  حجار  بندر  الدكتور  احلج 

أرباب الطوائف...

10

ندوات
الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئة  كان 
دور فاعل يف ندوة احلج الكبرى التي نظمتها وزارة 
احلج قبل موسم احلج 1436هـ، من خالل مشاركة 

مكتب الزمازمة املوحد..

6

22

8

من امليدان
مبا  ــروره  س عن  يعبر  احلــج،  وزيــر  معالي 
وتسخير  للطاقات  حشد  مــن  شــاهــده 
لــإمــكــانــات وتــوفــيــر لــلــخــدمــات، خــالل 
أرباب  مؤسسات  على  امليدانية  جوالته 

الطوائف..

12

يوم الوطن

احتفلت بالدنا العزيزة - قيادة وشعبًا - يف العاشر من شهر ذي احلجة لعام 1436هـ املوافق 2015/10/22م، بالذكرى )85( لنشأة اململكة 
السمحة  بتعاليمه  لتزهو بتطبيق شرع اإلسالم، وتصدح  واملتحضرة،  املتقدمة  الدول  السعودية كدولة فتية، تقف شامخة بني  العربية 
والتطور، سائرة بخطى حثيثة نحو غد  العلم  املباركة، باحثة عن  والدعوة  السالم واخلير  ناشرة  الدنيا،  وقيمه اإلنسانية يف كل أصقاع 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  الباني  املؤسس  إعالن  وهي  مسلم،  كل  نفس  على  بل  سعودي،  كل  نفس  على  عزيزة  ذكرى  وهي  أفضل. 
العربية  )اململكة  اسم:  وإطالق  اهلل(،  رسول  محمد  اهلل  إال  إله  )ال  راية:  حتت  املباركة  البالد  هذه  توحيد   - ثراه  اهلل  طيب   - سعود  آل 
التاسع عشر من شهر جمادى األولى من عام 1351هـ بعد كفاح استمر 32 عامًا، أرسى خاللها امللك املؤسس قواعد  السعودية( عليها، يف 
لتثمر  آل سعود،  نهج أسالفه من  الكرمي وسنة رسوله األمني صلى اهلل عليه وسلم، سائرًا يف ذلك على  البنيان على هدي كتاب اهلل  هذا 
الكتاب والسنة. إلى شعب متحد ومستقر يسير على هدي  وأمانًا واستقرارًا، ويتحول املجتمع من قبائل متناحرة  وارفًا  أمنًا  هذه اجلهود 

مكة المكرمة: الرفادة

ذكرى مشرقة 
في كل عام، يستعيد أبناء اململكة ذكرى اليوم الوطني املشرقة بكل اعتزاز 
وتقدي����ر للملك الباني عبدالعزيز آل س����عود - رحم����ه الله – وبالدعوات 
الصادقة له بالرحمة واملغفرة وحس����ن الثواب، على ما حقق لهذه البالد 
املترامية األطراف وملواطنيها من خير كثير نتج عنه وحدة أصيلة حققت 
األمن واألمان بفضل من الله س����بحانه وتعالى، ثم بفضل جهاده وعمله 

الدؤوب، فكانت أمنًا وأمانًا وبناء ورخاء. 
وهاه����ي مملكتن����ا احلبيبة اليوم تعي����ش واقعًا جدي����دًا، خطط له خادم 
احلرمني الش����ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - 
مدعومًا بكثير من املشروعات التنموية، التي تهدف لرقي وتطور مجتمع 

متماسك، عماده الوحدة الوطنية.
ويس����تحضر كل مواطن في ذكرى هذا اليوم الوطني، الدولة الس����عودية 
األولى التي قامت في العام 1157ه�، عندما قرر اإلمام محمد بن سعود 
- رحمه الله - مناصرة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله 
- وتطلعاته إلى مجتمع تتمثل في جميع ش����ؤون حياته سمات املجتمع 
 املس����لم الصحيحة، وسارا على هذا السبيل لتحقيق هذا الهدف الكبير. 
بعد ذلك تتابع جهاد آل س����عود منطلقني م����ن ذات املنطلق، فلم تنطفئ 
جذوة اإلميان في قلوب الفئة املؤمنة بانتهاء حكم الدولة السعودية األولى 

بعد زهاء ستة وأربعني عامًا بسبب التدخل األجنبي.
وفى العام 1240ه� قامت الدولة السعودية الثانية بقيادة اإلمام املؤسس 
الثان����ي ترك����ي بن عبدالله بن محمد بن س����عود - رحم����ه الله - الذي 
واصل ومن بعده أبناؤه نهج أس����الفهم نحو ثمانية وس����تني عامًا حتى 
 انتهى حكم الدولة السعودية الثانية عام 1308ه� نتيجة عوامل داخلية. 
وبزغ فجر اليوم اخلامس من شهر شوال من عام 1319ه� إيذانًا بعهد 
جديد، حيث اس����تعاد املوحد الباني امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
س����عود مدينة الرياض، معيدًا ملك أبائه وأجداده في صورة صادقة من  
ص����ور البطولة والش����جاعة واإلقدام، فوضع - طي����ب الله ثراه - أولى 
لبن����ات هذا البنيان الكبير على أس����س قوية هدفها حتكيم ش����رع الله 
والعمل بكتابه وس����نة رسوله صلى الله عليه وسلم . وواصل امللك املوحد 
عبدالعزيز جهاده إلعالء كلمة الله ونشر عقيدة التوحيد الصافية والعودة 
باألم����ة في هذه الب����الد املباركة إلى دين الله ع����ودة نصوحًا على نهج 
ق����ومي يحوطه احلزم وقوة اإلرادة. ولم يفت ف����ي عضد امللك عبدالعزيز 
ورجاله املخلصني قلة الع����دد والعدة وانطلق من الرياض بذلك اإلميان 
الص����ادق في جهاده حتى جمع الله به الصفوف وأرس����ى دعائم احلق 
والعدل واألمن واألمان . وتوحدت القلوب على كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وس����لم، فتوحدت أرجاء البالد وأينعت تلك اجلهود أمنًا وأمانًا 
واستقرارًا، وحتول املجتمع من قبائل متناحرة إلى شعب متحد ومستقر 

يسير على هدي الكتاب والسنة. 

هذا بالغ 
ويس����جل التاريخ مبداد من ذهب )بالغ( املؤسس الباني امللك عبدالعزيز 
مة، والذي س����مي: )بالغ مكة(، والذي  ة املكرَّ آل س����عود يوم دخول����ه مكَّ
صدر في 12 جمادى األولى س����نة 1343ه�، ويوضح فيه أسس الدولة، 

ومنهاجه الذي سيس����ير عليها في احلكم، ويخاطب فيه أهل مكة املكرمة 
وضواحيه����ا. ومما جاء في صدوره: “وزعنا بأمر س����لطاني يوم االثنني 
الفائ����ت البالغ اآلتي ملن في مكة وضواحيها من س����كان احلجاز منهم 
والباد”، ومما ورد فيه: “إن مصدر التش����ريع واألحكام ال يكون إال من 
كتاب الله ومما جاء عن رس����وله عليه الصالة والسالم، أو ما أقره علماء 
اإلس����الم واإلعالم بطريق القي����اس، أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب 
وال س����نة، فال يحل في هذه الديار غير ما أحله الله، وال يحرم فيها غير 

ما حرمه”.
وال����ذي أقّر مهن أرب����اب الطوائف ألهلها، كما أق����ّر علماؤها وموظفيها 
ومطوفيه����ا على ما كانوا عليه، وقد وعده����م بالزيادة باخليرات، وهو ما 
كان – ولل����ه احلمد - حي����ث ورد فيه: “كل من كان من العلماء في هذه 
الديار أو من موظفي احلرم الشريف أو املطوفني ذو راتب معني، فهو له، 
على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فال ننقصه ش����يئًا، إال رجاًل أقام 
الناس عليه احلجة، أنه ال يصلح ملا هو قائم عليه، فذلك ممنوع مما كان 
له من قبل. وكذلك كل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال املسلمني، 

أعطيناه حقه، ولم ننقصه منه شيئًا«.
فتفيأ إثر ذلك املواطن األمن واألمان وكذا احلاج واملعتمر وزائر مسجد 
الرسول املصطفى عليه الصالة والسالم، وأصبحت السبل إلى احلرمني 
الش����ريفني آمنة ميس����رة وهي الغاية التي كانت هاجس امللك عبدالعزيز 

الذي ال تفارقه، خدمة دين الله وخدمة جميع املسلمني.
ومثلما أرس����ى - طيب الله ثراه - دعائم احلكم داخل بالده على هدي 
القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة فقد اعتمد النهج نفسه في عالقات 

اململكة وسياساتها اخلارجية.
وانطالق����ًا من ه����ذا النهج وهذا التوجه اإلس����المي القومي دعا - رحمه 
الله - إلى التعاون العربي والتضامن اإلسالمي وأسهم إسهامًا متميزًا 
في تأس����يس جامعة الدول العربية، واش����ترك في األمم املتحدة عضوًا 
مؤسسًا، كما س����جل له التاريخ مواقف مشهودة في كثير من األحداث 

العاملية والقضايا اإلقليمية والدولية. 
وجتس����د القضية الفلس����طينية أمنوذجًا بارزًا يؤكد دعم واهتمام امللك 
عبدالعزي����ز - رحمه الله - بقضايا أمت����ه وحقوقها، فكان عميق الصلة 
بهذه القضية راسخ التوجه جتاهها، متميزًا في ذلك بحكم موقعه ومواقفه 

األصيلة والثابتة بني الزعماء العرب.

وحدة وانسجام.. وأمن وأمان.. وبناء ورخاء
الذكرى )85( لليوم الوطني السعودي..

أقّر  كما  ألهلها  املهن  املؤسس  امللك  ــّر  أق
ما  على  ومطوفيها  وموظفيها  علماؤها 
باخليرات بالزيادة  ووعدهم  عليه  كانوا 

الشريفني  احلرمني  إلى  السبل  أصبحت 
عبدالعزيز  امللك  غاية  وهي  ميسرة  آمنة 
املسلمني وجلــمــيــع  اهلل  ــن  ــدي ل ــة  ــدم خ
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شعر

ييييييا سيييييييييدي قييييييييدام كيييييل املييسييلييميين

واليييبيييدر وسمن الييشييمييس  كيينييك وضييعييت 

مييا هييي غييريييبيية ميين عييظيييييم الييسيياطيين

لييييه مييييوقييييف سييييامييييي بيييكيييل املييييييياديييين

والييصيين اليييغيييرب  يييصييغييي  حتييييدث  إذا 

شييياركيييت إخيييوانيييك عييلييى حييكييمييهييا سنن

يييييفييييداك يييييا عيييميييي جييميييييع امليييعييياديييين

ويييييييفييييييداك أقيييييييييوام عيييلييييييينيييا مييغييليين

عظيمن لييه  تييرك  الييلييي  العظيم  ابيين  يييا 

وأحييييفيييياده رجيييييال عييلييى اليينييهييج ميياضيين

وشيييعيييب مييين أبيييطيييال املييييواقييييف وفييييين

الييدييين عييلييى  يييعييمييره  املييولييى  عييسييى  ودار 

قيييليييدتييينيييي وسييييييييام فييييخيييير وكييييرامييييه

عيييليييى جيييبييين اليييعيييمييير فييييييينيييي عييامييه

اليييليييى حيييييزم رأسييييييه بيييتييياج الييشييهيياميية 

قييييياد الييييقيييييييييادات وتيييبييينيييى اليييزعيييامييية

قيييامييية كيييييل  حتييييتييييرك  حتييييييرك  وإذا 

نيييعيييم اليييشيييرييييك ونيييعيييم قييياييييد زمييياميييه

وجيييهيييا ليييهيييا اليييليييى تيييدعيييي بييالييفييهيياميية

ميييييين غيييييييظيييهيييم يييييولييييفييييون امليييياميييية

سييييتيييية مييييلييييوك لييييكييييل عييييهييييد إمييييامييييه

يييييْب بييينيييدقيييه ميييين حيييزاميييه كييييل ييييييزهِّ

الييقييييياميية تيييقيييوم  الييييداعييييي  دعيييييى  إذا 

وسيييامييية وأمييييييين  عييييز  يف  بيييقيييييييادتيييك 

الفيصل،  خالد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  اختار 
مكة  منطقة  أمير  الشريفن  احلرمن  خادم  مستشار 
ونظم  “القصيد”،  املركزية  احلج  جلنة  رئيس  املكرمة 
حظي  الذي  امللكي  الشكر  على  للرد  الشعر  من  أبياتًا 
السنوي  االستقبال  حفل  أثناء  احلج،  محفل  يف  به 
بن  سلمان  امللك  الشريفن  احلرمن  خادم  أقامه  الذي 
عبدالعزيز آل سعود – حفظه اهلل – يف الديوان امللكي 
املوافق  1436/12/11هي،  اجلمعة  يوم  يف  “منى”،  بقصر 
الدول  قادة  والدولة  الفخامة  ألصحاب  2015/9/25م، 
وضيوف  اإلسامية،  الشخصيات  وكبار  اإلسامية، 
ومكاتب  الوفود  ورؤساء  الشريفن،  احلرمن  خادم 
شؤون احلجاج الذين أدوا فريضة احلج ذاك العام. 
واختار سموه الكرمي الشعر - متجاوزًا 
الرسمية - لتسجيل موقف  البرقيات 
امتنان جتاه الكلمة التي ارجتلها خادم 
بعد  سلمان،  امللك  الشريفن  احلرمن 
األمير  ليشكر  الرسمية،  كلمته  إلقاء 
خالد الفيصل على جهوده، مذكرًا بوالده 
هذه  يف  له  نائبًا  املؤسس  امللك  عينه  الذي 
احلرمن  خادم  أضاف  حينما  وذلك  املنطقة، 
هذه  يف   – اهلل  رعاه   – كلمته  يف  الشريفن 
حينما  واألبناء  اإلخوة  “أيها  قائًا:  املناسبة 
سلمان  بن  ومحمد  نايف  بن  محمد  األبناء  يقوم 
بواجبهما الذي ورثوه من آبائهم وأجدادهم، فإنني 
أقول كذلك لألمير خالد الفيصل يشكر على جهوده 
يف هذا البلد وهذا الذي سهرنا عليه، وهو ابن فيصل 
املنطقة  هذه  يف  له  نائبًا  عبدالعزيز  امللك  جعله  الذي 
وتبع امللك عبدالعزيز أبناؤه سعود وفيصل وخالد وفهد 
أن  ويشرفني  واملسلمن،  اإلسام  خدمة  يف  وعبداهلل 
األسرة  كلنا  ويشرفنا  الشريفن،  احلرمن  خادم  أكون 
أن نكون خدامًا للحرمن الشريفن، وأرجو لكم التوفيق 

والسداد إن شاء اهلل”.

خــــالد الفيـــصل

13 العدد الثالث عشر  محرم  1437 هي   

من الميدان

انطالقًا من توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم احلرمني الشريفني، وسمو ولي ولي العهد 

- حفظهم اهلل -، بتوفير أفضل اخلدمات وكامل الرعاية والعناية بضيوف الرحمن، وتقدمي جميع التسهيالت لهم ليؤدوا مناسكهم بكل 

يسر وسهولة، قام معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار يف شهر ذي القعدة املنصرم، بسلسلة جوالت ميدانية تفقدية على 

مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات، بكل من مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، وناقش برامج عمل خططها التشغيلية، واطلع 

على مستجداتها اخلدمية، وجاهزيتها واستعداداتها خلدمة ضيوف الرحمن من حجاج اخلارج، القادمني ألداء مناسك حج 1436هـ، ولضمان 

جناح برامج عمل خططها التشغيلية خلدمة ضيوف الرحمن، واالطمئنان على بدء تنفيذ األعمال امليدانية على أرض الواقع، ومناقشة 

اخلطط والبرامج وآليات العمل مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس اإلدارات، وبحث جميع ما يتعلق بخدمات حجاج البيت العتيق منذ الوصول 

وحتى املغادرة، وذلك من خالل مجموعات اخلدمة امليدانية التي أخذت مواقعها يف مختلف أحياء مكة املكرمة، ويف املقرات السكنية لضيوف 

– يف وقت سابق - اخلطط التشغيلية وامليزانيات التقديرية جلميع هذه املؤسسات اخلدمية. الرحمن، بعد أن اعتمد معالي وزير احلج 

مكة المكرمة: الرفادة

“حجار” يعرب عن سروره بما 
شاهده من حشد للطاقات وتسخير 

لإلمكانات وتوفير للخدمات

تشغيلية  خطة  أعـــدت  “تركيا”  مؤسسة 
ــة تـــركـــز عــلــى االســـتـــفـــادة من  ــل ــام ــك ــت م
وعمليًا علميًا  املؤهلة  البشرية  الطاقات 

استخدام  على  “إيران”  مؤسسة  يف  حــرص 
عبر  ــة  ــري ــوي ــط ــت ال والـــوســـائـــل  الــتــقــنــيــة 
التطوير عجلة  لــدفــع  اإللــكــتــرونــي  املــســار 

خالل جوالت تفقدية ميدانية على مؤسسات أرباب الطوائف..
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وزير احلج خالل اجتماعه مبجلس إدارة مؤسسة مطويف حجاج إيران

تطويع التقنية
وخالل هذه الزيارات امليدانية التفقدية ملقرات مؤسس���ات أرباب الطوائف، 
أكد معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار، أن الوزارة واملؤسسات 
األهلية التي تعمل حتت مظلتها وبإش���رافها، اتخذت جميع االس���تعدادات 

الالزمة الستقبال ضيوف بيت الله احلرام.
كما أعرب معاليه عن س���روره مبا ش���اهده من حش���د للطاقات، وتسخير 
لإلمكانات، وتوفير للخدمات، من جانب كل مؤسس���ة في هذا العام خلدمة 
وراحة احلجاج الذين تتشرف بخدمتهم، مؤكدًا أن مؤسسات أرباب الطوائف 
تعمل جاهدة في س���بيل تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات لضيوف الرحمن في 
كل ع���ام، وحترص كل احلرص على تقدمي املزيد من اخلدمات، والتوس���ع 
في اس���تخدام التقنيات احلديثة وتطويعها لتس���هيل جميع اإلجراءات، إلى 
جان���ب اهتمامها بتدري���ب كوادرها وتأهيله���ا، وإعداد البرام���ج التوعوية 
الدينية والفقهية والنس���كية والصحية واملسلكية، باإلضافة إلى تهيئة جميع 
مكاتب مجموعات اخلدمات امليدانية الستقبال احلجاج بكل حفاوة وتكرمي، 

وتوديعهم مبثل ما ُاستقبلوا به. 
وأوض���ح الوزير أن لقاءاته برؤس���اء وأعضاء مجالس إدارات مؤسس���ات 
أرباب الطوائف والنقابة العامة للس���يارات، تهدف لالطمئنان ميدانًيا على 
جاهزية املؤسس���ات التنظيمية والتقنية والبشرية، التي تتضمن العديد من 

البرامج واألهداف وآليات التنفيذ والتقييم واملتابعة واإلشراف. 
مؤكدًا أن الوزارة تقف جنبًا إلى جنب مع جميع مؤسسات أرباب الطوائف 
في سبيل دعم تلك اجلهود والوصول بها إلى أفضل املستويات، ومبا يتوافق 
مع رؤية وتوجيهات احلكومة الرش���يدة  -حفظها الله -، س���ائاًل الله العلي 

القدير أن يوفق اجلميع ملا فيه خدمة وراحة احلجاج.
معربًا عن ش���كره وتقديره جلميع القائمني على هذه املؤسسات اخلدمية، 
ملا يبذلونه من جهود حثيثة في س���بيل خدمة وراحة احلجاج، س���ائاًل الله 
ع���ز وجل أن يوفق اجلميع ملا فيه خدمة حجاج بيت الله احلرام في جميع 

املواسم.

مؤسسة حجاج تركيا 
واستهل معالي وزير احلج جوالته التفقدية هذه بزيارة مقر مؤسسة مطوفي 
حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، بحي “النزهة”، وذلك 
بتاريخ 1436/11/10ه� املوافق 25 أغسطس 2015م، التقى فيها برئيس 
مجلس إدارة املؤسس���ة املطوف األستاذ/ طارق عنقاوي، ونائبه، وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وفي هذا االجتماع أكد رئيس مجلس اإلدارة حرص املؤسسة على االرتقاء 
مبستوى أدائها مع نظرائها من مؤسسات أرباب الطوائف وجميع األجهزة 
املعنية بش���ؤون احلج واحلجاج، مش���يرًا إلى أن املؤسس���ة قد أعدت خطة 
تشغيلية متكاملة تركز على االستفادة الكاملة من الطاقات البشرية املؤهلة 
علميًا وعمليًا، وتطويع التقنية احلديثة في جميع أعمالها وخدماتها مبا يكفل 
تقدمي خدمات مثالية وس���ريعة وميس���رة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم، 
والبالغ عدده���م نحو )240( ألف حاج، ب���دأت طالئعهم في الوصول إلى 
أراضي اململكة من دول أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وأمريكا وأستراليا، 

وذلك من خالل )49( مجموعة خدمة ميدانية. 
وبني املطوف طارق عنقاوي أن املؤسسة قد عمدت – ومنذ مواسم مضت - 
على حتقيق املنافسة بني مجموعات اخلدمات امليدانية وكذا إحالل املركزية  وزير احلج خالل اجتماعه مبجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا

صورة مطلوبة

ندوات

منذ نحو )5( عقود، ومنذ عام 1390هـ املوافق لعام 1970م، دأبت وزارة احلج على عقد: )ندوة احلج السنوية الكبرى( خالل مواسم احلج، وذلك تأكيدًا 

للدور الشامل الذي يتضمنه مفهوم احلج بصفته جتمعًا دينيًا وعلميًا يتم عبره التعارف والتواصل الديني واملعريف بني املسلمني من مشارق األرض 

ومغاربها، وذلك مبشاركة نخبة من كبار العلماء واملشايخ واملفكرين واملثقفني واألدباء من جميع أنحاء العالم اإلسالمي. وتأتي هذه اللقاءات املعرفية لتتيح 

جلميع املهتمني واملتخصصني يف العالم اإلسالمي إمكانية تدارس ومناقشة القضايا املختلفة ذات الصلة باحلج واحلجاج التي تهم املجتمع اإلسالمي يف 

كل أرجاء العالم، كما تهيئ لهم تبادل اخلبرات والتجارب ملواجهة التحديات التي تهدد العقيدة واألمة والثقافة. وقد متثلت البدايات األولى لهذه الندوة 

العريقة بعقدها بطريقة غير مبرمجة ولعدة سنوات، إال أنه بعد ذلك أمكن برمجتها مع اإلعداد املسبق. وتسعى الوزارة من خالل تنظيم دورات هذه 

الندوة السنوية الكبرى إلى حتقيق عدة أهداف منها إبراز الدور الثقايف واحلضاري الذي تضطلع به اململكة خلدمة احلج واحلجيج، وإبراز أهم اإلجنازات 

واملشروعات الرائدة والتطورات املتالحقة يف احلرمني الشريفني خلدمة املسلمني، وحتقيق املزيد من التكامل والتآخي والتعارف بني أبناء األمة اإلسالمية، 

والتعريف بإجنازات الوزارة خلدمة احلج واحلجاج، وذلك إسهامًا منها يف تنفيذ سياسة الدولة الهادفة لتقدمي أفضل اخلدمات للحجاج والعمار والزوار.

مكة المكرمة: الرفادة

ندوة الحج الكبرى ترسخ مفهوم 
“ثقافة الحج”

في دورتها األربعين وبمشاركة كبار العلماء والمفكرين والمثقفين واألدباء
ثقافة الحج 

كما تسعى الوزارة إلى حتقيق املزيد من األهداف والتي منها: )التأكيد على الدور 
الثقافي واحلضاري للمدينتني املقدستني وأبنائهما عبر العصور املختلفة، وترسيخ 
مبدأ احلوار الفكري الهادئ لقضايا األمة اإلس���المية من خالل موسم احلج، عبر 
وجود هذه األعداد الغفيرة من احلجيج، والتواصل العلمي البّناء مع املؤسس���ات 
واحملاف���ل العلمية والباحثني املتخصصني في معظ���م دول العالم، وحتقيق املزيد 
من التكامل والتآخي والتعارف بني أبناء األمة اإلس���المية، وإرس���اء قواعد العمل 
اجلماعي املوحد ألبناء العالم اإلس���المي في الرد على الشبهات التي حتوم حول 

العقيدة واألمة والثقافة.
م���ت دورة ندوة احلج الكب���رى األربعني لعام 1436ه� خ���الل الفترة من  وق���د ُنظِّ
2 – 3 ذي احلج���ة 1436ه� مبكة املكرمة، وكان موضوعها الرئيس: )ثقافة احلج 
مقصد ش���رعي... ومطلب إنساني(، ويأتي اختيار هذا املوضوع احليوي انطالقًا 
م���ن أهمية التأكي���د على الدور املهم لثقافة احلج في تقومي س���لوك احلجاج أثناء 
أدائهم مناسكهم، وأثناء تنقالتهم وتعاملهم مع بعضهم، ومع البيئة احمليطة بهم، 
وبخاص���ة وأن ه���ؤالء احلجاج يأتون من كل فج عمي���ق، ويحمل كل منهم عادات 
وذهنيات مختلف���ة ومتنوعة، ولذلك أضحى االهتمام بثقافة احلج املش���تركة أمرًا 
ضروريًا لضمان أداء هذه الش���عيرة عل���ى الوجه األكمل، من ناحية، ودورة دينية 
ثقافية إلبراز الوجه الناصع للثقافة اإلسالمية بني ثقافات األمم، من ناحية أخرى، 
بحيث يش���كل ذلك كله مقصدًا ش���رعيًا من مقاصد الش���ريعة وغاياتها، ومطلبًا 
إنس���انيًا حضاريًا تقتضيه توجهات الدعوة اإلسالمية في العصر احلاضر، عصر 
االنفتاح والتالقح بني الثقافات، وذلك بوجود ومشاركة كوكبة من العلماء واخلبراء 
واملفكرين وأصحاب الرأي والباحثني من كل أنحاء العالم اإلسالمي ومن اجلاليات 
اإلس���المية في البالد األخرى، مبدين دورهم من خالل أبحاثهم الرصينة في بيان 

فقه تعظيم الش���عائر في احلج، ومعرفة ما يخالف ذل���ك ويناقضه ليعمَّ النفع بها 
بعد ذلك بني أهل العلم والباحثني، وكذلك ليستفيد منها احلجاج وضيوف الرحمن 

وعامة املثقفني وطالب املعرفة.
كما أن لتكوين ثقافة األفراد أثر بالغ في تقومي س���لوكهم، إذ إن الثقافة تش���كل 
أساس���ًا جوهريًا في تكوين عقلية الفرد وهوية األمم، ومن جهة أخرى فإن عصر 
العومل���ة اليوم، الذي يعج بالثقافات املتنوع���ة واملتعددة، جعل من ثورة االتصاالت 
وتقنية املعلومات قاسمًا مشتركًا تكاد تزول معه احلواجز بني املجتمعات، وتطوى 
في���ه بني الدول املس���افات، ولذا ص���ار املجال أمام األمم في ه���ذا العصر رحبًا 
فس���يحًا لعرض ثقافتها وترويجها وتقدميها بش���كل جذاب، ومنسك احلج، الذي 
ميثل منسكًا ش���رعيًا ومؤمترًا إنسانيًا عامليًا، بات موس���مًا مهمًا لعرض الثقافة 
اإلس���المية بوجه عام، وثقاف���ة احلج بوجه خاص، عل���ى أمم األرض التي ترقب 

أنظارهم وقائعه، وتتابع تفاصيل شعائره. 

الطوائف  أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  للهيئة 
الثقافية  الفعالية  هــذه  يف  ــارزة  ب مشاركات 

التقليديون  الــزمــازمــة«  »مكتب  سقاة  شكل 
حــــــضــــــورًا مــــتــــمــــيــــزًا وجــــــســــــدوا كــــرم 
ـــوفـــادة  ــال وال ــب ــق ــت ــن االس ــس الــضــيــافــة وح
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لقاءات عديدة 
وهذا اللق���اء التاريخي مع خادم احلرمني 
الشريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل 
سعود – رعاه الله - يجيء ضمن لقاءات 
عديدة لرؤس���اء مجالس إدارة مؤسسات 
أرب���اب الطوائف، ورئي���س النقابة العامة 
للسيارات مع والة األمر، بلغت في مجملها 
نحو )15( لقاء، انطلقت منذ عدة سنوات، 
بحضور معالي وزير احلج ووكالء الوزارة، 
ولتعد خير دليل عمل���ي على العناية التي 
حتظ���ي به���ا جمي���ع مؤسس���ات أرباب 
الطوائف من القيادة الرش���يدة – رعاها 
الله – وذل���ك منذ عهد املؤس���س الباني 
امللك عبدالعزيز ب���ن عبدالرحمن الفيصل 
آل س���عود، الذي أولى هذه املهن الشريفة 

عنايته ورعايته، وأقّرها ألهلها، كما أقّر علمائها وموظفيها ومطوفيها على 
م���ا كانوا علي���ه، ووعدهم بالزيادة باخليرات، وذل���ك عند دخول جاللته – 
طيب الله ثراه – مكة املكرمة في ش���هر جمادى األولى من عام 1٣٤٣ه�، 
وم���ن بع���ده أبنائه امللوك البررة، الذين درجوا - في عادة س���نويَّة - على 
استقبال رؤساء مجالس إدارات هذه املؤسسات، وفي العشرة األواخر من 
شهر رمضان املبارك، ليتش���رفوا بالسالم عليهم، واالستماع لتوجيهاتهم 

السديدة، وذلك بحضور معالي وزير احلج ومسؤولي الوزارة. 
وخالل هذه االستقباالت، يلقي أصحاب املعالي وزراء احلج كلمات يؤّكدون 
فيها عناية القيادة الرش���يدة بهذه املؤسس���ات، ورعايتهم لها، ويعكس���وا 
تش���رفهم وإخوانهم وكالء وزارة احلج، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات 
أرباب الطوائف أن ميثلوا أمام املقام الس���امي الكرمي، ويعربون فيها عن 
س���رور اجلميع بالتشرف بالس���الم على خادم احلرمني الشريفني وتهنئته 
بالعش���ر األواخر من رمضان إلى جوار قبلة املس���لمني الكعبة املش���رفة، 
حيث يعد التش���رف بالسالم على خادم احلرمني الشريفني بجوار بيت الله 
احلرام، فرصة ليس���تمد اجلميع منه الثقة واإلص���رار، للمضي قدمًا بكل 

قوة واقتدار.
مش���يدين مبا يحظى به احلرمان الش���ريفان واملشاعر املقدسة من رعاية 
وعناي���ة مثلى من قب���ل حكومة اململكة منذ عهد املؤس���س امللك عبدالعزيز 
طيب الله ثراه لتكون دائمًا وأبدًا في أبهى حلة، مشرعة أبوابها الستقبال 
ضي���وف الرحمن من حجاج وعمار وزائرين ليؤدوا نس���كهم حيث يجدون 
- ولل���ه احلمد - األمن واألمان والعيش الرغيد واخلدمات اجلليلة املختلفة 
املتع���ددة اجلوان���ب، مبا ميكنهم من إقامة ش���عائرهم الدينية بكل يس���ر 

وسهولة.
كم���ا ينوهون بالدعم الذي جتده وزارة احلج من قبل القيادة الرش���يدة - 

أيدها الله - مما يسهل مهمتها للقيام بالواجبات املناطة بها خير قيام.

ويش���يرون في كلماتهم إلى اجلهود التي تبذلها جميع القطاعات احلكومية 
واألهلية - في إطار جلنة احلج العليا، وجلنة احلج املركزية في مكة املكرمة، 
وجلنة احلج في املدينة املنورة - من أجل حتس���ني املرافق اخلدمية لتطوير 

مناطق احلج، وإيجاد املزيد من التسهيالت حلجاج بيت الله احلرام.
كما يحظى منسوبو أرباب الطوائف بالتواصل الكرمي، ويجدون كثيًرا من 
الدعم والتحفيز من أصحاب الس���مو امللكي أولياء العهد، وذلك في أوقات 
مختلفة، من خالل االلتقاء بهم، والتشرف بالسالم عليهم في أشهر اخلير، 

وفي أفضل جوار.. جوار الكعبة املشرفة. 
هذا باإلضافة إلى ما يجدونه من دعم ومساندة من أصحاب السمو امللكي 
وزراء الداخلية رؤساء جلنة احلج العليا، وذلك من خالل استقبال سموهم  
الكرمي لهم في شهر رمضان من كل عام، وكذلك في اللقاءات السنوية مع 
القيادات امليدانية بوزارة احلج، ومؤسس���ات أرباب الطوائف، عند زيارات 
س���موهم التفقدية التي يقومون بها في بداية شهر ذي احلجة من كل عام 
لتفقد املشاعر املقدس���ة والتأكد من جاهزيتها، واالستماع إلى توجيهات 

سموهم الكرمية.
وكذلك يتواصل أرباب الطوائف في عدة لقاءات مع صاحب السمو امللكي 
األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستش���ار خادم احلرمني الش���ريفني 
أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية، فيما يختص بتوجيهات 
سموه املتعلّقة بتنفيذ خطط احلج، وحمالت احلج، واخلطة العامة للمشاعر 

املقدسة، وتفويج احلجاج لرمي اجلمرات. 
وكل ه���ذا التواصل البناء واملثمر، يأتي انطالًقا من رس���الة “الهيئة” في 
التنس���يق الفاعل فيما بينها وبني املسؤولني واجلهات احلكومية واخلاصة 
الت���ي تهتم بش���ؤون خدمة ضيوف الرحمن حجاج بي���ت الله احلرام، مبا 
ن وبش���كل متكامل من تقدمي أقصى الرعاي���ة لهم، ابتغاًء ملرضاة الله  كِّ ميمُ
عز وجل، لذا.. فتحرص على أن متد جس���ور التواصل والتعاون والتنسيق 

مع العديد من اجلهات. 

العشر األواخر من أشهر  املكرمة، وبجوار احلرم الشريف، ويف  اللقاءات السنوية مع خادم احلرمني الشريفني، والتي تتم عادًة يف قصر الصفا مبكة  تعد 

رمضان الفضيل، من أهم برامج الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، حيث درج القادة - أيدهم اهلل – على استقبال رؤساء مجالس إدارات مؤسسات 

أرباب الطوائف، بحضور أصحاب املعالي وزراء احلج، وأصحاب السعادة وكالء الوزارة ، يف لقاءات ملكية جتمع بني القيادة احلكيمة، ومنظومة احلج املتكاملة. 

 23 يوم  مغرب  قبل  املكرمة  مبكة  الصفا  قصر  يف   - اهلل  – رعاه  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  استقبل  السياق،  هذا  ويف 

رمضان 1436هـ املوافق 10 يوليو 2015م، أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، ومعالي الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، الشيخ 

الشيخ  احلرام  املسجد  لشؤون  الرئيس  نائب  ومعالي  حجار،  محمد  بن  بندر  الدكتور  احلج  وزير  ومعالي  السديس،  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور 

الدكتور محمد بن ناصر اخلزمي، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء املسجد احلرام، ومسؤولي وزارة احلج، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف.

مكة المكرمة: الرفادة

خادم الحرمين الشريفين..
يستقبل وزير الحج ورؤساء 
مؤسسات أرباب الطوائف

مناسبات



امللف
متكاملة  تشغيلية  خطط  وضع  على  تأسيسها،  منذ  الطوائف  أرباب  مؤسسات  دأبت 
جودة  ذات  مميزة  خدمات  لتقدمي  عمل  برامج  على  تشتمل  عام،  كل  يف  احلج  ملوسم 
عالية حلجاج بيت اهلل احلرام، القادمني من كل فج عميق، يراعى فيها أهم املستجدات 

التي تتعلق بعمل موسم احلج..

39

املوسم

مصطلحات

شخصيات

منجزات

أدوار فاعلة ملؤسسات أرباب الطوائف 
يف حتقيق ملحمة جناح موسم احلج..

إال  تسمع  ال  مصطلحًا   )46( مــن  أكثر 
باحلج،  خــاصــة  فهي  املــكــرمــة،  مكة  يف 
وممارساته  أعماله  يف  إال  تستخدم  ال 

املختلفة..

للمقرئ الشيخ الدكتور محمد أيوب عطاء 
املنورة،  املدينة  يف  املساجد  محاريب  يف 
يف  التراويح  صالة  يف  الناس  بإمامة  توجها 

املسجد النبوي الشريف..

الهيئة التنسيقية ملؤسسات  نبعت فكرة تأسيس 
أرباب الطوائف، لتنسيق أعمال أرباب الطوائف، 
جسور  وملــد  العمل،  مناهج  يف  للتضارب  درءًا 
يف  العاملة  اجلهات  مختلف  وبني  بينها  التواصل 

احلج.. 
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نبعت فكرة تأسيس )الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف(، التي انطلقت مسيرتها - مبباركة املسؤولني - قبل نحو عقدين ونصف من 
الزمان، إدراكًا من املسؤولني بأن هذا الشرف العظيم الذي خص اهلل سبحانه وتعالى به كل أفراد »أرباب الطوائف«، وهذه املسؤولية الكبيرة 
امللقاة على عاتق كل طائفة منهم، بل وعلى عاتق كل واحد منهم، واآلمال والتطلعات غير احملدودة املرجوة منهم، حتمت قيام جهة »تنسيقية«، 
لتولي مهام تنسيق أعمال »أرباب الطوائف«، من مطوفني، وأدالء، ووكالء، وزمازمة، وذلك من منطلق أن تعدد هذه املهام وتنوعها يستلزم 
تنسيًقا فاعاًل فيما بينها، درًءا للتضارب يف مناهج العمل وأساليبه، وبني غيرها من جهات وقطاعات تعمل ضمن منظومة احلج، وذات عالقة 
وثيقة بأعماله، ويف الوقت نفسه ملدِّ جسور التواصل املثمر، والتعاون البّناء مع القيادة الرشيدة، واملسؤولني. وكّل ذلك بهدف حتقيق التكامل 
والتناغم املنشود، والذي يؤّدي - بعد توفيق اهلل سبحانه وتعالى - لتنفيذ خّطة احلّج العاّمة بصورة مثالية، ووفق ما ُخطط له، األمر الذي 
ينعكس إيجاًبا على موسم احلج بصفة عامة، ويسهم يف حتقيق هذه النجاحات القياسية وغير املسبوقة التي شهدتها يف السنوات األخيرة.

مكة المكرمة: الرفادة

التفعيل والتطوير
من هذا املنطلق.. وبعد تأسيس���ها بنحو )6( س���نوات، ُأعيد تفعيل دور 
»الهيئة التنس���يقية«، وتطوير أدائها؛ لتقوم بامله���ام املُناطة بها منذ ذلك 
التاريخ، ولتحقق - بعون الله وتوفيقه، ثم بدعم املسؤولني في وزارة احلج 
- كثيًرا من املنجزات، وذلك بوصفها اجلهة املختصة بتمثيل املؤسس���ات 
عند قيام اجله���ات احلكومية املعنية بوضع التعليمات والضوابط واللوائح 
املنظمة ألعمال احلج، وتلك التعليمات واللوائح املرتبطة بأنشطة املؤسسات 
الت���ي حتدد أجور اخلدمات املُقّدمة من تلك املؤسس���ات لضيوف الرحمن 
القادم���ني من اخلارج، أو عند احلاجة ملراجعة تعرفة أجور تلك اخلدمات. 
وإعداد البحوث والدراس���ات امليدانية الالزمة لتطوير العمل املهني، وسبل 
تطوي���ر اخلدمات التي تقدمها املؤسس���ات للحجاج، ووس���ائل تقدميها. 
واقتراح النماذج املوحدة جلميع التعاقدات التي تتم بني املؤسس���ات، أو 
تل���ك التي تتم فيما بني املؤسس���ات وبعثات احلج، أو غيرها من اجلهات. 
والتنس���يق فيما بني أعضاء الهيئة واملؤسسات حتقيًقا للتكامل والترابط 
فيما بينها، واستهداًفا لتقوية عوامل املنافسة، وتوثيق عرى الروابط فيما 
بينها، مع األخذ في االعتبار خصوصية كل جهة. والعمل على املش���اركة 
بفض النزاعات التي قد تنشأ فيما بني جميع أبناء السلك، أو أبناء الطائفة 
الواحدة من خالل األجهزة التي تنشئها الهيئة لهذا الغرض، والعمل على 
توثيق املعلومات والبيانات اخلاصة بأنش���طة املؤسس���ات وأعمال احلج، 
وكذلك البيانات اخلاصة بأبناء الطائفة، والتنسيق مع املؤسسات أعضاء 

مجلس الهيئة في هذا الصدد.
وبعون الله وتوفيقه، وبفضل التخطيط الس���ليم والرؤى الثاقبة ملجلس���ها، 
قامت »الهيئة« في الس���نوات املاضية بالتنس���يق واإلشراف املباشر على 
عدد ال يس���تهان به من املشروعات والبرامج واللقاءات، واستطاعت إبراز 
العديد من املش���روعات اخلدمية، والبرام���ج املثمرة التي تهدف في املقام 

األّول إل���ى خدم���ة ضيوف الرحم���ن، كما قامت بالعديد من الدراس���ات 
الهادف���ة لتطوير األعم���ال، واالرتقاء باخلدمات التي تقدمها مؤسس���ات 

أرباب الطوائف لضيوف الرحمن.

الرؤية والرسالة
وجتس���يدًا لرؤيتها: )بالتنس���يق نتكامل لتقدمي أقص���ى الرعاية لضيوف 
الرحمن(، وكذلك من رس���التها: )نحن الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب 
الطوائف )املطوفون - األدالء – الوكالء - الزمازمة( نعمل س���وّيًا وبروح 
الفريق الواحد نحو تنسيق فاعل بني مؤسساتنا، وفيما بيننا وبني اجلهات 
احلكومية واخلاصة، التي تهتم بشؤون خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت 
الله احلرام، مبا ميكننا - وبش���كل متكام���ل - من تقدمي أقصى الرعاية 
لهم، وابتغاء مرضاة الله عز وجل، والعمل على رعاية مصالح املؤسسات، 
واملس���اهمني فيها، مستلهمني توجيهات املسؤولني في حكومتنا الرشيدة، 
مواكب���ني للتطورات التقنية احلديثة في كل مجاالت اخلدمات، وأس���اليب 
إدارته���ا، مع احملافظة عل���ى أصالة وعراقة امله���ن، ومراعاة خصوصية 
كل مؤسس���ة(، فقد وفق الله س���بحانه وتعالى مجلس الهيئة التنس���يقية 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف، لتحقيق كثير م���ن املنجزات خالل الفترة من 

1436/06/17ه� إلى 1436/11/15ه�، والتي يتمثل أبرزها في: 
<  االجتم���اع مع فرع وزارة العم���ل مبنطقة مكة املكرمة، حيث مت االتفاق 

على آلية عمل خاصة باإلعارة للعمالة املوسمية ملؤسسات الطوافة ومكتب 
الزمازمة ومكتب إرشاد احلافالت، ومت بدء العمل الفعلي مبوجبها.

<  االجتماع مع اإلدارة العامة للشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة، ومت 

بحث مشكلة مندوبي املؤسسات باملستشفيات، ومقترح آلية عمل جديدة.
<  االنتهاء من موضوع إدخال حزم خدمات حجاج تأشيرات املجاملة في 

البوابة اإللكترونية للوزارة من قبل مؤسس���ات الطوافة، وفق توجيه وكيل 
الوزارة لشؤون العمرة املشرف العام على مشروع املسار اإللكتروني.

<  االنتهاء من مركز بيانات الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، 

ليقوم معالي وزير احلج بافتتاحه.
<  تنفيذ برنامج التطويف املركزي للمؤسس���ات: )مؤسسة مطوفي حجاج 

جنوب شرق آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، 
والدول العربية(، والذي يس���تهدف أكثر م���ن )600( ألف حاج، وبتكلفة 

جتاوزت املليون ريال.
<  االنتهاء من تدريب مجموعات ومكاتب اخلدمة امليدانية متهيدًا حلصولهم 

على رخص تطويف من الرئاس���ة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد 

مستجدات متنوعة يحفل بها سجل منجزات 
)الهيئة التنسيقية(

انطالقًا من حرصها على التنسيق والتعاون والتناغم

العمل  وزارة  ف��رع  م��ع  »ال��ه��ي��ئ��ة«  ات��ف��اق 
عمل  آلية  على  املكرمة  مكة  مبنطقة 
خ��اص��ة ب���إع���ارة ال��ع��م��ال��ة امل��وس��م��ي��ة

توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة التنسيقية 
مل��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف وال��ن��ق��اب��ة 
اإلج���راءات لتسريع  للسيارات  العامة 
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يوم الوطن

احتفلت بالدنا العزيزة - قيادة وشعبًا - يف العاشر من شهر ذي احلجة لعام 1436هـ املوافق 2015/10/22م، بالذكرى )85( لنشأة اململكة 
السمحة  بتعاليمه  لتزهو بتطبيق شرع اإلسالم، وتصدح  واملتحضرة،  املتقدمة  الدول  السعودية كدولة فتية، تقف شامخة بني  العربية 
والتطور، سائرة بخطى حثيثة نحو غد  العلم  املباركة، باحثة عن  والدعوة  السالم واخلير  ناشرة  الدنيا،  وقيمه اإلنسانية يف كل أصقاع 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  الباني  املؤسس  إعالن  وهي  مسلم،  كل  نفس  على  بل  سعودي،  كل  نفس  على  عزيزة  ذكرى  وهي  أفضل. 
العربية  )اململكة  اسم:  وإطالق  اهلل(،  رسول  محمد  اهلل  إال  إله  )ال  راية:  حتت  املباركة  البالد  هذه  توحيد   - ثراه  اهلل  طيب   - سعود  آل 
التاسع عشر من شهر جمادى األولى من عام 1351هـ بعد كفاح استمر 32 عامًا، أرسى خاللها امللك املؤسس قواعد  السعودية( عليها، يف 
لتثمر  آل سعود،  نهج أسالفه من  الكرمي وسنة رسوله األمني صلى اهلل عليه وسلم، سائرًا يف ذلك على  البنيان على هدي كتاب اهلل  هذا 
الكتاب والسنة. إلى شعب متحد ومستقر يسير على هدي  وأمانًا واستقرارًا، ويتحول املجتمع من قبائل متناحرة  وارفًا  أمنًا  هذه اجلهود 

مكة المكرمة: الرفادة

وحدة وانسجام.. وأمن وأمان.. وبناء ورخاء
الذكرى )85( لليوم الوطني السعودي..
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ذكرى مشرقة 
في كل عام، يس���تعيد أبناء اململكة ذكرى اليوم الوطني املشرقة بكل اعتزاز 
وتقدي���ر للمل���ك البان���ي عبدالعزيز آل س���عود - رحمه الل���ه – وبالدعوات 
الصادق���ة له بالرحمة واملغفرة وحس���ن الثواب، على ما حق���ق لهذه البالد 
املترامي���ة األطراف وملواطنيها من خير كثير نت���ج عنه وحدة أصيلة حققت 
األم���ن واألمان بفضل من الله س���بحانه وتعالى، ثم بفض���ل جهاده وعمله 

الدؤوب، فكانت أمنًا وأمانًا وبناء ورخاء. 
وهاه���ي مملكتنا احلبيبة اليوم تعيش واقعًا جديدًا، خطط له خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود - حفظه الله - مدعومًا 
بكثير من املش���روعات التنموية، التي تهدف لرقي وتطور مجتمع متماسك، 

عماده الوحدة الوطنية.
ويس���تحضر كل مواط���ن في ذكرى ه���ذا اليوم الوطني، الدولة الس���عودية 
األول���ى التي قامت في العام 1157ه�، عندما قرر اإلمام محمد بن س���عود 
- رحمه الله - مناصرة دعوة الش���يخ محمد ب���ن عبدالوهاب - رحمه الله 
- وتطلعات���ه إلى مجتمع تتمثل في جميع ش���ؤون حياته س���مات املجتمع 
 املس���لم الصحيحة، وس���ارا على هذا الس���بيل لتحقيق هذا الهدف الكبير. 
بعد ذلك تتابع جهاد آل س���عود منطلقني من ذات املنطلق، فلم تنطفئ جذوة 
اإلمي���ان في قلوب الفئ���ة املؤمنة بانتهاء حكم الدولة الس���عودية األولى بعد 

زهاء ستة وأربعني عامًا بسبب التدخل األجنبي.
وفى العام 1240ه� قامت الدولة الس���عودية الثانية بقيادة اإلمام املؤس���س 
الثان���ي ترك���ي ب���ن عبدالله بن محم���د بن س���عود - رحمه الل���ه - الذي 
واص���ل ومن بعده أبناؤه نهج أس���الفهم نح���و ثمانية وس���تني عامًا حتى 
 انتهى حكم الدولة الس���عودية الثانية عام 1308ه���� نتيجة عوامل داخلية. 
وبزغ فجر اليوم اخلامس من ش���هر ش���وال من عام 1319ه� إيذانًا بعهد 
جديد، حيث استعاد املوحد الباني امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
مدين���ة الرياض، معيدًا مل���ك أبائه وأجداده في ص���ورة صادقة من  صور 
البطولة والش���جاعة واإلقدام، فوضع - طيب الله ث���راه - أولى لبنات هذا 
البنيان الكبير على أسس قوية هدفها حتكيم شرع الله والعمل بكتابه وسنة 
رس���وله صلى الله عليه وسلم . وواصل امللك املوحد عبدالعزيز جهاده إلعالء 
كلمة الله ونش���ر عقيدة التوحي���د الصافية والعودة باألم���ة في هذه البالد 
املبارك���ة إل���ى دين الله عودة نصوح���ًا على نهج قومي يحوط���ه احلزم وقوة 
اإلرادة. ول���م يف���ت في عضد امللك عبدالعزيز ورجال���ه املخلصني قلة العدد 
والع���دة وانطلق من الرياض بذلك اإلميان الص���ادق في جهاده حتى جمع 
الل���ه به الصفوف وأرس���ى دعائم احلق والعدل واألم���ن واألمان . وتوحدت 
القل���وب على كتاب الله وس���نة نبيه صلى الله عليه وس���لم، فتوحدت أرجاء 
البالد وأينعت تلك اجلهود أمنًا وأمانًا واستقرارًا، وحتول املجتمع من قبائل 

متناحرة إلى شعب متحد ومستقر يسير على هدي الكتاب والسنة. 

هذا بالغ 
ويس���جل التاريخ مبداد من ذهب )بالغ( املؤسس الباني امللك عبدالعزيز آل 
مة، والذي سمي: )بالغ مكة(، والذي صدر في  ة املكرَّ س���عود يوم دخوله مكَّ
12 جمادى األولى سنة 1343ه�، ويوضح فيه أسس الدولة، ومنهاجه الذي 
سيس���ير عليها في احلكم، ويخاطب فيه أهل مكة املكرمة وضواحيها. ومما 
جاء في صدوره: “وزعنا بأمر سلطاني يوم االثنني الفائت البالغ اآلتي ملن 

في مكة وضواحيها من س���كان احلج���از منهم والباد”، ومما ورد فيه: “إن 
مصدر التش���ريع واألحكام ال يكون إال من كتاب الله ومما جاء عن رس���وله 
عليه الصالة والس���الم، أو ما أقره علماء اإلسالم واإلعالم بطريق القياس، 
أو أجمعوا عليه مما ليس في كتاب وال س���نة، فال يحل في هذه الديار غير 

ما أحله الله، وال يحرم فيها غير ما حرمه”.
وال���ذي أق���ّر مهن أرب���اب الطوائف ألهلها، كم���ا أقّر علماؤه���ا وموظفيها 
ومطوفيه���ا عل���ى ما كانوا عليه، وق���د وعدهم بالزيادة باخلي���رات، وهو ما 
كان – ولله احلمد - حيث ورد فيه: “كل من كان من العلماء في هذه الديار 
أو من موظفي احلرم الش���ريف أو املطوفني ذو راتب معني، فهو له، على ما 
كان عليه من قبل، إن لم نزده فال ننقصه ش���يئًا، إال رجاًل أقام الناس عليه 
احلج���ة، أن���ه ال يصلح ملا هو قائم عليه، فذل���ك ممنوع مما كان له من قبل. 
وكذلك كل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال املسلمني، أعطيناه حقه، 

ولم ننقصه منه شيئًا«.
فتفيأ إث���ر ذلك املواطن األمن واألمان وكذا احلاج واملعتمر وزائر مس���جد 
الرس���ول املصطفى عليه الصالة والس���الم، وأصبحت السبل إلى احلرمني 
الش���ريفني آمنة ميسرة وهي الغاية التي كانت هاجس امللك عبدالعزيز الذي 

ال تفارقه، خدمة دين الله وخدمة جميع املسلمني.
ومثلما أرسى - طيب الله ثراه - دعائم احلكم داخل بالده على هدي القرآن 
الكرمي والس���نة النبوية املطهرة فقد اعتمد النهج نفس���ه في عالقات اململكة 

وسياساتها اخلارجية.
وانطالقًا من هذا النهج وهذا التوجه اإلس���المي الق���ومي دعا - رحمه الله 
- إلى التعاون العربي والتضامن اإلس���المي وأسهم إس���هامًا متميزًا في 
تأس���يس جامعة الدول العربية، واشترك في األمم املتحدة عضوًا مؤسسًا، 
كما س���جل له التاريخ مواقف مش���هودة ف���ي كثير من األح���داث العاملية 

والقضايا اإلقليمية والدولية. 
وجتس���د القضية الفلس���طينية أمنوذجًا ب���ارزًا يؤكد دع���م واهتمام امللك 
عبدالعزي���ز - رحم���ه الله - بقضايا أمت���ه وحقوقها، ف���كان عميق الصلة 
بهذه القضية راس���خ التوجه جتاهها، متميزًا في ذلك بحكم موقعه ومواقفه 

األصيلة والثابتة بني الزعماء العرب.
وس���خر امللك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - للقضية الفلسطينية دبلوماسيته 
املعهودة ودافع عن القضية في اتصاالته املس���تمرة مع زعماء العالم، ونهج 
إس���تراتيجية واضحة في التعام���ل مع القضية إلعادة احلقوق املش���روعة 

للفلسطينيني.

أقّر  كما  ألهلها  املهن  املؤسس  امللك  ــّر  أق
ما  على  ومطوفيها  وموظفيها  علماؤها 
باخليرات بالزيادة  ووعدهم  عليه  كانوا 

الشريفني  احلرمني  إلى  السبل  أصبحت 
عبدالعزيز  امللك  غاية  وهي  ميسرة  آمنة 
املسلمني وجلــمــيــع  اهلل  ــن  ــدي ل ــة  ــدم خ
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شعر

الفيصل،  خالد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  اختار 
مكة  منطقة  أمير  الشريفني  احلرمني  خادم  مستشار 
ونظم  “القصيد”،  املركزية  احلج  جلنة  رئيس  املكرمة 
حظي  الذي  امللكي  الشكر  على  للرد  الشعر  من  أبياتًا 
السنوي  االستقبال  حفل  أثناء  احلج،  محفل  يف  به 
بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  أقامه  الذي 
امللكي  الديوان  يف   – اهلل  حفظه   – سعود  آل  عبدالعزيز 
املوافق  1436/12/11هـ،  اجلمعة  يوم  يف  “منى”،  بقصر 
الدول  قادة  والدولة  الفخامة  ألصحاب  2015/9/25م، 
وضيوف  اإلسالمية،  الشخصيات  وكبار  اإلسالمية، 
ومكاتب  الوفود  ورؤساء  الشريفني،  احلرمني  خادم 
شؤون احلجاج الذين أدوا فريضة احلج ذاك العام. 
واختار سموه الكرمي الشعر - متجاوزًا 
الرسمية - لتسجيل موقف  البرقيات 
امتنان جتاه الكلمة التي ارجتلها خادم 
بعد  سلمان،  امللك  الشريفني  احلرمني 
األمير  ليشكر  الرسمية،  كلمته  إلقاء 
خالد الفيصل على جهوده، مذكرًا بوالده 
هذه  يف  له  نائبًا  املؤسس  امللك  عينه  الذي 
احلرمني  خادم  أضاف  حينما  وذلك  املنطقة، 
هذه  يف   – اهلل  رعاه   – كلمته  يف  الشريفني 
حينما  واألبناء  اإلخوة  “أيها  قائاًل:  املناسبة 
سلمان  بن  ومحمد  نايف  بن  محمد  األبناء  يقوم 
بواجبهما الذي ورثوه من آبائهم وأجدادهم، فإنني 
أقول كذلك لألمير خالد الفيصل يشكر على جهوده 
يف هذا البلد وهذا الذي سهرنا عليه، وهو ابن فيصل 
املنطقة  هذه  يف  له  نائبًا  عبدالعزيز  امللك  جعله  الذي 
وتبع امللك عبدالعزيز أبناؤه سعود وفيصل وخالد وفهد 
أن  ويشرفني  واملسلمني،  اإلسالم  خدمة  يف  وعبداهلل 
األسرة  كلنا  ويشرفنا  الشريفني،  احلرمني  خادم  أكون 
أن نكون خدامًا للحرمني الشريفني، وأرجو لكم التوفيق 

والسداد إن شاء اهلل”.



ـــــل املــســلــمــني ــــــــدام ك ــــدي ق ــــي ـــــا س ي

والـــبـــدر وسمني الــشــمــس  ــت  ــع كــنــك وض

مــا هــي غــريــبــة مــن عــظــيــم الــســالطــني

ـــيـــاديـــن ــــه مــــوقــــف ســــامــــي بـــكـــل امل ل

والــصــني الـــغـــرب  ــي  ــغ ــص ي حتــــدث  إذا 

ـــك عــلــى حــكــمــهــا سنني ـــوان شـــاركـــت إخ

ــع املـــعـــاديـــن ــي ــم يــــفــــداك يــــا عـــمـــي ج

ويــــــفــــــداك أقـــــــــوام عـــلـــيـــنـــا مــغــلــني

عظيمني لــه  ــرك  ت الــلــي  العظيم  ــن  اب يــا 

ــج مــاضــني ــه ــن ــى ال ــل وأحــــفــــاده رجـــــال ع

ــــواقــــف وفــيــني وشـــعـــب مـــن أبـــطـــال امل

الــديــن عــلــى  يــعــمــره  ــى  ــول امل عــســى  ودار 

ـــي وســــــــام فــــخــــر وكــــرامــــه ـــن ـــدت ـــل ق

ــه ــالم عـــلـــى جـــبـــني الـــعـــمـــر فـــيـــنـــي ع

ــة  ــام ــه ــش ــــــه بـــتـــاج ال ـــــزم رأس الـــلـــى ح

ــــادات وتـــبـــنـــى الـــزعـــامـــة ــــقــــي ـــــاد ال ق

قـــامـــة كـــــل  ــــرك  ــــت حت ــــــرك  حت وإذا 

ـــد زمـــامـــه ـــاي ـــم ق ـــع نـــعـــم الـــشـــريـــك ون

ـــي بــالــفــهــامــة ـــدع ـــى ت ـــل ـــا لـــهـــا ال ـــه وج

مــــــن غـــيـــظـــهـــم يــــولــــفــــون املــــالمــــة

ســــتــــة مــــلــــوك لــــكــــل عــــهــــد إمــــامــــه

ـــه ـــزام ـــه مــــن ح ـــدق ـــن ـــــْب ب ـــــزهِّ كــــل ي

ــقــيــامــة ال ـــقـــوم  ت ــــي  ــــداع ال دعـــــى  إذا 

ـــة ـــالم وس وأمـــــــن  عــــز  يف  ـــك  ـــادت ـــي ـــق ب

خــــالد الفيـــصل
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العشر األواخر من أشهر  املكرمة، وبجوار احلرم الشريف، ويف  اللقاءات السنوية مع خادم احلرمني الشريفني، والتي تتم عادًة يف قصر الصفا مبكة  تعد 

رمضان الفضيل، من أهم برامج الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، حيث درج القادة - أيدهم اهلل – على استقبال رؤساء مجالس إدارات مؤسسات 

أرباب الطوائف، بحضور أصحاب املعالي وزراء احلج، وأصحاب السعادة وكالء الوزارة ، يف لقاءات ملكية جتمع بني القيادة احلكيمة، ومنظومة احلج املتكاملة. 

 23 يوم  مغرب  قبل  املكرمة  مبكة  الصفا  قصر  يف   - اهلل  رعاه   – سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  استقبل  السياق،  هذا  ويف 

رمضان 1436هـ املوافق 10 يوليو 2015م، أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، ومعالي الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، الشيخ 

الشيخ  احلرام  املسجد  لشؤون  الرئيس  نائب  ومعالي  حجار،  محمد  بن  بندر  الدكتور  احلج  وزير  ومعالي  السديس،  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور 

الدكتور محمد بن ناصر اخلزمي، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء املسجد احلرام، ومسؤولي وزارة احلج، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف.

مكة المكرمة: الرفادة

خادم الحرمين الشريفين..
يستقبل وزير الحج ورؤساء مؤسسات 

أرباب الطوائف

مناسبات
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لقاءات عديدة 
وهذا اللق���اء التاريخي مع خادم احلرمني 
الشريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل 
سعود – رعاه الله - يجيء ضمن لقاءات 
عديدة لرؤس���اء مجالس إدارة مؤسسات 
أرب���اب الطوائف، ورئي���س النقابة العامة 
للسيارات مع والة األمر، بلغت في مجملها 
نحو )15( لقاء، انطلقت منذ عدة سنوات، 
بحضور معالي وزير احلج ووكالء الوزارة، 
ولتعد خير دليل عمل���ي على العناية التي 
حتظ���ي به���ا جمي���ع مؤسس���ات أرباب 
الطوائف من القيادة الرش���يدة – رعاها 
الله – وذل���ك منذ عهد املؤس���س الباني 
امللك عبدالعزيز ب���ن عبدالرحمن الفيصل 
آل س���عود، الذي أولى هذه املهن الشريفة 

عنايته ورعايته، وأقّرها ألهلها، كما أقّر علمائها وموظفيها ومطوفيها على 
م���ا كانوا علي���ه، ووعدهم بالزيادة باخليرات، وذل���ك عند دخول جاللته – 
طيب الله ثراه – مكة املكرمة في ش���هر جمادى األولى من عام 1٣٤٣ه�، 
وم���ن بع���ده أبنائه امللوك البررة، الذين درجوا - في عادة س���نويَّة - على 
استقبال رؤساء مجالس إدارات هذه املؤسسات، وفي العشرة األواخر من 
شهر رمضان املبارك، ليتش���رفوا بالسالم عليهم، واالستماع لتوجيهاتهم 

السديدة، وذلك بحضور معالي وزير احلج ومسؤولي الوزارة. 
وخالل هذه االستقباالت، يلقي أصحاب املعالي وزراء احلج كلمات يؤّكدون 
فيها عناية القيادة الرش���يدة بهذه املؤسس���ات، ورعايتهم لها، ويعكس���وا 
تش���رفهم وإخوانهم وكالء وزارة احلج، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات 
أرباب الطوائف أن ميثلوا أمام املقام الس���امي الكرمي، ويعربون فيها عن 
س���رور اجلميع بالتشرف بالس���الم على خادم احلرمني الشريفني وتهنئته 
بالعش���ر األواخر من رمضان إلى جوار قبلة املس���لمني الكعبة املش���رفة، 
حيث يعد التش���رف بالسالم على خادم احلرمني الشريفني بجوار بيت الله 
احلرام، فرصة ليس���تمد اجلميع منه الثقة واإلص���رار، للمضي قدمًا بكل 

قوة واقتدار.
مشيدين مبا يحظى به احلرمان الشريفان واملشاعر املقدسة من رعاية 
وعناية مثلى من قبل حكومة اململكة منذ عهد املؤس����س امللك عبدالعزيز 
طي����ب الله ثراه لتك����ون دائمًا وأبدًا ف����ي أبهى حلة، مش����رعة أبوابها 
الس����تقبال ضيوف الرحمن من حجاج وعمار وزائرين ليؤدوا نس����كهم 
حي����ث يجدون - ولله احلمد - األمن واألمان والعيش الرغيد واخلدمات 
اجلليل����ة املختلفة املتع����ددة اجلوانب، مبا ميكنهم من إقامة ش����عائرهم 

الدينية بكل يسر وسهولة.
كم���ا ينوهون بالدعم الذي جتده وزارة احلج من قبل القيادة الرش���يدة - 

أيدها الله - مما يسهل مهمتها للقيام بالواجبات املناطة بها خير قيام.

ويش���يرون في كلماتهم إلى اجلهود التي تبذلها جميع القطاعات احلكومية 
واألهلية - في إطار جلنة احلج العليا، وجلنة احلج املركزية في مكة املكرمة، 
وجلنة احلج في املدينة املنورة - من أجل حتس���ني املرافق اخلدمية لتطوير 

مناطق احلج، وإيجاد املزيد من التسهيالت حلجاج بيت الله احلرام.
كما يحظى منسوبو أرباب الطوائف بالتواصل الكرمي، ويجدون كثيًرا من 
الدعم والتحفيز من أصحاب الس���مو امللكي أولياء العهد، وذلك في أوقات 
مختلفة، من خالل االلتقاء بهم، والتشرف بالسالم عليهم في أشهر اخلير، 

وفي أفضل جوار.. جوار الكعبة املشرفة. 
هذا باإلضافة إلى ما يجدونه من دعم ومساندة من أصحاب السمو امللكي 
وزراء الداخلية رؤساء جلنة احلج العليا، وذلك من خالل استقبال سموهم  
الكرمي لهم في شهر رمضان من كل عام، وكذلك في اللقاءات السنوية مع 
القيادات امليدانية بوزارة احلج، ومؤسس���ات أرباب الطوائف، عند زيارات 
س���موهم التفقدية التي يقومون بها في بداية شهر ذي احلجة من كل عام 
لتفقد املشاعر املقدس���ة والتأكد من جاهزيتها، واالستماع إلى توجيهات 

سموهم الكرمية.
وكذلك يتواصل أرباب الطوائف في عدة لقاءات مع صاحب السمو امللكي 
األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستش���ار خادم احلرمني الش���ريفني 
أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية، فيما يختص بتوجيهات 
سموه املتعلّقة بتنفيذ خطط احلج، وحمالت احلج، واخلطة العامة للمشاعر 

املقدسة، وتفويج احلجاج لرمي اجلمرات. 
وكل ه���ذا التواصل البناء واملثمر، يأتي انطالًقا من رس���الة “الهيئة” في 
التنس���يق الفاعل فيما بينها وبني املسؤولني واجلهات احلكومية واخلاصة 
الت���ي تهتم بش���ؤون خدمة ضيوف الرحمن حجاج بي���ت الله احلرام، مبا 
ن وبش���كل متكامل من تقدمي أقصى الرعاي���ة لهم، ابتغاًء ملرضاة الله  كِّ ميمُ
عز وجل، لذا.. فتحرص على أن متد جس���ور التواصل والتعاون والتنسيق 

مع العديد من اجلهات. 

11 العدد الثالث عشر  ربيع األول  1437 هـ



من الميدان

انطالقًا من توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم احلرمني الشريفني، وسمو ولي ولي العهد 

- حفظهم اهلل -، بتوفير أفضل اخلدمات وكامل الرعاية والعناية بضيوف الرحمن، وتقدمي جميع التسهيالت لهم ليؤدوا مناسكهم بكل 

يسر وسهولة، قام معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار يف شهر ذي القعدة املنصرم، بسلسلة جوالت ميدانية تفقدية على 

مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات، بكل من مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، وناقش برامج عمل خططها التشغيلية، واطلع 

على مستجداتها اخلدمية، وجاهزيتها واستعداداتها خلدمة ضيوف الرحمن من حجاج اخلارج، القادمني ألداء مناسك حج 1436هـ، ولضمان 

جناح برامج عمل خططها التشغيلية خلدمة ضيوف الرحمن، واالطمئنان على بدء تنفيذ األعمال امليدانية على أرض الواقع، ومناقشة 

اخلطط والبرامج وآليات العمل مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس اإلدارات، وبحث جميع ما يتعلق بخدمات حجاج البيت العتيق منذ الوصول 

وحتى املغادرة، وذلك من خالل مجموعات اخلدمة امليدانية التي أخذت مواقعها يف مختلف أحياء مكة املكرمة، ويف املقرات السكنية لضيوف 

املؤسسات اخلدمية. التقديرية جلميع هذه  وامليزانيات  التشغيلية  – يف وقت سابق - اخلطط  أن اعتمد معالي وزير احلج  الرحمن، بعد 

مكة المكرمة: الرفادة

“حجار” يعرب عن سروره بما 
شاهده من حشد للطاقات وتسخير 

لإلمكانات وتوفير للخدمات

خالل جوالت تفقدية ميدانية على مؤسسات أرباب الطوائف..

وزير احلج خالل اجتماعه مبجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا
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تشغيلية  خــطــة  ـــدت  أع “تركيا”  مــؤســســة 
ــة تـــركـــز عــلــى االســـتـــفـــادة من  ــل ــام ــك ــت م
وعمليًا علميًا  املؤهلة  البشرية  الطاقات 

استخدام  على  “إيــــران”  مؤسسة  يف  ــرص  ح
عبر  ــة  ــري ــوي ــط ــت ال والـــوســـائـــل  الــتــقــنــيــة 
التطوير عجلة  لــدفــع  اإللــكــتــرونــي  املــســار 

وزير احلج خالل اجتماعه مبجلس إدارة مؤسسة مطويف حجاج إيران

تطويع التقنية
وخالل هذه الزيارات امليدانية التفقدية ملقرات مؤسس����ات أرباب الطوائف، 
أكد معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار، أن الوزارة واملؤسسات 
األهلية التي تعمل حتت مظلتها وبإش����رافها، اتخذت جميع االس����تعدادات 

الالزمة الستقبال ضيوف بيت الله احلرام.
كما أعرب معاليه عن س����روره مبا ش����اهده من حش����د للطاقات، وتسخير 
لإلمكانات، وتوفير للخدمات، من جانب كل مؤسس����ة في هذا العام خلدمة 
وراحة احلجاج الذين تتشرف بخدمتهم، مؤكدًا أن مؤسسات أرباب الطوائف 
تعمل جاهدة في س����بيل تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات لضيوف الرحمن في 
كل ع����ام، وحترص كل احلرص على تقدمي املزيد من اخلدمات، والتوس����ع 
في اس����تخدام التقنيات احلديثة وتطويعها لتس����هيل جميع اإلجراءات، إلى 
جان����ب اهتمامها بتدري����ب كوادرها وتأهيله����ا، وإعداد البرام����ج التوعوية 
الدينية والفقهية والنس����كية والصحية واملسلكية، باإلضافة إلى تهيئة جميع 
مكاتب مجموعات اخلدمات امليدانية الستقبال احلجاج بكل حفاوة وتكرمي، 

وتوديعهم مبثل ما ُاستقبلوا به. 
وأوض����ح الوزير أن لقاءاته برؤس����اء وأعضاء مجالس إدارات مؤسس����ات 
أرباب الطوائف والنقابة العامة للس����يارات، تهدف لالطمئنان ميدانًيا على 
جاهزية املؤسس����ات التنظيمية والتقنية والبشرية، التي تتضمن العديد من 

البرامج واألهداف وآليات التنفيذ والتقييم واملتابعة واإلشراف. 
مؤكدًا أن الوزارة تقف جنبًا إلى جنب مع جميع مؤسسات أرباب الطوائف 
في سبيل دعم تلك اجلهود والوصول بها إلى أفضل املستويات، ومبا يتوافق 
مع رؤية وتوجيهات احلكومة الرش����يدة  -حفظها الله -، س����ائاًل الله العلي 

القدير أن يوفق اجلميع ملا فيه خدمة وراحة احلجاج.
معربًا عن شكره وتقديره جلميع القائمني على هذه املؤسسات اخلدمية، 
ملا يبذلونه من جهود حثيثة في سبيل خدمة وراحة احلجاج، سائاًل الله 
ع����ز وجل أن يوف����ق اجلميع ملا فيه خدمة حجاج بي����ت الله احلرام في 

جميع املواسم.

مؤسسة حجاج تركيا 
واستهل معالي وزير احلج جوالته التفقدية هذه بزيارة مقر مؤسسة مطوفي 
حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأس���تراليا، بحي “النزهة”، وذلك 
بتاريخ 1436/11/10ه� املوافق 25 أغسطس 2015م، التقى فيها برئيس 
مجلس إدارة املؤسس���ة املطوف األستاذ/ طارق عنقاوي، ونائبه، وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وفي هذا االجتماع أكد رئيس مجلس اإلدارة حرص املؤسسة على االرتقاء 
مبستوى أدائها مع نظرائها من مؤسسات أرباب الطوائف وجميع األجهزة 
املعنية بش���ؤون احلج واحلجاج، مش���يرًا إلى أن املؤسس���ة قد أعدت خطة 
تشغيلية متكاملة تركز على االستفادة الكاملة من الطاقات البشرية املؤهلة 
علميًا وعمليًا، وتطويع التقنية احلديثة في جميع أعمالها وخدماتها مبا يكفل 
تقدمي خدمات مثالية وس���ريعة وميس���رة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم، 
والبالغ عدده���م نحو )240( ألف حاج، ب���دأت طالئعهم في الوصول إلى 
أراضي اململكة من دول أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وأمريكا وأستراليا، 

وذلك من خالل )49( مجموعة خدمة ميدانية. 
وبني املطوف طارق عنقاوي أن املؤسسة قد عمدت – ومنذ مواسم مضت - 
على حتقيق املنافسة بني مجموعات اخلدمات امليدانية وكذا إحالل املركزية 

13 العدد الثالث عشر  ربيع األول  1437 هـ



بنظ���ام اآللية التي وضعتها إدارة املؤسس���ة، عالوة على توحيد القطاعات 
ودمجها لتصبح قطاعني فقط أحدهما للشركات السياحية واآلخر للبعثات. 
عق���ب ذلك ش���اهد معالي الوزير عرضًا عن مؤش���رات األداء التش���غيلي 
ملوس���م حج )1436ه�(، وإس���تراتيجية تقدمي اخلدمات، كما ناقش العديد 
م���ن املوضوعات املتعلقة مبالمح اخلطة التش���غيلية وبنودها وبحث مجمل 
املالحظات على س���ير العمل باملؤسس���ة أثناء أداء شرف اخلدمة لضيوف 

الرحمن.
وتاب���ع معاليه العرض التفصيلي الذي قدمه مجلس إدارة املؤسس���ة الذي 
رك���ز على ما مت حتقيقه من إجنازات ومكتس���بات انعكس���ت إيجابًا على 
مس���توى األداء، إضافة إلى ما مت من تطوير آلليات العمل والذي ش���مل 
دعمًا بشريًا بنخبة من مطوفي املؤسسة وأبنائهم وعدد من حملة الشهادات 

العليا وغيرهم ممن يعملون فيه.
وبحث معاليه املس���ائل املتعلقة بعناصر اخلدمة واالس���تعدادات البشرية 
واملالية وجتهيزات املؤسس���ة وآليات ووس���ائل الرقابة على اخلدمة املقدمة 
للحجاج واإلجراءات اخلاصة، بهم س���واء من قبل املؤسسة أو من اجلهات 
األخ���رى العاملة في خدمة احلجي���ج من مكاتب خدم���ة ميدانية وغيرها، 

بغرض حتسني اخلدمة املقدمة وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

وتط���رق االجتماع لعملي���ات الدعم اآللي في املؤسس���ة من خالل املعدات 
والتجهي���زات ونظم احلاس���ب اآللي، إلى جانب اضطالع املؤسس���ة على 
العديد من الدراس���ات امليدانية والتحليلية لقي���اس األداء واخلدمات أثناء 
املوس���م وبعده، واستعراض بعض املش���كالت والعقبات التي تواجه أداء 

األعمال.
وفي ختام االجتماع نوه معالي الدكتور بندر حجار بآليات عمل املؤسس���ة 
وب���أداء العاملني فيها، حاثًا إياهم على بذل املزيد من اجلهود ومضاعفتها، 
مش���ددًا على ضرورة مواصلة العطاء وتقدمي أداء راق يعكس وجه اململكة 
احلقيقي، ودعا مسؤولي املؤسسة إلى ضرورة التأكيد على اجلميع بااللتزام 
باخلطط التي وضعتها الوزارة، لتحقيق أقصى درجات التنس���يق والتعاون 
والتكام���ل بينها وبني اجلهات والقطاعات اخلدمية األخرى التي تعمل حتت 
مظلة الوزارة، وفقًا ملا تضمنته اخلطة التش���غيلية للمؤسسة ملوسم حج عام 

1436ه�. 

مؤسسة حجاج إيران 
وعقب هذه الزيارة، وفي اليوم نفس���ه زار معاليه مقر مؤسس���ة مطوفي 
حج���اج إيران، بح���ي “احلمراء” مبكة املكرمة، حي���ث عقد اجتماعًا مع 
رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة املطوف الدكت���ور طالل بن صالح قطب، 
ونائب���ه، وأعضاء املجلس. ناق���ش معاليه فيها الترتيب���ات التي أعدتها 
املؤسسة للحجاج اإليرانيني وما وّفرته من إمكانات وخدمات آلية وبشرية 
لتقدمي اخلدمات الراقية لهم منذ وصولهم إلى مكة املكرمة حتى مغادرتهم 
إلى بالدهم بعد أداء مناس���ك احلج. واطلع خالل زيارته هذه للمؤسس���ة 
على خططها التش���غيلية واستعداداتها واستعدادات الفرق امليدانية بها 
واملعنية بخدمة ورعاية حجاج جمهورية إيران اإلس���المية، واستمع إلى 
ش���رح مفصل عن اخلطة التش���غيلية التي أعدتها املؤسسة خلدمة أكثر 
من 63 ألف حاج إيراني، ووقف معاليه على جاهزية املؤسسة الستقبال 
احلج���اج التابعني لها وما وفرته من إمكانات وجتهيزات لتنفيذ املس���ار 
اإللكتروني، وما أعدته من خطط وبرامج، وما حشدته من طاقات بشرية 

ـــــع الــــتــــواصــــل  ـــــواق ــــة م ــــزم ــــني ح ــــدش ت
ـــادة  واإلش “إفريقيا”  ملؤسسة  االجتماعي 
التقني ــور  ــط ــت ال ــة  ــب ــواك مل اخلــطــوة  ــذه  ــه ب

ـــــع يف  ـــــواق آلــــيــــة جــــديــــدة لــــتــــوزيــــع امل
ــــات  ــــر عــــلــــى مــــكــــاتــــب اخلــــدم ــــاع ــــش امل
آسيا” ـــوب  ـــن “ج ــؤســســة  م يف  املـــيـــدانـــيـــة 

وزير احلج خالل اجتماعه مبجلس إدارة مؤسسة مطويف حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا
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خلدمة وراحة احلجاج الذين تتشرف بخدمتهم خالل موسم حج 1436ه�، 
مبا ينسجم مع حجم الرعاية واالهتمام التي تقدمها حكومتنا الرشيدة - 
حفظه���ا الله – جلميع وفود الرحمن. كما أن معالي وزير احلج قد اطلع 
على اخلطة التي أعدتها املؤسسة لتنفيذ عمليات نظافة املواقع بعد تغذية 
احلجاج، وكذا عملية احلالقة، إلى جانب التعرف على اخلدمات اجلديدة 
التي س���توفرها املؤسس���ة هذا العام، واملتمثلة في التوس���ع في إضاءة 
جميع املواقع التابعة لها في مش���عر عرفات، مع تأمني مفارش وثالجات 
مياه جديدة للحجاج في جميع املربعات اخلاصة باملؤسس���ة في مش���عر 
عرفات، وغيرها من اخلدمات املثلى التي تتواكب مع املشروعات اجلديدة 

التي تنفذها احلكومة الرشيدة في املشاعر املقدسة، 
وف���ي ختام هذه الزيارة نوه معالي وزير احلج وأكد على أهمية اس���تخدام 
التقنية احلديثة وجميع الوس���ائل التطويرية عبر النظام واملسار اإللكتروني 
الذي يدفع بعجلة التطوير في جميع املؤسسات، ويحفظ كل حقوق مختلف 
األطراف وخاصة حقوق احلجاج وتوثيق مختلف التعاقدات س���واًء املتعلقة 

بالسكن أو النقل واإلعاشة من أجل راحة وسالمة احلجاج. 
وشدد على الرقابة الذاتية لدى مختلف مؤسسات أرباب الطوائف، وقيامها 

بدورها الوقائي لتحقيق املزيد من معدالت األداء.

مؤسسة حجاج إفريقيا
وبتاري���خ 1436/11/11ه� املوافق 26 أغس���طس 2015م، وقف معالي 
وزير احلج على اخلطة التش���غيلية اخلاصة مبؤسسة مطوفي حجاج الدول 
اإلفريقية غير العربية، والبرامج واآلليات التنفيذية التي اتخذتها املؤسس���ة 
خلدم���ة وراحة نحو 165 ألف حاج، وعقد اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة 
املؤسس���ة ونائبه وأعضاء املجل���س، واطلع خالله على اخلطة التش���غيلية 
ألعمال املؤسس���ة حلج هذا الع���ام 1436ه� والبنود الت���ي تضمنتها، كما 
ناق���ش أدوار ومهام اللجان العاملة بها في هذا املوس���م، والترتيبات التي 

اتخذتها املؤسسة على جميع األصعدة.
ودش���ن وزير احلج حزمة مواقع التواصل االجتماعي للمؤسس���ة، مش���يدًا 

بهذه اخلطوة التي من ش���أنها مواكبة التطور التقني الذي يستدعي مزيدًا 
من االرتقاء باألداء والتوس���ع في استخدام مثل هذه املواقع، وتدعيم سبل 

التواصل مع مساهمي املؤسسة ومنسوبيها.
كما قدم رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة املطوف رامي صالح لبني ش���رحًا 
موس���عًا عن اخلطة التشغيلية التي أعدتها املؤسسة، ومهام وأدوار اللجان 
العاملة ومجموعات اخلدمة امليدانية التي شكلتها املؤسسة لتقدمي خدماتها 
حلجاج بيت الله احلرام. كما استمع معالي الدكتور بندر حجار إلى عرض 
تفصيلي قدمه املش���رف على جلنة الدراسات املهندس محمد برهان سيف 
الدين عن اخلطط اإلس���تراتيجية التي تنفذها املؤسسة على مدى السنوات 

املقبلة، وذلك بإشراف مباشر من وزارة احلج.
ق���ال معال���ي وزير احل���ج الدكتور بندر بن محم���د حج���ار: “إن وقوفنا اليوم 
عل���ى اخلطة التش���غيلية للمؤسس���ة والبرامج واآلليات التنفيذي���ة التي اتخذت 
خلدمة وراحة من تتش���رف املؤسس���ة بخدمتهم من حجاج اخلارج, يؤكد مدى 
االس���تعدادات التي ُهيئت الس���تقبال حجاج بيت الله احل���رام، وتوفير أقصى 
درجات الراحة ليؤدوا مناس���ك حجهم في س���هولة ويسر، وفق تطلعات حكومة 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, 

ومبا يتماشى مع اخلطط التي أعدتها الوزارة بهذا اخلصوص”.

ـــروع  ـــش “حـــــجـــــار” يــــوجــــه بــتــنــفــيــذ م

خدمات  عــن  ــاج  احل رضــا  وقــيــاس  الستبيان 
ــســيــارات ــل ل الـــعـــامـــة  ــة  ــاب ــق ــن ال ــل يف  ــق ــن ال

ــــي بــني  ــــرون ــــت ــــك ـــــربـــــط اإلل تـــفـــعـــيـــل ال
ــف« حلصر  ــوائ ــط ال »الـــزمـــازمـــة« و»أربـــــاب 
إليها الـــوصـــول  ــة  ــرع وس ــاج  ــج احل مــســاكــن 

.. وخالل اجتماعه مبجلس إدارة مؤسسة مطويف حجاج إفريقيا غير العربية
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وفي ختام الزيارة عبر رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة عن سعادته وأعضاء 
املجل���س بهذه الزي���ارة التي تؤكد حرص واهتمام وزي���ر احلج على متابعة 
جميع األعمال والترتيبات التي تضطلع بها املؤسس���ة خلدمة حجاجها في 

موسم حج1436ه�.

مؤسسة جنوب آسيا
وفي س���ياق هذه اجلوالت، قام معاليه في اليوم نفس���ه بزيارة ملقر مؤسسة 
مطوفي حجاج دول جنوب آس���يا، اطلع خاللها على اخلطة التشغيلية التي 
أعدتها املؤسس���ة ملوس���م حج هذا العام 1436ه�، واس���تعرض مع رئيس 
مجلس إدارة املؤسس���ة املطوف الدكتور رأفت بن إس���ماعيل بدر، ونائبه، 
وأعضاء مجل���س اإلدارة أبرز اخلدمات واإلمكان���ات املادية والتقنية التي 
وفرتها املؤسس���ة لهذا املوس���م خلدمة أكثر من 420 أل���ف حاج من دول 
جنوب آس���يا مبا يحقق املزيد من الراحة واليسر لضيوف الرحمن، ويتوافق 
مع توجيهات قيادتنا الرش���يدة - حفظها الل���ه - الرامية إلى تقدمي املزيد 
م���ن اخلدمات في كل ع���ام لتمكني احلجاج من أداء فريضة احلج في راحة 

ويسر واستقرار.
وأكد معاليه في هذا اللقاء على املس���تجدات اخلدمية والتنظيمات اجلديدة 

التي وضعتها الوزارة لتس���هيل أمور احلجاج، وضمان تقدمي أفضل وأرقى 
اخلدمات لهم منذ وصولهم إلى الديار املقدسة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم 
س���املني غامنني، حاثًا اجلميع على بذل املزيد م���ن اجلهد والعطاء، وتوفير 
أرق���ى اخلدمات حلجاج بيت الله العتيق مبا ينس���جم م���ع ما تبذله حكومة 
خادم احلرمني الش���ريفني من عناية فائقة وخدمات جليلة للحجاج، ومع ما 
تنفذه من مشروعات عمالقة في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر 
املقدسة، بهدف أن تصبح رحلة احلج رحلة ميسرة، ولينعم احلجاج باألجواء 

اإلميانية الكاملة طيلة وجودهم في هذه األراضي املباركة.
ودش���ن معاليه عند وصوله ملقر املؤسس���ة بحي “الرصيفة” مبكة املكرمة، 
سيارات اإلسعاف اجلديدة التي أمنتها املؤسسة هذا العام، والبالغ عددها 
)5( س���يارات، منها )3( س���يارات لنقل املرضى وس���يارتني لنقل املتوفني 
لتضاف إلى أس���طول س���يارات اإلس���عاف الس���ابقة البالغ عددها )10( 
س���يارات مزودة بكل اخلدمات اإلسعافية، واس���تمع معاليه إلى شرح عن 
اخلدمات التي يقدمها قسم الشؤون العامة باملؤسسة من خدمات إسعافية 
ومتابع���ة حل���االت املرضى من احلج���اج املنومني مبستش���فيات العاصمة 

املقدسة، وعمليات نقل التائهني والعجزة وكبار السن.
كما دشن معاليه لوحة املؤسسة اجلدارية التي توضح املرسوم امللكي الذي 
أصدره امللك املؤس���س عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بعد أن مّن الله 
عليه بدخ���ول مكة املكرمة، والذي أقر فيه - طيب الله ثراه - مهنة الطوافة 
من أهلها مبوجب بالغ مكة املكرمة املنش���ور في العدد األول من جريدة أم 
الق���رى، والذي ج���اء فيه: “كل من كان من العلماء ف���ي هذه الديار أو من 
موظف���ي احلرم الش���ريف أو املطوفني ذو راتب معني فه���و له على ما كان 

عليه”، واملعروف ب� “هذا بالغ”.
كما شاهد معالي وزير احلج عرضًا عن اآللية اجلديدة لتوزيع مواقع املؤسسة 
في املشاعر املقدسة على مكاتب مجموعات اخلدمات امليدانية البالغ عددها 
118 مجموع���ة خدمة ميداني���ة، إلى جانب اإلطالع عل���ى اإلجنازات التي 
حققتها املؤسس���ة خالل موس���م حج عام 1435ه�، وما وفرته من خدمات 
وإمكان���ات أس���همت - بفضل الله وتوفيقه - ف���ي متكينهم من أداء الركن 

اخلامس من أركان اإلسالم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

لتحقيق  الــــوزارة  بخطط  ــزام  ــت االل ضـــرورة 
ـــعـــاون  ـــت ــق وال ــي ــس ــن ــت ـــى درجـــــــات ال ـــص أق
الطوائف أربـــاب  مــؤســســات  بــني  والــتــكــامــل 

ــة  ــي ــدان ــي م ـــة  ـــدم خ مــجــمــوعــة   )121(
خلــــدمــــة حــــجــــاج “الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة” 
مــطــوف  )1,500( ـــن  م أكـــثـــر  ــا  ــه ب يــعــمــل 

وزير احلج خالل اجتماعه مبجلس إدارة مؤسسة جنوب شرق آسيا
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النقابة العامة للسيارات 
وبتاري���خ 1436/11/15ه���� املواف���ق 2015/8/30م، اس���تأنف معالي 
وزير احل���ج الدكتور بندر بن محمد حجار جوالت���ه التفقدية بالوقوف على 
اس���تعدادات النقابة العامة للسيارات خالل زيارته ملقرها الواقع بأم اجلود، 
حي���ث عقد معاليه اجتماًعا مع رئيس عام النقابة املكلف اللواء م. أحمد بن 
عبدالله س���مباوة، واملجلس االستش���اري خلدمات النقل املكون من بعض 
مالك الشركات، وبحضور مديري عموم شركات نقل احلجاج البالغ عددها 
)19( ش���ركة، متلك أس���طواًل من احلافالت املجهزة واملع���دة لنقل ضيوف 
الرحمن ملوس���م حج 1436ه�، يتكون من )17,800( حافلة، وذلك للوقوف 
عل���ى أعمال ومهام النقابة املنوطة بها واملس���تجدات في نقل احلجاج، كما 
اطلع على اخلطط التش���غيلية للنقابة وش���ركات ومؤسس���ات نقل احلجاج، 
واالستعدادات ملوسم حج عام 1436ه� وآخر املستجدات في نقل احلجاج، 
وآليات تطوير أعمال نقل احلجاج لتوفير نقل آمن وميسر لضيوف الرحمن، 
واس���تمع لعرض موجز عن قس���م التذاكر واالعتم���ادات، واطلع على أبرز 
األعم���ال التي يقوم بها، وكذلك على ع���رض آخر ألبرز مالمح خطة النقابة 
التشغيلية ملوسم حج عام 1436ه�، وما اشتملت عليه من محاور وأهداف، 

قدمها مدير التشغيل امليداني بالنقابة املهندس عالء حكيم.
وخالل ه���ذه الزيارة أكد معاليه على أن يكون موس���م حج عام 1436ه�: 
“ح���ج بال ح���وادث”، وعلى أن يك���ون األداء متميزًا، وعل���ى أهمية العمل 
على توظيف الكوادر الوطنية من الش���باب السعوديني وتدريبهم في املهام 
والوظائ���ف املتاحة في النقابة، باإلضافة إلى توجيه الس���ائقني بحس���ن 
التعام���ل مع احلجاج الذين يقومون بنقلهم في مكة املكرمة واملدينة املنورة 
واملش���اعر املقدسة، مشددًا على ضرورة االهتمام مبظهر احلافالت الناقلة 
حلجاج بيت الله احلرام - سواء من الداخل أو اخلارج -، ومشيرًا إلى أن 
اإلمكانات املتوافرة واملتاحة تضمن عملية توفير أفضل خدمات النقل على 
مستوى العالم، حاثاً النقابة العامة للسيارات على تفقد وسائل الراحة في 
كل احلافالت التي يس���تقلها احلجاج خالل موس���م حج عام 1436ه�، مع 
التأكيد على تدريب جميع الكوادر العاملة، وعلى حس���ن استقبال احلجاج 

والترحيب بهم. 
واس���تمع معاليه إلى أبرز مطالب ش���ركات نقل احلج���اج، من خالل كلمة 

ألقاها األس���تاذ عبدالله علوي، املتخصص في شؤون نقل احلجاج، تناول 
فيها وضع الشركات ومتطلباتها.

ووجه في ختام الزيارة بضرورة تكثيف اجلهود والعمل بروح الفريق الواحد 
كسبًا لرضا احلجاج وتكثيف االستعدادات والتجهيزات الالزمة لتهيئة جميع 
الطاقات الستقبال ضيوف الرحمن وحسن استقبالهم وتوديعهم مبا يعكس 
القيم اإلسالمية األصيلة في الضيافة، ليحملوا معهم أفضل االنطباعات عن 
األراضي املقدسة وأهلها، حاثًا على بذل املزيد من اجلهد والعطاء والتفاني 
واإلخالص في أداء الواجب جتاه حجاج بيت الله احلرام، واستشعار عظم 
املس���ؤولية العظيمة التي أوكلها الله س���بحانه وتعالى حلكومة وشعب هذه 

البالد املباركة خلدمة ضيوف الرحمن.
وجدي���ر بالذكر أنه قد ص���درت توجيهات معاليه للنقابة العامة للس���يارات 
للقيام مبشروع اس���تبيان قياس رضا احلاج عن خدمات النقل، وذلك منذ 
وصول���ه أراضي اململكة وحتى مغادرته لها، وذلك لتحس���ني خدمات النقل، 
حيث مت إعداد فريق عمل مدرب من النقابة، وبإش���راف مباش���ر من وزارة 

احلج ممثلة في وكالة التخطيط والتطوير.

مكتب الزمازمة الموحد
وضمن هذه اجلوالت التفقدية على مؤسس���ات أرباب الطوائف، قام معالي 
وزي���ر احلج بزي���ارة مقر مركز تعبئة ماء زمزم اجلدي���د: الواقع في مخطط 
“الوس���يق” عل���ى خط مكة املكرمة – جدة الس���ريع، وال���ذي هو عبارة عن 
مش���روع إلنش���اء مصنع لتعبئة املياه، وس���قيا ضيوف الرحمن ماء زمزم 
املبارك، ويهدف لتطوير أس���لوب سقيا ماء زمزم املبارك، وتعبئته في عبوات 
بأحجام مختلفة، ومبا يعود بالفائدة على تقدمي أفضل اخلدمات حلجاج بيت 
الله احلرام والزائرين واملعتمرين بأس���لوب مميز - نوعًا وكمًا -، وعلى هذه 

مــرة  ألول  ــدم  ــخ ــت ــس ت مـــراقـــبـــة  طـــائـــرة 
ـــواء  ـــه ــل أحـــــــداث املـــشـــاعـــر عـــلـــى ال ــق ــن ل
آسيا” شـــرق  “جنوب  مــؤســســة  يف  مــبــاشــرة 

.. وخالل اجتماعه مبجلس إدارة النقابة العامة للسيارات
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املهنة الشريفة، وعلى مساهمي املكتب من طائفة الزمازمة  في االستقاللية 
بإنشاء صرح وكيان خاص بهم. 

وكان في استقبال معالي وزير احلج الدكتور بندر حجار، الزمزمي األستاذ 
عبداله���ادي بن عبداجلليل زمزم���ي رئيس مكتب الزمازم���ة املوحد، ونائبه 
وأعضاء مجلس اإلدارة، ووقف معاليه خالل هذه الزيارة على س���ير العمل 
في ه���ذا املصنع، وعلى مراحل اإلنتاج والتش���غيل والطاقة االس���تيعابية 
للمصنع، كما اطلع على اكتمال تنفيذ أعمال املصنع املش���تمل على خطني 
لإلنتاج، ينتجان - كحد أدنى - نحو )4( آالف عبوة في كل س���اعة زمنية، 
بحي���ث ينتج كل خ���ٍط منهما نحو 2,000 عبوة في الس���اعة الواحدة كحد 
أدنى، األمر الذي يس���هم في توفير الكميات التي حتتاجها جميع مس���اكن 
احلجاج املنتش���رة ف���ي مختلف أحياء مكة املكرمة، كما ش���اهد ما يضمه 
املصن���ع من مس���تودعات حديثة للتخزين ومنش���آت ومرافق، مت تصميمها 
وفق أعلى املواصفات الفنية املعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة املس���احة 
اجليولوجية الس���عودية، وال���ذي مت جتهيزه ليقوم بس���قيا حجاج بيت الله 
احلرام وفق منظومة متكاملة من اخلدمات اآللية والتقنية، ومبجموعة مدربة 
ومؤهلة م���ن األيدي العاملة، ومبا يضمه املكتب بصفة عامة، وهذا املصنع 

احلديث بصفة خاصة من وسائل توزيع ونقل حديثة. 
كم���ا وقف معالي الدكتور بندر حجار في ه���ذه الزيارة على كامل جاهزية 
املكتب واس���تعداداته للترحيب بحجاج البيت العتيق، واس���تعداداته لسقيا 
حجاج بيت الله احلرام عند وصولهم في مراكز االستقبال والتوجيه مبداخل 

مكة املكرمة.
موجهًا بزيادة احلرص على س���قاية جميع احلج���اج، وذلك منذ بدء العمل 
في مراكز توجيه احلجاج املوزعة على مداخل مكة املكرمة، والكائنة بطريق 
مكة املكرمة - جدة الس���ريع، وطريق مكة املكرمة - املدينة املنورة السريع، 
اعتباًرا من ش���هر ذي القعدة 1436ه�، حيث يتم استقبال احلاج بعبوة من 
ماء زمزم املبرد سعة )330( ملل، ُتسلّم لكل حاج يًدا بيٍد داخل احلافالت، 
وذلك قب���ل وصولهم إلى احلرم املكي الش���ريف واملس���اكن اخلاصة بهم، 

واحلرص على أهمية توصيل ماء زمزم جلميع مساكن احلجاج في مختلف 
أحياء مكة املكرمة، مع متابعة تعقيم ونظافة العبوات البالس���تيكية الكبيرة 

سعة )20( لتًرا، والتي يعاد تعبئتها أكثر من مرة لتوضع على البرادات.
كم���ا طالب معاليه خ���الل الزيارة بتفعي���ل عمليات الرب���ط اإللكتروني بني 
املكتب ومؤسس���ات أرباب الطوائف لتسهيل عملية حصر مساكن احلجاج 
وحتقيق س���رعة الوصول إليها، والتمكن من إيص���ال مياه زمزم إليها بكل 
يس���ر وسهولة، لضمان سقيا جميع ضيوف الرحمن - دون استثناء - ماء 
زمزم الطه���ور املبارك في حلّهم وترحالهم، وف���ي كل زمان ومكان، وأينما 
وجدوا بالديار املقّدس���ة، وفي هذه األجواء اإلميانية املفعمة باألمن واألمان 

والطمأنينة، وكذلك في املستشفيات للحجاج املرضى املنومني فيها.

مكتب الوكالء الموحد
وفي سياق هذه اجلوالت امليدانية، تفقد معالي وزير احلج الدكتور بندر بن 
محمد حجار بتاريخ 1436/11/17ه���� املوافق 2015/09/01م، مكتب 
الوكالء املوحد مبجمع صاالت احلج والعمرة مبطار امللك عبدالعزيز الدولي، 
واطلع على س���ير العم���ل، واجتمع برئيس وأعضاء مجل���س إدارة املكتب 
حيث اس���تمع معاليه ووكالء الوزارة املرافقون إلى شرح مفصل عن اخلطة 
التش���غيلية خلدمة ضيوف الرحمن واس���تقبالهم وتوزيعهم على مؤسسات 

الطوافة.
وف���ي هذا العرض أوض���ح رئيس مجل���س إدارة املكتب الوكي���ل الدكتور 
ف���اروق بخاري أنه مت تعيني نحو )6,500( موظف في صاالت احلج خلدمة 
ضيوف الرحمن، مش���يرًا إلى أن مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 
باملدينة املنورة قد أسهم في اس���تقبال نسبة كبيرة من رحالت احلج تصل 
إل���ى نحو 35% من إجمالي عدد الرح���الت، األمر الذي خفف الضغط على 
مط���ار امللك عبدالعزيز الدولي، الذي من املتوقع أن يواجه مزيدًا من ضغط 
الرحالت. كما حتدث بعض الوكالء من منسوبي املكتب حول االستعدادات 
العامة ملوسم حج 1436ه�، كما متت مناقشة  عدة جوانب تتعلق باملشاعر 

وزير احلج خالل لقائه مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد
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املقدسة وتنظيمات احلجاج.
واطلع معاليه على استعدادات املكتب واجلهود التي تبذلها كوادره الستقبال 
احلجاج، واس���تالم خطوط س���يرهم، وقراءة الباركود املرخص إلكترونيًا، 
وحمل العفش للموقع املخصص للحاج ونقله للحافالت في أوقات قياس���ية، 
وكذلك البرامج واملعلومات التوعوية واإلرشادية التي تخدم ضيوف الرحمن 
من خالل الشاشات أثناء وجودهم وجلوسهم باملطار، وبث وسائل ترحيبية 
بقدومهم إلى اململكة مع تقدمي الهدايا والورد ترحيبًا بهم واحتفاًء مبقدمهم.
وفي ختام هذه الزيارة امليدانية أكد معالي وزير احلج على ضرورة االلتزام 
باخلطط التي وضعتها الوزارة لتحقيق أقصى درجات التنس���يق والتعاون 
والتكامل بني جميع مؤسس���ات أرباب الطوائف، ووفقًا ملا تضمنته خططها 
التش���غيلية ملوسم احلج احلالي، مش���ددًا على أهمية خدمة حجاج بيت الله 
احلرام وس���رعة إنهاء إج���راءات قدومهم ومغادرتهم، مطالب���ًا بأهمية دور 
الرقاب���ة الذاتية وقيامها بدورها الوقائ���ي لتحقيق مزيد من معدالت األداء، 
واالس���تمرار في البرامج التدريبية وانتقاء العنصر البشري لتقدمي أفضل 

اخلدمات لضيوف الرحمن، وبالصورة التي يتطلع إليها والة األمر.

حجاج الدول العربية
كم���ا ناقش معالي وزير احلج الدكتور بندر ب���ن محمد حجار، مع أعضاء 
مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية االستعدادات 
والترتيبات، التي اتخذتها املؤسس���ة خلدمة 280 ألف حاج، يفدون من 19 
دولة عربية، وذلك خالل زيارته للمؤسس���ة بتاريخ 1436/11/18ه� املوافق 
2015/09/02م، واجتماع���ه مع رئيس مجل���س إدارتها املهندس املطوف 
عب���اس بن عبدالغني قطان، ونائبه، بقاعة كبار الزوار ببرج مطوفي العرب 

)1( بحي أم اجلود.
وفي هذا االجتماع اطلع معاليه على االستعدادات التي اتخذتها املؤسسات 
الستقبال حجاج هذا العام، وتفقد قاعة االحتفاالت الكبرى، باإلضافة إلى 
مق���ر خدمة العمالء الذي يقوم بخدمة مكاتب ش���ؤون حجاج الدول العربية 

ببرج مطوفي العرب. 

وأك���د معاليه على حس���ن الترحيب باحلجاج واس���تقبالهم مبا يتوازى مع 
اخلدمات املقدمة لهم وفق توجيهات خادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرامية لتمكني ضيوف الرحمن من 
أداء نسكهم بكل يس���ر وسهولة وتوفير جميع الكوادر البشرية والتقنية في 

سبيل جناح موسم احلج.
وفي هذا الص���دد أكد رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة أن توجيهات معالي 
وزير احلج واضحة وصريحة على حس���ن اس���تقبال احلجاج، ونقل صورة 
مش���رفة عن اململك���ة، الفتًا النظر إلى أنه مت التأكيد على أن موس���م احلج 
مخصص للحج فقط وليس الس���تغالله ببعض الظواهر السلبية، مشيرًا إلى 
أن املؤسس���ة في األصل تخدم 350 ألف حاج يفدون من 19 دولة عربية، 
وخالل فترة تخفيض أعداد حجاج اخلارج بنس���بة 20% نظرًا للمشروعات 

القائمة في احلرمني الشريفني، بلغ عدد احلجاج 280 ألف حاج.
وب���ني املطوف الدكت���ور قطان أنه مت جتهيز 121 مجموع���ة خدمة ميدانية 
الس���تقبال وخدم���ة احلجاج، يعمل به���ا نحو 1,500 مط���وف مت تأهيلهم 
وتدريبه���م وتوفير أحدث التقني���ات للرقي باخلدم���ات املقدمة حلجاج بيت 
الل���ه احلرام، وذلك من خالل الدعم الذي تلقاه املؤسس���ة من حكومة خادم 
الشريفني -أيدها الله - وفق توجيهات وتعليمات معالي وزير احلج الدكتور 

بندر بن محمد حجار.

جنوب شرق آسيا
واختت���م معالي وزير احل���ج الدكتور بندر بن محمد حم���زة حجار جوالته 
التفقدي���ة على مؤسس���ات أرباب الطوائف في هذا اليوم، بزيارة مؤسس���ة 
مطوفي حجاج دول جنوب ش���رق آس���يا، وعقد معاليه اجتماعًا مع رئيس 
مجل���س إدارة املؤسس���ة املطوف محمد أمني أندرقي���ري، ونائبه، وأعضاء 

مجلس اإلدارة.
وف���ي كلمة له في ه���ذا االجتماع، عبر رئيس املجلس عن س���عادته بزيارة 
الوزير، قائاًل: “يا معالي الوزير، لدينا كنز في هذه املؤسس���ة، هم زمالئي 
أعضاء مجلس اإلدارة، الذين افتخر واعتز بهم، واملطوفني واملطوفات الذين 

.. وخالل اجتماعه مبجلس إدارة مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية
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هم إخواننا وأخواتنا، وهم ميتلكون طاقات هائلة س���يتم تسخيرها خلدمة 
ضي���وف الرحمن”. وقدم أندرقيري ملعالي الوزير اخلطة التش���غيلية لهذا 

العام بكامل تفاصيلها.
ثم اس���تعرض عضو مجلس اإلدارة لش���ؤون حجاج إندونيس���يا وتقنية 
املعلومات، املطوف وليد رش���يدي، اآلليات والتقنيات احلديثة التي سيتم 
اس���تخدامها في هذا الع���ام، حيث حتدث عن طائرة مراقبة تس���تخدم 
ألول مرة لنقل أحداث املش���اعر املقدس���ة على الهواء مباشرة، حيث مت 
اس���تعراض الطائرة أمام معالي الوزير، والتي س���تعمل طيلة أيام احلج 
ملعرفة مواقع االختناقات والعمل على تالفيها، وأبدى معاليه إعجابه بهذا 
العمل. كما استعرض رشيدي عملية متابعة حركة احلافالت أينما كانت 
ليتم إصالحها من بعض األعطال واملشكالت الفنية وامليكانيكية التي قد 
تتعرض لها، ومن ثم توجيهها بش���كل صحيح، ونقل األحداث إلى املركز 

بكل وضوح.
مش���يرًا إلى تطبيق برنامج )جن���م( بحلّته اجلديدة، حيث مت إدخال بعض 
اإلضاف���ات في هذا العام على اخلدم���ة، ليمكن حتديد املواقع في عرفات 
ومنى وتوزيع املجموعات على املواقع باملش���اعر املقدسة بطريقة آلية وفي 

زمن قياسي، وتشكيل جميع املجموعات في حلظة واحدة.
ثم حتدث املطوف سعود دمنهوري عضو مجلس اإلدارة للمراقبة واملتابعة 
واخلدمات اخلاصة ع���ن دور املراقبة واملتابعة، وطمأن معالي الوزير على 

وضع املجموعات وعلى أدائها.
وتناول املطوف صافي أزهري عضو مجلس اإلدارة لشؤون تنظيم احلجاج 
عمليات النقل، ووضح ملعالي الوزير كل ما يتعلق بهذا القطاع، وما يحتاج 

منها إلى متابعة، كما قدم شرحًا عن خطط النقل واالستقبال والتفويج.
ثم ق���دم املطوف محمود دمنهوري عضو مجل���س اإلدارة حلجاج الصني 
وتايلند والفلبني واملش���رف على العالقات العامة، شرحًا عن دور العالقات 
العامة، مشيرًا إلى إنهم يحتكمون هذا العام في العمل على كتيب: )ثقافة 
املجتمعات( الذي س���يوزع عل���ى جميع أعضاء املجموعات، كاًل حس���ب 
جنس���ية املجموعة التي يخدمها، لالس���تفادة منه في التعامل مع احلجاج 

ملعرفة ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وليتحدث املط���وف الدكتور عثمان إدريس عضو مجل���س اإلدارة لقطاع 
املش���اعر عن اآلليات املس���تخدمة في املشاعر املقدس���ة. أعقبه املطوف 
الدكتور عادل منور عضو مجلس اإلدارة للتخطيط والتدريب باحلديث عن 

بعض أمور التطويف. 
وفي ختام هذه الزيارة، أش���اد معالي وزير احلج بحسن تنظيم املؤسسة 
واس���تعداداتها ملوس���م حج 1436ه�، مطالبًا جميع العاملني فيها وفي 
مختلف قطاعاتها بإتاحة مزيد من التيس���يرات لرحلة احلجاج اإلميانية 
التي لم تأل حكومة خادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س���عود، وولي عهده األمني، وولي ولي العهد – يحفظهم الله - جهدًا 
ف���ي توفير كل ما من ش���أنه خدمة ضيوف الرحم���ن إلكمال حجهم بكل 

يسر وسهولة.
كما ش���دد معاليه عل���ى عملية تطويف احلجاج كونه ميث���ل أهمية كبيرة، 
وش���دد على ضرورة اهتم���ام املطوفني بهذا األمر، إل���ى جانب االهتمام 
مبراس���م االستقبال وحتويله إلى اس���تقبال حافل يشعر احلجاج بالفرح 

والسعادة.
وخت���م معالي وزي���ر احلج لقاءه مع مجلس اإلدارة بش���كرهم على اخلطة 
التش���غيلية حلج هذا العام، كما أبدى جتاوبًا مع رغبة املؤسسة في إلقاء 
كلمة ملجموعات اخلدمة امليدانية عبر عمليات ش���رق، وجدت تفاعاًل كبيرًا 
من رؤس���اء مجموعات اخلدمة امليدانية ونوابهم، وأثلجت صدورهم وقّوت 

من عزائمهم. 
راف���ق معالي وزير احلج في زياراته ه���ذه، وحضر االجتماعات، كل من 
وكيل وزارة احلج لش���ؤون احلج الدكتور حس���ني بن ناصر الش���ريف, 
ووكيل وزارة احلج للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن طالل سمس���م، 
والوكيل املساعد املشرف على فرع وزارة احلج مبكة املكرمة عبدالرحمن 
النفيعي، واملستش���ار القانوني بوزارة احلج سليمان شبانة، واملستشار 
واملشرف على العالقات العامة واإلعالم بالوزارة علي الغامدي، وعدد من 

املسؤولني بالوزارة.

وزير احلج يجتمع مبجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد  
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ُمجتمع األْفِئَدة
منذ أن اس�������تجاَب اهلُل سبحانه وتعالى دعاَء س�������يدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم )فاْجَعْل أفِئَدًة 

ِم�������َن الناِس َتْهِوي إليهم واْرُزقُهْم ِمَن الّثَمَراِت لَعّلُهم َيْش�������ُكُرون( ومك�������ة املكرمة – مبا تكّفَل اهلُل لها 

م�������ن األمِن والّرْزِق وُحّب الناِس لَها – َمْهَوى أفئدِة امُلس�������لمنَي من كافة أنحاء العالم ؛ فكلُّ ُمس�������لم 

يخط�������ُب وّده�������ا ويتمنى اإلقامَة وُمَجاوَرة بيِت اهلل احلرام بها ول�������و للحظات قليلٍة ، إلى جانب أداء 

فريضة احلج.

كل ذلك أس�������هم يف كثرِة امُلهاجريَن إليها وامُلقيمني بها من مختلف أجناس العالم من املس�������لمني ؛ 

فاختلط أهل مكَة بغيِرهم من املس�������لمني عربًا وأعاجم ، وانصهروا اجتماعيًا يف بوتقِة "أهِل اهلل" ، 

قال صلى اهلل عليه وس�������لم لعّتاب بن أَِس�������يد ) رضي اهلل عنه ( حينما واله مكَة عام الفتح : "أتدري 

على من اس�������تعملُتَك ؟ اس�������تعملُتك على أهِل اهلل ! فاس�������توِص بهم خيرًا . يقولها ثالثًا" ، فأهُل 

مكَة هم امُلقيموَن بها أهُل احَلَرم الش�������ريف ، جيراُنه وخّداُمه الذين تلَزُم َمَحّبُتهم وإكراُمهم إْنَفاذًا 

لَوِصّية رسوِل اهلل صلى اهلل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وُيعطي معالي األس�������تاذ الدكتور عبدالوهاب أبو س�������ليمان )عضو هيئة كبار العلماء باململكة( ُأفقًا 

أرحب يف تكويِن اإلنسان املكي، حيث يحّدده يف ثالثة عناصر: كل من ُولَد على تراب مكة الطاهرة، 

وكل م�������ن أتى بأهله وأقام بها، وكّل من س�������كن مكَة لفترة محدودة ث�������م ذهب عنها؛ وبذلك فكل من 

أقام مبكة من أجل الّسكنى بها ولو لم يولد على ترابها يعتبر مكيًا، وُيضيُف أبوسليمان ُبعدًا آخَر 

يقول: "وكل أمجاد مكة العلمية كانت بأبنائها وبالقادمني املهاجرين إليها".

لذل�������ك فقد ظّلت مكُة برحابة صدرها وانفتاحها على جميع الوافدين إليها من مس�������لمي العالم 

، وازداَد ُس�������ّكاُنها من الَوافديَن إليها منذ بداية القرن الرابع عش�������ر الهجري خاصة؛ بسبب ما كان 

ميّر به العالم اإلسالمي من ضعف، ومن تسّلٍط لقوى االستعمار األوربي عليه ؛ مما أفرز ِهْجراٍت 

لكثير من املسلمني الفاّرين بدينهم ودنياهم إلى موطن األمان واالطمئنان مكة.

لذل�������ك فإن أهل مكة – بحكم بيئة احلج لديهم - يأَلف�������ون وُيْؤلفون كما يصفهم بذلك مؤّرخ مكة 

الش�������يخ محمد طاهر الكردي يقول : " وأهل مكة يختلطون باألغراب من جميع أجناس املسلمني 

الذين يفدون يف موسم احلج من كل عام ، فكل جنس من احلجاج يرى جنسه من أهل مكة املكرمة 

ويخاطبه�������م بلغته ، فهو يختلط بهم ويندمج معهم كأنه جالس يف بلده ، فاحلاج املصري واحلاج 

اجل�������اوي واحلاج اليمني وغيرهم ، كل هؤالء يجدون يف أهل مكة املكرمة مثل أجناس�������هم ويجدون 

منهم احلب واإلكرام والتآلف العجيب".

فه�������ل اجتمعْت األفئدة على مدين�������ٍة بالعالم كما تهاوْت يف حّب هذه البل�������دة الطاهرة اآلمنة التي 

صنعْت إنس�������انًا مكيًا فريدًا ُنس�������جْت روُحُه من قبس أنوار القبلة املمتدة عبر األفئدة املش�������تاقة يف 

ضا وامُلْنَية؟! َتَوّليها مكَة الرِّ

مقـــــــال

حسن محمد شعيب
كاتب بصحيفة مكة اإللكترونية

Shuaib2002@gmail.com 



ندوات

منذ نحو )5( عقود، ومنذ عام 1390هـ املوافق لعام 1970م، دأبت وزارة احلج على عقد: )ندوة احلج السنوية الكبرى( خالل مواسم احلج، وذلك تأكيدًا 

للدور الشامل الذي يتضمنه مفهوم احلج بصفته جتمعًا دينيًا وعلميًا يتم عبره التعارف والتواصل الديني واملعريف بني املسلمني من مشارق األرض 

ومغاربها، وذلك مبشاركة نخبة من كبار العلماء واملشايخ واملفكرين واملثقفني واألدباء من جميع أنحاء العالم اإلسالمي. وتأتي هذه اللقاءات املعرفية لتتيح 

جلميع املهتمني واملتخصصني يف العالم اإلسالمي إمكانية تدارس ومناقشة القضايا املختلفة ذات الصلة باحلج واحلجاج التي تهم املجتمع اإلسالمي يف 

كل أرجاء العالم، كما تهيئ لهم تبادل اخلبرات والتجارب ملواجهة التحديات التي تهدد العقيدة واألمة والثقافة. وقد متثلت البدايات األولى لهذه الندوة 

العريقة بعقدها بطريقة غير مبرمجة ولعدة سنوات، إال أنه بعد ذلك أمكن برمجتها مع اإلعداد املسبق. وتسعى الوزارة من خالل تنظيم دورات هذه 

الندوة السنوية الكبرى إلى حتقيق عدة أهداف منها إبراز الدور الثقايف واحلضاري الذي تضطلع به اململكة خلدمة احلج واحلجيج، وإبراز أهم اإلجنازات 

واملشروعات الرائدة والتطورات املتالحقة يف احلرمني الشريفني خلدمة املسلمني، وحتقيق املزيد من التكامل والتآخي والتعارف بني أبناء األمة اإلسالمية، 

والتعريف بإجنازات الوزارة خلدمة احلج واحلجاج، وذلك إسهامًا منها يف تنفيذ سياسة الدولة الهادفة لتقدمي أفضل اخلدمات للحجاج والعمار والزوار.

مكة المكرمة: الرفادة

ندوة الحج الكبرى ترسخ مفهوم 
“ثقافة الحج”

في دورتها األربعين وبمشاركة كبار العلماء والمفكرين والمثقفين واألدباء
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ثقافة الحج 
كما تسعى الوزارة إلى حتقيق املزيد من األهداف والتي منها: )التأكيد على الدور 
الثقافي واحلضاري للمدينتني املقدستني وأبنائهما عبر العصور املختلفة، وترسيخ 
مبدأ احلوار الفكري الهادئ لقضايا األمة اإلس���المية من خالل موسم احلج، عبر 
وجود هذه األعداد الغفيرة من احلجيج، والتواصل العلمي البّناء مع املؤسس���ات 
واحملاف���ل العلمية والباحثني املتخصصني في معظ���م دول العالم، وحتقيق املزيد 
من التكامل والتآخي والتعارف بني أبناء األمة اإلس���المية، وإرس���اء قواعد العمل 
اجلماعي املوحد ألبناء العالم اإلس���المي في الرد على الشبهات التي حتوم حول 

العقيدة واألمة والثقافة.
م���ت دورة ندوة احلج الكب���رى األربعني لعام 1436ه� خ���الل الفترة من  وق���د ُنظِّ
2 – 3 ذي احلج���ة 1436ه� مبكة املكرمة، وكان موضوعها الرئيس: )ثقافة احلج 
مقصد ش���رعي... ومطلب إنساني(، ويأتي اختيار هذا املوضوع احليوي انطالقًا 
م���ن أهمية التأكي���د على الدور املهم لثقافة احلج في تقومي س���لوك احلجاج أثناء 
أدائهم مناسكهم، وأثناء تنقالتهم وتعاملهم مع بعضهم، ومع البيئة احمليطة بهم، 
وبخاص���ة وأن ه���ؤالء احلجاج يأتون من كل فج عمي���ق، ويحمل كل منهم عادات 
وذهنيات مختلف���ة ومتنوعة، ولذلك أضحى االهتمام بثقافة احلج املش���تركة أمرًا 
ضروريًا لضمان أداء هذه الش���عيرة عل���ى الوجه األكمل، من ناحية، ودورة دينية 
ثقافية إلبراز الوجه الناصع للثقافة اإلسالمية بني ثقافات األمم، من ناحية أخرى، 
بحيث يش���كل ذلك كله مقصدًا ش���رعيًا من مقاصد الش���ريعة وغاياتها، ومطلبًا 
إنس���انيًا حضاريًا تقتضيه توجهات الدعوة اإلسالمية في العصر احلاضر، عصر 
االنفتاح والتالقح بني الثقافات، وذلك بوجود ومشاركة كوكبة من العلماء واخلبراء 
واملفكرين وأصحاب الرأي والباحثني من كل أنحاء العالم اإلسالمي ومن اجلاليات 
اإلس���المية في البالد األخرى، مبدين دورهم من خالل أبحاثهم الرصينة في بيان 

فقه تعظيم الش���عائر في احلج، ومعرفة ما يخالف ذل���ك ويناقضه ليعمَّ النفع بها 
بعد ذلك بني أهل العلم والباحثني، وكذلك ليستفيد منها احلجاج وضيوف الرحمن 

وعامة املثقفني وطالب املعرفة.
كما أن لتكوين ثقافة األفراد أثر بالغ في تقومي س���لوكهم، إذ أن الثقافة تش���كل 
أساس���ًا جوهريًا في تكوين عقلية الفرد وهوية األمم، ومن جهة أخرى فإن عصر 
العومل���ة اليوم، الذي يعج بالثقافات املتنوع���ة واملتعددة، جعل من ثورة االتصاالت 
وتقنية املعلومات قاسمًا مشتركًا تكاد تزول معه احلواجز بني املجتمعات، وتطوى 
في���ه بني الدول املس���افات، ولذا ص���ار املجال أمام األمم في ه���ذا العصر رحبًا 
فس���يحًا لعرض ثقافتها وترويجها وتقدميها بش���كل جذاب، ومنسك احلج، الذي 
ميثل منسكًا ش���رعيًا ومؤمترًا إنسانيًا عامليًا، بات موس���مًا مهمًا لعرض الثقافة 
اإلس���المية بوجه عام، وثقاف���ة احلج بوجه خاص، عل���ى أمم األرض التي ترقب 

أنظارهم وقائعه، وتتابع تفاصيل شعائره. 

يندرج هذا االهتمام يف باب حرص مجلس »الهيئة« 
القرى أم  حتتضنها  التي  املناسبات  حضور  على 

التقليديون  الــزمــازمــة«  »مكتب  سقاة  شكل 
حــــــضــــــورًا مــــتــــمــــيــــزًا وجــــــســــــدوا كــــرم 
ـــوفـــادة  ــال وال ــب ــق ــت ــن االس ــس الــضــيــافــة وح
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أشاد معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حجار، مبؤسسات أرباب 

الطوائف، ووصف العاملني فيها بأنهم )شركاء النجاح(، وأوضح أن من 

مهام الوزارة تهيئة البيئة املناسبة لهذه املؤسسات لكي تؤدي واجباتها 

أعمالها،  يف  املنشودة  النجاحات  حتقق  لكي  وذلك  وجه،  أكمل  على 

 – والتي هي بدورها تعد جناحًا لوزارة احلج، كما أّكد أن الوزارة تعمل 

التي تهدف  – على تنفيذ حزمة متكاملة من املشروعات  ومنذ سنتني 

وماليًا  إداري��ًا   - قوة  أكثر  مؤسسات  وجعلها  املؤسسات  هذه  لتطوير 

وتنظيميًا - وأشار معاليه إلى أن من أبرز هذه املشروعات مشروع رسملة 

والكمي  النوعي  )التصنيف  إعادة هيكلتها، ومشروع:  األسهم، وكذلك 

وذلك  وتسعيرتها(،  الطوائف  أرباب  مؤسسات  تقدمها  التي  للخدمات 

بهدف تعديل التسعيرة التي تعمل بها هذه املؤسسات منذ نحو )40( 

عامًا، ومشروع آخر حلوكمة هذه املؤسسات، والذي وصفه بأنه متطلب 

أن  ويؤكد  والوضوح،  الشفافية  حتقيق   – وقوته  اهلل  بحول   – يضمن 

هذه املؤسسات تسير على أسس علمية ومحاسبية واضحة..

جدة: عماد الدين خلف اهلل

في لقاء خاص برسملة احتياطيات األسهم.. وزير الحج:

العاملون في مؤسسات أرباب 
الطوائف “شركاء النجاح”

لقاءات

أوضح معالي وزير احلج أن جميع املشروعات تهدف إليجاد مؤسسات 
قوي����ة، وقادرة على تق����دمي خدماتها مبهنية عالية وفي ش����كل صناعة 
احترافي����ة، ومبعايير عاملية، وبوصفها مؤسس����ات تفتخ����ر وتعتز بها 
اململك����ة كثي����رًا. جاء ذلك في كلمة ضافية ملعالي����ه، خالل رعايته اللقاء 
الذي نظمته الهيئة التنس����يقية ملؤسسات أرباب الطوائف: )املطوفون، 
األدالء، الوكالء، الزمازمة(، الس����تعراض مشروع: )رسملة احتياطيات 
أسهم مؤسس����ات أرباب الطوائف(، ومشاهدة العرض املرئي اخلاص 
بهذا املشروع، واملقدم من املكتب احملاسبي املكلف باملشروع: )مكتب 
الدكتور محمد فداء الدين بهج����ت(، وذلك بحضور وكالء وزارة احلج، 
ورؤساء مجالس إدارات مؤسس����ات أرباب الطوائف وأعضاء مجالس 
اإلدارات، وعدد من مس����اهمي املؤسس����ات، واملس����ؤولني في الوزارة، 

وذلك بتاريخ 1437/02/14ه�، بفندق "بارك حياة" مبحافظة جدة.
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ح���ج���ار: أش���ك���ر »ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة« 

ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا ال��ل��ق��اء ال����ذي أمت��ن��ى 

ل���آم���ال وم���ح���ق���ق���ًا  م���ف���ي���دًا  ي���ك���ون  أن 

شركاء النجاح
وفي مس����تهل كلمته، رحب معالي وزير احلج باحلضور واملش����اركني، 
وش����كر الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف على تنظيم هذا 
اللقاء، الذي متنى أن يكون مفيدًا للجميع، وأوضح أن هذا اللقاء يهدف 
ملشاهدة ومناقشة العرض اخلاص برسملة االحتياطيات وحتويلها إلى 
رأس����مال، وبالتالي حتويل رأس املال إلى أسهم، تنفيذًا لقرار مجلس 

الوزراء رقم )81(.
وأش����ار في حديثه إلى أن وزارة احلج تعمل على تنفيذ مشروع إعادة 
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متلك  كوادر  تضم  املؤسسات  إدارات  مجالس 

التخصصات من  العديد  يف  علمية  مؤهالت 

 نعمل كفريق واحد للخروج برؤية مشتركة ويف 

الوقت نفسه االستجابة لقرار مجلس الوزراء

هيكلة مؤسس����ات أرباب الطوائف، الذي مت إعداده مبش����اركة عدد من 
منس����وبي هذه املؤسس����ات، ثم مت عرضه على مجلس الهيئة التنس����يقية 
ملؤسس����ات أرباب الطوائف لالطالع والدراس����ة وإبداء املالحظات عليه، 
ون����ّوه بأن ه����ذا يؤكد أن وزارة احلج حت����رص كل احلرص على مصالح 
مؤسس����ات أرباب الطوائف ومصالح العاملني فيها، دون إخالل باجلودة 
والتطوي����ر والتميز في األداء، والتش����اور معهم، واالس����تماع ملرئياتهم 
ووجهات نظرهم، وذلك بوصفهم: )شركاء النجاح(، وأن من مهام الوزارة 
تهيئة البيئة املناس����بة لهم لكي يؤدوا واجباتهم على أكمل وجه، وليحققوا 
النجاحات املنش����ودة في أعمالهم، والتي هي بدورها تعد جناحًا لوزارة 
احلج. وأضاف: "إنه ليس من املعقول أن تعمل الوزارة في اجتاه مضاد 
لهذه املؤسس����ات بغرض اإلسهام في فشلها، وخير مثال على ذلك.. أنه 
عندما مت اإلعداد النتخابات الدورة الرابعة ملؤسس����ات أرباب الطوائف، 
مت إع����داد الئحة خاصة به����ذه االنتخابات، كما مت التش����اور مع جميع 
مجالس إدارات هذه املؤسس����ات، كما ُعقدت ع����دة ورش عمل حضرها 
وشارك فيها اجلميع، كما جرى إعداد بعض االستبيانات اخلاصة بجمع 
املعلوم����ات ع����ن هذه العملية، وه����ذا ما يؤكد أن ال����وزارة تتيح الفرصة 

للجميع للمشاركة".
وأش����ار إلى أن هذا اللقاء ال يعني أنه يضم فريقني: واحد مع الرسملة، 
والفريق اآلخر ضد الرس����ملة، وإمنا متت الدعوة ل����ه بهدف تطوير هذا 
املش����روع، وللعم����ل كفري����ق واحد بهدف اخل����روج برؤية مش����تركة عن 
املش����روع الذي يناس����ب املؤسسات، وفي الوقت نفس����ه يستجيب لقرار 

مجلس الوزراء، وكذلك ملناقش����ة هذا األمر بكل ش����فافية ووضوح، 
ولعرض أي استفس����ارات أو أسئلة ملقدم العرض، بهدف تطوير هذا 
النموذج، والس����تعراض أي مناذج أخرى قد يتقدم بها أي شخص 
من احلضور، وذلك لكي نقوم بدراس����تها باالستعانة ببعض اخلبراء 

اآلخرين، وبحيث يتم هذا املشروع في نهاية املطاف.
ومضى معاليه قائاًل: "ولدينا مش����روع آخ����ر – ضمن قرار مجلس 
ر متخصص باالس����تعانة  الوزراء املش����ار إليه - يقوم به مكتب مطوِّ
ببع����ض اإلخوة م����ن داخل املكتب وم����ن خارجه، ع����ن: )التصنيف 
النوع����ي والكمي للخدمات التي تقدمها مؤسس����ات أرباب الطوائف 
وتس����عيرتها(، وذل����ك بهدف تعديل التس����عيرة الت����ي تعمل بها هذه 
املؤسسات منذ نحو )40( عامًا، وذلك بهدف رفع تصور معني ملجلس 
ال����وزراء، وذلك إنفاذًا للفقرة )ثالث����ًا( من قرار التثبيت، والتي نصت 
على أن تتولى وزارة احلج وضع الش����روط الالزمة ملمارس����ة اخلدمة 
م����ن قبل أبناء الطائفة، وتصنيف اخلدمات التي تقدمها مؤسس����ات 
أرباب الطوائ����ف وتوصيفها نوعًا وكمًا وحتديد مس����توياتها، وذلك 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية واجلهات ذات العالقة". وأضاف: "وفي 
هذا املش����روع أيضًا، مت االجتماع مع مجالس إدارات مؤسس����ات 
أرب����اب الطوائف، ومجلس الهيئة التنس����يقية، واالس����تماع آلرائهم 
ومعرف����ة وجهات نظرهم، وذلك من منطلق أن الهدف األس����اس هو 
اخلروج مبشروع يخدم اجلميع، ويحقق تطلعاتهم وطموحاتهم".       

الشفافية والوضوح 
وأوضح معالي وزير احلج أن هناك مشروعًا آخر حلوكمة مؤسسات 
أرب����اب الطوائف، ووصفه بأنه متطلب يضمن – بحول الله وقوته – 
حتقيق الش����فافية والوضوح، ويؤكد أن املؤسسات تسير على أسس 
علمية ومحاس����بية واضحة، وقد مت إسناد دراسته ملكتب استشاري، 
وس����يتم عقد اجتماع خاص به في األسبوع القادم، ووجهت الدعوة 
لرؤس����اء مجالس إدارات مؤسس����ات أرباب الطوائ����ف للوقوف على 

تفاصيله، ومشاهدة العرض املرئي اخلاص به.            
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ال�����������وزارة ت���ه���ي���ئ ال���ب���ي���ئ���ة امل���ن���اس���ب���ة 

ل���ك���ي ت�������ؤدي امل����ؤس����س����ات واج���ب���ات���ه���ا 

وحت�����ق�����ق ال�����ن�����ج�����اح�����ات امل����ن����ش����ودة 

ق���ط���ب: حت�����رص ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة 

مل��ؤس��س��ات أرب����اب ال��ط��وائ��ف ك��ل احل��رص 

للمؤسسات املشتركة  املصالح  رعاية  على 

وف����ي ختام كلمته أوضح معالي وزير احلج أن جميع هذه املش����روعات 
تهدف خللق مؤسسات قوية وقادرة على تقدمي خدماتها بصورة احترافية 
وفي ش����كل صناعة، ومبعايير عاملية، وذلك بحكم أنها مؤسسات تفتخر 
وتعت����ز بها اململكة كثي����رًا، وبحكم أن التطوير أم����ر طبيعي، حيث إنه 
يصعب أن تس����ير بالنهج نفسه الذي كانت تعمل به منذ أكثر من )30( 
عام����ًا، ول����ذا.. فال بد من تضاف����ر اجلهود ومن أن نض����ع أيدينا فوق 
أي����دي بعضنا بعض����ًا لتحقيق هذا التطوير املنش����ود، وهذه التطلعات 

والطموحات.
كما ن����ّوه بوجود عدد م����ن املب����ادرات والبرامج الهادف����ة لتطوير أداء 
مؤسس����ات أرباب الطوائف، مش����يرًا إلى أنه – ومن����ذ توليه العمل في 
هذه ال����وزارة - قد طالب مجالس إدارات مؤسس����ات أرباب الطوائف 
بالتوس����ع في االستثمار، وذلك لتحقيق مبدأ: )العمل بأسلوب جتاري(، 
حي����ث نص قرار مجلس الوزراء املوقر على أن تثبت مؤسس����ات أرباب 
الطوائف بتقسيماتها احلالية، وأن ُتلغى الصفة التجريبية عنها، بعد أن 
تأخذ ش����كاًل تنظيميًا اعتباريًا مبوجب تنظيم تعده وزارة احلج، تُراعى 
فيه أن تعمل هذه املؤسسات بأسلوب جتاري، على أن يتضمن التنظيم 
حتديد أهداف مؤسس����ات أرباب الطوائف وأغراضها وأسلوب اإلدارة 
ومه����ام مجلس اإلدارة واختصاصاته وكيفية تش����كيله، واختصاصات 
اجلمعي����ات العمومية وآليات عملها، وأبان أنه قد كانت العقبة تتمثل في 
عدم وجود س����جالت جتارية، فس����عينا في هذا األمر حتى حتصلت كل 
مؤسس����ة على س����جل جتاري، ولتصبح جميع املجاالت مفتوحة أمامها 
ومتاحة لها، بحيث تستطيع االستثمار في النقل، واإلسكان، واإلعاشة 
وغيره����ا، وذلك بهدف تطوير اخلدمات الت����ي تقدمها لضيوف الرحمن، 
وفي الوقت نفس����ه زيادة عائد أس����هم املساهمني واملس����اهمات، وذلك 
لوجود مصادر دخل أخرى تس����تطيع أن تؤس����س بها مجموعة شركات 
تكون مبثابة األذرع االس����تثمارية للمؤسس����ة، وتعمل في عدة مجاالت، 
وأن يكون لكل ش����ركة مجل����س إدارة ومديرون تنفيذيون. وقال في هذا 
الصدد: "آمل أن تس����تفيد املؤسس����ات من هذا الوضع، حيث إن عمل 
املؤسسات بأس����س جتارية لم يكن سيتحقق دون وجود سجل جتاري، 

وعليه.. فال بد من العمل على تطوير هذا األمر لتحقيق االستفادة املثلى 
منه، وبهدف اخلروج من النم����وذج التقليدي للعمل، وفتح آفاق أرحب، 
وهذا بدوره لن يتم – بعد عون الله وتوفيقه – إال بعد رسملة أسهم هذه 
املؤسسات، واستخراج سجالت جتارية لها، وتطبيق احلوكمة، والعمل 

بأسس ورؤى واضحة للجميع".
وأك����د معالي الدكتور بن����در حجار أن رؤية الوزارة ملؤسس����ات أرباب 
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م��ن��اق��ش��ة امل���ش���روع مب��ش��ارك��ة »ال��ه��ي��ئ��ة 

من  مجلسها  يتشكل  ال��ت��ي  التنسيقية« 

مساهميهم ميثلون  ممن  املنتخبني  الرؤساء 

وقانونيًا  محاسبيًا  مكتبًا  تكلف  »احل���ج« 

ب��ع��م��ل دراس�����ة ال��رس��م��ل��ة ب��ح��ي��ث ي��ك��ون 

ل���ك���ل م���ؤس���س���ة ع������دد أس����ه����م م���ح���دد

الطوائف ه����ي توفير البيئة املالئمة للنجاح، وأن باب مكتبه مفتوح ألي 
شخص أو مجموعة أو أفراد للتقدم مبشروع أو رأي أو رؤية أو مقترح 
يس����هم في تطوير األداء واالرتقاء به، كم����ا أن الوزارة لن تصدر قرارًا 
بتنفي����ذ أي نظام خاص بإعادة الهيكلة أو الرس����ملة، إال بعد الوصول 
لقناعات تامة بأنها س����تحقق األهداف املنشودة. ودعا معاليه لطرح أي 
س����ؤال أو استفس����ار على مقدم العرض املرئي، وأشار إلى أنه سيتم 
جمع هذه األسئلة واالستفس����ارات وإعادة عرضها على مجلس الهيئة 

التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، للدراسة والتحليل.
كما دعا معالي وزير احلج لتكاتف اجلميع والعمل عماًل جماعيًا ويدًا بيد 
إلحداث هذه النقلة النوعية املنش����ودة ملؤسسات أرباب الطوائف، وعّبر 

ع����ن تفاؤله بتحقي����ق ذلك، بحكم أن جميع مجالس إدارات مؤسس����ات 
أرباب الطوائف تضم كوادر متلك مؤهالت علمية مختلفة في العديد من 
التخصصات، كما أن بعضهم ميتلكون خبرات إدارية عريضة من خالل 
العم����ل في القطاع احلكومي أو األهلي، وبذا تصبح عملية إدراك وفهم 

واستيعاب مثل هذه املبادرات متاحًا للجميع.

الوضع المستقبلي 
وكان اللق����اء قد ُبدئ بتالوة آيات من الذك����ر احلكيم، ثم ألقى املطوِّف 
الدكتور ط����الل بن صالح قطب، رئيس الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات 
أرب����اب الطوائف، كلمًة رح����ب في بدايتها - أصالة عن نفس����ه ونيابة 
عن زمالئه أعضاء مجلس الهيئة التنس����يقية ملؤسسات أرباب الطوائف 
واألمانة العامة للهيئة - باملشاركني واحلضور، وشكرهم على تفضلهم 
باالس����تجابة لدعوة الهيئة حلضور هذه األمسية املباركة، سائاًل الله أن 
يجع����ل هذا االجتماع اجتماعًا مب����اركًا وموفقًا. وأضاف: "انطالقًا من 
حرص الهيئة التنس����يقية ملؤسسات أرباب الطوائف على رعاية املصالح 
املش����تركة ملؤسس����ات أرباب الطوائف، وتوضيحًا لبعض املفاهيم ذات 
الصلة بالوضع املستقبلي ملؤسساتنا، فقد ارتأت الهيئة بأن يتم الدعوة 
لعقد هذا اللقاء لوضع النقاط على احلروف فيما يتعلق مبشروع رسملة 
أس����هم مؤسس����ات أرباب الطوائف، وقد لقي ذلك كل الرضا والترحيب 

والتشجيع من معالي وزير احلج حفظه الله".
وأوض����ح الدكت����ور طالل قط����ب أن وزارة احلج قد قامت – مش����كورة 
- بإع����داد التنظيم املطلوب منها، وتفضل معالي وزير احلج مش����كورًا 
بإحالة هذا التنظيم إلى الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائف، 
التي قامت بدراس����ته وإبداء بعض املالحظ����ات والتعديالت الهادفة إلى 
ترسيخ مهن أرباب الطوائف، ومبا ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات.
وبع����د ذلك ق����ّدم الدكتور محمد ف����داء بهجت، ممثل مكت����ب: )الدكتور 
محمد فداء بهجت، محاس����بون ومراجعون قانونيون(، املختص بدراسة 
هذا املش����روع، عرضًا مرئيًا متكاماًل بعنوان: )مشروع إصدار أسهم 
مؤسسات أرباب الطوائف األهلية(، تضمن اخلطوط العريضة للرسملة 
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الشخصية  ت��ك��وي��ن  يف  ستسهم  ال��رس��م��ل��ة 

االع���ت���ب���اري���ة ل��ل��م��ؤس��س��ات ب���ال���ص���ورة 

ال��وزراء مجلس  قرار  تطلبها  التي  اجلديدة 

ونش����أتها، وعدة مح����اور، والتي من أهمها مقدم����ة، ونبذة تعريفية عن 
نشأة مؤسس����ات أرباب الطوائف، واس����تعراض بعض القضايا التي 
حتتاج إلى حلول، والتي حددها في: )الشخصية املعنوية، ودقة حتديد 
أس����هم املساهمني، وحتديد رأسمال لكل مؤسسة، وثبات العوائد(. كما 
ش����مل العرض ما مت حيال القضايا املتراكمة، والتي تش����مل دراس����ة 
تكاليف اخلدمات املقدمة للحجاج، ومش����روع إصدار أسهم مؤسسات 
أرب����اب الطوائف األهلية. وح����دد في هذا العرض ع����ّدة طرق مقترحة 

لتوزيع الفائض كأسهم لزيادة رأس املال. 
وأش����ار في حديثه إلى أن هذه الدراسة قد جاءت عقب صدور قرار 
مجل����س الوزراء املوقر بتاريخ 7 صفر 1428ه�، املوافق 25 فبراير 
2007م، والقاضي بتثبيت مؤسس����ات أرباب الطوائف بتقسيماتها 
احلالية، وإلغاء الصفة التجريبية عنها، وذلك بعد عدة عقود قضتها 
في العمل في ظل التجريبية. وأن هذه الدراسة قد جاءت بعد الكثير 
من امل����داوالت والتقصي، وعمليات العص����ف الذهني، وقد ُعرضت 
على مجالس إدارات املؤسس����ات املتعاقب����ة، منذ ذلك احلني وحتى 

الوقت احلاضر.
وأوض����ح أنه ق����د مت االعتماد في موضوع الرس����ملة على عوائد عام 
1433ه� حيث إن هذه الس����نة تعد آخر سنة كان عدد احلجاج فيها 
مكتم����ل النصاب، ومن أكثر الس����نوات حتقيق����ًا لألرباح، وذلك حتى 
تتحقق أكبر فائدة للمساهمني وللمساهمات، كما أشار إلى أنه قد مت 
إلغ����اء املبل����غ املوحد من الرس����ملة، وبني أنه رغم إنه ق����د جاء بقرار 
وزاري، ميكن إلغاؤه إذا حتققت الفائدة من ذلك، ولتعارضه مع نظام 

الشركات املساهمة.
ثم اس����تعرض الدكت����ور محمد بهجت املعادلة احملاس����بية التي توصل 
إليها، والتي أكد فيها على أنها حتقق مصالح أصحاب األس����هم القليلة 
والكثيرة - على حٍد سواء - كما أّكد أنه ال خوف على األجيال القادمة، 

وال على ضياع حقوق أصحاب األسهم الكبيرة والصغيرة. 
وعق����ب ذلك دارت العديد من املناقش����ات واملداوالت، وتقدمي العديد من 

م العرض.  األسئلة واالستفسارات، التي أجاب عليها ُمقدِّ

متطلب أساسي 
جدير بالذكر أن اعتماد وزارة احلج رس����ملة أس����هم مؤسسات أرباب 
الطوائ����ف وحتويله����ا من صفة اعتباري����ة إلى صفة أعمالية - أس����وة 
بالشركات املس����اهمة - يعدُّ أحد املتطلبات األساسية للهيكلة اجلديدة 
ملؤسس����ات أرب����اب الطوائف الت����ي تعكف وزارة احلج على دراس����تها 
متهي����دًا لعرضها على مجلس ال����وزراء العتمادها، كم����ا تعتبر مرحلة 
تأهيلية الس����تكمال هذه الهيكلة اجلدي����دة، والتي بدأت صورتها تتضح 
م����ن خالل هذه اخلطوة، وف����ي غيرها من خطوات. حي����ث كلفت وزارة 
احلج أحد املكاتب القانونية بعمل دراس����ة لهذه الرس����ملة، بحيث يكون 
لكل مؤسس����ة عدد أس����هم محدد، وبالتالي هناك رأس����مال محدد لها، 
وصالحيات ملجل����س اإلدارة بناء على موافقة اجلمعي����ة العمومية لرفع 
رأس املال هذا، ولتس����هم هذه اخلطوة في تكوين الشخصية االعتبارية 
ملؤسس����ات أرباب الطوائف بالصورة اجلديدة التي تطلبها قرار مجلس 
ال����وزراء رقم )81( الصادر ع����ام 1428ه�، كما أن هذا التحول يهدف 
إلى إعطاء صالحيات أكبر ملجالس اإلدارات في املشاريع االستثمارية 
وخط����وات التطوير التي ال بد أن حتظ����ى مبوافقة اجلمعيات العمومية، 
وسيس����هم في تطوير اخلدم����ة وحتقيق عائد جيد للمس����اهمني، وذلك 
انطالقًا من أن النظام املعمول به في الوقت احلالي لكل مؤسسة، عبارة 
عن أس����هم اعتبارية بنيت على املتوسطات املعتمدة عام 1395ه�، وفي 
الهيكلة اجلديدة س����تتحول من أسهم اعتبارية إلى أسهم أعمالية أسوة 
بالشركات التجارية املساهمة، وهذا تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء املبني 

على املرسوم امللكي رقم )12/3(، وتاريخ 1398/03/04ه�.
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)املطوفون،  تضم:  التي  التسع  الطوائف  أرب��اب  مؤسسات  أسهمت 

ملحمة  حتقيق  يف  امُلعلى  بالقدح  والزمازمة(،  وال��وك��اء،  واألدالء، 

أعمال موسم حج عام )1436ه���(، وسّجلت شهادات تفوق كبير  جناح 

عمل  برامج  ترجمة  ويف  العامة،  احلج  خطة  من  يخصها  ما  تنفيذ  يف 

واقع  إلى  وتصورات،  ورؤى  أفكار  من  وحتويلها  التشغيلية،  خططها 

الواقع، وملسها كل حاج قّدر  أرض  وأعمال فعلية جتّسدت على  معاش 

تقارير  وأثبتها  العام،  هذا  حّج  مناسك  أداء  له  وتعالى  سبحانه  اهلل 

اللجان املختلفة التابعة لعدة جهات مختصة، ُكلفت باملراقبة واملتابعة، 

ولهجت بها ألسن حجاج البيت العتيق، ولتحقق كوادر هذه املؤسسات 

 – وتوفيقه  اهلل  بعون   – ولتستطيع  والتطلعات،  الطموحات  اخلدمية 

من الوصول للهدف األسمى الذي تنشده قيادة هذه الباد التي كّرمها 

اهلل وشرفها وخّصها باستضافة وفود الرحمن، وهو االرتقاء باخلدمات 

عملها  وآليات  أدائها  وتطوير  املستويات،  أفضل  إلى  للحجاج  املقدمة 

يف مجاالت خدمة احلجاج عامًا بعد عام، مبا متلكه من كوادر مدربة 

اكتسبتها من خال عملها ألكثر  ومؤهلة، وخبرات تراكمية عريضة، 

الذين يفدون يف كل عام  من ثاثة عقود يف خدمة ضيوف الرحمن، 

ولغاتهم وثقافاتهم، وبشتى  بلدًا، مبختلف سحناتهم  من نحو )180( 

موسم  خال  الرائدة  املؤسسات  هذه  ولتقدم  ورغباتهم.  احتياجاتهم 

التنظيم  أروع األمثال من خال  العطاءات، ولتضرب  الكثير من  احلج، 

األجهزة  جميع  وب��ن  بينها،  والبناء  املثمر  وال��ت��ع��اون  والتنسيق، 

القيادة  تطلعات  يحقق  ومبا  احلج،  بأعمال  العاقة  ذات  والقطاعات 

الرشيدة، ويتفق مع روح العصر ومتغيراته. 

مكة المكرمة: الرفادة

سجلت تميزًا مشهودًا في تنفيذ ما يخصها من خطة الحج العامة

أدوار فاعلة لمؤسسات أرباب 
الطوائف في تحقيق ملحمة

 نجاح موسم الحج

الموسم
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للرعاية  طبيعي  نتاج  النجاحات  ه��ذه 
ال���ك���رمي���ة وااله���ت���م���ام ال���ب���ال���غ ال���ذي 
للحجاج ال���رش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه 

قدرات كبيرة
عام بعد عام تثبت مؤسسات أرباب الطوائف التسع القائمة في الوقت 
الراهن، وهي: )مكتب الوكالء املوحد، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 
تركيا ومس���لمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، واملؤسسة األهلية ملطوفي 
حجاج إيران، ومكتب الزمازمة املوحد، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج 
دول جنوب آس���يا، واملؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية 
غير العربية، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، 
واملؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، واملؤسس���ة األهلية ملطوفي 
حج���اج الدول العربية(، قدراتها الكبي���رة على تقدمي اخلدمات الراقية 
حلجاج البيت العتيق، وذلك مبا تعده من برامج عمل وخطط مدروس���ة 
وتنظيم دقيق، وفقًا ألحدث الدراسات واألساليب العلمية املتخصصة، 
ومبا يتواف���ر لديها من كوادر مدربة ومؤهلة تأهياًل جيدًا، مع احلرص 
الش���ديد على حتقيق تطلعات والة األمر – حفظهم الله – من تطوير 

وإب���داع وابتكار في نوعيات وكميات اخلدمات لتليق بضيوف الرحمن 
الكرام، الذين يستحقون كل ما يبذل من أجل استضافتهم وإكرامهم، 

وإحسان وفادتهم ورفادتهم.
لتع���د هذه النجاحات املتتالية التي حققتها مواس���م احلج الس���ابقة، 
والتي أسهمت فيها مؤسسات أرباب الطوائف إسهامًا مباشرًا، نتاجًا 
طبيعيًا للرعاية الكرمية واالهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة – 
أيدها الله – حلجاج بيت الله احلرام، وإنفاقها الس���خي وغير احملدود 
لتوفير بنية أساسية لضيوف الرحمن، أساسها الكثير من املشروعات 
العمالقة التي عمت املدينتني املقدستني: )مكة املكرمة واملدينة املنورة( 
وكذلك املش���اعر املقدس���ة، في هذا العهد املشرق الذي يشهد نهضة 
حضارية ش���املة في مختلف مناحي احلي���اة، ومنها قطاع اخلدمات 
املقدم���ة لضيوف الرحم���ن، حيث تطورت أس���اليب خدمات احلجاج، 
وأصبح���ت تعتمد على اخلط���ط العلمية املدروس���ة، والتنظيم العلمي 
الدقي���ق الذي يه���دف إلى تقدمي أقصى وس���ائل الراحة واألمان لهم. 
ولتفتح هذه املنجزات الضخمة آفاقًا رحبة ملؤسس���ات أرباب الطوائف 
ملواكبة مس���تجدات العصر واستشراف آفاق املستقبل – بإذن الله – 
ولتحفزها لبذل املزيد م���ن اجلهود لالرتقاء باخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن. 

تشكيالت جديدة 
وإن الناظر إلى تش���كيالت مجالس إدارات جميع مؤسس���ات أرباب 
الطوائ���ف عقب الدورة االنتخابية )الرابع���ة( التي جرت في بداية عام 
1436ه�، يلحظ ما تضمه هذه التش���كيالت اجلديدة من كوادر مؤهلة 
من خبراء وأكادمييني وأس���اتذة جامعات وتربويني ومهندسني وأطباء 
وصيادل���ة وبيطريني، ومن أصح���اب اخلبرات العملي���ة واإلدارية في 
مختلف القطاعات العامة واخلاص���ة، والتي امتزجت بالدماء اجلديدة 
التي أس���فرت عنها هذه االنتخابات، لتجمع بني )اخلبرات املتراكمة(، 
ووجوه ش���ابة مس���لحة بالعلم، ومزودة باملهارات واملعارف، ومتحفزة 
ومتطلعة للمضي قدمًا بآليات العمل في هذه املؤسس���ات، والرقي بها 

وتطويرها. 
وهذه التش���كيالت اجلديدة متلك قناعات كبي���رة بأن تطبيق متطلبات 
ومعايير اجلودة الشاملة لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة ملحة يفرضها 
إيقاع العصر، وتطورات وس���ائل التقنية في التخطيط والتنفيذ وتقومي 
األداء واستش���راف آفاق املس���تقبل، حصلت جميعها على شهادات 
اجلودة العاملي���ة )اآليزو(، كما حصلت عليها بعض مجموعات اخلدمة 
امليداني���ة فيه���ا. وذلك إلميانه���ا التام بأن تطبيق نظ���ام اجلودة على 
اخلدمات املقدمة لضيوف بيت الله احلرام أثناء مواس���م احلج، يضمن 
تقدمي ه���ذه اخلدمات وفق املعايير العاملية لألداء. لتش���كل سياس���ة 
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ت����رج����م����ة ب�����رام�����ج ع����م����ل اخل���ط���ط 

وأع��م��ال  م��ع��اش  واق���ع  إل���ى  التشغيلية 

ال��ع��م��ل ف��ع��ل��ي��ة جت���ّس���دت يف م��ي��ادي��ن 

ب��ذل��ت ك����وادر امل��ج��م��وع��ات امل��ي��دان��ي��ة 
ج���ه���ودًا ك��ب��ي��رة وم���ق���درة ع��ل��ى أرض 
العمل م��ي��ادي��ن  مختلف  ويف  ال���واق���ع 

)اجلودة الش���املة( تعهدًا على كاهل كل مؤسسة منها، لتحقيق االمتياز 
الذي يتعّس���ر الوص���ول إليه إال بالعمل اجلماع���ي، واحملاوالت الدؤوبة 
إلدخال التحس���ينات، وهذا يعني تكريس اجلهود للوصول إلى األفضل، 
وتس���ليم خدمات اجلودة العليا التي تغطي التوقعات أو تفوقها، انطالقًا 
من أن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، يعني أداء العمل بشكل صحيح من 
املرة األولى، مع االعتماد على تقومي املستفيد ملعرفة مدي حتسن األداء، 

وأنها شكل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القدرات املشتركة لكل 
من إدارة املؤسس���ة والعاملني فيها، بهدف التحس���ني املستمر في 
اجلودة واإلنتاجية من خالل فرق العمل. لذا فقد س���عت كل مؤسسة 
للتميز في مج���ال تقدمي خدمات احلج، من خالل االلتزام بأن تكون 
رائدة في مجال تقدمي اخلدمات لضيوف الرحمن، والتأكيد على هذا 
االلت���زام من خالل الريادة في حتقي���ق اجلودة في اخلدمات املقدمة 
للحجاج، واحملافظة عليها، واالرتقاء بنوعيتها إلى املستوى املطلوب 
من قبل احلاج. ليتم حتقيق هذا الهدف من خالل مش���اركة ومبادرة 
والتزام جميع منس���وبي كل مؤسس���ة جتاه حتسني نوعية اخلدمات 
بالتدريب الكافي، وحتفيزهم لتحقيق ذلك من خالل العمل اجلماعي، 
وذل���ك من خالل بناء فريق إدارة قوي ومتمكن وبقيادة فّعالة لضمان 
فعالي���ة نظام اجل���ودة، ليعمل على تعزيز وحتس���ني رضا احلجاج. 
ويتحقق االنس���جام ف���ي نوعية اخلدمات م���ع املتطلبات املقررة من 
وزارة احلج، وكل مؤسس���ة، ومن خالل األداء املتطور الذي يتجاوز 
توقعات احلجاج بتطبيق نظ���ام إدارة اجلودة، ويتأكد هذا التطوير 
املس���تمر ألنظمة إدارة اجلودة من خ���الل التقومي واملراجعة الدورية 
وغير الدورية ألهداف اجل���ودة، والتدقيق الداخلي وتقومي ومراجعة 

اإلدارة لذلك.
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جميع  وال����ت����زام  وم����ب����ادرة  م���ش���ارك���ة 

م��ن��س��وب��ي ك���ل م��ؤس��س��ة جت���اه حتسن 

الكاف�ي ب��ال��ت��دري��ب  اخل��دم��ات  ن��وع��ي��ة 

وتنظيم  م��دروس��ة  وخطط  عمل  برامج 
دق���ي���ق وف����ق����ًا ألح������دث ال����دراس����ات 
واألس����ال����ي����ب ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة

التطبيقات الحديثة
وبع���ض هذه املؤسس���ات اخلدمية حصل عل���ى )درع التميز( مبنطقة 
الشرق األوسط لتميزها في استخدام تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 
في احلج، ونظير التوس���ع في اس���تخدام مراحل متقدمة من األنظمة 
اجلغرافية )GIS(، وتطويرها، لتؤس���س بذل���ك لقاعدة بيانات وصفية 
مرتبطة مبكان محدد، يتمّكن املستخدمون من خاللها من احلصول على 
أرقى وأفضل اخلدمات، وبسرعة عالية. كما مكن هذا النظام من معرفة 
كل املعلومات الشخصية عن احلاج، مثل التعّرف على مواقعه في سكنه 
في مكة املكرمة وفي املش���اعر املقدس���ة، وبتفاصيل دقيقة عن الغرفة 
الس���كنية التي يسكن بها، والدور الذي تقع فيه تلك الغرفة، وكذلك عن 
رقم الفوج التابع له، ومن ثم معرفة رئيس الفوج ورقم مجموعة اخلدمة 
امليدانية القائمة على خدمة احلاج، كما أنه قد مكن وعبر مس���تخدمي 
هذا النظام حتديث املعلومات آليًا عبر الش���بكة العنكبوتية، إضافة إلى 
متكني مستخدمي النظام من القيام بعمليات إرشاد التائهني، من خالل 
استخراج خرائط فورية من مراكز اإلرشاد ملسار احلاج التائه وأنظمة 
حتديد املواقع )GPS(، وكذلك تطبيق نظام املُراقبة عن ُبعد باستخدام 
برنامج )Google Earth(، عن طريق شبكة "اإلنترنت"، بعد إضافة 
تقنيات أخرى إليه، وذلك بهدف اإلطالع على ما يدور في امليادين أثناء 
العمل، ومتابعة األعمال ومراقبتها. كما قامت كل مؤسس���ة باستخدام 
أحدث وأرقى وسائل االتصاالت في جميع أعمالها وإداراتها ومهامها 
ومجموعاتها اخلدمية امليدانية، واس���تخدام خدمة الرس���ائل النصية: 
)SMS(، ورس���ائل الوس���ائط: )MMS(، وتأمني أجهزة راوتر لربط 
املؤسسة بفروعها، وتأمني نظام تخزين عام حلفظ البيانات وأرشفتها، 
وجعلها متاحة االستخدام في أي وقت. وتأمني شبكة اتصاالت سلكية 
والس���لكية: )Wire Less( لضم���ان التواصل املس���تمر على مدار 
الس���اعة بني قطاعاتها وأقس���امها وإداراتها املختلفة، لتحقق جناحًا 
كبيرًا في اس���تخدام تكنولوجيا املعلومات وتقني���ات االتصال احلديثة 
ف���ي جميع القطاعات املعنية بخدمات احلجاج، واالس���تفادة من تقنية 
املعلوم���ات التي تهدف إلى دفع جهود التنمية املعلوماتية - خاصة بعد 
انتش���ار االنترنت - لتشكل بذلك منظومة دقيقة من اإلدارة اإللكترونية 
الفعالة، كما استفادت استفادة قصوى من جميع وسائل التقنية ونظم 

املعلومات احلديثة واملتطورة، لإلسهام بعون من الله وتوفيقه في تقدمي 
أفضل وأرقى اخلدمات حلجاج بيت الله احلرام.

الطاقات واإلمكانات
فهذه النجاحات القياس���ية وغير املس���بوقة ألعم���ال احلج – ولله املنة 
والفضل – في مواس���م احلج املاضية بصفة عامة، وفي موس���م حج 
العام املنص���رم )1436ه�( على وجه اخلص���وص، قد حتققت – بعد 
توفيق الله س���بحانه وتعالى – ومبا وضعته مجالس إدارات، ورؤساء 
ونواب وأعضاء مكاتب ومجموعات اخلدمات امليدانية ملؤسسات أرباب 
الطوائف، نصب أعينها من أحس���اس كبير باملس���ؤولية، ومبا حشدته 
من طاقات بش���رية وس���خرته من إمكانات آلية وتقنية لتقدمي اخلدمات 
املطلوبة للحجاج منذ قدومهم، وطوال فترة وجودهم، وحتى مغادرتهم، 
ومن إحساس���ها بأهمية أن تكون برامج مكات���ب ومجموعات اخلدمة 
امليدانية وترتيباتها على أعلى املس���تويات مبا يحقق معدل أداء أفضل، 
وبضرورة أن تواكب اس���تعدادات املؤسسات ومجموعاتها امليدانية ما 
تولي���ه قيادة اململكة من اهتمام باخلدم���ات التي يتم توفيرها للحجاج، 
الس���يما وأنها – أيدها الله - قد وفرت كل اإلمكانات والبنى التحتية، 
ونفذت العديد من املش���روعات العمالقة التي تهدف جلعل رحلة احلاج 

آمنة وميسرة ومريحة.
كم���ا أن ه���ذه النجاحات القياس���ية التي حتققت ف���ي ميادين العمل 
املختلفة، والتي ش���هد به���ا القاصي والداني، لم تك���ن وليدة الصدفة 
ولم ت���أت من فراغ، إمنا حتققت بعون الله س���بحانه وتعالى وتوفيقه، 
وباألس���لوب العلمي الذي اتخذته هذه املؤسسات منهجًا لها، ومن ذلك 
الدراس���ات املعمقة والتخطيط الس���ليم، والتدريب والتأهيل، والتنسيق 
والتعاون البناء مع اجلهات ذات العالقة باحلج، وباالنس���جام والتناغم 
وتب���ادل اخلب���رات والتجارب الناجحة، وتس���خير جمي���ع اإلمكانات، 

وباستخدام جميع وسائل التقنية احلديثة. 
وأيضًا ما تقوم كل مؤسس���ة بحشده من طاقات بشرية في كل موسم 
ح���ج، تضم كوادر نالت أعلى درجات التدريب والتأهيل، ومتلك خبرات 
ميداني���ة تراكمية كبيرة، متثلت في أكثر من )50( موظف رس���مي من 
أبناء الطوائف، وفي نحو )170( موظف رسمي سعودي من غير أبناء 
الطائف���ة، وكذلك في أكثر من )160( موظف رس���مي غير س���عودي، 
يتوزعون على هذه املؤسسات التسع، وفي الهيئة التنسيقية ملؤسسات 
أرب���اب الطوائف، ه���ذا بجانب أكث���ر من )3,000( ثالث���ة آالف من 
املوس���ميني من أبناء الطوائف، وأكثر من )25,000( خمسة وعشرون 
ألف موظف وعامل، من املوس���ميني من غير أبناء الطوائف، وأكثر من 
)13,000( ثالثة عشر ألف عامل باملشاعر املقدسة، ونحو )13,575( 
ثالثة عش���ر ألف وخمسمائة وخمسة وس���بعون مرشد لرحلة املشاعر 
املقدس���ة، بذلوا قصارى جهودهم – كٌل في مجال تخصصه – وعملوا 
بكل جترد وتضحية ونكران ذات خلدمة أكثر من )1,800,000( واحد 
مليون وثمامنائة ألف من حجاج اخلارج في هذا املوسم، وضربوا أروع 
األمثلة إلنسان هذا البلد املضياف، الذي يتفانى خلدمة الضيف الكرمي، 
وذلك من خالل األعمال وامله���ام والواجبات الفردية واجلماعية، أو من 
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الطموحات  امل��ؤس��س��ات  ك����وادر  حققت 

للهدف  ل��ل��وص��ول  وس��ع��ت  وال��ت��ط��ل��ع��ات 

األس����م����ى ال�������ذي ت���ن���ش���ده ال���ق���ي���ادة 

للحجاج  املقدمة  ب��اخل��دم��ات  االرت��ق��اء 
إل�����ى أف���ض���ل امل���س���ت���وي���ات وت��ط��وي��ر 
ال��ع��م��ل ب���آل���ي���ات  واالرت�����ق�����اء  األداء 

خالل نحو )424( مجموعة خدمة ميدانية، تضمها جنبات هذه الكيانات 
اخلدمية الش���امخة، التي بذلت كوادر مجموعاتها امليدانية جهود كبيرة 
ومقدرة على أرض الواقع وفي مختلف ميادين العمل، وذلك انطالقًا من 
مهامها وواجباتها، ومن أنها تش���كل الواجهة واألدوات الرئيسة لتقدمي 
اخلدمات امليدانية للحجاج، والتي واجهت كل التحديات، وتخطت بعض 
الصع���اب واملعوقات، رافعة ش���عار التفاني واجلد واإلخالص في خدمة 
ضيوف الرحمن. ولتؤكد هذه املؤسس���ات األهلية علو كعبها، وجدارتها 
بتش���رفها بخدمة جميع احلجاج القادمني م���ن اخلارج، ومقدراتها على 
حتقي���ق نقالت نوعية كبي���رة، وجناحاتها الكبرى في نقل العمل في هذه 
املهن األربع من العمل الفردي إلى العمل اجلماعي املؤسسي، ومقدرتها 
على رفع مس���تويات هذه امله���ن العريقة، واالرتق���اء باخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن.

أدوار كبيرة 
ولكي ُينسب الفضل ألهله، فقد كان ملجموعات اخلدمة أدوار كبيرة وحيوية 
في خدمة ضيوف الرحمن حجاج موسم 1436ه�، وذلك بوصفها األذرع 
التنفيذية ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، وانطالقًا من أنها هي التي تقوم 
بتقدمي اخلدمات املباش���رة للحجاج، وذلك من استقبال وتفويج وتصعيد 
وإسكان، وتوصيل احلجاج إلى مساكنهم وتوعيتهم وإرشادهم، وغيرها 
من مه���ام وأعمال، واكبها جتويد كبير وجودة وتطوير ألس���اليب تقدمي 
هذه اخلدمات، ومنها توسع كبير في استخدام التقنية وبأقصى درجات 
ممكنة، ولتتمكن من اختصار الوقت وتوفير اجلهد، وتقدمي خدمات على 
مس���توى عاٍل من اجلودة، وذلك متاش���يًا مع شعار وزارة احلج: )خدمة 
احلاج شرف.. أمانة.. مسؤولية(، وقد جتسد هذا الشرف، وهذه األمانة 
واملس���ؤولية في ما لقيه حجاج البيت العتيق من حس���ن اس���تقبال عند 
وصولهم، وما حظوا به من توعية وإرش���اد وتثقيف وتوجيه، ومن رعاية 
واهتمام متثل في أبسط صوره في تفقدهم وزياراتهم في مقرات سكنهم 
الت���ي وضع وزارة احلج لها بعض الضوابط والش���روط، وذلك بش���كل 
دوري قب���ل وصوله���م وبعد وصولهم، للتأكد م���ن جاهزيتها، مع متابعة 
تقدمي س���قيا ماء زمزم وتوافرها بها ط���وال فترة إقامتهم مبكة املكرمة، 
ورعايتهم ومتابعة ش���ؤونهم ومساعدة كبار السن والعجزة منهم خاصة، 
والتأكد من توافر اخلدمات الالئقة واملناسبة لهم مبكة املكرمة واملشاعر 

املقدس���ة، مع مراعاة ض���رورة الوجود امليداني ف���ي جميع مراحل 
تقدمي اخلدمة ومباش���رة اخلدمات من قبل رئيس وأعضاء املجموعة، 
واالهتم���ام بإبداء مظاهر الضيافة اإلس���المية لهم، واحلرص على 
إظهار الصورة احلضارية املش���رقة لهذه الب���الد وأهلها في خدمة 
ضيوف الرحمن، ومراعاة أهمية تقوية الُلحمة والتواصل اإلنس���اني 

مع احلجاج، واالهتمام بتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم.

التدريب والتأهيل
ومما يلفت النظر درجات التأهيل والتدريب العالية لرؤس���اء ونواب 
وأفراد مجموعات اخلدمات امليدانية، وجميع العاملني فيها من رسميني 
وموسميني، وما ميلكونه من خبرات تراكمية، ومهارات ومعارف، فقد 
أسهم اهتمام مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف مبوضوع 
تدريب منس���وبيها، وتأهيلهم ورفع قدراتهم، وإكس���ابهم املزيد من 
الفن���ون واملهارات، في تطوير أداء ه���ذه املجموعات اخلدمة املهمة، 
ولتس���هم بدورها في حتقيق هذه النجاحات املتتالية التي جتسدت 

واقعًا فعليًا في ميادين العمل، وحتققت على أرض الواقع. 
فقد خصصت مجالس إدارات املؤسس���ات لهذا اجلانب برامج عمل 
منفصل���ة في خططها التش���غيلية التي قامت بتنفيذها في مواس���م 
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مجموعات  برامج  تكون  أن  على  احل��رص 

أعلى  على  وترتيباتها  امليدانية  اخلدمة 

أفضل أداء  معدالت  لتحقيق  املستويات 

احلج املاضية بصفة عامة، وفي موس���م حج عام )1436ه�( على وجه 
اخلص���وص، وأقامت العديد من الدورات التدريبي���ة والتأهيلية بهدف 

تدريب هذه الكوادر الوطنية. 
ولتفعيل هذا اجلانب بصورة أكثر، قامت بالتعاقد مع معاهد متخصصة 
لعق���د دورات تدريبية مكثفة في األنظمة والبرامج، لتدريب منس���وبيها 
على استخدام األنظمة املعمول بها، وعلى استخدامات احلاسب اآللي 

املتطورة.  
كما اهتم���ت بإحلاق كوادرها بالبرامج التدريبي���ة والتثقيفية والندوات 
واحملاضرات اخلاصة التي تغطي مجاالت أعمالها املختلفة واملتعددة، 
باإلضاف���ة إلى الدورات التخصصية في املج���االت ذات العالقة بواقع 
اخلدم���ات التي تقدمها تلك املؤسس���ات لضيوف الرحمن، وذلك بهدف 
تطوير أداء وصقل مواهب هؤالء العاملني مبا ميكنهم من تقدمي أفضل 

اخلدمات للحجاج. 
وتأكيدًا الهتمامها بالتدريب والتأهي���ل وترجمته على أرض الواقع، 
فق���د قامت كل مؤسس���ة بتدعي���م وتطوير قس���م أو إدارة التدريب 
والتأهي���ل، التي م���ن أبرز أهدافه���ا التفصيلية، تخطي���ط البرامج 
التدريبية وتصميمها وفقًا لالحتياجات التدريبية احلقيقية ملنس���وبي 
املؤسس���ة، وبلورة احملتوى املعرف���ي واملهاري والس���لوكي للبرامج 

التدريبية، وإعداد احلقائب التدريبية مبا يلبي االحتياجات احلقيقية، 
وكذلك اختيار األس���لوب التدريبي املناس���ب بحسب طبيعة البرامج 
واملس���توى الوظيف���ي والعلمي للمش���اركني من منس���وبيها، وتنفيذ 
البرام���ج التدريبية، واختيار األس���لوب األنس���ب لتنفيذها، وتوفير 
التجهي���زات الالزمة إلجناحها وحتقيق الهدف منها، وتقومي البرامج 
التدريبي���ة بعد تنفيذها م���ن حيث حتقيق البرنام���ج ألهدافه ومدى 
إكس���ابه للمتدرب املعارف واملهارات والسلوكيات املقصودة، وتنظيم 
وعق���د اللق���اءات الثقافية واحملاض���رات ملنس���وبيها، وتنفيذ برامج 
تعريفي���ة لضيوف املؤسس���ة وزوارها من خالل إلق���اء محاضرات 
علمية أو تعريفية بأنش���طتها وخدماتها التي توفرها حلجاجها. كما 
تبذل مؤسس���ات أرباب الطوائف مجهودات كبيرة في مجال التوعية 
والتثقيف الصحي، وذلك بوضع ملصقات في مقرات سكن احلجاج 
وتوزيع النش���رات والكتيبات والبرشورات واملطويات التوعوية عليهم، 
ومبختلف لغات العالم، والتي كان لها دور كبير وإسهامات واضحة 

في تثقيف احلجاج وإرشادهم وتوعيتهم.

االهتمام بالتقنية
وأولت كل مؤسس���ة من مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف اجلانب التقني 
اهتمام���ًا كبيرًا في مواس���م احلج املاضية، إميانًا منه���ا بأهميته في 
تطوير األعمال واالرتقاء مبستوى اخلدمات التي تقدمها هذه املؤسسات 
لضيوف الرحمن من حجاج اخلارج، ومبا للتقنية من دور مهم وأساس 
ف���ي تفاعل منظومة متكاملة من األطراف املعنية بأعمال احلج، فأفردت 
له مس���احات واس���عة في برامج عمل خططها التش���غيلية في موسم 
حج العام املاضي )1436ه�(، وزودت األقس���ام املتخصصة بالكوادر 
املؤهلة واملدربة، وبأحدث األجهزة واملعدات وبرامج احلاسوب املتطورة، 
لتحقق املؤسس���ات إجنازًا كبيرًا في هذا اجلان���ب، وذلك بتمكنها من 
إجراء أعمالها إلكترونيًا، واستقبال طلبات الراغبني في العمل املوسمي 
في احلج آليًا عبر مواقعها اإللكترونية، وذلك ضمن خططها الس���اعية 
للتحول إلى مؤسس���ة إلكترونية، وتطبيق نظام )املؤسسة اإللكترونية( 

بالكامل. 
مما يجسد الدور الكبير الذي متثله النقلة الكبيرة في التقنية املعلوماتية 
من خالل تطبيق اخلدمات اإللكترونية فيها، فقد توس���عت كل مؤسسة 
في استخدامات احلاس���ب اآللي في منظومة أعمالها، وقامت بتطوير 
برامجه وأنظمته إلنش���اء قاعدة لبيانات احلج���اج، للرجوع إليها عند 
احلاج���ة، ووفرت املعدات والبرامج واخلبرات التي أس���همت في تطوير 
اجلانب التقني واملعلوماتي، وبأس���لوب علم���ي لربط وتبادل املعلومات، 
ملا له م���ن أهمية كبيرة وفائدة تعود في النهاية على أدائها، كما قامت 

بتطوير مواقعها اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية "اإلنترنت". 
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شخصيات

المقرئ  الشيخ محمد أيوب..
 )20( عامًا بين محاريب المساجد 

في المدينة المنورة 
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الدكتور  الشيخ  لفضيلة  أن  على  اثنان  يختلف  ال 

محمد أيوب بن محمد يوسف بن سليمان عمر ، صوتًا 

القرآن  يتلو  وهو  سمعه  من  كل  قلب  يخترق  جمياًل 

عشرين  نحو  ليمضي  أّهله  الشجي  فصوته  الكرمي، 

عامًا بني محاريب املساجد يف املدينة املنورة، منها سبع 

بتالوته  ف  وُعــرِ الشريف،  النبوي  املسجد  يف  سنوات 

ي  محبِّ لدى  لينال  النادر،  الطراز  ذات  العذبة  املميزة 

ملا يتميز  "املشيخة"  التي يتفرد بها لقب  التالوة  هذه 

به من صوت ندّي، ونبرة شجّية، وبفضل ما وهبه اهلل 

تعالى من مهارة يف املقامات وحتكم يف طبقات الصوت، 

بعض  يــرى  حيث  العالم،  ــراء  ق أشهر  من  غــدا  حتى 

العقود  يف  النبوي  املسجد  على  مير  لم  أنه  املتابعني 

أيوب،  محمد  الشيخ  صوت  من  أعــذُب  صوت  املاضية 

العالم  الشباب يف كثير من دول  املقرئني  وليقوم مئات 

اجلزائر.  يف  وخصوصًا  قــراءتــه،  بتقليد  اإلســالمــي 

الرفادة: المدينة المنورة

عمل إمامًا متعاونًا يف املسجد النبوي 
خالل  والــقــيــام  الــتــراويــح  لصالتي 
1417هـــ  حتى  ــــ  1410ه مــن  الفترة 



عاش القرآن في وجدانه منذ نعومة أظافره، حيث درسه في مقتبل عمره على 
يد مشايخه في مكة املكرمة، ويكفيه فخرًا أنه صلى بالناس في أول مسجد 
أس���س على التقوى، ويكفيه اعتزازًا أنه أم املصلني في مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم، حيث يعد من الرعيل األول الذي صلى التراويح لوحده طوال 
ش���هر رمضان دون أن يش���اركه أحد في ذلك، حي���ث كان ذلك في محراب 
رس���ول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يدل على ثبات حفظه وروعة أدائه 

فما زالت ليالي رمضان بروحانيتها العطرة تذكره.

قارئ شهير
يعد فضيلة الش���يخ محمد أيوب – حفظه الله - من القراء املش���هورين في 
اململكة والعالم اإلس���امي، ويحظى بقبول واسع بني املسلمني ملا حباه الله 
س���بحانه وتعالى من صوت جميل، ومؤثر، وله انتش���ار واس���ع عن طريق 
مختلف الوسائط اإلعامية، ومنها تسجيات قرآنية في اإلذاعة والتلفزيون، 
كما س���جل له مجمع املل���ك فهد لطباعة املصحف الش���ريف القرآن كامًا، 
حيث ُيبَّث من إذاعة القرآن الكرمي، وسجلت له أيضًا قراءات صاة التراويح 
والقيام في املسجد النبوي الشريف، وهي تنشر كذلك تباعًا في اإلذاعة. وله 
مقالة بعنوان: )أليس للعلماء حق كغيرهم(، وهي عن حياة الش���يخ احلافظ 

اجلامع محمود سيبويه. 
وقد حصل على عدد من اإلجازات في القراءات ومنها: )إجازة برواية حفص 
من شيخ قراء املدينة املنورة حسن بن إبراهيم الشاعر، ومن فضيلة الشيخ 

أحمد عبدالعزيز الزيات، وفضيلة الشيخ خليل بن عبدالرحمن القارئ(.
وقد عرف املس���لمون في أصقاع العالم صوته، نظرًا لبث وإذاعة تسجياته 
الصوتية في تاوة القرآن الكرمي عبر عدد من اإلذاعات املختلفة، وقد حتققت 
هذه الشهرة الكبيرة واالنتشار الواسع بفضل الله، ثم بفضل خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك فهد بن عبدالعزيز آل س���عود – طيب الله ثراه - الذي أمر 
بإمامة فضيلة الشيخ القارئ "الشجي"، محمد أيوب للحرم النبوي 7 أعوام، 
وف���ي أحدها أّم املصلني في صاتي التراوي���ح والقيام 27 ليلة في محراب 
النبي صلى الله عليه وس���لم دون أن يش���اركه أحد، ليتوج ذلك بأمر ملكي 
آخر بتس���جيل القرآن كامًا في مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 
تسجيًا صوتيًا لقراءات صاة التراويح والقيام في املسجد النبوي الشريف 

بالقراءة احلجازية.
وعمل جاه���دًا على إيصال كلمات الله إلى أكبر وأوس���ع نطاق من العالم، 
ووض���ع أمام عينيه هدفًا وحلمًا يتمنى أن يصل له ويعود له مرة أخرى، أال 
وهو إمامة احلرم النبوي والصاة باملصلني في مس���جد رس���ول الله صلى 

الله عليه وسلم.

أمنية تتحقق
وفي شهر رمضان املاضي لعام )1436ه�(، أعاد خادم احلرمني الشريفني 
امللك س���لمان بن عبدالعزي���ز – أيده الله - إمام احلرم النبوي الش���ريف 
سابقًا الشيخ محمد أيوب إلمامة املصلني مرة أخرى من جوار قبر الرسول 
الك���رمي، وذلك بعد 25 عامًا من األمر امللكي املوقع باس���م خادم احلرمني 
الش���ريفني امللك فهد بن عبدالعزيز - طيب الل���ه ثراه - وليؤم املصلني في 
صاة التراويح باملسجد النبوي بعد غيبة طويلة، بتاوة مؤثرة قرأ فيها آيات 

من سورة البقرة.

وكان الش���يخ محمد أيوب قد متنى عودته إلى إمامة املصلني في املس���جد 
النبوي الشريف، حيث بدأ التأثر واضحًا على مامحه وهو يجيب على سؤال 
لدى اس���تضافته ف���ي أحد البرامج التليفزيونية - قب���ل نحو عامني - حول 
أمنيت���ه الت���ي يود حتقيقها، بالقول أن يكرمه الله ع���ز وجل بالعودة حملراب 
احلرم النبوي الش���ريف وإمامة املصلني فيه، مؤكدًا أن أمنيته الوحيدة التي 
يتمنى حتقيقها - قبل لقاء الله - هي العودة إلمامة املصلني باحلرم النبوي 
مرة أخ���رى، وأن هذه هي أمنيته الوحيدة، وج���اءت موافقة خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان – حفظه الله – على مشاركته في ذلك الشهر املبارك 
في صاَتي التراويح والتهجد باملس���جد النبوي، حتقيقًا ألمنيته، خاصة وأنه 
ق���د عمل إمامًا متعاونًا في املس���جد النبوي لصاتي التراويح والقيام خال 
الفت���رة من 1410ه� حتى 1417ه�، إضافة إلى إمامته عددًا من مس���اجد 

املدينة املنورة، أشهرها مسجد قباء.

النشأة والتعليم
ُوِلد - حفظ���ه الل���ه - مبكة املكرمة عام 1372ه�، وبها نش���أ وتلقى تعليمه 
األولي، حيث درس القرآن الكرمي وحفظه في صباه وعمره 12 س���نة، وكان 
ذلك في عام 1385ه�، في جامع "بن الدن" في حي "احلفاير" مبكة املكرمة، 
على يد الش���يخ زكي داغس���تاني في املدرسة االبتدائية عندما كان في مكة 
املكرمة، وكذلك على يد الش���يخ خليل قارئ، وكا الش���يخني متيزا بالقراءة 
احلجازية إال أنه أخذ عن األخير التاوات تلقينا، فكان يرافق الش���يخ أينما 
رحل، وعندما ذهب الشيخ خليل قارئ إلى الطائف، رحل معه الشيخ محمد 

أيوب إلى هناك. 
وكان والد الش���يخ محمد أيوب رحمه الله قد أوصى الشيخ خليل قارئ أن 
يهتم به كثيرًا آمًا أن يكون له شأن عظيم، فكان كما أراد، ومن جانبه فقد 
اكتش���ف خليل قارئ بفراسته أن للش���يخ محمد أيوب مستقبًا عظيمًا في 

تاوة القرآن الكرمي وحفظه. 
ويروي الش���يخ محمد ابن الش���يخ خليل قارئ، إمام مسجد قباء، أن والده 
كان حريصًا على طابه وال يفرض عليهم احلفظ كامًا، بل كل على حس���ب 

إمكاناته وقدراته، بل كان األهم عنده تثبيت احلفظ. 
وكان للش���يخ قارئ طريقة غريبة في تثبيت احلف���ظ واملراجعة، حيث يروي 
الش���يخ محمد أيوب أن���ه كان يصلي مع زمائه ص���اة النافلة ويقرأ الورد 
اليوم���ي، حيث يتابع الزميل املراف���ق التاوة وحينما يخطئ )يفتح عليه( أي 

الـــــــتـــــــراويـــــــح يف  املــــــصــــــلــــــني  أّم 
صلى  الــنــبــي  ــراب  ــح م يف  ليلة   27 والــقــيــام 
أحــد ــه  ــارك ــش ي أن  دون  ــم  ــل وس عــلــيــه  اهلل 

مختلف  طـــريـــق  ـــن  ع واســـــع  انـــتـــشـــار  ـــه  ل
تسجيالت  ومــنــهــا  ــة  ــي ــالم اإلع ــط  ــائ ــوس ال
والـــتـــلـــفـــزيـــون اإلذاعــــــــــة  يف  قــــرآنــــيــــة 

37 العدد الثالث عشر  ربيع األول  1437 هـ



يصوب تاوته، وكان الش���يخ خليل قارئ يقف خلفهما، فكانت هذه الطريقة 
هي من أفضل الطرق لتثبيت القرآن وتعليمنا اإلمامة منذ الصغر. 

وعن هذه احلقبة يقول فضيلة الشيخ محمد أيوب: "كنا نراجع 4 أجزاء يوميًا 
قبل دخول رمضان بفترة ليس���ت بالقصيرة لنتهيأ لصاة التراويح والقيام، 
وكان ش���يخي خليل قارئ يوصينا بتقوى الله في إمامة الناس ألنها أمانة، 
وأن ال نس���رف في األكل كي ال نرهق أنفس���نا في الصاة، وكان يصف لنا 

بعض التمارين لكي نطيل النفس في التاوة". 
وحصل الش���يخ محمد أيوب على الش���هادة االبتدائية من مدرس���ة حتفيظ 
القرآن الك���رمي التابعة لوزارة املعارف مبكة املكرمة، س���نة 1389ه�، وبعد 
إمتام���ه لهذه املرحلة انتقل إلى املدينة املنورة، ليدرس املرحلتني املتوس���طة 
والثانوية في معهد املدينة العلمي، والذي تخرج فيه سنة 1392ه�. ثم التحق 
باجلامعة اإلس���امية وتخرج في كلية الشريعة سنة 1396ه�، ثم تخصص 
في التفس���ير وعلوم القرآن، فحصل على درجة املاجستير من كلية القرآن، 
وكان موضوع الرس���الة: "س���عيد بن جبير ومروياته في التفس���ير من أول 
القرآن إلى آخر س���ورة التوب���ة"، وحصل على درجة الدكت���وراه من الكلية 
نفسها سنة 1408ه�، وكان موضوع الرسالة: "مرويات سعيد بن جبير في 

التفسير من أول سورة يونس إلى آخر القرآن". 
وتتلمذ الش���يخ محمد أيوب على يد العديد من املش���ايخ والعلماء في املدينة 
ودرس على أيديهم ألوانًا من العلوم الشرعية، كالتفسير وعلومه، والفقه على 

املذاهب األربعة، واحلديث وعلومه ومصطلحه، وأصول الفقه، وغير ذلك. 

المهام واألعمال
وعمل بعد تخرجه في املرحلة اجلامعية األولى معيدًا بكلية القرآن من س���نة 
1397- 1398ه�، وكلف أمانة امتحانات الكلية ملدة عشر سنوات، وأصبح 
عضو هيئة التدريس في قسم التفسير منذ حصوله على الدكتوراه، وال يزال 
ف���ي هذه الوظيفة، وإضافة إلى عمله اجلامعي فهو عضو في اللجنة العلمية 

مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. 
كما تولى اإلمامة واخلطابة في عدد من مساجد املدينة، ومنها: 

• إمام متعاون في املسجد النبوي منذ سنة 1410ه�، وعاد في شهر رمضان 
من العام 1436ه�.

• إمام في مسجد قباء لصاتي التراويح والقيام. 
• إمام مسجد العنابية من سنة 1394 إلى سنة 1403ه�. 

• إمام مسجد عبدالله احلسيني من سنة 1403ه�. 
• يعمل خطيبًا في مسجد أحمد بن حنبل باحلرة الشرقية. 

وإضافة إلى دراسته في املدارس احلكومية واجلامعة، فقد تتلمذ على العديد 
من املش���ايخ والعلماء في املدينة ودرس عليهم ألوانًا من العلوم الش���رعية، 
ومنه���ا التفس���ير وعلومه، والفقه عل���ى املذاهب األربع���ة، واحلديث وعلومه 
ومصطلحه، والتفسير وأصول الفقه، وغير ذلك. وكان من شيوخه: )الشيخ 
عبدالعزيز محمد عثمان. والشيخ محمد سيد طنطاوي. والشيخ أكرم ضياء 
العمري. والش���يخ محمد األمني الشنقيطي. والش���يخ عبداحملسن العباد. 

والشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان. والشيخ أبوبكر اجلزائري(، وغيرهم. 
وحصل على عدد من اإلجازات في القراءات ومنها، إجازة برواية حفص من 
شيخ قراء املدينة حس���ن بن إبراهيم الشاعر، ومن الشيخ أحمد عبدالعزيز 

الزيات، والشيخ خليل بن عبدالرحمن القارئ. 
وش���ارك في عدد من الندوات واملؤمترات، ومنها: )ندوة الش���باب في مدينة 
كامبيس في البرازيل مع وفد من اجلامعة اإلس���امية. ودورات لتعليم اللغة 
العربية في عدد من الدول اإلس���امية، منها الباكستان، وتركيا، والسنغال، 
وماليزيا. وإمامة صاة التراويح في مسجد برمنجهام ببريطانيا بتكليف من 

اجلامعة اإلسامية(. 
وق���د كان فضيلة الش���يخ يتعاهد الق���رآن الكرمي بعد انتقال���ه إلى املدينة 
املن���ورة وفترة دراس���ته، وعرضه كام���ًا على فضيلة الش���يخ املقرئ أحمد 
الزيات، وكذلك فضيلة الش���يخ حسن الش���اعر - يرحمهما الله - وفي عام 
1410ه� أكرمه الله بإمامة املصلني في املسجد النبوي الشريف، وكان ذلك 
بعد أن لبى طلب ورغبة الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن ناصر بن عبدالرحمن 
آل صالح  -  يرحمه الله -، لتوزع املآذن العش���ر صوته اجلميل آنذاك في 
أنحاء املدينة املنورة، ولتش���رئب القبة اخلضراء ملعانقة هذا الصوت املتفرد 
وهو يتردد في جنبات مدينة رس���ولنا الكرمي صلى الله عليه وسلم. كما كان 
- حفظه الله - عضوًا في هيئة التدريس باجلامعة اإلسامية باملدينة املنورة 
حتى عام 1435ه�، وإمامًا وخطيبًا بجامع الش���يخ حسن الشاعر - رحمه 

الله - وال يزال كذلك.

ـــة املـــكـــرمـــة وبـــهـــا نــشــأ وتــلــقــى  ـــك ـــد مب ُوِل
ــكــرمي  ال ـــرآن  ـــق ال ودرس  ـــــي  األول تــعــلــيــمــه 
ســنــة  12 وعــــمــــره  صـــبـــاه  يف  وحـــفـــظـــه 

ــــه الـــــوحـــــيـــــدة  ــــت ــــي ــــن كــــــانــــــت أم
ــني  ــل ــص امل إمـــــامـــــة  ــــــى  إل يــــعــــود  أن 
الــــــنــــــبــــــوي  املــــــــســــــــجــــــــد  يف 
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الملف

دأبت مؤسسات أرباب الطوائف منذ تأسيسها قبل أكثر من ربع قرن، 

لتقدمي  عام،  كل  حج  ملوسم  متكاملة  تشغيلية  خطط  وضع  على 

خدمات مميزة وذات جودة عالية حلجاج بيت اهلل احلرام القادمني 

بعمل  تتعلق  التي  املستجدات  أهم  فيها  يراعى  عميق،  فج  كل  من 

موسم احلج، مستندة يف ذلك بشكل أساسي على النماذج املعدة من 

التي توفر أرضية يتم من خاللها تقنني محتويات  قبل وزارة احلج 

قطاع  لكل  التنفيذية  البرامج  حتديد  باجتاه  التشغيلية  اخلطة 

من حيث مضامني البرامج وأهدافها وآلياتها والشخصيات املسؤولة 

الالزمة  الزمنية  والفترة  البرامج  تنفيذ  ع��ن 

م��رورًا  والتحضير  اإلع��داد  فترة  من  بداية  لها، 

ووص��واًل  التنفيذ  مبرحلة 

التشغيل  م��رح��ل��ة  إل����ى 

واإلش���������راف امل���ي���دان���ي.

مكة المكرمة: الرفادة

خطط أرباب الطوائف التشغيلية.. 
خارطة لنجاح مواسم الحج
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تهتم مؤسس���ات أرب���اب الطوائف اهتمامًا كبيرًا في كل موس���م حج 
باالس���تفادة من خب���رات ذوي االختصاص ملراجع���ة وتقومي خططها 
التش���غيلية، وإضافة العديد من املستجدات واملس���تحدثات والبرامج 
التطويرية لها، لضمان األداء األمثل والفعال، وتقدمي اخلدمات حلجاج 
بيت الله احلرام بأعلى املعايير، لضمان راحتهم وأدائهم ملناسك احلج 
بكل أمن واطمئنان، وذلك من خالل تركيز هذه اخلطط التشغيلية على 
التوسع في برامج العمل، وإكسابها كل ما من شأنه االرتقاء مبستوى 
األداء، وحش���د كل الطاقات البشرية وتس���خير جل اإلمكانات املادية 
وجتس���يدها على أرض الواقع، باإلضافة إلى التعاون الدائم واملستمر 
مع اجله���ات ذات العالقة باحلج للوص���ول باخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحمن إلى أعلى املستويات.
وقد ارتكزت اخلطط التش���غيلية ملؤسسات أرباب الطوائف في موسم حج 

ت���ع���ت���م���د اخل�����ط�����ط ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة 
مل���ؤس���س���ات أرب�������اب ال����ط����وائ����ف ع��ل��ى 
امل��ش��ت��رك  اجل��م��اع��ي  واألداء  ال��ع��م��ل 

اإلع�������داد وال��ت��ح��ض��ي��ر امل��ب��ك��ر مل��وس��م 
احل������ج واالس�����ت�����ف�����ادة ال���ق���ص���وى م��ن 
مؤسسة  ك��ل  وم�����وارد  إم��ك��ان��ات  ج��م��ي��ع 

العام املاضي 1436ه�، على عدة محاور، منها: )مضامني عامة، وبرامج عمل 
رئيسية، وأخرى مساندة(، ومن أبرز البرامج التي شملتها اخلطط التشغيلية 
للمؤسسات: تقنية املعلومات، املسار اإللكتروني للحجاج، االستقبال، التفويج 
إلى اجلمرات، اإلس���كان في مكة املكرمة، املشاعر املقدسة والطوارئ، النقل 
والتصعيد والنف���رة، التطويف، التوعي���ة العامة، العالق���ات العامة، املتابعة 
والتقيي���م، التدريب، التطوير واجلودة، وغيرها م���ن البرامج التي تهدف إلى 

خدمة حجاج بيت الله احلرام.  
وتعتمد اخلطط التش���غيلية ملؤسس���ات أرباب الطوائف عل���ى العمل واألداء 
اجلماعي املش���ترك واملنسق طبقًا ألس���اليب عمل ومعلومات محددة تشترط 
اإلعداد والتحضير املبكر ملوس���م احلج وتتيح االستفادة القصوى من جميع 
إمكانات وموارد كل مؤسس���ة، والتعامل املباشر مع املعوقات التي قد تظهر 
أثناء تنفيذ اخلطة خالل موس���م احلج وتس���جيلها كمواقف يتوجب دراستها 
والتخطيط واإلعداد لتنفيذها بش���كل مقنن في موس���م احل���ج القادم. ويتم 
التركيز فيها على تغطي���ة جميع النواحي الفنية والتنظيمية من خالل اللجان 
املش���كلة ومن خالل املتابعة واإلش���راف املباشر في تطبيق اخلطط والبرامج 
أثناء موسم احلج واالطالع على التقارير اخلاصة مبستوى اخلدمات املقدمة 
من قبل املس���ؤولني بالوزارة واحلجاج أنفس���هم، إلى جانب دراسة املعوقات 
التي تواجه س���ير العمل إليجاد احللول املناس���بة لها بالتنسيق مع اجلهات 

ذات العالقة للتغلب عليها. 
وتش���مل املضامني العامة للخطط التشغيلية ملؤسسات أرباب الطوائف، على 
الرؤية والرس���الة واألهداف لكل مؤسسة، والتي يجمع بينها هدف واحد، هو 
تق���دمي أفضل اخلدم���ات حلجاج بيت الله احلرام، من خ���الل تهيئة الظروف 
املالئمة إلجناح برامج عملها بفعالية، مبا ميكن احلجاج من أداء مناس���كهم 

بكل راحة وسالمة واطمئنان، حتى يعودوا إلى بالدهم ساملني غامنني.
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السياحية، العمليات واألجهزة السلكية والالسلكية.
كما تتضمن بعض اخلطط التش���غيلية للمؤسس���ات مالحق، فيها من 
التفصي���الت ما يؤك���د الدقة املتناهية التي تعتمدها كل مؤسس���ة في 
عملها بجميع األقس���ام، وفي مختلف اخلدم���ات.. إضافة ما تتضمنه 
هذه املالحق من إضاءات على تاريخ املؤسس���ة، وآليات العمل فيها.. 
وذلك من خالل نش���أة املؤسسة وتكوين مس���اهميها، واستنباط أبرز 
اإليجابيات والسلبيات ملوسم حج 1435ه�، وأبرز األهداف التفصيلية 
املراد حتقيقها في موس���م حج 1436ه�، والدليل الزمني ألبرز أنشطة 
قطاع���ات العمل، وقائمة بأه���م اخلدمات املزمع تنفيذه���ا مركزيًا في 
موسم حج 1436ه�، وملخص كمي حول أهم عناصر اخلطة التشغيلية 

ملوسم حج 1436ه�. 
وهكذا جاءت اخلطط التش���غيلية ملؤسسات أرباب الطوائف.. في موسم 
حج 1436ه�، ش���مولية، مت فيها توثي���ق وتفصيل اخلدمات التي تقدمها 
كل مؤسسة حلجاج بيت الله احلرام التابعني لها، باالعتماد على النماذج 
املعدة من وزارة احلج، لضمان حتقيق املزيد من التقنني احملكم في أداء 
خدمات املؤسسات لضيوف الرحمن، وسهولة تطبيق هذه اخلدمات على 
أرض الواقع، وس���نفرد تاليًا أبرز البرامج التي نفذتها مؤسسات أرباب 

الطوائف في موسم حج العام املاضي 1436ه�..

وتوضح برامج العم���ل األهداف، واملهام، واملضم���ون، وآليات التنفيذ، 
واجلدول الزمني للتنفيذ.. وذلك للخدمات التالية: 

االستقبال والتوجيه والنقل.	•
اجلوازات.	•
احلاسب اآللي.	•
اإلسكان مبكة املكرمة.	•
اإلعاشة والتغذية.	•
املشاعر املقدسة والطوارئ.	•
اإلشراف واملتابعة.	•
التطويف.	•
النقل العام.	•
التدريب.	•
التفويج إلى جسر اجلمرات.	•
تقنية املعلومات.	•
الشؤون العامة.	•
اجلودة والتدريب.	•
املتابعة واملساندة.	•

وتب���ني اخلطط التش���غيلية ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف جوانب أخرى، 
تتمثل في: الش���ؤون العامة، متابعة أداء مكاتب شؤون احلج والشركات 

خ��ط��ط ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��ق��دمي 
ع��ال��ي��ة ج������ودة  ذات  مم���ي���زة  خ����دم����ات 
احل������������رام اهلل  ب������ي������ت  حل�������ج�������اج 

حت�������دي�������د ب��������رام��������ج ت����ن����ف����ي����ذي����ة
ت��ن��ف��ي��ذ  وآل�������ي�������ات  أه������������داف  ذات 
ون���������ط���������اق زم���������ان���������ي وم�����ك�����ان�����ي
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الملف

تعد عملية استقبال احلجاج عند قدومهم والترحيب بهم من أول املهام التي تقوم بها مؤسسات أرباب الطوائف، ملا لهذه العملية من أهمية، وملا 

يتركه حسن االستقبال واحلفاوة من صدى طيب يف نفوس احلجاج، بحكم أنه يشكل االنطباع األول لدى احلاج، كما يشكل تفويج احلجاج، سواء 

إلى مكاتب اخلدمة امليدانية أو إلى منافذ الدخول للمغادرة بعد أداء مناسك احلج، حجر الزاوية يف اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن، وكدليل 

إدارة. مجلس  عضو  بإشراف  التشغيلية،  خططها  يف  برامج  له  خصصت  والتفويج،  باالستقبال  اهتمام  كبير  من  املؤسسات  توليه  ما  على  عملي 

مكة المكرمة: الرفادة

خدمات تبدأ بابتسامة القدوم وتنتهي 
بتلويحة المغادرة

االستقبال والتفويج.. 
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وتيسير  الــوصــول  عند  احلــجــاج  استقبال 

ـــدوم  ـــق ال مـــنـــافـــذ  يف  أمــــورهــــم  جــمــيــع 

حددت مؤسس���ات أرباب الطوائف عدة أهداف لبرنامج االستقبال، 
منها: حس���ن استقبال احلجاج عند الوصول وتيسير جميع أمورهم 
ف���ي منافذ القدوم، وتطبيق أس���س وقواعد توزي���ع وتفويج احلجاج 
إل���ى مجموعات اخلدمة، وإعالمهم بوق���ت مغادرتهم إلى مجموعات 
اخلدمة، والتنس���يق مع قط���اع النقل وإدارة تنظي���م احلجاج بكل 
مؤسسة، وسرعة إرس���ال بياناتهم إلى مركز املعلومات باملؤسسات 
خالل س���اعة من وصولهم، وتقليل م���دة انتظارهم مبنفذ القدوم مبا 
ال يتجاوز الساعة، واحلصول على جداول القدوم من مكاتب شؤون 
احلج، وجتهيز مراحل االس���تقبال، ووضع برنامج خاص باستقبال 

احلجاج الفرادى..
ولع���ل من أهم محاور تنفيذ هذا البرنامج وآلياته، تقس���يمه إلى عدة 
فترات، حيث بدأت الفترة األولى في 1436/10/6ه�، وتستمر حتى 
1436/10/20ه�، ومت فيها اختيار املساعدين واملشرفني، واختيار 

العاملني املتقدمني ومن ذوى اخلبرة الذين س���بق لهم العمل بالقطاع. 
أما الفترة الثانية، فبدأت من 1436/10/6ه، واشتملت على االطالع 
على جميع التعليمات الصادرة من وزارة احلج بشأن مراكز االستقبال 
والتوجي���ه، والتنس���يق مع مكتب الوكالء املوحد في عملية االس���تقبال 
باملطار. والتنس���يق مع الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف 
حول استئجار مركز االستقبال املخصص ملوظفي املؤسسات باملطار، 
وتزويد مكاتب ش���ؤون احلج باخلطة التش���غيلية لكل مؤسسة، ووضع 
الضواب���ط املناس���بة لتنفيذها، وتزويد مكاتب ش���ؤون احلج بتعليمات 
الوزارة اخلاصة بخطة االس���تقبال باملطار، والتنسيق معها حول كيفية 
مغادرة احلج���اج من املطار إلى مكة املكرم���ة واحلصول على جداول 

القدوم.
والفت���رة الثالث���ة ب���دأت بتاري���خ 1436/10/6ه�، وانته���ت بتاريخ 
1436/10/20ه�، واش���تملت على جتهيز مراكز االستقبال والتوجيه، 
وعمل الصيانة املطلوبة جلميع مراكز االس���تقبال، وتش���غيل اخلطوط 

الهاتفية، وتغيير األثاث التالف واستبداله بأثاث جديد. 
أم���ا الفت���رة الرابعة فبدأت ف���ي 1436/10/10ه� واس���تمرت حتى 
1436/10/20ه�، واش���تملت عل���ى ما يلي: متابع���ة وصول ملفات 
املتقدم���ني للعم���ل باللجنة، واختيار الكفاءات الوطنية ممن س���بق لهم 
العمل وميلكون من اخلبرة مما يساعد على حسن سير العمل، واختيار 
الكف���اءات الوطنية ذات املؤهالت العالية، حيث يفضل منهم من له إملام 
باللغ���ة اإلجنليزية. والفترة اخلامس���ة بدأت م���ن 1436/10/15ه�، 
واستمرت إلى 1436/10/25ه�، ومت فيها تزويد املوظفني باإلجراءات 
املطلوبة لس���ير العمل، وتدريب املوظفني على برنامج احلاس���ب اآللي 

حسب اخلطة احملدثة. 
والفترة السادس���ة ب���دأت بتاريخ 1436/10/20ه�، واس���تمرت إلى 
1436/10/25ه�، وتش���تمل على: متابعة س���ير العم���ل باللجنة في 
مراكز االستقبال ومراكز التوجيه، ومراقبة ومتابعة آليات العمل باللجنة 
والتأكد من جاهزيتها وصالحيتها للعمل، وتعيني وحتديد مس���ؤوليات 
جمي���ع العامل���ني باملراكز، وجتهي���ز املطبوع���ات وامللصقات اخلاصة 
باللجن���ة، وإعالم مجموعات اخلدمة امليدانية مبا يردهم من بالغات عن 

طريق املطار أو مراكز التوجيه.

وتفويج  ــع  ــوزي ت وقــواعــد  أســـس  تطبيق 

امليدانية  اخلدمة  مجموعات  إلى  احلجاج 
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املكرمة إلى جدة واملدينة املنورة، واإلشراف على إعداد جداول املغادرة 
مركزيًا، واإلشراف على مغادرة احلجاج من مجموعات اخلدمة امليدانية، 
والتأكيد على االلتزام مبهام وضوابط الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج، 
واإلش���راف على إجراءات صرف اعتم���اد التفويج وصرف احلافالت، 
والتأكد من مطابقة عقود اإلسكان إذا كان التفويج إلى املدينة املنورة مع 
عقود اإلسكان حتى يتم صرف احلافالت من النقابة العامة للسيارات، 
وتذليل أية عقبات ق���د تواجه احلجاج في عملية توجيههم إلى مكاتبهم 
امليدانية، والتأكد من قيام مكتب إرشاد احلافالت بفرز جوازاتهم ملعرفة 
تطابق رقم مكت���ب اخلدمة وعمل اإلج���راءات الالزمة لتحويل احلجاج 
الذين ال توجد إستيكرات أرقام املكاتب بجوازات سفرهم، سواء كانوا 

فرادى أو تابعني ملكاتب شؤون احلج.
وتتمث���ل محاور تنفي���ذ هذه اجلزئية وآلياتها في تقس���يمها إلى خمس 
د لها تاريخ 1436/11/15ه�  مراح���ل، تبدأ باملرحلة األولى التي ُح���ِدّ
كبداية، وتس���تمر إلى 1436/11/30ه�، ومت في هذه املرحلة اختيار 
جميع املوظفني، حيث يتم اختيارهم من ضمن موظفي االستقبال، منهم 
ممن له س���ابق اخلبرة في أعمال التفوي���ج. واملرحلة الثانية التي بدأت 

القدوم  مبنافذ  احلجاج  انتظار  مدة  تقليل 
الــســاعــة واحلـــصـــول على  يــتــجــاوز  مبــا ال 
ــن مــكــاتــب شـــؤون احلــج جــــداول الـــقـــدوم م

أم���ا املرحلة الس���ابعة فب���دأت م���ن 1436/11/1ه� وتس���تمر إلى 
1436/12/9ه�، واش���تملت على متابعة سير العمل باملراكز وإعداد 
اإلحصائيات اليومية، وتذليل العقب���ات التي تواجه العمل اليومي أواًل 

بأول، حيث يوزع على ثالث ورديات على مدار الساعة. 
وفي املرحلة األخيرة التي بدأت من 1436/12/15ه� واس���تمرت إلى 
1437/1/10ه�، فقد اش���تملت على: إع���داد التقرير النهائي وجميع 
اإلحصائيات اخلاص���ة باحلجاج القادمني عن طريق املطارات ومراكز 
التوجي���ه، وإيضاح املعوقات التي واجهت س���ير العمل أثناء املوس���م، 
وإيض���اح اإليجابيات، ورف���ع تقرير عن مكاتب ش���ؤون احلج العاملة 
باملط���ار، ومدى تعاونها مع كل مؤسس���ة، واجلهات ذات العالقة فيما 

يختص بعملية االستقبال.

تفويج الحجاج 
من أهم أهداف عملية تفويج احلجاج، والتي خصصت لها مؤسس���ات 
أرباب الطوائف برنامجًا في خططها التش���غيلية: التأكد من س���المة 
إج���راءات تفويج احلجاج ل���دى مجموعات اخلدم���ة امليدانية من مكة 

التنسيق مع قطاع النقل وإدارة تنظيم احلجاج 
بكل مؤسسة وسرعة إرسال بياناتهم إلى مركز 
املعلومات باملؤسسات خالل ساعة من وصولهم
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اإلشراف على مغادرة احلجاج من مجموعات 

اخلدمة امليدانية والتأكيد على االلتزام مبهام 

احلجاج نقل  ملراقبة  العليا  الهيئة  وضوابط 

من 1436/11/15ه� واس���تمرت إلى 1436/11/30ه�، واش���تملت 
عل���ى: االطالع على جميع التعليمات الصادرة من وزارة احلج بش���أن 
عملية التفويج، والتنس���يق مع مكاتب شؤون احلج على كيفية املغادرة 
واحلص���ول على جداول املغادرة، والتنس���يق م���ع مجموعات اخلدمة 
امليدانية في عملي���ة التفويج، وتزويدهم بجميع التعليمات الصادرة من 

اجلهات املختصة. 
دت لها الفترة من 1436/12/12ه� إلى  أم���ا املرحلة الثالثة التي ُح���ِدّ
1437/1/15ه����، فاش���تملت على تأمني محطة الس���لكي لكل مركز، 
وتأمني املطبوعات واألختام الالزمة لس���ير العم���ل. وكذلك من فترات 
ه���ذا البرنامج املرحلة الرابعة التي بدأت م���ن 1436/12/12ه� إلى 
1437/1/15ه�، واش���تملت على متابعة سير العمل، وتذليل العقبات 
التي تواجه العم���ل اليومي أواًل بأول، حيث إن العمل موزع على مدار 
ال� 24 س���اعة. أما املرحلة األخيرة فب���دأت بتاريخ 1437/1/15ه�، 
واس���تمرت إلى 1437/1/20ه����، ومت فيها إعداد تقري���ر في نهاية 

أعمال التفويج يوضح جميع اإليجابيات والس���لبيات في عملية التفويج 
واإلحصائيات املطلوبة.

وحرصت مؤسس����ات أرب����اب الطوائف في تنفيذ برنام����ج )التفويج بعد 
احل����ج(، والذي يهدف من الوقوف على الت����زام مكاتب اخلدمة امليدانية 
مبواعيد مغادرة احلجاج بعد احلج وفق الضوابط والتعليمات املنصوص 

عليها من وزارة احلج، ومتثلت املهام في هذا اجلانب في اآلتي:
< التأكد من توفر جداول الرحالت املغادرة على شبكة احلاسب اآللي.

< التأك���د م���ن احلصول عل���ى املعلومات اخلاص���ة بالرحالت غير 

املجدولة من خالل )مكاتب ش���ؤون احلج – الشركات السياحية – 
شركات الطيران(.

< التأكد من قيام مكاتب اخلدمة امليدانية بوضع امللصقات اخلاصة 

ببيانات املغادرة على احلافالت قبل مغادرتها من مكتب اخلدمة.
< التأك���د من مواعيد مغادرة احلافالت مبا يتماش���ى مع تعليمات 

وزارة احلج املنظمة لتفويج احلجاج، ومبا ال يزيد على ست ساعات 
من موعد إقالع الرحالت.

< تفعيل الترحيل اإللكتروني والذي مت تطبيقه في وزارة احلج.

ولتطبيق هذا البرنامج اتخذت مؤسسات أرباب الطوائف آلية تنفيذ 
راعت فيه���ا التعرف )قبل احلج( على احلج���اج الذين يرغبون في 

تفويج  إجــــــراءات  ــة  ــالم س مــن  ــد  ــأك ــت ال
ــة  ــدم ــات اخل ــوع ــم ــج ــــدى م ـــاج ل ـــج احل
مركزيًا املغادرة  جداول  وإعــداد  امليدانية 

الس���فر إلى بالدهم أو إلى املدين���ة املنورة في أيام )15-14-13( 
من ذي احلجة، والتنس���يق مع النقابة العامة للسيارات والشركات 
إلع���داد وجتهيز احلافالت لهم قبل احل���ج، وإعداد بيانات احلجاج 
املغادري���ن والتأكد من احتوائها على املعلومات املطلوبة للذين حان 
موعد سفرهم وفق النموذج اخلاص بذلك، مع االحتفاظ بصورة منه 
ل���دى رئيس مكتب اخلدمة امليدانية، ووضع  رقم احلافلة على جواز 
احلاج باستخدام البطاقات املعدة لذلك، كما يتسلم كل حاج أيضًا 
بطاقة خاصة برقم احلافلة التي يس���تقلها واس���م الشركة الناقلة، 
وذلك لتس���هيل وصوله إليها عند الوقوف في محطات االس���تراحة 
على الطريق، إضافة إلى تنظيم حترك احلجاج والتأكد من وجودهم 
جميعًا داخل احلافلة بتخصيص فرد منهم لذلك والتنبيه على سائق 
كل حافلة ملعرف���ة مرافقيه من احلجاج ومن���ع غيرهم من الصعود 
إلى احلافلة، وعمل بيانات تس���جل بها حركة خروج اجلوازات مع 
احلجاج املغادرين إلى املدينة املنورة للزيارة قبل احلج، ومتابعة تلك 

اجلوازات ورصد ذلك في البيان.
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الملف

اخل��دم��ات  منظومة  يف  مهمًا  ع��ن��ص��رًا  امل��ق��دس��ة،  امل��ش��اع��ر  يف  أو  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  أو  امل��ك��رم��ة  مكة  يف  س���واء  احل��ج��اج،  إس��ك��ان  ميثل 

جميع  أن  م��ن  ال��ت��أك��د  إل��ى  ت��ه��دف  التشغيلية،  خططها  يف  ب��رام��ج  ال��ط��واف��ة  م��ؤس��س��ات  ل��ه  ف��أف��ردت  ال��رح��م��ن،  لضيوف  امل��ق��دم��ة 

احل��ج��اج. يحتاجها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  جميع  بها  وت��ت��واف��ر  املختصة،  اجل��ه��ات  م��ن  وم��رخ��ص��ة  مصرحة  إلسكانهم  امل��ع��دة  امل��ب��ان��ي 

مكة المكرمة: الرفادة

عنصر حيوي 
في منظومة خدمات الحجاج

إسكان مكة المكرمة والمشاعر المقدسة..
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ضبط وتوثيق العقود اخلاصة باإلسكان يف مكة 
املكرمة والتأكد من توافر جميع اخلدمات بها

م���ت���اب���ع���ة ت���س���ج���ي���ل ج���م���ي���ع ع���ق���ود 
اإلس���ك���ان امل���وح���دة مل��ك��ات��ب ش����ؤون احل��ج

إلسكان  برنامجًا  التشغيلية  خططها  في  الطوافة  مؤسسات  خصصت 
احلجاج في مكة املكرمة، يهدف إلى متابعة ضبط وتوثيق العقود اخلاصة 
باإلسكان في مكة املكرمة، والتأكد من توافر جميع اخلدمات بها، وذلك 
احلج  وزارة  تعليمات  لتنفيذ  الالزمة  اإلجراءات  بجميع  القيام  من خالل 
والقاضية بالتأكيد على جميع مكاتب شؤون احلج وجميع منظمي قدوم 
احلجاج من اخلارج )الشركات والوكاالت السياحية(، بأن يتم توثيق عقود 
اإلسكان جلميع احلجاج املنضوين حتت مظلتهم في مدة أقصاها شهر 
شعبان من كل عام، والتأكد من تطبيق التعليمات النظامية حول تسجيل 
وتصديق عقود اإلسكان، إلى جانب تسجيل الشركات السياحية، وذلك 
من خالل مكاتب اخلدمة امليدانية، وفي حالة عدم التزام أي مكتب شؤون 
حج بتوثيق العقد، تقوم إدارة املؤسسة بالرفع لفرع الوزارة بذلك. ويتمثل 
املضمون من هذه اإلجراءات إلى التأكد من إجناز املهام املشار إليها 

فيما سبق بالدقة والسرعة املطلوبتني من خالل مكاتب اخلدمة امليدانية.
من  كاف  عدد  تخصيص  في:  متثلت  فقد  التنفيذ  بآلية  يتعلق  وفيما 
املوظفني على مدار األربع والعشرين ساعة، للقيام بإدخال معلومات عقود 
امليدانية،  اخلدمة  مكاتب  قبل  من  إجراءاتها  وتكملة  وتدقيقها  اإلسكان 
والقيام بجميع اإلجراءات الالزمة ملعاجلة املخالفات املرصودة في مساكن 
احلجاج، وفق ما جاء في التقرير النهائي املشتمل على التوصيات املتعلقة 

مبجال خدمات إسكان احلجاج مبكة املكرمة.
تنفيذ  إسناد  في  الطوافة  مؤسسات  اتخذتها  التي  لإلجراءات  ومواكبة 
وإنهاء إجراءات توثيق عقود إسكان حجاج مكاتب شؤون احلج والشركات 
أعدت  فقد  امليدانية،  اخلدمة  ملكاتب  مؤسسة،  لكل  التابعة  السياحية 
املؤسسات دلياًل تفصيليًا للمكاتب لتأهيل الشركات السياحية وإجراءات 
توثيق عقود إسكان حجاج مكاتب شؤون احلج والشركات مبكة املكرمة.

آلية التنفيذ
وتتكون آلية تنفيذ برنامج إسكان مكة املكرمة من عدة مراحل، موزعة على 

فترات زمنية متتالية، وهي:
العام،  بداية  من  وتبدأ  التجهيز والتحضير،  مرحلة  املرحلة األولى: وهي 

ويتم فيها األنشطة التالية:
< االجتماع ومناقشة املالحظات اخلاصة بعقود اإلسكان خالل األعوام 

السابقة مع مكاتب شؤون احلج.
<  تسجيل التصاريح اخلاصة باملباني السكنية )عمائر – فنادق(، واملعدة 

إلسكان احلجاج، وذلك عبر املسار اإللكتروني.
<  متابعة تأهيل وتسجيل املنظمني التابعني ملكاتب شؤون احلجاج والتأكد 

من صحة بياناتهم العتمادها.
احلج  شؤون  ملكاتب  املوحدة  اإلسكان  عقود  جميع  تسجيل  متابعة    >

وشركاتها.
<  التأكد من قيام مكاتب شؤون احلج باستئجار مساكن احلجاج املصرحة 

وتوثيق عقودها.
< مراجعة حتديث معلومات قوائم الشركات املمنوع التعامل معها، حسب 

توجيهات وزارة احلج.

<  مراجعة وحتديث عقود اإلسكان حسب التعليمات الصادرة من الوزارة.

املرحلة الثانية: وهي مرحلة التوثيق الفعلي لعقود اإلسكان وفقًا لضوابط 

اإلسكان، وتتم فيها األنشطة التالية:
استقبال مفوضي ومندوبي مكاتب شؤون احلج والوكاالت والشركات    >

خطاب  بإصدار  لهم  التعليمات  اخلليجية وتوضيح  السياحية واحلمالت 
بياناته  وإدخال  حاج،  لكل  ريااًل   )50( املشروط  غير  البنكي  الضمان 
الضمان  ألصل  وتقدميهم  اإللكتروني  املسار  عبر  منه  نسخة  وإرف��اق 
بتسليم األصل  لتتمكن من مطابقته واعتماده والقيام  للمؤسسة  البنكي 
لفرع وزارة احلج مبكة املكرمة مبوجب خطاب رسمي لفتح االعتماد اآللي 

ليتسنى للمؤسسة إصدار بطاقة املنظم لهم.
<  مراجعة وتدقيق العقود واملستندات املرفقة والتأكد من عدم تضمينها 

شركات أو وكاالت أو فنادق أو عمائر غير مصرحة.
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<  التأكد من حتصيل مبالغ التأمني عن العمائر.

عبر  اآللي وإرسالها  باحلاسب  العقود  بيانات  جميع  إدخال ومراجعة    >

املسار اإللكتروني.
<  تزويد اإلدارات املعنية باملؤسسة مبعلومات العقود التي لم يتم التصديق 

عليها.
وتتم  والتبويبية واألرشفة،  النهائية  املراجعة  مرحلة  وهي  الثالثة:  املرحلة 

فيها األنشطة التالية:
<  مراجعة العقود بشكل نهائي والتأكد من اكتمال إجراءاتها وتسجيلها 

في احلاسب اآللي، واإلفراج عن مبالغ التأمني غير املوقوفة حسب األداء 
ألصحاب العمائر القائمني باخلدمة.

<  تبويب العقود وأرشفتها حسب اجلنسية.

<  حتضير تقرير عن األداء النهائي والذي يشمل اإليجابيات واملالحظات 

ومقترحات التطوير وإحصائيات العقود.
إجنازه  مت  ما  على  يشتمل  املوسم،  أعمال  عن  ختامي  تقرير  إعداد    >

اإليجابيات  تسجيل  إلى  إضافة  أه��داف،  من  حتقق  وما  البرنامج  من 
متعلقة  إحصائية  وتسجيل  احل��ج،  ش��ؤون  مكاتب  على  واملالحظات 

بالبرنامج.
اإلسكان، حيث خصصت  لبرنامج  فترة زمنية  مؤسسة  كل  وقد حددت 
الفترة من األول من شهر جمادى األولى وحتى نهاية شهر شعبان، لتنفيذ 

املرحلة األولى من البرنامج، أما املرحلة الثانية فتبدأ أيضًا من األول من 
شهر جمادى األولى وتنتهي في آخر شهر شعبان، فيما املرحلة الثالثة 

فتبدأ من األول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية موسم احلج.

إسكان المشاعر المقدسة
إعداد  في  املقدسة  املشاعر  إسكان  ش��ؤون  قطاع  أه��داف  أهم  تبرز 
املخططات والكروكيات للموقع العام لكل مؤسسة في عرفات ومنى في 
على  املواقع  وتوزيع  القعدة،  ذي  شهر  من   )20( يوم  يتجاوز  ال  موعد 
القعدة  ذي   )22( يوم  يتجاوز  ال  موعد  في  امليدانية  اخلدمة  مجموعات 
بالنسبة ملشعر عرفات، ويوم )25( ذي القعدة بالنسبة ملشعر منى. وإلزام 
املؤسسات  وبني  بينها  املبرمة  باالتفاقيات  امليدانية  اخلدمة  مجموعات 
فيما يخص إسكان احلجاج باملشاعر املقدسة. وحتقيق احلراسة األمنية 
للمخيمات باملشاعر املقدسة بأفضل مستوى ووفقًا لألنظمة والتعليمات، 
والتعاقد مع مؤسسات خاصة بهذا املجال. وتهيئة املناخ املناسب لعمل 
جلان املؤسسة ومجموعات اخلدمة امليدانية في املشاعر املقدسة. وإعادة 
تسليم املواقع إلى جهاتها في موعد ال يتعدى يوم )25( من شهر ذي 
احلجة للموسم نفسه. ومركزية بعض أعمال اإلسكان باملشاعر املقدسة 

لضمان التنظيم وجودة املظهر للمخيمات.
وفيما يتعلق مبحاور التنفيذ وآلياته، فإن األهداف املرسومة والتي أنيطت 
األمر  واقع  في  هي  مؤسسة،  كل  في  املقدسة  املشاعر  شؤون  بقطاع 
ذلك  أن  والشك  القطاع،  هذا  في  العاملني  جميع  ومسؤوليات  واجبات 
اإلمكانات  وتوفير  البشرية،  الطاقات  وحشد  تسخير  خالل  من  حتقق 
مجتمعة  تستهدف  إجرائية وأخرى زمنية  ووضع خطط  الالزمة،  املادية 

حتقيق هذه األهداف، وإجناز هذه املهمة في الوقت احملدد لها. 

مراحل الخطة
املرحلة  كالتالي:  مراحل  ثالث  إلى  العمل  خطة  تقسيم  وميكن 
األولى من 1436/09/07ه��� - 1436/09/25ه���، وتشتمل: 

التأكد من قيام مكاتب شؤون احلج باستئجار 
عقودها وتوثيق  املصرحة  احلجاج  مساكن 

الشركات  قوائم  معلومات  حتديث  مراجعة 
املمنوع التعامل معها حسب توجيهات وزارة احلج
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)ترشيح واختيار القوى العاملة الالزمة إلجناز اخلطة، واالجتماع 
باملسؤولني بوزارة احلج واملختصني بتوزيع األراضي، والتنسيق 
مع مسؤولي إسكان احلجاج مبنى للوقوف على آخر املستجدات 

إن وجدت(.
املرحلة الثانية من 1436/10/10ه� - 1436/11/15ه�، وتشتمل على 
ما يلي: )ترشيح بقية القوى العاملة التي تبدأ أعمالها في وقت متأخر، 
ومتهيد ونقل املخلفات من مواقع املجموعات بعرفات وتسوية األرضية ما 
أمكن، والتوقيع على محاضر استالم املواقع من جلنة توزيع األراضي 
بوزارة احلج، والرفع املساحي ملنطقة الترددية مبشعر عرفات والتخطيط 
مع  بالتنسيق  امليدانية  اخلدمة  مجموعات  على  املواقع  لتوزيع  الهندسي 
املبدئي،  والتوزيع  الكروكيات  وإعداد  احلج  ووزارة  التنفيذية  املجالس 
احتياجات  وتفقد  الطبيعة،  مع  لتعارضها  مطلوبة  تعديالت  أي  وإجراء 
املواقع من حيث اإلصالحات وأعمال الصيانة للخدمات العامة ومتابعة 

تنفيذها.
املرحلة الثالثة من 1436/11/16ه� - 1437/01/15ه�، وتشتمل على 
ما يلي: )متابعة ما يخص املشاعر املقدسة أثناء املوسم مع وزارة احلج، 
الخ.  والهاتف...  الكهرباء،  وشركة  املدني،  والدفاع  العاصمة،  وأمانة 
ووضع تنظيمات احلراسات األمنية ملواقع املجموعات باملشاعر املقدسة 
مسؤوليات  وحتديد  امليدانية،  اخلدمة  مجموعات  رؤساء  مع  بالتنسيق 
املؤسسة  مقار  اجلانب، وجتهيز  هذا  يخص  فيما  املؤسسة واملجموعة 
واالستالم  بها،  العاملة  للقطاعات واللجان  املقدسة وتهيئتها  باملشاعر 
النهائي للمواقع من قبل مجاميع اخلدمة امليدانية محددة وجاهزة إلنشاء 
املخيمات بجميع مستلزماتها في عرفات وحسب املساحة املخصصة لكل 
مجموعة باخليام املطورة في مشعر منى، وتفقد التجهيزات األساسية 
وفقًا لالتفاقيات والعقود املبرمة مع ممثلي  إن وجدت –  واإلضافية – 
االحتياجات  ومتابعة  املجموعة،  حساب  على  واستكمالها  احلجاج 
إلى  إضافة  اجلوانب،  جميع  من  منى  في  التشريق  وأيام  عرفة  ليوم 
اإلصالحات الطارئة للخدمات العامة، وعقد ورش عمل للرؤساء والنواب 

وألعضاء املشاعر مبجموعات اخلدمة امليدانية لشرح وتوضيح وتأكيد 
املخيمات،  جتهيزات  بخصوص  معهم  املبرمة  االتفاقيات  في  ورد  ما 
ومتابعة إنشاء وجتهيزات مخيمات مكاتب اخلدمة امليدانية والتأكد من 
التزامها باالتفاقيات املبرمة بينها وبني املؤسسات وفقًا للجدول الزمني، 
والتأكد من أن مجموعات اخلدمة امليدانية أحسنت استخدام أراضي 
املخيمات في عرفات ومنى، والتنسيق مع جلنة مراقبة جودة اخلدمات 
بكل مؤسسة في هذا األمر، ومتابعة مجموعات اخلدمات امليدانية في 
ترك  بعد  ومنى  عرفات  مشعري  من  كل  في  املخيمات  بنظافة  قيامها 
احلجاج للمخيمات مباشرة، والتنسيق في ذلك مع ضابط اتصال أمانة 
جهة  من  احلجاج  شؤون  مكاتب  ورؤساء  جهة  من  املقدسة  العاصمة 
أخرى، وإعداد التقرير اخلتامي عن أعمال القطاع متضمنًا اإليجابيات 
والسلبيات وكذا املقترحات التي تهدف إلى رفع مستوى األداء واخلدمة 

في املوسم القادم.
جدير بالذكر أن مسؤولية استئجار مساكن احلجاج، هي من اختصاص 
مكاتب شؤون احلج، وتقتصر مهمة مؤسسات أرباب الطوائف، في توفير 

اخلدمات الالزمة فيها..

اس��ت��ئ��ج��ار م��س��اك��ن احل���ج���اج م��س��ؤول��ي��ة 
م��ك��ات��ب ش����ؤون احل����ج.. وم��ه��م��ة م��ؤس��س��ات 
ت��وف��ي��ر اخل���دم���ات فيها ال��ط��وائ��ف  أرب����اب 

اجلنسية  حسب  وأرشفتها  العقود  تبويب 
وإع�������داد ت��ق��ري��ر ي��ش��م��ل اإلي��ج��اب��ي��ات 
وامل����اح����ظ����ات وم���ق���ت���رح���ات ال��ت��ط��وي��ر 
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النجاح املتميز ملوسم حج 1436هـ، يعود بعد توفيق اهلل سبحانه وتعالى لعدة عوامل، منها املشروعات العمالقة التي أجنزت يف املشاعر املقدسة، 

وتأتي منشأة اجلمرات يف مقدمتها، وقد ساهم تنفيذ خطط وبرامج مؤسسات الطوافة إلى املنشأة بأعلى درجات الكفاءة والتميز، يف حتقيق أكبر 

قدر من االنسيابية والسالمة يف تفويج احلجاج إلى منشأة اجلمرات ومسارات الوصول إلى جميع طوابقها وأثناء أداء هذا النسك من مناسك احلج، 

بدًءا من صباح أول أيام عيد األضحى عند رمي جمرة العقبة، وانتهاء بثالث أيام التشريق.

مكة المكرمة: الرفادة

دشنته الهيئة التنسيقية في موسم حج 1435هـ

انسيابية وسالمة في تفويج الحجاج 
إلى الجمرات

الملف

خصصت له مؤسسات الطوافة برنامجًا في خططها التشغيلية 
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لتفويج  زمنية  جــداول  وتنفيذ  تصميم 
للذهاب  مــحــددة  ــارات  ــس م يف  احلجيج 
ـــودة منها ـــع وال مــنــشــأة اجلـــمـــرات  ـــى  إل

النجاح الذي حتقق في تنفيذ خطة تفويج احلجاج ملنشأة اجلمرات يرجع 
بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لتكامل استعدادات جميع اجلهات العاملة 
في املنش���أة، بدءًا من اإلدارة املركزية للمش���روعات التطويرية باملشاعر 
املقدس���ة، وتعاون اجلهات املعنية كافة، ومنها وزارة احلج ومؤسس���ات 
الطوافة التي تنضوي حتت إشرافها، واعتماد أساليب التخطيط العلمي 
في جميع أعمالها ودراس���ة أفضل التجارب واخلبرات الدولية في مجال 
إدارة احلش���ود البشرية، واالس���تفادة من خبرات احلج خالل السنوات 
املاضية في تصميم وتنفيذ اجلداول الزمنية لتفويج احلجيج من مخيمات 

منى في مسارات محددة للذهاب إلى منشأة اجلمرات والعودة منها.
وال ش���ك أن تعاون وزارة احلج ومؤسس���ات الطوافة مع اجلهة املشغلة، 
ف���ي تنفيذ برامج التفوي���ج التي روعى في إعداده���ا املتغيرات اجلديدة 
واملش���روعات التي مت تنفيذها في املشاعر، كان له أكبر األثر في جناح 
خط���ط التفويج، وهي لم تأتي من ف���راغ، بل من خالل ورش العمل التي 
عقدت للوقوف على جميع املالحظات قبل بدء أعمال احلج، واإلفادة منها 
في تطوير خطط التفويج ملنش���أة اجلمرات ومحطات قطار املشاعر، من 
خالل جناح جتربة تفويج احلج���اج من مخيماتهم في مجموعات ال يزيد 
ع���دد كل منها على 250 حاجًا، باإلضاف���ة إلى حتديد 12 نقطة لرصد 

ومتابعة كل فوج من احلجاج في طريق الذهاب والعودة.
وبفضل الله تعالى، أدى حوالي 1.400.000 من حجاج اخلارج نسكهم 
في رمي اجلمرات في موس���م حج العام املاضي 1436ه�، بعد توزيعهم 
على أدوار منشأة اجلمرات. وكان لبرامج العمل اخلاصة بتفويج احلجاج 
إلى منش���أة اجلمرات، والتي أعدتها مؤسس���ات الطوافة، دور كبير في 
جناح خطط التفويج، مما س���اهم في تيسير أداء حجاج بيت الله احلرام 

مناسكهم في يسر وسهولة.
واتخذت مؤسس���ات الطوافة جميع إجراءاتها االحترازية بس���بب توافد 
احلج���اج املتعجلني منذ وقت مبكر، وفق اخلط���ة املتفق عليها مع وزارة 
احل���ج والتي تنص على أال يزيد عدد احلجاج وقت الرمي على 300 ألف 
حاج في الساعة الواحدة، وأن يكون التنسيق وإدارة حركة احلجيج على 

منشأة اجلمرات وعلى احلرم املكي.

احملاضرات  عقد  خــالل  من  احلجاج  توعية 
السكنية  مجمعاتهم  يف  واللقاءات  والندوات 

يتم  احلجاج  بلغات  توعوي  شريط  إعــداد 
باملخيمات الداخلية  اإلذاعــــات  عبر  بثه 
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ــــتــــزام بــبــرنــامــج  ــة بــأهــمــيــة االل ــي ــوع ــت ال
ــد  ــي ــق ــت ــــرات وال ــــم الـــتـــفـــويـــج جلـــســـر اجل
ـــم  ـــه ـــت بـــــه ضــــمــــانــــًا لـــســـالمـــتـــهـــم وراح

ــاء  ــس ــن ـــى وال ـــرض حـــث كــبــار الــســن وامل
عـــلـــى االســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــرخـــص 
الــــشــــرعــــيــــة لـــــرمـــــي اجلـــــمـــــرات

سالمة وانسيابية
ومتكنت مؤسس���ات الطوافة في موسم حج العام املاضي 1436ه�، تنفيذ 
برنامجها في تفويج احلجاج إلى جس���ر اجلمرات بصورة سلسة بعيدًا عن 
الزحام واالختناقات والتكدس، بناء على أس���س علمية مدروسة، ووفق آلية 
مقننة، متاش���يًا مع منهج وزارة احلج وأهدافها الرامية إلى تس���هيل نسك 
رمي اجلمرات، مع مراعاة املستجدات املتالحقة التي يشهدها مشعر منى، 
خاصة بعد اس���تكمال منش���أة اجلمرات، باإلضافة إلى تطبيق ما يرد من 
تعليم���ات من وزارة احلج، ومنها التوصي���ات ومخرجات ورش العمل التي 
تعقد بش���كل دوري والتي تسهم في تس���هيل حركة احلجيج وأدائهم لهذه 

الشعيرة العظيمة بكل يسر وسهولة.
وقد نفذت مؤسسات الطوافة برامج التفويج إلى اجلمرات وااللتزام باجلدولة 

الزمنية املعتمدة من وزارة احلج، من خالل آلية راعت فيها:
القي���ام بتوعية احلجاج م���ن خالل عقد احملاض���رات والندوات، وكذلك 	•

اللقاءات مع مختلف احلجاج في مجمعاتهم الس���كنية واملساجد القريبة 
من مساكنهم لتوعيتهم بأهمية التزامهم ببرنامج التفويج جلسر اجلمرات، 
وضرورة التقيد به ضمانًا لسالمتهم وراحتهم بالتنسيق مع جلنة التوعية 

واإلرشاد الديني بكل مؤسسة.
حث كبار السن واملرضى والنساء على االستفادة من الرخص الشرعية 	•

لرم���ي اجلمرات من خالل توعيتهم بذلك، وتقدمي س���بل املس���اعدة لهم 
وتهيئة كل أسباب الراحة واألمان لهم عند إصرارهم للذهاب بأنفسهم.

القيام بتزويد مكاتب ش���ؤون احلج باستبيان تفويج احلجاج وحثها على 	•
التعاون في تعبئته مع ضرورة مراعاة الذروة أيام التفويج.

التنس���يق مع مكاتب شؤون احلج لتكليف املرشدين حلث احلجاج الذين 	•

يفضل���ون رم���ي اجلمرات أي���ام )10-11-12-13( بع���د الزوال، 
بااللتزام باملوعد احملدد في برنامج التفويج املخصص لهم على مدى 
الوقت الش���رعي املتاح، مع إيضاح الفوائد واإليجابيات املتوقعة من 

التفويج.
تكثيف اجلانب التوعوي للحج���اج في مخيماتهم وعن طريق مكاتب 	•

ش���ؤون احلج بض���رورة التقيد مبواعيد تفويج احلجاج إلى جس���ر 
اجلمرات، وتوضيح الوقت املتاح للرمي في يوم العيد وعدم اصطحاب 
األطفال واألمتعة والكراسي املتحركة ملا في ذلك من مشقة للحجاج.

إعداد برنامج توعوي للحجاج بحيث يتضمن توضيح السعة الشرعية 	•
واألوقات املباحة لرمي اجلمرات، وما ينتج عن عدم التزامهم ببرنامج 

التفويج من ازدحام شديد في منطقة اجلمرات.
إعداد ش���ريط توعوي بلغات احلجاج يتم بثه عبر اإلذاعات الداخلية 	•

باملخيمات، حلث احلجاج على ض���رورة التقيد باملوعد احملدد لرمي 
اجلمرات، من أجل سالمتهم وتيسير أداء نسكهم.

وض���ع ملصقات بلغ���ات احلجاج في مس���اكنهم في مك���ة املكرمة 	•
ومبكاتب اخلدمة امليدانية، تش���عرهم باتباع تعليمات مكاتب اخلدمة 
امليداني���ة في اخلروج م���ن املخيمات باجتاه منطق���ة اجلمرات أيام 
)10-11-12-13( إل���ى مكة املكرمة ومنى ف���ي املواعيد احملددة، 

حفاظًا على سالمتهم.
وضع برنام���ج التفويج في مخيمات منى املوضح ملواعيد الرمي يوم 	•

النفرة الذي تقرر حلج���اج كل مخيم، وموعد وصول احلافالت التي 
تنقل احلجاج إلى مكة املكرمة.

التأكيد عل���ى مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة لكل مؤسس���ة بالقيام 	•
بتوعي���ة احلجاج ب���دءًا من وصولهم إلى مكة املكرمة، وتس���تمر في 

مشعر منى خالل أيام التشريق.
التأكيد على العاملني في مكاتب اخلدمة امليدانية بالتمركز في املخيم 	•

ي���وم النفرة إلى مكة املكرمة واإلش���راف عل���ى تفويج حجاجهم في 
املوعد احملدد.

توفي���ر عدد من مكبرات الصوت باملخيم للتأكيد على احلجاج مبوعد 	•
تفويجه���م جلس���ر اجلمرات، وموع���د مغادرة احلاف���الت من مواقع 

مخيماتهم.
توزيع امللصق اخلاص بالوقت احملدد لرمي اجلمرات وتسليمه ملكاتب 	•

اخلدمة امليدانية لتوزيعه على مساكن احلجاج مبكة املكرمة.
جتهيز لوحات إرش���ادية مح���دد فيها رقم مكتب اخلدم���ة امليدانية 	•

(المطوفون ــ األدالء ــ الوكالء ــ الزمازمة)
الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف

وزارة احلــج

مبواعيد رمي اجلمرات املعتمدة فـي جدول التفويج
.حر�سًا على راحتكم

اإ�سطحاب الأطفال وحمل الأمتعة
.عند التوجه اإلى امل�سجد احلرام اأو رمي اجلمرات

.برخ�سة التوكيل لرمي اجلمرات لكبار ال�سن واملر�سى

مب�سعر منى اإلى اليوم الثالث ع�سر هو
.املوافق لل�سنة النبوية وفيه زيادة للأجر

.الذهاب اإلى امل�سجد احلرام ملا بعد اأيام الت�سريق

.التام بجدول رحلت القطار

.لب�س اأ�ساور القطار

..الإلتزام

..عــــــدم

..الأخـــذ

..البــقــاء

..تاأجيل

..الإلتزام

..�سرورة
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ــــوي  ــــوع ــــت ــــــب ال ــــــان ـــف اجل ـــي ـــث ـــك ت
تفويج  مبــواعــيــد  والــتــقــيــد  لــلــحــجــاج 
ــــرات ــــم احلـــــجـــــاج إلــــــى جـــســـر اجل

احلــجــاج ــات  ــغ ل بجميع  تــوعــويــة  نــشــرات 

ـــــاح لـــرمـــي  ـــــت ـــــت امل ـــــوق تــــوضــــيــــح ال
اجلـــمـــرات وعـــدم اصــطــحــاب األطــفــال 
ــة  ــرك ــح ــت ــــكــــراســــي امل واألمــــتــــعــــة وال

ورقم الفوج بألوان وش���عار كل مؤسس���ة، يحمل على أعمدة مرتفعة، 
تس���تخدم في تفويج حجاج كل مكتب خدم���ة ميدانية من املخيم إلى 
جسر اجلمرات، وحتركهم على هيئة جماعات، ولتسهيل مراقبة التزام 

مكاتب اخلدمة امليدانية ببرنامج التفويج.
تعريف املكلفني بتنفيذ التفويج داخل كل مكتب خدمة ميدانية باألدوار 	•

وامله���ام املطلوبة منهم واملس���ارات التي سيس���لكونها وفق���ًا لبرنامج 
التفويج.

إعداد إحصائية بأعداد احلجاج وجنسياتهم ومكاتب اخلدمة امليدانية 	•
واملوق���ع، إضافة إلى إع���داد مخططات توضح توزي���ع احلجاج على 

املخيمات حسب البرنامج الزمني واملسارات التي يسلكها احلجاج.
إعداد خطة طوارئ يتم العمل بها في حاالت الطوارئ أثناء التفويج ال 	•

قدر الله، بالتنسيق مع الشؤون العامة بكل مؤسسة.
أم���ا اإلطار الزمن���ي الذي مت فيه تنفي���ذ برنامج التفويج إلى جس���ر 
اجلمرات، فقد جاء على ثالث مراحل: األولى بدأت يوم 1436/6/15ه�، 
وهي للتنس���يق مع مكاتب ش���ؤون احلج، واملرحلة الثانية كانت بتاريخ 
1436/11/15ه����، للقيام بتوعي���ة احلجاج، واملرحل���ة الثالثة كانت 
بتاري���خ 1436/12/10ه�، وهو املوعد الفعل���ي خلطة تفويج احلجاج 

إلى جسر اجلمرات.

خمسة طوابق
يبلغ طول منش���أة اجلم���رات 950 مترًا وعرضه 80 مت���رًا، ويتألف من 
خمس���ة طوابق يبلغ ارتف���اع كل طابق 12 مترًا، ول���ه 12 مدخاًل و12 
مخرج���ًا م���ن االجتاهات األربع���ة، باإلضافة إلى مناف���ذ للطوارئ على 

أساس تفويج 300 ألف حاج في الساعة.
كما يش���تمل عل���ى كاميرات مراقبة تعمل باس���تمرار ف���ي جميع أنحاء 
املنش���أة وفي منطقة تدفق احلشود، لتس���هم في مراقبة حركة احلجاج، 
ونقل صورة مباشرة ملس���اعدة الفريق املساند للجسر، وتعزيز السالمة، 
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وزارة احلــج

الحج عبادة.. وسلوك حضاري

LE RESPECT ...

NE PAS ...

Prendre ...

VEUIILEZ ..

REPORTER

Mon frere li pelerin / ma soeur la pelerine
Pour votre propre sécurité et votre bien-etre, nous vous conseillons 

de suivres ces procédures:

Pour votre commodité, la lapidation des Djama-
rates devrait etre a l heure selon l horaire de re-
groupement.

Ne pas etres accompagné d engants ou de bagag-
es au moment de se diriger vers la Mosquée 
Sacrée ou de la lapidation des steles.

Recommendation pour les personnes agés et les 
malades de déléguer une personnepour la
lapidation des steles.

Rester a Mina jusqu au 13 eme jour, ce qui
correspond a la voix prophétique et augmente la 
récompense du pelerin.

Retarder le départ vers la Mosquées
Sacrée apres les jours de Tashriq.
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(المطوفون ــ األدالء ــ الوكالء ــ الزمازمة)
الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف

وزارة احلــج

الحج عبادة.. وسلوك حضاري

` ` `

`

`

`

` `
`

`

`

'

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

'

'

'

For Your own convenience, stoning of the Jamarat 
should be on time according to the grouping schedule.

Children are not allowed and no luggage should be 
carried during (Hajj) period.

Take advantage of the authorization in stoning
Jamarat on behalf of the sick and elderly.

Increase your good deeds by adhering to the
prophet’s sunnah and staying in 13th of Zulhijah.

Postpone going to Al-Hram until after
Tashreeq days.

Be punctual for the train schedule

It is very important to wear the train bracelet.

Abide ...

My Brother/sister the pilgrim
For your own safety please follow these stepsprocedures:

Avoed ...

Consider ...

Staying in Mina ...

Postpone ...

Punctuality ...

Important ...

1

2

3

4

5

6

7

�إجنليزي
Inglish

(المطوفون ــ األدالء ــ الوكالء ــ الزمازمة)
الهيئة التن�سيقية ملوؤ�س�سات اأرباب الطوائف

وزارة احلــج

الحج عبادة.. وسلوك حضاري

وتوفي���ر اخلدمات الطبية العاجلة عند احلاجة، كما يوجد مهبط للطائرات 
املروحية حلاالت الطوارئ.

ويحتوي مش���روع منش���أة اجلمرات أيض���ًا على نظ���ام تكييف، معزز 
برشاش���ات مياه تس���اعد على تلطيف اجلو والتقلي���ل من درجة احلرارة 
إلى حوالي 29 درجة مئوية، وفي املس���توى اخلامس من املنش���أة متت 
إضاف���ة مظالت كبيرة لتغطية كل موقع من مواقع اجلمرات الثالث، وذلك 
لتعزيز راحة احلجاج وحمايتهم من أشعة الشمس، واستغرق تنفيذ هذا 
املشروع عدة سنوات، أخذ في االعتبار أن ال تؤثر عملية البناء على حركة 

أداء املناسك خالل فترة جتهيز املوقع والبناء.
كما رافقت مش���روع تطوير منش���أة اجلمرات تنفيذ مشاريع جديدة في 
منطقة اجلمرات ش���ملت إعادة تنظيم املنطقة وتسهيل عملية الدخول إلى 
اجلس���ر عبر توزيعها على 6 اجتاهات، منها 3 من الناحية اجلنوبية، و3 
من الناحية الشمالية، وتنظيم الساحات احمليطة بجسر اجلمرات لتفادي 
التجمعات بها والسيطرة على ظاهرة االفتراش حول اجلسر، إلى جانب 
مس���ارات احلجاج. وس���اعد املش���روع على تنظيم وتخصيص األماكن 
املناس���بة للخدمات مثل األغذية وأماكن احلالقة ودورات املياه واخلدمات 

الطبية واإلسعافية وقوات الدفاع املدني واألمن العام.
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خلدمة  متنوعة  برامج  شملت  التي  التشغيلية،  خططها  إعداد  يف  علميًا  منهجًا  الطوائف  أرباب  مؤسسات  تتبع 

حجاج بيت اهلل احلرام، وقد خصصت كل مؤسسة برنامجًا للشؤون العامة والطوارئ والسالمة، حدد له الكثير من 

املهام والتي منها توافر فرق العمل وجاهزيتها لتلبية احتياجات احلجاج، وتوافر التجهيزات واآلليات..

مكة المكرمة: الرفادة

دشنته الهيئة التنسيقية في موسم حج 1435هـ

الشؤون العامة والطوارئ.. 
سالمة وأمن الحجاج أواًل

الملف
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سلم  أعـــلـــى  يف  ــة  ــي ــح ــص ال اخلــــدمــــات 
ــــويــــات بـــرنـــامـــج الــــشــــؤون الــعــامــة أول

تأتي اخلدمات الصحية في أعلى س����لم أولويات برنامج الشؤون العامة 
والس����امة والطوارئ، الذي ضمنته )مؤسس����ات أرب����اب الطوائف( في 
خططها التش����غيلية، وتهدف لتوفير جميع اإلمكانات البش����رية واآلليات 
لنقل املرضى في زمن قياس����ي من مقر مجموع����ة اخلدمة امليدانية إلى 
املستش����فيات أو مكاتب ش����ؤون احلجاج الطبية في غير أوقات الذروة. 
واالنته����اء من عملية نقل الوفيات. وكذلك توقع االنتهاء من نقل احلاالت 
املتحس����نة من املستش����فيات أو مكاتب ش����ؤون احلج����اج الطبية إلى 
مقر س����كنهم. ومن املهام أيض����ًا متابعة نقل احلجاج املتحس����نني من 
املستشفيات ألداء فريضة احلج، وذلك بالتنسيق مع الشؤون الصحية.

وفي موسم حج العام املاضي 1436ه� مت وضع محاور وآليات للتنفيذ، 
وتقس����يم العمل على )6( س����ت مراحل، ومت تنفيذ املرحلة األولى خال 

الفترة من 1436/9/1ه� إلى 1436/10/15ه�، وفيها مت:
<  اختيار املساعدين واملشرفني.

<  اإلعان عن الوظائف الختيار فريق العمل. 

<  اختيار العاملني املتقدمني ممن سبق لهم العمل في املجال نفسه.

واملرحل����ة الثاني����ة مت تنفيذه����ا خال الفت����رة م����ن 1436/10/15ه�، 
واستمرت حتى 1436/10/30ه�، وفيها مت:

<  التنس����يق م����ع اجلهات ذات العاق����ة )وزارة احل����ج، ووزارة الصحة، 

وإدارة األحوال املدنية، واألمن العام(.
<  التنس����يق مع وزارة احل����ج ووزارة الصحة بخصوص مندوبي الصحة 

باملستشفيات احلكومية مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
<  التنسيق مع إدارة األحوال املدنية إلصدار شهادات الوفاة.

<  التنسيق مع األمن العام بخصوص حاالت احلجاج اجلنائية.

<  حتقيق س����رعة إنهاء إجراءات احلجاج املتوفني وترحيل جثامينهم إلى 

بادهم حسب رغبة ذويهم، وذلك بالتنسيق مع قنصليات بادهم.
أم����ا املرحل����ة الثالثة والتي ج����رى فيها متابعة وقب����ول ملفات املتقدمني 
للعم����ل باللجنة، فقد مت تنفيذها خال الفترة من 1436/11/1ه�، حتى  

1436/11/15ه�، وفيها مت:
<  اختيار الكفاءات الوطنية املؤهلة للعمل.

<  اختيار الكفاءات الوطنية ممن سبق لهم العمل وميلكون من اخلبرة ما 

يكفل حسن سير العمل. 
وفيم����ا يتعلق بالتنس����يق مع مجموع����ات اخلدمة امليداني����ة، فقد مت في 
املرحل����ة الرابعة الت����ي بدأت ف����ي 1436/11/1ه�، واس����تمرت حتى 

تــوفــيــر جــمــيــع اإلمـــكـــانـــات الــبــشــريــة 
قياسي زمــن  يف  املــرضــى  لنقل  واآللــيــات 
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تــوفــيــر جــمــيــع اإلمـــكـــانـــات الــبــشــريــة 
قياسي زمــن  يف  املــرضــى  لنقل  واآللــيــات 

اخلدمات الصحية وتعاونها مع املؤسس����ة ممثلة في قس����م اخلدمات 
الصحية.

دليل إرشادي
وقد مت إعداد دليل لتسلسل إجراءات برنامج اخلدمات الصحية. كما 
أن م����ن أهم األعمال املناطة بهذا القطاع، مهمة إرش������اد التائهني، 
التي تهدف الس����تقبال احلالة وتقدمي واج����ب الضيافة لها. ومحاولة 
التعرف على املجموعة وعنوانها س����واء من البطاقة أو من األس����ورة. 
والقي����ام بإيصال احلالة التائهة بأس����رع وقت ممكن حس����ب أوقات 
ال����ذروة في املنطقة املركزية. وتس����لم احلاالت التي لم يس����تدل على 
عنوانها ملكتب ش����ؤون احلجاج التابعة لها. وقد مت أيضًا وضع عدة 
مح����اور وآليات للتنفيذ وزعت على مراح����ل، وفي املرحلة األولى التي 
متت خال الفترة من 1436/9/1ه����� وحتى 1436/10/15ه�، مت 
اختيار اجلهاز اإلداري، واختيار املساعدين واملشرفني. واإلعان عن 
الوظائف الختيار فريق العمل املناس����ب. واختيار العاملني ممن سبق 

لهم العمل باللجنة.
وف����ي املرحل����ة الثاني����ة الت����ي مت����ت أعماله����ا خ����ال الفت����رة م����ن 
1436/10/15ه� وحتى 1436/10/30ه�، مت التنسيق مع اجلهات 
ذات العاق����ة: )وزارة احلج، ومراكز إرش����اد التائهني، واألمن العام، 
والكش����افة(، والتنس����يق مع وزارة احلج فيما يخص برنامج إرش����اد 
التائه����ني وجتهيز برامج العمل. والتنس����يق مع األمن العام في تقدمي 
اخلدمات والتسهيات خلدمة احلجاج التائهني. والتنسيق مع الكشافة 
لتحديد طريقة العمل والبرنامج املعد لفترة املش����اعر املقدسة: )عرفات 

1437/1/15ه�، ومن أهم أعمالها:
<  تزوي����د مجموعات اخلدمة امليدانية باملنظوم����ة اإلدارية املتعلقة باحلجاج 

وما يتعلق بصحتهم.
<  تعيني عضو خاص في كل مجموعة مسؤواًل عن الشؤون العامة وتزويده 

بأنظمة وزارة احلج واملؤسسة التي يتبع لها واجلهات ذات العاقة املعتمدة 
لتقدمي أفضل خدمة للحجاج.

كما خصصت املرحلة اخلامسة ملتابعة سير العمل باللجنة في مكة املكرمة 
واملشاعر املقدسة، وبدأت أعمالها في 1436/11/15ه�، واستمرت حتى 

1437/1/30ه�، وفيها:
<  مراقبة ومتابعة آليات اللجنة من حيث جاهزيتها وصاحيتها للعمل.

<  تعيني وحتديد مسؤوليات العاملني باللجنة كل فريق على حدة.

<  متابعة إعداد إحصائية باملرضى واملنومني واملتحسنني واملتوفني يوميًا.

<  متابعة إصدار شهادات الوفاة مع إدارة األحوال املدنية.

<  إعداد تقرير يومي عن نش����اطات اللجنة ورفعه لرئيس الش����ؤون العامة 

بكل مؤسسة، والذي بدوره يقوم برفعه لرئيس مجلس اإلدارة ولنائبه.
واملرحلة السادسة يتم فيها إعداد التقرير النهائي وتقدميه، وفيها يتم:

<  جم����ع اإلحصائي����ات النهائية اخلاصة باملرضى واملتحس����نني واملتوفني 

وإدخالها في برنامج وقوعات احلجاج.
<  رف����ع تقرير عن مجموع����ات اخلدمة امليدانية وم����دى تعاونها في تقدمي 
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ـــاج  ـــج ـــن احل ـــاك ـــس ـــى م ـــل ـــف ع ـــش ـــك ال
ــر وســـائـــل الــســالمــة ــوف ــد مـــن ت ــأك ــت وال

– منى – مزدلفة(.. وتوفير عدد من الكراس����ي املتحركة للحجاج العجزة 
واملرضى وكبار السن.

واملرحلة الثالثة متت خال الفترة من 1436/10/20ه� واستمرت حتى 
1436/10/30ه�، وفيها مت التنس����يق مع مكاتب ش����ؤون احلجاج بعد 

اعتمادها من وزارة احلج. 
أم����ا املرحل����ة الرابعة فق����د مت تنفيذه����ا م����ن 1436/11/1ه� وحتى 
1436/11/10ه�، وفيها مت التنس����يق م����ع مجموعات اخلدمة امليدانية 
وتزويدهم باملنظومة اإلدارية املعتمدة واملتعلقة ببرنامج إرشاد التائهني. 
وفيما يختص مبتابعة وقبول املتقدمني للعمل في اللجنة، فقد مت في املرحلة 
اخلامس����ة خال الفترة من 1436/9/1ه� وحت����ى 1436/10/15ه�، 

وفيها مت:
<  اختيار الكفاءات الوطنية ذات الشهادات العليا واستقطابهم للجنة.

<  اختيار الكفاءات الوطنية ذات اخلبرة ممن سبق لها العمل باللجنة.

<  تعي����ني مترجمني من جميع لغات حجاج املؤسس����ات للمس����اعدة في 

التخاطب مع احلجاج.

ويتم متابعة س����ير العمل باللجنة في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة في 
املرحلة السادس����ة التي بدأت أعمالها بتاريخ 1436/11/1ه�، وتستمر 
حت����ى 1437/1/15ه�، وفيها يت����م متابعة ومراقبة آلي����ات اللجنة من 
حيث اجلاهزية وصاحيتها للعمل. وتعيني وحتديد مس����ؤوليات العاملني 
باللجن����ة؛ كل فري����ق على حدة. وإع����داد وجتهيز املطبوع����ات اخلاصة 
باللجن����ة. واس����تام مراكز إرش����اد التائهني اخلاصة باملؤسس����ة مبكة 
املكرمة واملش����اعر املقدس����ة والعمل على جتهيزها. وإعداد إحصائيات 

يومية عن سير العمل.
وُخّصصت املرحلة الس����ابعة إلعداد التقري����ر النهائي وتقدميه وتنفيذه، 
وبدأت أعمالها بتاريخ 1437/1/20ه� وتستمر حتى 1437/1/30ه�، 
وفيها سيتم إعداد اإلحصائية النهائية، ورفع تقرير بإيجابيات وسلبيات 
اللجن����ة وتعاون اجلهات ذات العاقة معه����ا، ورفع تقرير عن مجموعات 
اخلدم����ة امليدانية ومدى تعاونها في تقدمي املس����اعدة والتعاون مع جلنة 

إرشاد التائهني.

السالمة والطوارئ
يهدف وجود مشرفي الس����امة في مخيمات احلجاج إلى متابعة تطبيق 
الس����امة في املخيمات، والس����يطرة األولية على احلوادث التي تقع في 
املخيم الذي يعمل به عن طريق االستخدام األمثل ملعدات أجهزة السامة 
واإلطفاء، وإرشاد احلجاج وتوعيتهم إلى كل ما يحقق أمنهم وسامتهم 

داخل املخيم وخارجه.
ومن مهام مش����رفي الس����امة الذي حرصت مؤسس����ات الطوافة على 

وجوده في مكة املكرمة أو في املخيمات، في عرفات أو مشعر منى:
• الكشف على مساكن احلجاج والتأكد من توفر وسائل السامة.

• عند تدوين أي ماحظة على أي مسكن للحجاج يتم متابعة احلالة حتى 
االنتهاء منها قبل وصول احلجاج إلى املبنى.
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اخلاصة  ـــاد  اإلرش مــراكــز  مــواقــع  معرفة 
ــــج ومــــواقــــع مــجــمــوعــات  ـــــــوزارة احل ب
اخلــــدمــــة املـــيـــدانـــيـــة لـــكـــل مــؤســســة

التعــرف علــى مواقــع خراطيــم اإلطفاء 
وطفايــات احلريــق وكيفيــة اســتخدامها

• معرفة مواقع مجموعات اخلدمة امليدانية التابعة لكل مؤسسة.
• معرفة مواقع مراكز اإلرشاد اخلاصة بوزارة احلج.

• التصرف بهدوء وعدم االرتباك ومعاجلة األمر بحنكة.
• توجي����ه احلجاج نحو مخارج الطوارئ في حالة حدوث طارئ ال س����مح 

الله.
• عدم السماح باالفتراش أمام مخارج الطوارئ.

• التع����رف عل����ى مواق����ع خراطي����م اإلطفاء وطفاي����ات احلري����ق وكيفية 
استخدامها.

• إزالة مس����ببات احلرائق واحلوادث داخ����ل املخيمات عن طريق التعقيب 
املس����تمر على أجزاء املخيم كاملطبخ واخلي����ام واملمرات، والتأكد من عدم 

وجود مسببات احلرائق.
• التنسيق مع املسؤولني في الدفاع املدني حول معرفة الشروط واملتطلبات 

اخلاصة بالسامة.
• التعرف على مخارج الطوارئ.

• التدخل في حالة حدوث حريق ال س����مح الله للس����يطرة عليه بالوس����ائل 

املتاحة في املخيم.
• توعية احلجاج عن طريق مخارج اإلطفاء بعد االنتهاء من استخدامها.
• التأكد من إعادة األوضاع في املخيم بالشكل الذي يتفق مع متطلبات 

السامة.
• منع اس����تخدام الغاز املس����ال نهائيًا وإباغ الدف����اع املدني عن أي 

أسطوانة يتم العثور عليها.
• منع استحداث التوصيات والتمديدات الكهربائية.

وتهدف اخلطة الرئيس����ة الت����ي نفذتها مؤسس����ات الطوافة من خال 
برنامج )الس����امة والطوارئ(، إلى متكني حجاج بيت الله احلرام من 
أداء مناس����ك احلج باملش����اعر املقدس����ة في راحة وطمأنينة وسامة، 
ووضع اخلطط الازمة للمحافظة على سامة احلجاج منذ وصولهم إلى 
مكة املكرمة وحتى مغادرتهم لها، وس����رعة معاجلة املشكات الطارئة 
التي حتدث خال املوس����م، ومتابعة مجموع����ات اخلدمة امليدانية في 
تطبيق اإلجراءات الوقائية للس����امة في مخيمات احلجاج ومساكنهم، 
ومس����اندة مجموعات اخلدمة امليدانية في إخ����اء احلجاج إلى مواقع 
آمن����ة عند حدوث أي طارئ، إضافة إلى الرقي بخدمة حجاج بيت الله 

احلرام وتلبية جميع احتياجاتهم.
أم����ا فيما يخ����ص آلية التنفي����ذ التي اتبعتها مؤسس����ات الطوافة في 
هذا البرنام����ج، فقد بنيت على اخلطة العامة للدفاع املدني في حاالت 
الط����وارئ باحلج، وعرضها عل����ى مركز العمليات والط����وارئ بوزارة 
احلج، والتنس����يق مع مس����ؤولي الوزارة في كل ما يتعلق باخلطة، ثم 

تشكيل جلان في كل مؤسسة للطوارئ والسامة.
جديد بالذكر أن جميع املؤسس����ات كان لديها مندوبني مبستش����فيات 

العاصمة املقدسة، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة.
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الملف

حلجاج  خدماتها  تقدمي  على  ال��ط��وائ��ف  أرب���اب  مؤسسات  حت��رص 
كل  تسخير  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  م��س��ت��وى،  أع��ل��ى  ع��ل��ى  احل����رام  اهلل  ب��ي��ت 
املهنيني  من  كبيرة  مجموعة  تضم  التي  والبشرية  املادية  إمكاناتها 
فريضة  ألداء  احلجاج  خلدمة  االختصاصني  واملوظفني  والتقنيني 
إلى  الوصول  تضمن  التي  البرامج  من  العديد  بتنفيذ  فقامت  احل��ج، 
الكاملة  االستفادة  خ��ال  من  اخل��دم��ة،  ه��ذه  أداء  يف  مستوى  أفضل 
سياسة  بتعهد  واالل��ت��زام  األداء،  وكفاءة  مستوى  لرفع  التقنية،  من 
احل��رام. اهلل  بيت  حلجاج  املقدمة  اخل��دم��ات  يف  الشاملة(  )اجل���ودة 

مكة المكرمة: الرفادة

)أرباب الطوائف( يلتزمون )التقنية والجودة( 
 في الخدمات المقدمة للحجاج 

ك��ل  يف  داخ����ل����ي����ة  ش���ب���ك���ة  ت���رك���ي���ب 
االستقبال  مب��راك��ز  ورب��ط��ه��ا  م��ؤس��س��ة 
رقمية ات���ص���ال  خ��ط��وط  ط��ري��ق  ع���ن 



ركزت مؤسس���ات أرباب الطوائف على أهمي���ة العمل اجلماعي إلدخال 
التحس���ينات على اخلدمات املقدمة حلجاج بي���ت الله احلرام، من خالل 
تكريس اجلهود للوصول إلى األفضل، وتقدمي خدمات اجلودة التي تغطي 
توقع���ات ضيوف الرحمن أو تفوقها، انطالقًا من أن مفهوم إدارة اجلودة 
الش���املة، يعني أداء العمل بشكل صحيح من املرة األولى، مع االعتماد 
على تقومي املستفيد ملعرفة مدى حتسن األداء، وقد ركزت املؤسسات في 
مس���اعيها لتحقيق قمة األداء، على تعميق مفهوم اجلودة الش���املة لدى 
جميع العاملني في املؤسسات بحيث يصبح الهدف األول املرسوم نصب 

أعينهم.
ومن أهم القيم التي تبنتها مؤسس���ات أرباب الطوائف: اإلميان بضرورة 
التحسني املس���تمر للجودة واعتبار اجلودة عاماًل استراتيجيًا وإعطائها 
االهتمام األكبر في التنظيم، وتوزيع املس���ؤولية عن اجلودة بني األقسام، 
واالهتمام بالعاملني في كل مؤسس���ة وحتفيزهم، ألن إرضاء العميل هو 

نتيجة إلرضاء العاملني فيها.
كما التزمت جميع مؤسس���ات أرباب الطوائف خيار التقنية واالستفادة 
منها ف���ي خدماتها املقدمة للحجاج، فخصصت برامج للحاس���ب اآللي 

والتقني���ة في خططها التش���غيلية، تهدف إلى تقن���ني املعلومات اخلاصة 
مبقدمي اخلدمة واملس���تفيدين منها عن طريق تس���جيلها في احلاسوب، 
وعمل قاعدة البيانات اخلاصة بهم، وتوفير املساندة الفنية الالزمة لتمكني 
جميع القطاعات ومجموعات اخلدمة امليدانية من استخدام البرامج اآللية 
بيسر وسهولة، وتدريب بعض أبناء املساهمني واملساهمات، والعمل على 
إنشاء بوابة إلكترونية في كل مؤسسة ملواكبة مشروع املسار اإللكتروني 

حلجاج اخلارج.

آليات عمل
ولتحقيق تلك األهداف سعت كل مؤسسة للتعاقد مع شركات متخصصة 
في التشغيل والصيانة وإعداد البرامج اخلاصة بجميع القطاعات حسب 
املواصفات املطلوبة، وحتديث وتطوير مواقع املؤسس���ات اإللكترونية على 
شبكة اإلنترنت، لتتماش���ى مع تشغيل وتنفيذ املسار اإللكتروني حلجاج 
اخل���ارج، وحتديث املعلومات وبيانات احلجاج وحفظها في قاعدة بيانات 
كل مؤسس���ة، وإدخال معلومات احلجاج قبل )48( س���اعة من استالم 
البيان���ات، والتأكد من ربط املؤسس���ات إلكترونيًا مع وزارة احلج إلمتام 
علمي���ة تبادل وحتديث بيان���ات احلجاج، من خالل البواب���ة اإللكترونية، 
إضاف���ة إلى التأكد من ربط كل مؤسس���ة إلكترونيًا م���ع مكتب الوكالء 
املوحد بجدة، واملؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة املنورة، والنقابة العامة 
للس���يارات واجله���ات ذات العالقة إلمتام عمل تبادل وتراس���ل البيانات 
تقنيًا، وحتديد الشروط واملواصفات والكميات ألجهزة احلاسوب املطلوبة، 
وكذل���ك األدوات واملعدات الالزمة ألعمال التش���غيل والصيانة، واختبار 

الشبكة الداخلية والتأكد من تشغيلها بفعالية.
ولعل الهدف الرئيس الذي سعت إليه مؤسسات أرباب الطوائف من خالل 
برنامج تقنية املعلومات، يكمن في متابعة تطبيق برامج املؤسسات التقنية، 
س���واء كانت برامج سابقة أو مس���تحدثة، إضافة إلى شبكة معلوماتها، 
لالستفادة منها من قبل األقسام أو اللجان وغيرها، من خالل استخدام 

التقارير  إع��داد 
واإلح��ص��ائ��ي��ات 
ال���ازم���ة ووض��ع 
اخل����������ط����������ط 
ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة 
للمواسم القادمة
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البرامج لرفع مس���توى وكفاءة األداء فيما يخص األعمال واملهام املناطة 
بتلك األقسام واللجان.

وحرصًا من أرب���اب الطوائف على تطوير مراك���ز املعلومات واإلحصاء 
لديها للوصول إلى أفضل خدمة تقدم لضيوف بيت الله احلرام ومنسوبي 
املؤسس���ات، باستخدام أحدث وس���ائل التقنية ملواكبة التطور، وحرصًا 
عل���ى العمل وفق توجيهات والة األمر في هذا البلد الكرمي، حيث وضعت 
جميع املؤسس���ات هدفها األوح���د أمامها وهو االندم���اج في احلكومة 
اإللكترونية، وذلك بتحويل جميع تطبيقاتها على الشبكة العاملية لإلنترنت، 
واستعانت بش���ركات متخصصة في هذا املجال لالستفادة من خبراتها 
من أحدث ما وصلت إليه تقنية املعلومات، وأسندت مهمة التشغيل لفريق 
عم���ل متخصص ذي كف���اءة عالية، وعلى أعلى مس���توى من االحترافية 
واملهنية لتغطية جميع احتياجات العمل. ومتثلت مهام التشغيل في اآلتي:

تطوير األنظمة والبرامج عن طريق فريق عمل متخصص.	•
توفير كوادر بشرية مؤهلة تتمتع بخبرات جيدة ومؤهالت في التخصص 	•

نفسه لتشغيل مراكز املعلومات طوال العام.
صيانة األجهزة الرئيسية وأنظمة التشغيل.	•
صيان���ة أجهزة احلاس���ب والش���بكات الداخلية واخلارجية وش���بكة 	•

االتصاالت بني املؤسسات وفروعها.
عمل األنظمة والبرامج املطلوبة من قبل املؤسس���ات على أن تعمل في 	•

مدة حتددها كل مؤسسة لتكون جاهزة لالستخدام.

تركيب ش���بكة داخلية في كل مؤسس���ة وربطها مبراكز االستقبال عن 	•
طريق خطوط اتصال رقمية.

عمل نس���خ احتياطية لقواعد البيانات والبرامج اخلاصة وحفظها على 	•
أقراص مدمجة.

زيادة عدد فرق عمل التش���غيل وقت الذروة )موس���م احلج(، حس���ب 	•
متطلبات كل مؤسسة.

إع���داد التقاري���ر واإلحصائيات الالزمة، إضافة إل���ى إعداد التقارير 	•
النهائية في كل موسم ووضع اخلطط التشغيلية للمواسم القادمة.

جتهي���ز برامج نقل البيان���ات وجتربتها مع وزارة احل���ج ومجموعات 	•
اخلدمة امليدانية ومراكز االستقبال.

حماية األجه���زة والبرامج من االختراق اخلارجي وتأمني جدار حماية 	•
على سرية املعلومات.

تدريب منس���وبي املؤسس���ات على األنظمة املعمول بها في املؤسس���ة 	•
والتدريب على استخدامات احلاسب اآللي من قبل معاهد متخصصة 

في هذا املجال.

ع���م���ل ن���س���خ اح���ت���ي���اط���ي���ة ل���ق���واع���د 
ال����ب����ي����ان����ات وال������ب������رام������ج اخل����اص����ة 
وح���ف���ظ���ه���ا ع���ل���ى أق���������راص م��دم��ج��ة
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مصطلحات

يكتسب حجاج بيت اهلل احلرام خاصة اجلدد منهم مصطلحات خالل وجودهم يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وعبارات لم يسمعوا 

بها من قبل، وهي أيضًا تتجدد على مسامع احلجاج وألسنة املسؤولني ومنظمي احلمالت مرة كل سنة، فهي مصطلحات خاصة باحلج 

ال تستخدم إال يف أعماله وممارساته املختلفة، وتتنوع بني مصطلحات زمانية ومكانية، وأخرى الستخدامات املنظمني والعاملني، 

إضافة إلى املصطلحات اخلاصة بالنسك.

منى: عبدالرحمن حذيفة

)46( مصطلحًا
 ال تسمع إال في الحج

8 مصطلحات تنظيمية
• التفوي��ج: تنظيم خ���روج احلجاج وحتركهم بطريقة نظامية تبعدهم عن 

االختناقات واالزدحامات واملخاطر.
• الترددية: حترك وسائل النقل من احلافالت في رحالت متكررة في نقل 

احلجاج أكثر من مرة.
• االفتراش: النوم واجللوس في الس���احات العامة والطرقات بصفة غير 

نظامية.

• التصريح: وثيقة رسمية متكن احلاج من ممارسة حجه بشكل نظامي.
• األس��اور: جمع سوارة، وهي عبارة عن تذكرة مفتوحة الستخدام قطار 

املشاعر.
• التصعيد: نقل احلجاج إلى عرفات، س���واء من مشعر منى أو من مكة 

املكرمة.
• املس��ار اإللكتروني: موقع للتس���جيل في حمالت احلج عن طريق وزارة 

احلج.
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21 مصطلحًا للنسك
• اإلحرام: نية الدخول في نسك احلج أو العمرة

• التمت��ع: ه���و اإلحرام بالعمرة في أش���هر احلج، ث���م التحلل منها، ثم 
اإلحرام باحلج في العام نفسه.

• اإلحص��ار: هو كل حابس من ع���دو أو مرض أو غير ذلك، مينع احلاج 
من إمتام نسكه.

• اإلفاضة: انصراف احلجيج بعد انقضاء املوقف في عرفات، قال تعالى: 
}فإذا أفضتم من عرفات{.

• البدنة: ناقة أو بقرة تنحر مبكة قربانا، والهاء فيها للواحدة، ال للتأنيث؛ 
سميت بذلك لسمنها.

• التلبية: مصدر لبى، وأصل التلبية: أن يقول احلاج: لبيك اللهم لبيك.
• العج: وهو رفع الصوت بالتلبية.

• املعضوب: من كان به علة مرضية مزمنة متنعه من أداء مناس���ك احلج، 
فيؤدي عنه غيره.

• باد: من كان من غير أهل مكة من اآلفاق.
• التحلل: ويكون بعد إتيان احلاج بطواف اإلفاضة.

• الثج: سيالن دماء الهدي واألضاحي، وفي احلديث عنه صلى الله عليه 
وسلم: "أفضل احلج العج والثج".

• اإلفراد: هو اإلهالل باحلج وحده، في أشهر احلج.
• القران: أن يحرم للعمرة واحلج في نسك واحد.

• إش��عار الهدي: هو أن يطعن صفحة س���نام اإلبل، وهي مستقبلة القبلة، 
فيدميه���ا، ويلطخها بالدم ليعلم أنها ه���دي وال يختص ذلك باإلبل، وإمنا 

يشمل البقر أيضا.
• االضطب��اع: هو إدخال الرداء حتت اإلبط األمين ورد طرفيه على اإلبط 

األيسر، فيكشف املنكب األمين، ويغطي املنكب األيسر.
• تقلد الهدي: ما يهدى إلى احلرم من النعم )اإلبل، البقر، الغنم..( وعلى 
ه���ذا يكون معن���ى تقليد الهدي: أن يعلق في عن���ق الهدي قطعة من جلد 

وغيره ليعلم أنه هدي.
• الرمل: بفتح الراء وامليم، الهرولة، وهو املش���ي في الطواف سريعا، مع 

مقاربة اخلطو من غير وثب.
• فدية األذى: ما يقدم لله تعالى جزاء ارتكاب بعض محظورات اإلحرام: 

كلبس املخيط، ومس الطيب ونحو ذلك.
• إهالل: وهو التلبية باحلج أو العمرة عند اإلحرام.

• جتليل: أن يكسو احلاج هديه بجل )كساء( من أرفع ما يقدر عليه من 
الثياب، ويشق فيه موضع السنام.

• التضلع: تضلع مبعنى امتأل ش���بعا وربا حتى بلغ املاء أضالعه ويكون 
في شرب مياه زمزم.

• اخلدم��ات اإلضافي��ة: مجموعة من املمي���زات تقدمها احلمالت مبقابل 
مادي إضافي.

9 مصطلحات زمانية 
• يوم الزينة: هو اليوم الس���ابع من ذي احلجة وسمي بذلك ألنهم كانوا 

يزينون محاملهم.
• يوم التروية: يوم الثامن، س���مي بذلك ألن الناس كانوا يرتون فيه من 

املاء تزودا للخروج ملنى وعرفة.
• يوم عرفة: يوم التاس���ع من ذي احلجة، سمي بذلك ألن الوقوف بعرفة 

ميكثون فيه.
• يوم النحر: هو اليوم األول من أيام العيد سمي بذلك ألن األنعام تذبح 

وتنحر في هذا اليوم.
• يوم القر: القر مأخوذ من القرار، ويوم القر هو اليوم التالي للنحر، وهو 

11 من ذي احلجة.
• يوم الرؤوس: هو ثاني أيام التشريق، ألنهم يأكلون في رؤوس األضاحي.
• ي��وم النف��ر: وهو اليوم الذي ينفر الناس فيه من منى، ويس���مى النفر 

األول، وهو يوم 12 من ذي احلجة.
• يوم الصدر: يوم الثالث عشر من ذي احلجة، ويسمى يوم النفر الثاني، 

والصدر في اللغة نقيض الورد.
• أيام التش��ريق: هي جتمع أيام الفر والنفر والصدر، وسميت بالتشريق 

ألنهم يشرقون فيها األضاحي.

8 مصطلحات مكانية
• األبطح: هو املكان الذي بني مكة ومنى، سمي بذلك النبطاح الوادي فيه 

واتساعه، ويقال له: احملصب واملعرس.
• جبل الثور: اس���م جبل مبكة، فيه الغار الذي اختفى فيه الرس���ول وهو 

في طريق هجرته إلى املدينة.
• اجلحفة: قرية كبيرة على طريق املدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر 

والشام واملغرب.
• اجلعرانة: ماء بني الطائف ومكة، نزلها النبي ملا قسم غنائم هوازن بعد 

رجوعه من غزوة حنني وأحرم منها.
• اجلمرات: مكان رمي اجلمار الثالث: اجلمرة األولىوالوسطى والكبرى، 

وتسمى جمرة العقبة، وهي في آخر منى.
• احلطيم: اختلفوا بتعيني مكانه، واألقرب أنه حجر إس���ماعيل، س���مي 

بذلك ألنه احتطم وقطع من الكعبة.
• اخلي��ف: بفتح اخلاء وس���كون الياء، وهو ف���ي اللغة ما انحدر من غلظ 

اجلبل وارتفع عن مسيل املاء.
• ذات عرق: مهل أهل العراق وخراس���ان، س���ميت بذلك ألن فيها عرقا، 

وهو اجلبل الصغير.
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تدريب

من  الرحمن  ضيوف  خدمة  يف  تعمل  التي  البشرية  كوادرها  وتدريب  بتأهيل  االهتمام  التشغيلية،  احلج  وزارة  خطة  مالمح  أهم  من  إن 

 – وبإشرافها  مظلتها  حتت  تعمل  التي  املؤسسات  أو  ال��وزارة  ملوظفي  س��واًء   - امليدان  يف  العاملني  جميع  وباألخص  ومعتمرين،  حجاج 

دورات  يف  انخراطه  بعد  إال  والزيارة،  والعمرة  احلج  مجاالت  يف  بالعمل  موسمي  أو  دائم  موظف  ألي  السماح  عدم  على  التشديد  مع 

على  منها  األول  يركز  رئيسية،  محاور  ثالثة  الدورات  هذه  تتناول  أن  وعلى  واقتدار،  كفاءة  بكل  عمله  ملمارسة  تؤهله  متنوعة  تدريبية 

املواقع  بعض  ويف  اآللي،  احلاسب  واستخدام  واإلج��راءات  باألنظمة  اإلملام  أي  املهنية،  باجلوانب  الثاني  احملور  ويهتم  الشرعية،  اجلوانب 

الرحمن، وتكريس مفهوم ثقافة  التعامل بأسلوب حضاري مع ضيوف  أي  السلوكي،  الثالث يركز على اجلانب  واحملور  أكثر,  أو  بلغة  اإلملام 

احلجاج.  رضا  لقياس  ومعايير  اخلدمة  أداء  لقياس  كمية  مؤشرات  حتديد  مع  العمل،  ضغوط  ظل  يف  حتى  االستقبال  وحسن  الضيافة 

جدة: الرفادة

منهج تدريبي معتمد لمنسوبي 
مؤسسات أرباب الطوائف

ضمن اهتمام “الحج” بتأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم:
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امل���ن���ه���ج ال���ت���دري���ب���ي مي�����زج ب����ني اخل���ب���رة 
ال���ع���م���ل���ي���ة وال�����ت�����ص�����ور األك������ادمي������ي 
ب��خ��دم��ة احل���اج امل���س���اع���د يف االرت����ق����اء 

أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي امل���وح���د ال���ذي 
م���وس���م احل�����ج وي��ع��د  ك���ث���ي���رًا يف  ي���ب���رز 
م���ن أول����وي����ات م��ه��ن »أرب������اب ال��ط��وائ��ف«

منهج تدريبي
وفي هذا الس���ياق، وّجه معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد 
حجار جميع مؤسسات أرباب الطوائف بضرورة إحلاق منسوبيها 
- والس���يما القياديني منهم - من أعض���اء مجالس اإلدارات، أو 
رؤس���اء مكاتب اخلدم���ة امليداني���ة أو نوابهم، ب���دورات تدريبية 
وتأهيلي���ة، مع التأكيد عل���ى أنه ال مجال لغير املطوف املتدرب في 

األعمال القيادية.
وبالتع����اون والتنس����يق م����ع أحد املراك����ز التدريبي����ة املتخصصة 
واملعتم����دة في مك����ة املكرمة، أال وهو مركز "اخللي����ج"، قدم منهجًا 
تدريبي����ًا بعنوان: "املعايير الرقابية"، اعتمدته وزارة احلج، ووضعته 
ضمن اجلدول الزمني لتدريب املطوفني، هذا باإلضافة إلى عدد من 
البرامج التطويرية التي تس����تهدف منس����وبي مهنة الطوافة إضافة 

إلى مقدمي خدمات العمرة من مؤسسات وشركات.
وه����ذا املنهج التدريب����ي األول املعتمد، ميزج ب����ني اخلبرة العملية 
والتص����ور األكادميي املس����اعد في االرتقاء بخدم����ة احلاج، وذلك 
بعد دراس����ات ش����مولية للوضع التدريبي للمطوفني، ويسلط الضوء 
على خصائص وس����مات الش����خصية املبدعة، بداية بالذكاء والثقة 
والثقافة، بجان����ب القدرة على تنفيذ األفكار اإلبداعية واس����تثمار 
العالق����ات االجتماعية الواس����عة، والش����جاعة في تق����دمي األفكار 

احلديثة والنوعية.
وقام املدرب بالتركيز في احملتوى على صور اإلبداع ومستوياته، 
إضافة إلى الدوافع التي تقرب الشخصية من تقدمي عمل جديد 
ومتطور إبداعيًا، ومنها اجلوانب الذاتية، واخلارجية، واملعنوية، 
إضاف����ة إلى أهمية العم����ل اجلماعي املوحد ال����ذي يبرز كثيرًا 
في موس����م احلج، ويعد من أولوي����ات مهنة الطوافة، إضافة إلى 
تعريف موجز ملهن����ة الطوافة والعصور التي مرت بها منذ القدم 
إلى العهد الس����عودي الذي أوالها كثير من االهتمام، وصاحبه 

كثير من التطورات.

التعريف بالمهنة
وب����دأ هذا املنهج التدريبي احلديث بتعري����ف مهنة الطوافة، وتوضيح 
أنها أول ما عرفت في عهد املماليك األتراك والشراكس����ة، وبدأت هذه 
املهنة اجلليلة تترس����خ من����ذ ذلك احلني، وأصبحت ش����رفًا يحظى به 
القضاة ثم العلماء ثم األعيان والوجهاء من أهل مكة املكرمة س����كان 
البل����د احل����رام، حيث كانت بيوته����م تفتح طوال الع����ام ملن يرغب في 
اإلقام����ة بجوار البيت احلرام ولطالبي العلم، وكان من هؤالء من يقوم 
باملساعدة في خدمة احلجاج الذين يفدون من بلدانهم فيتكلمون معهم 
بلغاتهم ويقومون بطلباتهم ويقضون لوازمهم حسب عاداتهم املعروفة، 
ومع مرور الزمن توسعت قاعدة املطوفني وعرف احلجاج في أقطارهم 
أن مبكة املش����رفة كثيرًا من املطوفني ينتظرون قدومهم واستعداداتهم 
قائم����ة خلدمتهم والترحيب بهم، وأنه كان اختيار املطوف يتم من قبل 
احلاج الذي يسأل عنه في موانئ الدخول إلى األراضي املقدسة، حيث 
كان احلاج يحدد اس����م مطوف معني فيكون من نصيبه ويصبح حتت 
رعايته ومس����ؤوليته الكاملة، كما أن املطوف ومنذ نشأة مهنة الطوافة 
كان علم����ًا بارزًا في مكة املكرمة له مكانته االجتماعية وحصانته التي 
اكتس����بها من عمله وما يؤديه من خدمات جليلة للحاج الذي يأتي من 

بلد عربي أو إسالمي فيستقبله بحفاوة ويودعه بتكرمي. 
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منجزات

نبعت فكرة تأسيس )الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف(، التي انطلقت مسيرتها - مبباركة املسؤولني - قبل نحو عقدين ونصف من 
الزمان، إدراكًا من املسؤولني بأن هذا الشرف العظيم الذي خص اهلل سبحانه وتعالى به كل أفراد »أرباب الطوائف«، وهذه املسؤولية الكبيرة 
امللقاة على عاتق كل طائفة منهم، بل وعلى عاتق كل واحد منهم، واآلمال والتطلعات غير احملدودة املرجوة منهم، حتمت قيام جهة »تنسيقية«، 
لتولي مهام تنسيق أعمال »أرباب الطوائف«، من مطوفني، وأدالء، ووكالء، وزمازمة، وذلك من منطلق أن تعدد هذه املهام وتنوعها يستلزم 
تنسيًقا فاعاًل فيما بينها، درًءا للتضارب يف مناهج العمل وأساليبه، وبني غيرها من جهات وقطاعات تعمل ضمن منظومة احلج، وذات عالقة 
وثيقة بأعماله، ويف الوقت نفسه ملدِّ جسور التواصل املثمر، والتعاون البّناء مع القيادة الرشيدة، واملسؤولني. وكّل ذلك بهدف حتقيق التكامل 
والتناغم املنشود، والذي يؤّدي - بعد توفيق اهلل سبحانه وتعالى - لتنفيذ خّطة احلّج العاّمة بصورة مثالية، ووفق ما ُخطط له، األمر الذي 
ينعكس إيجاًبا على موسم احلج بصفة عامة، ويسهم يف حتقيق هذه النجاحات القياسية وغير املسبوقة التي شهدتها يف السنوات األخيرة.

مكة المكرمة: الرفادة

مستجدات متنوعة يحفل بها سجل منجزات 
)الهيئة التنسيقية(

انطالقًا من حرصها على التنسيق والتعاون والتناغم
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التفعيل والتطوير
من هذا املنطلق.. وبعد تأسيس���ها بنحو )6( س���نوات، ُأعيد تفعيل دور 
»الهيئة التنس���يقية«، وتطوير أدائها؛ لتقوم بامله���ام املُناطة بها منذ ذلك 
التاريخ، ولتحقق - بعون الله وتوفيقه، ثم بدعم املسؤولني في وزارة احلج 
- كثيًرا من املنجزات، وذلك بوصفها اجلهة املختصة بتمثيل املؤسس���ات 
عند قيام اجله���ات احلكومية املعنية بوضع التعليمات والضوابط واللوائح 
املنظمة ألعمال احلج، وتلك التعليمات واللوائح املرتبطة بأنشطة املؤسسات 
الت���ي حتدد أجور اخلدمات املُقّدمة من تلك املؤسس���ات لضيوف الرحمن 
القادم���ني من اخلارج، أو عند احلاجة ملراجعة تعرفة أجور تلك اخلدمات. 
وإعداد البحوث والدراس���ات امليدانية الالزمة لتطوير العمل املهني، وسبل 
تطوي���ر اخلدمات التي تقدمها املؤسس���ات للحجاج، ووس���ائل تقدميها. 
واقتراح النماذج املوحدة جلميع التعاقدات التي تتم بني املؤسس���ات، أو 
تل���ك التي تتم فيما بني املؤسس���ات وبعثات احلج، أو غيرها من اجلهات. 
والتنس���يق فيما بني أعضاء الهيئة واملؤسسات حتقيًقا للتكامل والترابط 
فيما بينها، واستهداًفا لتقوية عوامل املنافسة، وتوثيق عرى الروابط فيما 
بينها، مع األخذ في االعتبار خصوصية كل جهة. والعمل على املش���اركة 
بفض النزاعات التي قد تنشأ فيما بني جميع أبناء السلك، أو أبناء الطائفة 
الواحدة من خالل األجهزة التي تنشئها الهيئة لهذا الغرض، والعمل على 
توثيق املعلومات والبيانات اخلاصة بأنش���طة املؤسس���ات وأعمال احلج، 
وكذلك البيانات اخلاصة بأبناء الطائفة، والتنسيق مع املؤسسات أعضاء 

مجلس الهيئة في هذا الصدد.
وبعون الله وتوفيقه، وبفضل التخطيط الس���ليم والرؤى الثاقبة ملجلس���ها، 
قامت »الهيئة« في الس���نوات املاضية بالتنس���يق واإلشراف املباشر على 
عدد ال يس���تهان به من املشروعات والبرامج واللقاءات، واستطاعت إبراز 
العديد من املش���روعات اخلدمية، والبرام���ج املثمرة التي تهدف في املقام 

األّول إل���ى خدم���ة ضيوف الرحم���ن، كما قامت بالعديد من الدراس���ات 
الهادف���ة لتطوير األعم���ال، واالرتقاء باخلدمات التي تقدمها مؤسس���ات 

أرباب الطوائف لضيوف الرحمن.

الرؤية والرسالة
وجتس���يدًا لرؤيتها: )بالتنس���يق نتكامل لتقدمي أقص���ى الرعاية لضيوف 
الرحمن(، وكذلك من رس���التها: )نحن الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب 
الطوائف )املطوفون - األدالء – الوكالء - الزمازمة( نعمل س���وّيًا وبروح 
الفريق الواحد نحو تنسيق فاعل بني مؤسساتنا، وفيما بيننا وبني اجلهات 
احلكومية واخلاصة، التي تهتم بشؤون خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت 
الله احلرام، مبا ميكننا - وبش���كل متكام���ل - من تقدمي أقصى الرعاية 
لهم، وابتغاء مرضاة الله عز وجل، والعمل على رعاية مصالح املؤسسات، 
واملس���اهمني فيها، مستلهمني توجيهات املسؤولني في حكومتنا الرشيدة، 
مواكب���ني للتطورات التقنية احلديثة في كل مجاالت اخلدمات، وأس���اليب 
إدارته���ا، مع احملافظة عل���ى أصالة وعراقة امله���ن، ومراعاة خصوصية 
كل مؤسس���ة(، فقد وفق الله س���بحانه وتعالى مجلس الهيئة التنس���يقية 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف، لتحقيق كثير م���ن املنجزات خالل الفترة من 

1436/06/17ه� إلى 1436/11/15ه�، والتي يتمثل أبرزها في: 
<  االجتم���اع مع فرع وزارة العم���ل مبنطقة مكة املكرمة، حيث مت االتفاق 

على آلية عمل خاصة باإلعارة للعمالة املوسمية ملؤسسات الطوافة ومكتب 
الزمازمة ومكتب إرشاد احلافالت، ومت بدء العمل الفعلي مبوجبها.

<  االجتماع مع اإلدارة العامة للشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة، ومت 

بحث مشكلة مندوبي املؤسسات باملستشفيات، ومقترح آلية عمل جديدة.
<  االنتهاء من موضوع إدخال حزم خدمات حجاج تأشيرات املجاملة في 

البوابة اإللكترونية للوزارة من قبل مؤسس���ات الطوافة، وفق توجيه وكيل 
الوزارة لشؤون العمرة املشرف العام على مشروع املسار اإللكتروني.

<  االنتهاء من مركز بيانات الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، 

ليقوم معالي وزير احلج بافتتاحه.
<  تنفيذ برنامج التطويف املركزي للمؤسس���ات: )مؤسسة مطوفي حجاج 

جنوب شرق آسيا، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، 
والدول العربية(، والذي يس���تهدف أكثر م���ن )600( ألف حاج، وبتكلفة 

جتاوزت املليون ريال.
<  االنتهاء من تدريب مجموعات ومكاتب اخلدمة امليدانية متهيدًا حلصولهم 

على رخص تطويف من الرئاس���ة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد 

العمل  وزارة  ــرع  ف مــع  »الــهــيــئــة«  اتــفــاق 
عمل  آلية  على  املكرمة  مكة  مبنطقة 
ــة املــوســمــيــة ــال ــم ــع ـــارة ال ـــإع خــاصــة ب

توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة التنسيقية 
ــف والــنــقــابــة  ــوائ ــط ــــاب ال ملــؤســســات أرب
اإلجـــراءات لتسريع  للسيارات  العامة 
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النبوي الشريف، وبتكلفة تتجاوز )200( ألف ريال.
<  التسجيل في البوابة اإللكترونية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

باسم الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، وجاري استكمال ما 
يلزم حيال منح الهيئة تصريح تنظيم رحالت سياحية بالداخل.

<  االنته���اء من الالئح���ة التنظيمية للهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف املعتم���دة من معالي وزي���ر احلج، ويجري ف���ي الوقت احلالي 
استكمال إصدار الالئحة التنفيذية.

<  مت إص���دار كتيب الس���ير الذاتي���ة ومعلومات أعض���اء مجالس إدارة 

مؤسس���ات أرباب الطوائف في الدورة االنتخابية اجلديدة، وتنفيذ امللتقى 
التعريفي.

<  تشكيل عدد )6( جلان ذات الصلة املباشرة باخلدمات املقدمة ملؤسسات 

أرباب الطوائف، منبثقة عن مجلس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 
الطوائ���ف، وفق جداول عمل زمنية ومواضيع مبرمجة لدراس���تها والرفع 

ملخرجاتها ملجلس الهيئة.
<  بن���اًء عل���ى توجيهات معالي وزير احلج، مت تق���دمي مقترح لتحديث آلية 

انعقاد اجلمعيات العمومية، ومت الرفع به ملعاليه بعد التنسيق مع اجلهات 
املختصة بالوزارة.

<  التوقي���ع على مذك���رة تفاهم بني الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف والنقابة العامة للس���يارات لتس���ريع إجراءات محاسبة مرشدي 
املشاعر املقدسة، وعدم تعطيل صرف مستحقاتهم.

<  االنته���اء من تهيئة برنامج تأهيل متعه���دي اخلدمات إلكترونيًا، والذي 

يتضم���ن معلومات ع���ن اجلهات املقدمة للخدمات املس���اندة مثل التغذية 
ونصب اخليام وبقية اخلدمات املساندة.

وقد أثمر هذا التواصل والتنسيق الكبير والتعاون البناء والتناغم امللحوظ 
بني »الهيئة« ومؤسسات أرباب الطوائف من جهة، وبني »الهيئة« واجلهات 
ذات العالقة بأعم���ال احلج من جهة أخرى، ومع بعض اجلهات املختصة 
بالدراس���ات والتخطيط والتنفي���ذ، ِحراكًا كبيرًا تش���هده أروقة »الهيئة«، 
وأنش���طة مختلفة ترعاها - تنظيًما ودعًما - وتشارك فيها مشاركة فعالة 
ومثم���رة، ولعل من أهمه���ا تنظيم الهيئة ورعايتها، ودعمها ومش���اركتها 
في كثير من املناس���بات، التي تش���مل: )ورش وحلقات عمل، وملتقيات، 
واجتماعات، وندوات، ومؤمترات، ومعارض، وجلان وفرق عمل، وزيارات(، 
وغيره���ا.. بجانب قيامها ومش���اركتها في كثير من الدراس���ات اخلاصة 
مبشروعات ومقترحات تصب في خدمة ضيوف الرحمن، وتهدف لالرتقاء 

باخلدمات التي تقدمها مختلف قطاعات الدولة العاملة في احلج. 
ففي س���ياق س���عي وزارة احلج ومؤسس���ات أرباب الطوائف للمشاركة 
في املناس���بات التي تقيمها القطاعات احلكومية املختلفة، إلبراز اجلهود 
التي توليها حكومة خادم احلرمني الش���ريفني خلدمة احلجاج واملعتمرين 
وال���زّوار، فقد مت���ت دعوة الهيئة للمش���اركة في كثير م���ن االجتماعات 
واللج���ان واللقاءات، كما متت إحاطتها بالعديد من القرارات والتوصيات 
والنتائ���ج التي توصلت لها اجلهات والقطاعات ذات العالقة باحلج، األمر 
ال���ذي يوضح مدى حرصها على تفعي���ل دورها في العمل ضمن منظومة 
مؤسسات املجتمع املدني، وتكريس فاعليتها في ِحراك اجلهات والقطاعات 
ذات العالقة بأعمال احلج، واهتمامها بترس���يخ نهجها في إيجاد التناغم 
الدائم واملس���تمر ما بينها وبني مؤسس���ات الدولة - احلكومية واملدنية - 
العاملة في احلج، مما يدل على عظم دورها، وحجم ما تقوم به من أعمال، 
ومقدار ما تبذله من جهود - تنسيقية وتنظيمية - لإلسهام في تنفيذ خطة 

احلج العامة، وفي جناح مواسم احلج.

االنتهاء من مركز بيانات “الهيئة” والئحتها 
التطويف  برنامج  وتنفيذ  التنظيمية 
الطوافة مــؤســســات  مــن  لــعــدد  املــركــزي 
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“الخاصكية” المكية
يف 947/4/15ه�������� مت وض���ع ح��ج��ر األس����اس ل��ب��ن��اء مبنى اخل��اص��ك��ي��ة يف ح���ارة ال��ص��ف��ا أم���ام م��ن��ارة 
الشهيرة بخاصكي  السالطني  وال���دة  م��ن  ب��أم��ر  الشرقية،  احل���رام  املسجد  أب���واب  أح��د  ب��اب علي 
بخاصكي  عرفت  ثم  روكسالنة،  تسمى  كانت  والتي  القانوني،  سليمان  السلطان  زوج��ة  سلطان، 
الواقع يف  املبنى  هذا  بنت  وقد  القانوني،  السلطان سليمان  لدى  لقربها وخصوصيتها  سلطان 
اجلوالي  أم��وال  من  أش��ريف  أل��ف  أربعني  مبلغ  لبنائه  وقفي، وخصصت  تعليمي  كمجمع  الصفا 
املكرمة،  مكة  يف  اخليرية  املنشآت  لبعض  بتخصيصها  القانوني  سليمان  السلطان  أم��ر  ال��ت��ي 
الشرقية  اجل��ه��ات  م��راق��ب  العثماني  املظفري  ج��دة خوشكلدي  أمير  نائب  إل��ى  وف��وض��ت عمارته 
التصميم  أم��ا  ال��روم��ي،  ب��ن سليمان  أح��م��د جلبي  ل��إش��راف عليه  وت��ع��ني  العثمانية،  ال��دول��ة  يف 
ال��ه��ن��دس��ي ل��ل��ب��ن��اء ف���أوك���ل ل��ل��م��ه��ن��دس إب���راه���ي���م ب���ن ب��ت��ك م���ن أه����ل ال���ق���اه���رة، وج��ه��ز ل��ل��م��ش��ارك��ة 
يف ال��ب��ن��اء ن��ح��و امل��ائ��ة م��ن احل��ج��اري��ن وال��ب��ن��ائ��ني وال��ع��م��ال، وم���ن ال�����دواب م��ا ي��ق��ارب اخل��م��س��ني.

وت��ش��ي��ر امل���ص���ادر امل��ك��ي��ة أن ه���ذا امل��ب��ن��ى ع��ن��د اك��ت��م��ال إن��ش��ائ��ه س��ن��ة 949ه������ ك���ان ي��ت��ك��ون م���ن سبع 
وح�����دات س��ك��ن��ي��ة، ت��ش��ت��م��ل ع��ل��ى رب�����اط ي��ض��م ث��م��ان��ي وأرب���ع���ني ح���ج���رة ل��س��ك��ن ال���ط���الب، وس��ب��ي��ل 
م�����اء ي��س��ت��ق��ي م����ن ع����ني زب����ي����دة، ف���وق���ه م��ك��ت��ب أو ك���ت���اب إلق�������راء ال����ط����الب وت��ع��ل��ي��م��ه��م ال���ق���رآن 
ال���ك���رمي، وس��ك��ن ل��ل��م��ش��رف ع��ل��ى امل��ج��م��ع، وب��ع��ض امل��ب��ان��ي اخل��ي��ري��ة ل��س��ك��ن ب��ع��ض ال��ع��ل��م��اء، كما 
ي��ض��م م��ج��م��وع��ة أخ����رى ل��الس��ت��ث��م��ار واإلن���ف���اق ع��ل��ى امل��ج��م��ع، ت��ش��م��ل م��ب��ان��ي وم���ح���الت جت��اري��ة.

امل��ذك��ور، حيث  بوقفها  امل��ب��ان��ي  م��ن  أخ���رى  أحل��ق��ت خاصكي سلطانة مجموعة  959ه�����،  ويف سنة 
وتكية،  كبير،  م��ن مطبخ  يتكون  آخ���ر،  ال��راي��ة مجمعًا  ب��ج��وار مسجد  امل��دع��ى  أن��ش��أت يف منطقة 
وث��الث��ة م��خ��ازن ل��ل��غ��الل، وب��ئ��ر م���اء، ومطعم وب��س��ت��ان، وك���ان ه��ذا املطعم يكفي إلط��ع��ام أل��ف من 
ال��ف��ق��راء بشكل ي��وم��ي، وأوق��ف��ت عليه أراض����ي زراع��ي��ة يف م��ص��ر، إض��اف��ة إل���ى وق���ف  س��ف��ن لنقل 
ال��غ��الل إل���ى م��ي��ن��اء ج���دة م��ن ه���ذه األراض����ي امل��وق��وف��ة، ويف ج���دة أق��ام��ت يف املنطقة ال��ت��ي عرفت 
ب��اخل��اس��ك��ي��ة م��خ��ازن ل��وض��ع ال��غ��الل واحل��ب��وب وت��خ��زي��ن��ه��ا ح��ت��ى ي��ت��م شحنها إل���ى م��ك��ة امل��ك��رم��ة.  
املباني الوقفية  املبانى األشهر واألكبر يف منظومة  وعبر عدة قرون ظلت مبانى اخلاصكية هي 
اخليرية يف مكة املكرمة، وعرف محليًا باخلاصكية القدمية، متييزًا له عن اخلاصكية املستجدة أو 
اجلديدة التي أنشأتها زوجة السلطان محمد سنة 1085ه�، إال أنه ونتيجة ملا عرف بحق االنتفاع أو 
اإلفراغ الشرعي -  وهو النظام الذي عرف يف مكة املكرمة، وكثيرًا من حواضر العالم اإلسالمي خالل 
العصرين اململوكي والعثماني، والذي يتيح االنتفاع مبباني ومنشآت األوقاف السلطانية، وأراضيها 
مقابل مبلغ سنوي أو شهري، ويتسبب يف تعطيل الوقف، ويتجاهل شرط الواقف – يضاف إلى ذلك 
أن عدم اإلنفاق على الوقف من قبل القائمني عليه، ساهم بشكل كبير يف ضياع وقف اخلاصكية، 
وتعطل منافعه، حتى آل األمر إلى إزال��ة هذه املباني والتي عرفت باخلاصكية يف عهد الشريف 
عبداهلل بن محمد بن عون سنة 1281ه�، وحتويلها إلى مجموعة من احملالت التجارية، واملباني 
السكنية، ظلت حتمل اسم اخلاصكية، وكان ينزلها الوجهاء واألعيان من احلجاج، لضخامتها 
وقربها من املسجد احلرام، وظلت على حالها حتى إزالتها سنة 1377ه�، لتوسعة املسعى الشريف.

مقـــــــال

حسام بن عبدالعزيز مكاوي
h_a_makkawi@hotmail.com 



منجزات

تنفيذه  يتم  أن  على  اخلارج«،  حلجاج  اإللكتروني  »املسار  مشروع:  على  2012م،  أكتوبر   8 املوافق  ـــ،  1433/11/22ه بتاريخ  الوزراء  مجلس  وافق 
تكون  وأن  لتطبيقه،  املعنية  اجلهات  بني  والترابط  التكامل  حتقيق  منها  األسس،  من  عدد  فيه  وتراعى  احلج،  لوزارة  اإللكترونية  البوابة  عبر 
التي   - البصمة  معلومات  شاملة   - به  اخلاصة  اإلجــراءات  جميع  باستكمال  حاج  لكل  احلج  تأشيرات  منح  وربط  إلكترونية،  تعامالتهم  جميع 
يف  والشفافية  الوضوح  وحتقيق  اململكة،  إلى  قدومه  قبل  احلاج  بلد  يف  اإلجــراءات  تلك  تنفذ  أن  على  اململكة،  يف  الدخول  منافذ  يف  حاليًا  تتم 
قدومه  قبل  عليها  االطــالع  من  ميكنه  مبا  وتكاليفها،  ومستوياتها  إليه،  املقدمة  اخلدمات  حزم  ويف  احلــاج،  بها  مير  التي  ــراءات  اإلج جميع 
تلك  من  يحدث  إخالل  أي  ويكشف  احلج،  مجال  يف  العاملة  اجلهات  مختلف  أداء  تقومي  عند  إليها  يرجع  ثابتة  مرجعية  وتكون  اململكة،  إلى 
الواقع،  أرض  على  وتطبيقها  التقنية  هذه  ولتفعيل  واملخالفني  املقصرين  ومحاسبة  احلجاج  يقدمها  التي  الشكاوى  يف  النظر  عند  اجلهات 
تزيد  التي  احلجاج  شؤون  ومكاتب  الطوائف،  أرباب  مؤسسات  رأسها  وعلى  وبإشرافها،  مظلتها  حتت  تعمل  التي  والقطاعات  احلج  وزارة  تبذل 
لتفعيل  متعاظمًا  اهتمامًا  وتولي  املوحد”،  احلج  “نظام  بـ  إجرائيًا  ُيعرف  والــذي  املشروع،  هذه  لتطبيق  كبيرة  مجهودات  مكتب،   )80( على 
الشأن.  بهذا  العالقة  ذات  اجلهات  جاهزية  ومتابعة  والتنسيق  الرحمن،  ضيوف  على  التسهيل  إطار  يف  تصب  التي  التقنية  هذه  استخدام 

جدة: الرفادة

»المسار اإللكتروني«.. طفرة تقنية كبرى 
لخدمة حجاج الخارج

لمؤسسات أرباب الطوائف دور محوري ورئيس في تطبيقه
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مجل���س الوزراء - وبعد موافقته على هذا املش���روع -، أقر تش���كيل جلنة 
إشرافية في وزارة احلج، ومبشاركة مندوبني من عدد من اجلهات احلكومية، 

لتتولى: 
<  اإلش���راف على إعداد الوثيقة اخلاصة بكل جهة من اجلهات ذات العالقة 

مبشروع املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج. 
<  العمل على االس���تفادة من برامج وجتارب اجله���ات احلكومية في مجال 

التعامالت اإللكترونية.
<  التعاون مع بيوت اخلبرة أو الش���ركات االستشارية إلعداد وثيقة الشروط 

واملواصفات ملش���روع بناء املس���ار اإللكتروني خالل مدة ال تزيد على ستة 
أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذه. 

<  دراسة التكاليف املالية لهذا املشروع وتقديرها.

وقبل بدء أعمال موس���م حج عام 1436ه�، أوضحت وزارة احلج عن تطبيق 
املس���ار اإللكتروني “نظ���ام احلج املوحد” حلج هذا العام بش���كل إلزامي، 
وأبانت أن املس���ار س���يكون مرتبطًا بإصدار التأشيرات للحجاج، وطالبت 

رؤس���اء مجموعات اخلدمة امليدانية ومكاتب ش���ؤون احلج بتسجيل حزم 
اخلدمات وربط أس���ماء احلج���اج بها، ليتم رفعها ل���وزارة احلج إلصدار 
التأشيرات بالتعاون مع وزارة اخلارجية، مؤكدًة بأنه في حج عام 1435ه� 
كان التطبي���ق ف���ي مرحلته األول���ى: “املرحلة االنتقالي���ة”، وهو ما يعني 
املزاوج���ة بني العمل اليدوي والعمل اإللكتروني، ومبينًة بأن الش���روع في 
التطبيق قد بدأ بعد نهاية موس���م حج العام 1435ه�، وبالتحديد في غرة 

شهر ربيع األول من عام 1436ه�.
وأبانت الوزارة أنه تنفيذًا لتطلعات القيادة الرش���يدة في العناية بضيوف 
الرحمن وتقدمي أرقى مس���تويات اخلدمة لهم، مت اس���تقبال جميع طلبات 
تأش���يرات عمرة عام 1436ه� عبر املس���ار اإللكتروني للعمرة، وذلك مع 
انطالقة املوسم في غرة شهر صفر املنصرم، وليتم الوصول الفعلي جلميع 
ه���ذه األفواج عقب ذلك ببضع���ة أيام، وذلك بعد أن حصد هذا املس���ار 
اإللكتروني جناحات كبيرة في موسم العمرة عام 1435ه�، من خالل رصد 
أكبر عدد من املعتمرين القادمني من اخلارج في تاريخ العمرة الذي وصل 

تؤكد وزارة احلج على أهمية جاهزية 
كوادر “مؤسسات أرباب الطوائف” 

و”البعثات” للتجاوب مع تنظيماتها 
وتعليماتها

يقوم هذا املشروع التقني احليوي 
بالربط بني جميع مؤسسات أرباب 

الطوائف، ومكاتب شؤون احلجاج 
ووزارة احلج
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لنحو 6,051,000 معتمر، في حني لم يتجاوز عدد املتخلفني عن العودة في 
املواعي���د احملددة من القادمني عبر املس���ار اإللكتروني للعمرة نحو 6,000 
معتمر، ومبا نس���بته 0,001%، األمر ال���ذي يؤكد جناح تطبيق هذه التقنية 

اإللكترونية، والتي جتسدت على أرض الواقع.
فلتكريس اس���تخدام التقنية ميدانيًا وعلى أرض الواقع، أطلقت وزارة احلج 
موس���م عمرة عام 1436ه� بعد تطبيق املس���ار اإللكترون���ي، والذي يعتبر 
التطبيق العملي األول من نوعه على مس���توى الش���رق األوس���ط للتعامالت 
احلكومية اإللكتروني���ة، وذلك بعد تطبيق الالئح���ة اجلديدة لتنظيم خدمات 
املعتمري���ن، بع���د مراجعتها وتنقيحه���ا وحتديثها بالش���راكة مع القطاعني 
احلكومي واخلاص، ولتعتبر منهجًا مت الس���ير عليه خالل موسم العمرة هذا 
العام، والذي مت فيه تقدمي اخلدمات للمعتمرين بأرقى وأفضل س���بل ممكنة، 
وبالص���ورة التي تليق بضي���وف الرحمن، وبهذه الب���الد الطاهرة، وتعكس 
مس���توى اخلبرة والكفاءة ل���دى العاملني في هذا القط���اع، وذلك بعد قيام 
العاملون في الش���ركات واملؤسسات العاملة في قطاع العمرة ببذل قصارى 

جهودهم في أداء خدمات املعتمرين.

أدوار »أرباب الطوائف«
ويتضمن هذا املش���روع التقني احليوي واملهم الربط بني جميع مؤسس���ات 
أرباب الطوائف، ومكاتب ش���ؤون احلجاج )بعثات  احلج سابقًا(، حيث تؤكد 
وزارة احل���ج على وفود هذه املكاتب التي يتم اللقاء بها، على أهمية جاهزية 
كوادره���ا للتجاوب مع التعليمات التي تبعثها لهم الوزارة - وفي وقت مبكر 
-، وكذل���ك مع مقدمي اخلدمات املس���اندة كاإلس���كان والتغذية وغير ذلك، 
 بحيث تس���هل عملية الرقابة واملتابعة والتحقق من مدى تنفيذ حزم  اخلدمات 
وكل الضوابط والتعليمات، كما يختصر  اإلجراءات التي مير بها احلاج في 
منافذ الدخول عند االستقبال  واملغادرة. وتتضمن أبرز مخرجاته استخدام 
»الش���رائح الذكية« في مجال احلج، وهي ش���رائح حتم���ل جميع املعلومات 
اخلاصة باحلاج، بدءًا من احلصول على التأشيرة اخلاصة به، وكل اخلدمات 
املقدم���ة له من وقت وصوله إلى مكة املكرمة أو املدينة املنورة حتى س���اعة 
مغادرته لهما، مرورًا باحلافالت التي سيس���تقلها خالل وجوده في املشاعر 
املقدس���ة، حيث حتمل احلافالت ش���ريطا أمنيًا من نقط���ة االنطالق وعليها 
»باركود« تقرأه الكاميرات، وبحيث تس���تطيع وبكل سهولة كشف املخالفني 
واملتس���للني بشكل مباشر، فضاًل عن أن هذه الشريحة ستوفر على احلجيج 
ع���ددًا من اإلج���راءات، أبرزها ما كان يتم في الس���ابق من أخذ بصماتهم 
أثناء وجودهم مبنافذ الوصول، حيث سيتم أخذ بصماتهم في بالدهم وقبل 
وصلوه���م إلى أراضي اململكة، وذلك من خالل الس���فارات الس���عودية في 
اخل���ارج، والتي بعدها يحص���ل احلاج على هذه »الش���ريحة الذكية« التي 
تضمن وصوله في كل يسر وسهولة، وبشكل يتوافق مع تطلعات والة األمر، 

في تسخير التقنية خلدمة ضيوف الرحمن. 
كما تتس���ق ه���ذه اجلهود مع س���عي وزارة احلج، وتأكيداته���ا على أهمية 
مضاعفة اجلهود لالس���تمرار في التوس���ع في اس���تخدام التقنية، ولتطبيق 
هذا املسار اإللكتروني لقدوم احلجاج إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء املوقر ملا 
يقدمه املس���ار اإللكتروني من مزيد من التسهيالت في مراحل قدوم ضيوف 
الرحمن ومغادرتهم، خاصة وأن تطبيق هذا املش���روع التقني س���ينقل كل 
اإلجراءات إلى بلد احلاج، كما س���يضمن اختيار كل اخلدمات من س���كن، 

ونقل، وإعاش���ة، ودفع إلكترون���ي من بلد احلاج، وملا ف���ي ذلك من العديد 
م���ن اإليجابي���ات واملرونة التي حتقق املزيد من توفي���ر الوقت واجلهد، مثل 
الذي يحدث ف���ي عمليات قدوم املعتمرين، ومنذ أن وظفت الوزارة املس���ار 
اإللكتروني للعمرة في خدمتهم في مواسم سابقة، وذلك بالتعاون والتنسيق 

الوثيق مع وزارات الداخلية واخلارجية بشكل أساس. 
كما أن املوافقة على مش���روع املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج تأتي حتقيقًا 
لتوجه القيادة – أعزها الله - في ترس���يخ مبدأ الشفافية والوضوح، وتسخير 
كل اإلمكانات املادية والبشرية خلدمة ضيوف الرحمن، واالستمرار في االرتقاء 
مبستوى هذه اخلدمات مبا فيها استخدام التقنيات احلديثة، واملتطورة لتمكني 
حجاج بيت الله احلرام من أداء مناس���كهم بكل سهولة وراحة وطمأنينة، حيث 
إن مش���روع هذا املسار اإللكتروني قد أسهم وبشكل فعال وواضح في إتاحة 
املج���ال للحاج باالطالع عل���ى جميع تفاصيل خيارات حزم���ة اخلدمات التي 
ستقدم له في مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، من خدمات النقل 
والس���كن والتغذية قبل وصوله لألراضي املقدس���ة، كما يتي���ح النظام للحاج 
إمكانية سداد قيمة تلك اخلدمات بالطرق اإللكترونية املتعددة، ومن ثم تسجيل 
البصمة اخلاصة باحلاج وإنهاء إجراءات تأشيرة احلج باسمه وبقية معلوماته 

الشخصية، ووفقًا للخيارات املتاحة حلزمة اخلدمات التي يرغبها.
وقد عمل املسار اإللكتروني من خالل بوابة وزارة احلج اإللكترونية التي مت 
إطالقها في وقت س���ابق بسبع لغات، وذلك بعد اس���تكمال بنيتها واعتماد 
تنفيذها، وبعد أن اس���تعانت الوزارة ببيوت اخلبرة والشركات االستشارية 
واملتخصصة لوضع ش���روط ومواصف���ات عالية اجلودة ومبس���توى عاملي 
إلجنازها، حيث قدمت هذه الش���ركات دراس���ات ومواصف���ات عالية الدقة 
لبناء املس���ار اإللكتروني مبا في ذلك التطبيقات املستقبلية لتطوير وتسهيل 

إجراءات احلج.
وعق���ب انتهاء موس���م حج ع���ام 1435ه�، أكدت وزارة احل���ج أن حج عام 
1436ه� س���يكون بداية التطبيق الش���امل ملش���روع املس���ار اإللكتروني 
بعناصره األساس���ية، بعد أن قامت الوزارة خالل عام 1435ه� بالتنس���يق 

ستتيح هذه التقنية احلديثة 
القدرة على تفويج ماليني 
احلجيج بني مكة واملدينة 
وستقضي على الزحام يف 

وسائل النقل 

»شريحة ذكية« تضمن 
للحاج وصوله بيسر 

وسهولة وبشكل يتوافق 
مع تطلعات والة األمر يف 

تسخير التقنية خلدمتهم 
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م���ع جميع اجلهات املعنية بتنفيذ املرحلة األولى من املش���روع والتي تعتبر 
متهيدًا للمرحلة الثانية، واإلجراءات التي س���يتم تنفيذها في املرحلة الثانية، 
مت فيها استكمال ربط أس���ماء احلجاج بحزم اخلدمات، وحتديد املفوضني 
باس���تخدام النظام ف���ي كل دولة، والب���دء املبكر في إب���رام تعاقدات حزم 
اخلدمات، واجلاهزية للقراءة اآللية لبيانات جوازات الس���فر، وربط أس���ماء 

احلجاج بها.
كما أن هذا املش���روع قد ش���كل طفرة نوعية فيم���ا يتعلق بحزمة اخلدمات 
املقدم���ة للراغب في أداء الفريضة، وذلك بعد أن ُأخضع لدراس���ات مكثفة 
من جهات متخصصة، حيث أقرت نظام “الباركود” ليس���هل للحاج العبور 
بس���هولة من املنافذ السعودية إلى األراضي املقدسة، وذلك بعد أن احلجيج 
في الس���ابق يخضعون إلجراءات املراقبة التقليدية التي كانت تتس���بب في 
ح���دوث الزحام وبعض املش���اق على احلجاج والس���لطات في ظل االزدياد 

القياسي في أعداد ووصولهم للمملكة في أيام معدودات.
ويتضم���ن عددًا م���ن اإليجابيات منها التصدي بق���وة لظاهرة املتخلفني من 
العمرة واملفترش���ني للس���احات والطرق في املشاعر املقدس���ة، إضافة إلى 
تقدميه حلواًل غير تقليدية للمشكالت البيئية الناجمة عن هذه الظاهرة، واحلد 
من ظاهرة تزوير تصاريح احلج، حيث يضمن املس���ار اإللكتروني والشرائح 
الذكية عدم وصول أي حاج إال بعد اجتيازه جلميع اإلجراءات – األمنية، أو 
القنصلية - قبل وصوله للمملكة، حيث ال يسمح للراغب في احلج باحلصول 
على التأش���يرة إال إذا توافرت لديه حزمة من اخلدمات الضرورية، كما يتيح 
تنظيم توجه احلجاج لرمي اجلمرات عبر هذا املسار حيث ينظم خروجهم من 
املخيمات بأعداد تتناس���ب وسعة الطرق املؤدية جلسر اجلمرات، وسعة هذه 
املنشأة، واستخدام املسارات املوحدة منها وإليها، بحيث تضمن عدم تداخل 

احلجاج في الطرق املؤدية ملنشأة اجلمرات أو التدافع الذي قد ينجم عنه.

كما يس����هم في التصدي لعدد من املش����كالت، والتي منها التأخر في 
منح التأش����يرات للراغبني في أداء املناسك، حيث يختصر املسار زمن 
إصدار التأشيرة إلى س����اعتني فقط، مقدمًا حلواًل جذرية ملشكلة عانى 
منها حجاج اخلارج لسنوات طويلة، فضاًل عن أن الشريحة اإللكترونية 
س����تضع حدًا لعدم التزام بعض حج����اج الداخل بعدم تكرار احلج قبل 
مضي خمس س����نوات، مما يقلل من الزحام ويس����مح حلجاج اخلارج 
بأداء مناس����كهم بيسر وس����هولة.. وال تتوقف امليزات التي يقدمها هذا 
املش����روع التقني عند هذا احلد، بل س����يضع حدًا ملشكلة  التفويج من 
مكة املكرمة للمدينة املنورة، فلن يسمح للحاج بالصعود إلى احلافلة إال 
إذا كان مقر إقامته جاهزًا الس����تقباله، وهو ما سيقضي وبشكل نهائي 
على مكوث احلاج لس����اعات وأيام انتظارًا خللو محل إقامته كما يحدث 
في بعض األوقات.. حيث تغذى الش����ريحة الذكي����ة بكل املعلومات عن 

جميع اخلدمات املقدمة.
هذا بجانب أن هذا املس���ار اإللكتروني، س���يقدم بدياًل لطرق املنع البشرية 
واليدوي���ة واألمنية لتخل���ف املعتمري���ن والبقاء ألداء مناس���ك احلج، حيث 
ستضمن الش���ريحة اإللكترونية السماح للمركبة واحلجاج النظاميني فقط، 
طبقًا لألنظم���ة التي منحوا مبوجبه���ا التصاريح والش���رائح بالدخول إلى 
املش���اعر املقدسة، فيما س���تمنع املخالفني، وييمثل حلواًل واقعية للعديد من 
املشكالت، منها التحكم إلى حد كبير في أعداد ضيوف الرحمن وفق الطاقة 
االس���تيعابية، وحتديد حزمة اخلدمات املقدمة لهم، وبالتالي القضاء نهائيًا 
على مش���كلة االفتراش التي تتس���بب في زيادة الضغط على مرافق احلج، 
وليحصل الراغب في أداء الفريضة من حجاج اخلارج على تأش���يرته، بعد 
أن ينهي جميع اإلجراءات املطلوبة إلمتام الفريضة بشكل يجعل همه األول 

منذ وصوله البقاع املقدسة أداء مناسكه على أمت وجه.

تتسق هذه اجلهود مع سعي وزارة 
احلج وتأكيداتها على أهمية مضاعفة 

اجلهود لالستمرار يف التوسع يف 
استخدام التقنية
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منجزات

مباء زمزم يف مكة املكرمة، وبتمور املدينة املنورة يف طيبة الطيبة، وبباقات الورد والهدايا يف جدّة، استقبل منسوبو مكتب إرشاد احلافالت الناقلة للحجاج 
من إداريني ومشرفني ومرشدين، قوافل حجاج بيت اهلل احلرام الذين قدموا ألداء مناسك حج عام )1436هـ(، عبر املنافذ اجلوية ملطار امللك عبدالعزيز 
الدولي بجّدة، ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة، والبحرية املتمثلة يف ميناء جدة اإلسالمي، وميناء ينبع. وباحلفاوة نفسها قام 
بتوديعهم عند مغادرتهم األراضي املقدسة عبر املنافذ اجلوية والبحرية والبرية، بعد أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك وسط استعدادات مكثفة، 
وجناحات مشهودة يف تنفيذ خططه التشغيلية، والتي انعكست إيجابًا على مستوى أدائه لينعم احلاج الكرمي بخدمات راقية، نالت رضاه وإشادته. وقبل 
– بعد عون اهلل وتوفيقه  بدء أعمال موسم احلج، بذل املكتب قصارى جهده لوضع هذه اخلطط التشغيلية الالزمة، والتي كفلت حلجاج البيت العتيق 
– الوصول اآلمن واملريح ويف زمن قياسي ملقار مجموعات اخلدمة امليدانية التابعة ملؤسسات الطوافة املختصة بخدمتهم، وملقرات سكنهم، يف كل من مكة 

املكرمة واملدينة املنورة.

مكة المكرمة: الرفادة

“مكتب إرشاد الحافالت”.. 
يحقق نجاحات قياسية في نقل الحجاج

في عامه الرابع عشر.. وفي موسم حج 1436هـ
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تشرف  التي  املشروعات  رأس  على  يقف 
»نقابة  مبشاركة  »الهيئة«  وتنفذها  عليها 
احلــج وزارة  مــظــلــة  ـــت  وحت الـــســـيـــارات« 

ــب مــســيــرتــه الــتــطــويــريــة  ــت ــك  يـــواصـــل امل
حتـــدهـــا  ال  الــــتــــي  ـــعـــات  الـــتـــطـــل ـــث  ـــي ح
ــدة ــدي ــة ج ــي ــوع ـــــداث نــقــلــة ن حــــدود إلح

ـــات ذات  ـــه ـــني مــخــتــلــف اجل ب الــتــنــســيــق 
ــــــج لــلــرقــي  الــــعــــالقــــة بــــخــــدمــــات احل
ــة لــضــيــوف الــرحــمــن ــدم ــق ــات امل ــدم ــاخل ب

المسيرة التطويرية
يقف مكتب إرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج، على رأس املش���روعات التي تشرف 
عليها وتنفذها الهيئة التنسيقيَّة ملؤسسات أرباب الطوائف، مبشاركة النقابة العامة 
للس���يارات، وحتت مظلة وزارة احلج، ليواصل املكتب مس���يرته التطويرية الكبرى، 
حي���ث التطلع���ات التي ال حتدها حدود إلحداث نقلة نوعية جديدة في مس���يرة هذا 
املكتب، الذي يتواصل دعمه ومس���اندته ليصل إلى كل ما يرتقي مبستوى اخلدمات 
التي يتلقاها ضيوف الرحمن، حتقيًقا لتطلعات والة األمر الذين سخروا كل الطاقات 
وحشدوا جميع اإلمكانات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى، ثم حتقيق راحة الضيوف 
الك���رام من حجاج البيت العتيق، ولعكس ق���درات أبناء هذا البلد في العمل اجلاد، 

وعزمهم على إحداث التحول والتطوير واإلبداع واالبتكار. 
وبفض���ل الله وتوفيقه أثبت مكتب إرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج جناحه وتفّوقه، 
ومتيّزه في توفير الوقت واجلهد واملال، وهو يدخل عامه )الثالث عش���ر(، كما حقق 
تفّوًقا ملحوًظا في مواس���م احلج املاضية، وذل���ك بإيصال احلافالت إلى مجموعات 

اخلدمة امليدانية في مكة املكرمة بنجاح وفي أوقات قياسية. 
ولق���د بدأت هذه احللقات املتوالية من سلس���ة النجاحات بصدور ضوابط تنظيمية 
وآليات عمل جديدة، منها صدور موافقة معالي وزير احلج في شهر ذي القعدة من 
عام 1428ه�، على هيكلة ش���املة ملهام املرشدين واألعمال اإلدارية واملالية، وكذلك 
تغيير مسّماه من: )مشروع إرشاد حافالت احلجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة(، 
إلى: )مكتب إرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج(، وليشهد طوال هذه املسيرة نقالت 
نوعية، وحتّوالت كبرى، وذلك بفضل من الله س���بحانه وتعالى، ثم بس���بب س���عى 
ن من  اجلهات املش���رفة عليه وإدارته لالس���تفادة من جتارب األعوام املاضية، لُتحسِّ
برامجها وخططها ملواس���م احلج، مع حرصها على تقدمي اخلدمة بش���كل حضاري 
منظ���م، يتوافق وعظمة الش���عيرة، وتطلعات الهيئة التنس���يقيَّة ملؤسس���ات أرباب 

الطوائف لتقدمي كل جديد ومفيد ومبتكر خلدمة ضيوف الرحمن. 
وقد انطلقت مس���يرة خدم���ات هذا املكتب في عام 1423ه����، وخالل هذه األعوام 
الثالثة عشر، أظهر متيزه، وأثبت كفاءته وجدارته - بشهادة اجلميع - وقدم خدمات 

كبيرة في مجال إرشاد احلافالت. 
وكان ه���ذا التمّيز نتاًجا طبيعّيً���ا ملا يضّمه هذا املكتب من كوادر بش���رية مؤهلة، 
وطاق���ات مدّربة، وملا يحتويه من جتهيزات آلية عالية، وتقنية متطورة، أس���همت في 
جناحه في أداء هذه األعمال امليدانية الشاقة واملضنية بتفّوق مشهود، وذلك بتوفيق 
من الله سبحانه وتعالى، وبسبب ما يجده من دعم ومساندة ومؤازرة من املسؤولني، 
وما يلقاه من متابعة مستمرة وحثيثة من اجلهات املشرفة عليه، ومن إدارته، ليحقق 
الوصول اآلمن، والس���هل، واملريح، والسريع -بل والقياسي- حلافالت احلجاج إلى 

مجموعات اخلدمة امليدانية، ومقار سكن احلجاج مبكة املكرمة واملدينة املنورة.

حصاد النجاح
وتتويًج���ا جلهود "الهيئة" في تطوير آليات عم���ل هذا املكتب، فقد حصد املكتب في 

مستهل عام 1430ه� على شهادة اجلودة العاملية )اآليزو 9001( إصدار )2000(، 
وذلك بعد حتقيقه متطلبات الش���هادة التي متثلت في إجن���از العمل وفق متطلبات 
اجل���ودة والتقنية، والتكامل اإلداري وامليداني في العمل، وحتقيقه التمّيز خالل حج 
عام )1429ه�(، من خالل النجاح في إيصال احلافالت إلى مقار مجموعات اخلدمة 
امليدانية دون تأخير، وفي وقت قياس���ي، وكذلك حتقيق أقصى درجات اجلودة من 
خ���الل تقنية التواصل بني احملطات، ورصد حترك احلاف���الت تقنّيًا، واإلحصاءات 
الدقيقة الفترية، وعلى مدار اليوم بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، مّما أّهله كذلك 
إلى احلصول على درع التمّيز في التشغيل من إمارة منطقة املدينة املنورة، حيث إن 
هذا اإلجناز، وهذا التمّيز يسجل للجميع، فحصول املكتب على )اآليزو( كان نتاًجا 
لعمل وجهد مش���ترك بني مؤسس���ات أرباب الطوائف، ممثلة في الهيئة التنس���يقيَّة 
ملؤسس���ات أرباب الطوائف، وبني النقابة العامة للس���يارات، كما ُيعدُّ هذا اإلجناز 
تعزيًزا للتمّيز الذي حققه املكتب على مدار الس���نوات السابقة، والسنة احلالية، مّما 

يحقق مفهوم اخلدمة املتميّزة لضيوف الرحمن.
فقب���ل بدء أعمال املوس���م بوق���ٍت كاٍف، أكم���ل املكتب كل اس���تعداداته، وجند كل 
طاقاته خلدمة حجاج بيت الله احلرام، وتيس���ير س���بل إرشاد احلافالت الناقلة لهم 
بإيصاله���ا إلى مقار مجموعات اخلدمة امليدانية املعني���ة بخدمتهم في كل من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة، وباشرت جميع إدارات وفرق عمل املكتب ومحطاته مهامها 

املوسمية امليدانية ملوسم حج هذا العام 1436ه�.

جاهزية مبكرة
وهك���ذا.. فمنذ وقت مبكر، أعد "املكتب" العدة خلدمة حجاج البيت العتيق، وبدأ في 
اس���تعداداته وإكمال جاهزيته ألعمال املوس���م ، وذلك مبناقشة خطط عمل املوسم، 
واس���تعراض عمل املكتب الرئيس مبكة املكرم���ة، وفروعه في كل من املدينة املنورة 
وجدة، ومؤش���رات األداء في موس���م حج عام )1435ه�(، لتالفي بعض املالحظات 
والسلبيات – إن وجدت - والسعي حللها، وتكريس جميع اإليجابيات التي حتققت 
والس���عي لتطويرها، والتأكيد على مضامني الضوابط التنظيمية اخلاصة باملكتب، 
وفق هذه اخلطة التش���غيلية ملوس���م احلج، واملتمثلة في مسارات إرشاد احلافالت، 
وآلي���ات عمل جديدة، وتنظيم مالي وإداري، يضمن تعيني مرش���دين مؤهلني لتقدمي 
خدمات عالية املستوى لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى األراضي املقدسة، وعند 

مغادرتهم لها. 
مع احلرص على تزويد جميع املرشدين بخرائط إلكترونية إلرشاد احلجاج وإيصالهم 
إلى مقار سكنهم في أقصر وقت ممكن، باإلضافة إلى ربط جميع قطاعات املكتب، 
واملناف���ذ املؤدية إلى مكة املكرم���ة واملدينة املنورة، واملقر الرئيس���ي واجلهات ذات 
العالقة، بش���بكة حاسوبية، تتصف بأنها شبكة متكاملة ومتطورة، باستخدام شبكة 
اخلطوط الرقمية: )DSL(، التي مت تصميمها لتنفيذ العمليات على اخلوادم احمللية 
للمواقع الرئيسة، ومن ثم مزامنتها مع املوقع الرئيس، مع توفير عدد كاٍف من أجهزة 
احلاس���ب اآللي وملحقاته، وزيادة عدد أجهزة اخلوادم )Servers( لتتناس���ب مع 

تصميم الشبكة اجلديدة، وذلك إلمتام سير العمل على أكمل وجه.
بجان���ب توفير البرامج الالزمة من برامج أساس���ية وخدمية وبرامج حماية وبرامج 
مكافحة الفيروسات، وتصميم الكثير من البرامج التي تخدم أعمال املكتب، وميكنة 
جمي���ع أعماله آليًا من خالل العديد من البرامج اإلدارية والتقنية التي مت تصميمها 
لهذا الغرض، حيث مت إدخال جميع البيانات الواردة إلى قاعدة بيانات املكتب، ومن 

ثم متريرها آليًا إلى جميع قطاعات املكتب واجلهات ذات العالقة.
وبفضل الله س���بحانه وتعال���ى، وكثمرة لتوحيد اجله���ود ومضاعفتها، حقق مكتب 

75 العدد الثالث عشر  ربيع األول  1437 هـ



التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، والنقابة العامة للس���يارات، والعاملني في 
املكتب، لُيدّون هذا التميز مبداد من ذهب في سجل اجلميع. 

كما حقق التميز خالل مواس���م احلج السابقة لنجاحاته الكبيرة ومتيزه في إيصال 
احلافالت إل���ى مقار مجموعات اخلدم���ة امليدانية دون تأخير وفي وقت قياس���ي. 
بجان���ب حتقي���ق أقصى درج���ات اجلودة من خ���الل تطبيقه لتقني���ة التواصل بني 
احملط���ات ورصد حترك احلافالت تقنيًا، واإلحص���اءات الدقيقة الفترية وعلى مدار 
اليوم بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة. وكذلك درع التميز في التشغيل في منطقة 
املدينة املنورة. كم���ا حقق املكتب التكامل الرقمي في العمل بني احملطات وإصدار 

اخلرائط والتقارير اليومية.

دليل المرشد
ودليل املرش���د الذي مت تزويد كل مرش���د به، عبارة عن دليل إرش���ادي من احلجم 
الصغير، يضم عدة صفحات، ويتضمن: )رؤية ورسالة وقيم مكتب إرشاد احلافالت 
الناقلة للحجاج، وأهدافه العامة. وتعريف موجز بالهيئة التنسيقيَّة ملؤسسات أرباب 
الطوائف، والنقابة العامة للس���يارات، وواجبات املرش���د ومهامه. ومهمة املرش���د 
قب���ل الرحلة، وأثنائها، واخلط���وات اإلجرائية الالزم إتباعه���ا(. كما يتضّمن هذا 
الدليل بعض األرقام الهاتفية املهمة، واألرقام الهاتفية اخلاصة مبؤسس���ات أرباب 
الطوائف، باإلضافة إلى مس���ارات حافالت جتميع املرش���دين داخل مكة املكرمة، 
والرموز الكودية حلملة أجهزة الالس���لكي والبراف���و، واخلطوات التي يجب اتباعها 
عن���د: )ضياع، وتعط���ل احلافلة، وعند وقوع حادث - ال س���مح الله - وعند تعدد 
املجموعات باحلافلة(. وقد قامت الهيئة التنسيقيَّة بطباعة عدة آالف نسخة من هذا 
الدليل، وتوزيعها على املرش���دين امللتحقني في مكتب إرش���اد احلافالت، واجلهات 

األخرى ذات العالقة مثل: )وزارة احلج، ومؤسسات أرباب الطوائف(.

طيبة الطيبة 
ومبش���اركة أكثر من )800( موظف ومرشد وإداري خلدمة حجاج بيت الله احلرام 
واس���تقبال ضيوف الرحمن زوار مسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم في طيبة 
الطيبة وإرش���ادهم ونقلهم عبر احلافالت املخصصة من محطة مطار األمير محمد 
بن عبدالعزيز الدولي، إلى مقار وحداتهم السكنية في املدينة املنورة، حيث تضمنت 
خطة املكتب التش���غيلية االس���تمرار في النهج نفس���ه بتوظيف الكفاءات الوطنية، 
واس���تحداث فرص وظيفية للش���باب السعودي وتأهيلهم لس���وق العمل في مجال 

خدمة ضيوف الرحمن. 

ــــًا صــــغــــيــــرًا مت  ــــروع ــــش ـــب كــــــان م ـــت ـــك امل
ــًا من  ــم ــه ــى أصـــبـــح جـــــزءًا م ــت تــطــويــره ح
مــنــظــومــة اخلـــدمـــات املــقــدمــة لــلــحــجــاج

إرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج العديد من اإلجنازات في مواسم احلج املاضية، 
حيث متكنت محطة توجيه وإرش���اد احلافالت الناقلة للحجاج ب� "الشميس���ي"، من 
استقبال احلافالت وإرشادها في زمن قياسي وبكل سهولة ويسر وسرعة، مع قيام 
املرشدين مبرافقة احلافالت وإيصالها إلى مواقعها، والعودة بالسرعة نفسها خلدمة 

عدد آخر من احلافالت الناقلة لضيوف الرحمن.
وبدورها حققت محطة "اجلموم" - بعون الله تعالى وتوفيقه – معدالت عالية وقياسية 

في إرشاد وتوجيه احلافالت الناقلة للحجاج إلى مواقعها. 
وف���ي املدينة املنورة، متت عمليات اس���تقبال احلافالت وتوجيهها وإرش���ادها بكل 
يسر وس���هولة، من خالل مرافقة املرش���دين للحافالت ومت إيصالها إلى الوحدات 
الس���كنية بطيبة الطيبة، مع سرعة عودة املرش���دين إلى احملطة، ووجودهم باملوقع 

للقيام مبهام أخرى.

النجاحات واإلنجازات
وجدير بالذكر أن املكتب قد حقق العديد من النجاحات غير املس���بوقة، والكثير من 
اإلجنازات الكبيرة على مدى مسيرته التي بلغت نحو )13( عامًا، وذلك بعد حتقيقه 
متطلب���ات الش���هادة التي تتمثل في إجن���از العمل وفق متطلبات اجل���ودة والتقنية 
والتكامل اإلداري وامليداني في العمل، والذي يعتبر تعزيزًا للتميز الذي حققه املكتب 
على مدار السنوات السابقة، وحتقيقه ملفهوم اخلدمة املتميزة لضيوف الرحمن، كما 
يعد نتاجًا لعمل وجهد مش���ترك بني مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف ممثلة في الهيئة 

ـــه ومـــســـانـــدتـــه لــيــصــل  ـــم يـــتـــواصـــل دع
ــات  ــدم ـــى كــل مــا يــرتــقــي مبــســتــوى اخل إل
ــــتــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا ضــــيــــوف الـــرحـــمـــن ال
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والش���باب الذين مت توظيفهم، بعد دراس���ة جميع طلبات التوظيف بواس���طة جلنة 
متخصص���ة للمفاضلة بني املتقدمني على أس���اس معايير عدة، من أهمها اخلبرات 
الوظيفية السابقة، ومعرفة جميع الطرق والشوارع الرئيسية باملدينة املنورة، خضعوا 
ل���دورات تدريبية مكثفة في مهارات التواصل مع احلجاج، ومت إطالعهم على آليات 
العمل امليداني لتمكينهم م���ن القيام مبهام أعمالهم بكفاءة عالية، ولضمان إيصال 
احلافالت إلى مقار سكن احلجيج في املدينة املنورة بأسرع وقت، وفي طمأنينة ينعم 
بها احلاج، ذلك بجانب حتفيز املرش���دين املتميزين مبنحهم شهادات خبرة عن فترة 

عملهم في موسم احلج، والعديد من املكافآت املالية املجزية خالل املوسم.

التدريب والتأهيل
حي���ث يولي مكتب إرش���اد احلاف���الت الناقل���ة للحجاج التدري���ب أهمية قصوى، 
ويحرص كل احلرص على تدريب جميع منس���وبيه من إداريني ومشرفني ومرشدين 
في كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة، وذلك بتنظيم العديد من الدورات التدريبية 
واحملاض���رات وتقدميه���ا للمش���اركني في أعمال مواس���م احل���ج، وتدريبهم على 
كيفي���ة التعامل مع ضيوف الرحمن، كما تهدف ه���ذه الدورات إلى تأهيل وتدريب 
املرش���دين، وتهيئة كل املش���اركني في خدمة احلجاج للعمل على قدم وس���اق منذ 
وص���ول احلاج وحتى مغادرته الب���الد، وذلك لضمان تقدمي أرقى اخلدمات حلجاج 
بيت الله احلرام؛ وفق اخلطة التش���غيلية التي وضعت لذلك، وتدريب املرشدين على 
كيفية التعامل مع احلاج والتخاطب معه بعدة لغات، وكذلك على كيفية اس���تخدام 
اخلرائط اإلرش���ادية التي ُيستعان بها في إرش���اد ضيوف الرحمن، ودليل املرشد 
ال���ذي يحتوي على جميع املعلومات وأرقام الهواتف التي قد يحتاج إليها املرش���د 
أثناء الرحلة اإلرش���ادية، باإلضافة إلى محاضرات خاصة لرفع احلس اإلنس���اني 
لدى املرش���دين؛ منها محاضرة بعنوان: "فاعلية اإلنسان واملكان"، قدمها الدكتور 
عبدالله الطارق���ي، ومحاضرة عن اخلدمة املتميزة حلجاج بيت الله احلرام للمدرب 

طلعت عبدالله بخاري.
وحلرص "الهيئة التنس���يقية" وإدارة املكتب على تثقيف املرش���دين التابعني له من 
خ���الل البرامج املعدة لذلك؛ مت - وبالتع���اون مع متطوعني من هيئة الهالل األحمر 
الس���عودي مبكة املكرمة - إضافة برنامج: "مبادئ اإلسعافات األولية"، وذلك لكونه 
ُيَع���ّد من البرام���ج املهمة لدى املكتب، باإلضافة إل���ى محاضرات أخرى في طرق 
التعام���ل مع احلجاج وزرع احلس الوطني واإلنس���اني لتق���دمي كل العون حلجاج 

بيت الله احلرام.
وقد تفاعل املرش���دين مع هذه الدورات التدريبية بشكل كبير وملحوظ، حيث 
إن ه���ذا التفاعل يعد أكبر دليل على الفائدة الكبيرة التي يحصدها املرش���د 

من هذه البرامج.
وف���ي طيبة الطيبة أيضًا، نّظم مكتب إرش���اد احلافالت باملدين���ة املنورة برنامجًا 
تدريبيًا لرفع املس���توى التوعوي للمرش���دين واإلداريني العامل���ني باملكتب، وذلك 
انطالقًا من ضرورة تدريب وتأهيل العاملني وفق البحوث والدراس���ات التطويرية، 
لتطوير مستوى األداء في محطة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة 
املنورة ومحطة الهجرة، باإلضافة إلى تطوير الرصد اإللكتروني للحافالت بطريقة 
متطورة, بإش���راف من فرع وزارة احلج باملنطقة. حيث قدم خبير التدريب الدولي 
أمين بن إبراهي���م دبور، ندوة تثقيفية للمرش���دين واإلداريني بعنوان: "أخالقيات 
العمل بإرش���اد احلافالت خلدمة ضيوف الرحمن"، اس���تعرض فيها أبرز احملاور 
لتطوير اخلدمة، وحتسني مستوى األداء. وفي نهاية البرنامج التدريبي، استعرض 
مدير الش���ؤون املالية واإلدارية باملكت���ب، احلوافز املالية والتنظيمية اجلديدة التي 

تسهم في رفع مستوى أداء العاملني.
وكل ه���ذه ال���دورات التدريبية واجله���ود املبذولة في التدري���ب والتأهيل والتثقيف، 
تأتي من منطلق أن وزارة احلج قد أخذت على عاتقها تس���هيل تقدمي كل اإلمكانات 
وجمي���ع اخلدمات لضيوف الرحمن، وإتاحة كل ما يس���هم بالرق���ي بها لُتقّدم وفق 

املعايير العالية.
وقد وصف رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائ���ف، رئيس مجلس 

إدارة مؤسس���ة حجاج إيران، املطوف الدكتور طالل بن صالح قطب هذه البرامج 
التدريبي���ة باالس���تثمار الناجح  للطاقات البش���رية، وتأهيلها وتس���خيرها خلدمة 
ضي���وف الرحمن باملدينة املنورة، وقد جاء ذلك خالل زيارته للمدينة املنورة للوقوف 
ميدانيًا على اس���تعدادات املكتب، بحضور مدير املكتب باملدينة املنورة األس���تاذ 
مروان بن عبدالعزيز خاش���قجي. وقال مخاطبًا املتدربني: "يعتبر مش���روع إرشاد 
احلافالت من املش���اريع املوس���مية اجلبارة التي أنشئت منذ سنوات عديدة بهدف 
تفعيل العمل التكاملي ملنظومة اخلدمات التي تقدمها الدولة – رعاه الله – حلجاج 
بيت الله احلرام"، واس���تعرض الدكتور طالل قطب بداية فكرة املكتب منذ أن كان 
مش���روعًا صغيرًا مت تطويره وتوس���يعه عامًا بعد عام، حتى أصبح جتس���يدًا على 
أرض الواق���ع، وجزءًا مهمًا م���ن منظومة اخلدمات املقدم���ة لضيوف الرحمن في 

العاصمتني املقدستني.

الواجبات والمسؤوليات 
وبفضل الله س���بحانه وتعالى أواًل وأخيرًا، وبدعم كبير من وزارة احلج، وإش���راف 
مباش���ر من الهيئة التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، متكن املكتب من القيام 
بجميع الواجبات واملس���ؤوليات املناطة به جتاه خدمة احلجاج الكرام، وفقًا لألنظمة 

والتعليمات، وليحقق جناحات قياسية في هذا املجال.
وليثم���ن ضيوف الرحمن خالل مراس���م اس���تقبال الوفود األول���ى منهم في املدينة 
املنورة، وأثناء توديعهم عند مغادرتهم، جهود حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك 
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود – حفظه الله – املتمثلة في تقدمي أرقى اخلدمات 
لهم، والعمل على راحتهم طيلة فترة إقامتهم في األراضي املُقدسة، منوهني بُحسن 
االستقبال وحفاوة الترحيب، والوداع مبثل ما ُاستقبلوا به، والتي جتسدت في أبناء 

طيبة الطيبة.
ولم تتحقق هذه النجاحات املش���هودة من فراغ، إمنا بتوفيق الله س���بحانه وتعالى، 
وبفضل ما بذله املكتب من جهود للتعاون والتنس���يق، حيث عقد املكتب لقاء عمل – 
قبل بدء أعمال املوس���م - مع املؤسس���ة األهلية لألدالء؛ لتنسيق اجلهود بني املكتب 
واملؤسس���ة، استعدادًا الستقبال ضيوف الرحمن زوار املسجد النبوي، واستعرض 
اللقاء، مستجدات اخلطة التشغيلية للمكتب، واآلليات املشتركة الستيعاب أيام ذروة 
وقدوم احلافالت لدى املؤسسة في مركز استقبال الهجرة، ومرافقة حافالت احلجاج 
القادمني برًا للمدينة املنورة وإيصالهم إلى س���كنهم، إضافة إلى تس���لم احلافالت 
من مقار الش���ركات بالهجرة ومرافقتها إلى مواقع س���كن احلجاج املغادرين، يوم 
ذروة املغادرة من املدينة املنورة إلى مكة املكرمة، وذلك انطالقًا من أهمية التنس���يق 
ب���ني مختلف اجلهات ذات العالقة بخدم���ات احلج للرقي باخلدمات املقدمة لضيوف 
الرحمن، كما أن هذا اللقاء قد جاء ضمن سلسلة لقاءات مع عدد من اجلهات ذات 
العالقة، والتي هدفت لتطوير اخلدمات من خالل العمل املش���ترك بني جميع مقدمي 
اخلدم���ة لضيوف الرحمن، ك���ون خدمة احلاج عمل تكامل���ي يتطلب تضافر جميع 

اجلهود لضمان جناحه ومتيزه.
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إصدارات

من  مهًما  ج��زًءا  تشكل  اجلبال  بأن  التامة  وقناعة  العميق  إلميانه 
عكف   - بعده  أو  اإلس��ام  قبل  س��واء   - املكرمة  مكة  تاريخ  ذاك��رة 
إعداد  على  اليايف  عبدالبديع  بن  عدنان  الدكتور  وامل��ؤرخ  الكاتب 
ق��راءة  مكة..  )جبال  بعنوان:  م��ؤخ��رًا،  النور  رأى  تاريخي  كتاب 
 )24  ×17( املتوسط:  القطع  من  صفحة   )240( يف  جاء  تاريخية(، 
مختلفة،  ملوضوعات  عنوانًا   )60( من  وأكثر  فصول،   )3( وضم  سم، 
ومعلومات وفيرة وغزيرة استطاع املؤلف - وبجهد كبير - أن يجمعها 
ويف  رصني.  وعلمي  أدبي  قالب  يف  يقدمها  وأن  هذا،  القيم  ِسفره  يف 
بني  املؤلف  جمع  دقيًقا،  علمًيا  تأصيًا  واملؤصلة  املتعددة  فصوله 
كما  الدين،  وحقائق  التاريخ  وأح��داث  اجلغرافيا  معلومات  دفتيه 
عليه  اهلل  صلى  الكرمي  الرسول  نفس  يف  اجلبال  بعض  مكانة  بني 
رسول  مع  "خرجت  قال:  عنه  اهلل  رضي  مالك  بن  أنس  فعن  وسلم، 
صلى  النبي  قدم  فلما  أخدمه،  خيبر  إلى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
اهلل عليه وسلم راجًعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه". 
جهد  وليعد  للمكتبة،  قيمة  إضافة  اجلديد  اإلصدار  هذا  وليشكل 
لتعريف  جيدة  وم��ادة  اإلش���ادة،  يستحق  وكتاب  مقدر،  توثيقي 
التاريخية.    املعلومات  من  كثير  إل��ى  يفتقد  ال��ذي  احلالي  اجليل 

جدة: الرفادة

)اليافي( يرصد جبال 
مكة المكرمة 

تاريخيًا 

صدر في )240( صفحة و)3( فصول 
وأكثر من )60( عنوانًا

الكتاب: جبال مكة.. قراءة تاريخية
املؤلف: الدكتور عدنان بن عبدالبديع اليايف  

الطبعة: األولى 1436ه� 2015م

تأصيًا  وامل��ؤص��ل��ة  امل��ت��ع��ددة  فصوله  يف   
معلومات  امل��ؤل��ف  ج��م��ع  دق��ي��ًق��ا  ع��ل��م��ًي��ا 
الدين وحقائق  التاريخ  وأحداث  اجلغرافيا 

قراءة تاريخية
والكتاب عبارة عن قراءة تاريخية موثقة عن جبال مكة املكرمة، أضاف إليها 
املؤلف الكثير م���ن الصور الفوتوغرافية، واخلرائط، ودعم بحثه العلمي هذا 
باألرقام والتواريخ والش���واهد، ومبجموعة من األش���عار التي قيلت في هذه 
اجلبال، وقائمة للمصادر، وفهرس لألع���ام، وآخر لألماكن، باإلضافة إلى 

فهرس املوضوعات.
وتش���كل هذه املعلومات الثرة، حصيلة ما جمعه املؤلف على مدار س���نوات 
طويلة، وذلك بحكم خبراته الس���ابقة كمؤسس ملركز أبحاث احلج، في نشأته 
األول���ى وعندما كان يتب���ع جلامعة امللك عبدالعزي���ز: )معهد خادم احلرمني 
الش���ريفني ألبحاث احلج والعمرة(، والذي يتبع جلامعة أم القرى في الوقت 
الراه���ن،، وبحكم ارتباط املؤلف الوثيق مبراك���ز البحث العلمي أثناء قيامه 
ببعض البحوث واألنش���طة البحثية والعلمية أثناء عمله كعضو هيئة تدريس 

في كل من الواليات املتحدة األمريكية واململكة العربية السعودية. 
وم���ن املعل���وم أن مكة املكرمة تضم العديد من اجلب���ال التي تتميز بأن لها 
تاريخ يحكي فصواًل من تاريخ البلد األمني، تناولها الكاتب واملؤرخ الدكتور 
عدن���ان اليافي اجلبال في س���جل رصده التاريخي والتوثيقي هذا، وس���رد 
العديد من أس���ماء اجلبال التي اشتهرت بها مكة املكرمة، والتي تبلغ اثني 
عشر ألف جبل، والتي لها ارتباط بالتاريخ واألحداث مبتدءًا بجبل "النور" أو 
جبل "ثور" وغاره الش���هير "غار حراء" الذي نزل فيه الوحي الرباني، وشهد 
ن���زول آيات الذكر احلكي���م والذي بدأت منه هج���رة املصطفى عليه أفضل 
الصاة والس���ام وصاحب���ه أبي بكر الصديق رضي الل���ه عنه، فجبل ثور 
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يجسد قصة الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصاة والسام، 
وقد أوضح أنه سمي بجبل النور لظهور أنوار النبوة فيه، 

وكذلك جبل "خندمة" القريب من س���وق الليل موضع مولد الرس���ول الكرمي 
عليه الصاة وأفضل التسليم، والذي شهد رحى بعض املعارك التي خاضها 
املسلمون يوم فتح مكة املكرمة، ويختزن قصة املعركة الشهيرة بني خالد بن 

الوليد وصفوان بن أمية إبان ملحمة فتح مكة املكرمة.
ث���م تأتي جملة من جبال مكة املكرم���ة املعظمة كجبل احَلُجون، ومن اجلبال 
كذلك جبل األخش���بني، والذي يسمى الشمالي منه األخشب الكبير ويعرف 
اجلنوبي منه باألخش���ب الصغير، ومن اجلبال أيضًا جبل أبي قبيس الكائن 
ش���رق املسجد احلرام ويش���رف على الصفا، ولذلك اكتسب أهمية تاريخية 
لقربه من املسجد احلرام، وجبل آخر عرف باجلبل األحمر والذي كان يعرف 
في اجلاهلية باألعرف، وهناك جبل قعيقعان الذي استخدمته جماعة جرهم 
كمخزن لألس���لحة التي تسببت أس���لحتها في االسم، كما بني أن قعيقعان 
عبارة عن سلس���لة من اجلبال متتد من ش���مال املسجد احلرام وحتى وادي 
طوى غرًبا، وقد أطلق على هذا اجلبل عدة تس���ميات ما بني قدمية وحديثة 
مث���ل جبل الس���ليمانية، وجبل العبادي، وجبل املداف���ع، وجبل قرن، وجبل 
هندي، وجبل لعلع. وكذلك جبل "املطابخ"، الذي أورد املؤلف قصة لطيفة عن 
هذا اجلبل وسبب تس���ميته بهذا االسم، وذكر أنه عندما جاء امللك ُتّبع إلى 
مكة املكرمة لهدم الكعبة، أقام مطابخه على هذا اجلبل، ثم مرض، فنذر إن 
ش���فاه الله تعالى أن يطعم أهل احلرم قبل أن يعود إلى باده، فلما ش���فاه 
الل���ه، أوّف���ى امللك بنذره ومن على هذا اجلبل جع���ل مطابخه تطعم املكيني، 

فسمي اجلبل بهذا االسم، وال يزال قائمًا حتى اليوم.

جبال أخرى
ويضيف اليافي من اجلبال أيضًا: جبل ثبير شرق املسجد احلرام ويبعد عنه 
بنحو 4 كيلومترات وهو اجلبل الذي أنزل الله عز وجل على س���يدنا إبراهيم 
اخلليل الكبش الذي جعله فداًء البنه إس���ماعيل عليه السام، ويورد اليافي 
كذلك جبًا آخر وهو جبل عمر غرب املس���جد احلرام وهو ينسب إلى سيدنا 
عم���ر بن اخلطاب، والذي أزيل حديثًا لصالح مش���روعات توس���عة احلرم، 
وعندما أنش���أت ش���ركة جبل عمر في العام 2007م إلع���ادة تخطيط هذا 
اجلب���ل. وخامت هذه اجلبال هو جبل ُكدي ومن هذا اجلبل دخل النبي صلى 
الله عليه وسلم يوم فتح مكة املكرمة، وكذلك حينما دخل مكة ألداء العمرة.

كم���ا ذك���ر في كتابه هذا العديد من اجلبال التي ق���د ال يعرفها جيل اليوم، 
وال يعلم عنها ش���يًئا، مثل اجلبل األحمر وجبل ديلمى، وجبل شببة، واجلبل 
األبيض، وجبل حبش���ى، وجبل العبادي، وكل هذه اجلبال وغيرها متتد في 

سلسلة طويلة بجبل السيرة في احلجون أعلى مكة املكرمة.
وبع���د أن أورد الكات���ب حمل���ات تاريخية عن أصل هذه اجلبال وأش���كالها 
وأطوارها وأنواعها، وبعض التعريفات املختلفة لها من كثير من القواميس، 
كقاموس ابن منظور والفيروز أبادي واحلموي، بنّي أن املوسوعة البريطانية 
تعتب���ر أن ارتفاع )610( أمتار عن س���طح األرض إلطاق مصطلح اجلبل 
على املرتفع. علما أن جبل "افرس���ت" يعتبر أعلى جبل في العالم. ولعل من 
املعلومات التي أوردها املؤل���ف والتي تهم القارئ العادي أن العلم احلديث 
أثبت أن للجبل امتدادًا حتت سطح األرض، كحال اجلذور عند النبات، مما 

يساعد على استمرارية احلياة وبقاء األرض. 

وقد أورد املؤلف العديد من اآليات القرآنية التي أتت على ذكر اجلبال ليبني 
للن���اس أهمية اجلبال عل���ى األرض؛ فهي أوتاد ورواٍس لها، كما تنحت فيها 
البيوت واملس���اكن، وتكون منها األكنان للناس، وهي تس���بح الله وتس���جد 
خلالقها مثل الش���مس والقم���ر والنجوم. وفي القرآن ض���رب الله بها مثًا 
لعباده في إش���فاقها من حمل األمانة وتصدعها من خش���ية الله. وقد بنّي 
القرآن أن اجلبال تختلف مكوناتها وألوانها بقوله عز وجل "ومن اجلبال جدد 

بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود". 
كم���ا ذكر الله ع���ز وجل جبال بعينها في القرآن الك���رمي؛ مثل جبل الطور. 
وفي هذا تكرمي وتشريف للجبال عامة، ويكفي اجلبال شرّفا أن جبريل عليه 
الس���ام قد نزل على الروح األمني ب�)اقرأ( في غ���ار حراء على جبل النور 

في مكة املكرمة.
كما يضم هذا املؤلف القيم بعض األش���عار الت���ي قيلت في اجلبال، والتي 
جمعه���ا املؤلف من مصادرها التاريخية، موثقًا كل قصيدة مبرجعها، ونبذة 

عن قائلها.

مقدمة الكتاب
وكت���ب مقدمة ه���ذا املرجع التاريخ���ي الدكتور عدنان ب���ن محمد احلارثي 
الشريف، أس���تاذ اآلثار اإلسامية املشارك وعميد شؤون املكتبات بجامعة 
أم القرى.. وجاء في هذه املقدمة: "مكة املكرمة مدينة لها خصوصيتها كونها 
قبلة املس���لمني، وفي ضوء ما ذك���ره اإلخباريون عنها، ميكن اعتبارها أقدم 

موقع استيطاني على األرض". 
وأضاف: "وإن احلديث عن مكة في تكوينها الروحي أو اإلنساني أو املادي، 
كل ذل���ك يقتضي العديد من املصنفات والبحوث والدراس���ات، وفق مناهج 

البحث املختلفة". 
وميض���ي قائًا: "وهذا الكتاب خصصه مؤلفه جلبال مكة املكرمة حتى يلفت 
النظ���ر إلى أن مكة تتعدى في خصائصها اجلانب اإلنس���اني إلى التكوين 
املادي.. فجبال مكة هي التي ترس���م حدودها كحرم، وتفصل ماء احلل عن 
ماء احلرم وفق القاعدة التي قررها الفقهاء والبلدانيون في حتديد حرم مكة 

املكرمة".
وأض���اف: "فبعض أثيرة مكة - جبال تعرف باألثيرة - ارتبطت بالش���عائر 
الديني���ة في اجلاهلي���ة، كما كان جلبلي الن���ور وثور ارتباط وثيق بس���يرة 
املصطفى صلى الله عليه وس���لم كما أن هناك جبااًل أخرى ارتبطت بتاريخ 
مك���ة من جوان���ب مختلفة، وهذا يؤكد أن هناك عاق���ة وثيقة بني اجلغرافيا 

والتاريخ في هذه املدينة املقدسة".

 م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي أورده�����ا امل��ؤل��ف 
أثبت  احل��دي��ث  العلم  أن  ال��ق��ارئ  وت��ه��م 
األرض سطح  حت��ت  ام��ت��دادًا  للجبل  أن 

 تشكل معلومات الكتاب الثرة حصيلة 
سنوات  م��دار  على  امل��ؤل��ف  جمعه  م��ا 
السابقة خ��ب��رات��ه  ب��ح��ك��م  ط��وي��ل��ة 
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برامج

بناء على توجيهات معالي وزير احلج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، بضرورة توحيد اجلهود بني جميع مؤسسات الطوافة لتمكني حجاج بيت 
ملؤسسات  التنسيقية  الهيئة  قامت  وسالمتهم،  أمنهم  على  احملافظة  مع  والزمان،  املكان  قدسية  مع  يتماشى  تنظيم  وفق  الطواف  أداء  من  احلرام  اهلل 
الثالث  للمؤسسات  النجاح  كفلت  آلية  وفق  وذلك  1436هـ،  حج  موسم  يف  احلجاج  تطويف  برنامج  بتنفيذ  التوالي،  على  الثاني  وللعام  الطوائف،  أرباب 
األهلية  واملؤسسة  العربية،  غير  إفريقيا  حجاج  ملطويف  األهلية  واملؤسسة  آسيا،  شرق  جنوب  حجاج  ملطويف  األهلية  املؤسسة  وهي  فيه،  املشاركة 
1436/12/08هـــــ. وحتى  ـــــ  1436/11/08ه من  الفترة  خــالل  حــاج  ألــف   )630( يقارب  ما  تطويف  من  متكنت  حيث  العربية،  ــدول  ال حجاج  ملطويف 

مكة المكرمة: الرفادة

تطويف الحجاج.. 
دقة وجودة والتزام

نفذته الهيئة التنسيقية للعام الثاني على التوالي

قام����ت الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرب����اب الطوائف، 
باعتبارها اجلهة املناط بها تنس����يق جميع ما يكفل تقدمي 
خدمات راقي����ة ومتميزة حلجاج بيت الل����ه احلرام، بتنفيذ 
برنام����ج تطويف احلجاج للعام الثان����ي على التوالي، وفق 
آلية كفلت النجاح للمؤسس����ات الثالث التي ش����اركت فيه، 
وهي املؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، 
واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج أفريقي����ا غير العربية، 
واملؤسس����ة األهلي����ة ملطوفي حجاج ال����دول العربية، حيث 
متكن����ت من تطويف م����ا يقارب )630( أل����ف حاج خالل 
الفترة من 1436/11/08ه����� وحتى 1436/12/08ه�، 

وذلك وفقًا لآللية التالية:
قامت الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف باختيار 
مدي����ر للبرنامج، وفق معايي����ر مقننة هدفت من ورائها إلى 

جناح البرنامج وحتقيق األهداف املبتغاة منه.
ووضعت الهيئة التنس����يقية، خطة تش����غيلية ش����ملت آلية 
التنفيذ لبرنامج التطويف، كما مت التنس����يق مع الرئاس����ة 
العامة لش����ؤون املسجد احلرام واملس����جد النبوي العتماد 
قوائ����م املطوف����ن من أبن����اء الطائفة ومن طلب����ة اجلامعة 
الشرعين وحاملي شهادات املعاهد الشرعية وحفظة كتاب 
الله، ممن ال تقل أعمارهم عن العش����رين عامًا، ومن ثم مت 
منحه����م رخص تطويف وذلك بعد إجراء مقابلة ش����خصية 

لهم من قبل إدارة التطويف بشؤون احلرمن.
كذلك مت التنس����يق مع الرئاس����ة العامة لش����ؤون املسجد 
احلرام واملس����جد النبوي ملن����ح البرنامج مواق����ع لتواجد 
املطوف����ن، إضاف����ة إلى التواص����ل مع أمان����ة العاصمة 
املقدس����ة، حيث حظي����ت إدارة البرنامج بدعم معالي أمن 
العاصم����ة، ومت منح الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب 
الطوائف أربعة مواقع في املنطق����ة املركزية لوضع مراكز 

إدارية ملراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج.
وخاطبت الهيئة املؤسسات املشاركة في البرنامج، بتوجيه 
مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة لها، لتعين مرشدي تطويف 
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ــــى  ـــــــــــاد وتـــــوجـــــيـــــه احلــــــجــــــاج إل إرش
ألداء  الــصــحــيــحــة  الــشــرعــيــة  الــطــريــقــة 
ــة ــول ــه شــعــيــرة الــــطــــواف بــكــل يــســر وس

الشرعية الصحيحة ألداء شعيرة الطواف بكل يسر وسهولة، فأنشئت ثالثة 
مراكز داخل املس����جد احلرام وتعين مش����رفن عليه����ا وعدد من املطوفن 
املؤهل����ن للقيام بخدمة ضي����وف الرحمن فيما يخص الطواف والس����عي، 

وثالثة مراكز أخرى خارج املسجد احلرام في الساحات احمليطة.
أما آليات التنفيذ فتمثلت في قيام مكاتب اخلدمة امليدانية بتعين مرشدي 
تطويف الصطحاب احلجاج إلى املسجد احلرام، وهو أمر ملزم وضروري 
لتف����ادي حاالت ضياع احلج����اج وما يترتب عليه من مش����كالت ومتاعب، 
إضاف����ة إلى عدم إرس����ال احلج����اج إلى احلرم املك����ي ألداء الطواف قبل 
وبعد الصالة بس����اعة، وإدخال معلومات إرس����ال احلجاج إلى املس����جد 
احلرام في موقع املؤسس����ة ثم طباعة النموذج وختمه وإرساله مع مرشدي 
احلجاج املصاحبن لهم في املس����جد احلرام مع كل 
فوج يتم إرس����اله بواقع )50( حاجًا فقط لكل فوج، 
إضافة إلى توعية احلجاج وإرشادهم قبل البدء في 

إرسالهم للمسجد احلرام.

مقومات نجاح
وقام����ت مؤسس����ات الطوافة الثالث التي ش����اركت 
ف����ي برنامج التطويف املركزي بإنش����اء ثالثة مراكز 
موزعة على أبواب املسجد احلرام، بعد التنسيق مع 
الرئاس����ة العامة لشؤون املس����جد احلرام، عند باب 

امللك عبدالعزيز، وباب امللك فهد، وباب السالم.
أما املراك����ز الثالثة األخرى فكانت في الس����احات 
احمليطة باملس����جد احلرام بعد التنس����يق مع أمانة 
العاصمة املقدسة في: منطقة جياد - منطقة املسفلة 

- ومنطقة جبل الكعبة.
وكان أب����رز ما مييز العاملون امليدانيون في برنامج 
التطوي����ف املركزي ذلك الزي املوح����د املوضح عليه 
شعار الهيئة التنس����يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، 
إضافة إلى شعار مؤسسات الطوافة املشاركة في البرنامج، كما مت تامن 
أجه����زة برافو جلميع العاملن واملش����رفن واإلدارين ف����ي املراكز، وتوفير 
الكراس����ي املتحركة الالزمة لكبار الس����ن، وتوفير أجهزة احلاس����ب اآللي 

ملتابعة إدخاالت املكاتب والتسديد أواًل بأول.
ولع����ل أهم النقاط التي س����اهمت في جناح املش����روع متثل����ت في التقيد 
التام باخلطة التش����غيلية وتنفيذها بكل دقة وسهولة ويسر، والتزام مكاتب 
اخلدم����ة امليدانية بالواجبات املطلوبة منهم، إضاف����ة إلى التواصل الدائم 
والفوري املباشر فيما بن إدارة املشروع ومكاتب اخلدمة امليدانية حلل أي 
مالحظات، والتزام العاملن في املشروع بأوقات الدوام اليومي، والتعامل 
الرائع مع ضيوف بيت الل����ه احلرام وتقدمي يد العون لهم وتذليل الصعاب 

التي واجهتهم.

وإدارة  التنسيقية  الهيئة  بني  كامل  تنسيق 
بأعداد  يومية  رقمية  وإحصائية  البرنامج 
تطويفهم مت  الـــذيـــن  احلـــجـــاج  وجـــنـــس 

الصطحاب احلجاج إلى املس����جد احلرام لتفادي حاالت ضياع احلجاج 
وما يترتب عليه من مشكالت ومتاعب ومعاناة لهم، وعدم إرسال احلجاج 
إلى احلرم املكي ألداء الطواف قبل وبعد الصالة بس����اعة، جتنبًا لساعة 

الذروة باحلرم الشريف.
وتتلقى الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف إحصائية رقمية يومية 
بأعداد وأجناس احلجاج الذين مت تطويفهم من قبل البرنامج، بالتنسيق 
مع إدارة البرنامج من خالل االتصال املباشر على أرقام هواتف مديري 

املراكز أو إرسال بريد إلكتروني أو رسائل الواتساب.
وفور وصول أفواج احلجاج من مكاتب اخلدمة امليدانية يتم اس����تقبالهم 
ومن ثم تعبئة منوذج حصر وتقييم للتأكد من اس����تيفاء الفوج ملتطلبات 

الطواف، وبعد حتدي����د املطوف املخصص لكل 
ف����وج يتم توعية احلجاج وإرش����ادهم قبل البدء 
في الط����واف، وذلك بالتأكد م����ن ارتداء جميع 
احلجاج لألساور، والتأكد من أنهم على وضوء، 
وارتداء اإلحرام بش����كل صحي����ح للرجال، كما 
يتم توعيتهم بأهمية الس����ير على هيئة مجموعة 
واح����دة وعدم اخل����روج عنها، تالفي����ًا للضياع 
وعدم التعرض لإلره����اق، والتقيد التام باخلطة 
التشغيلية والعمل على تنفيذها بكل دقة وسهولة 
ويس����ر. ومتابعة التزام مكاتب اخلدمة امليدانية 
بالواجب����ات املطلوبة منهم وع����دم التهاون في 
ذلك، والتواصل الدائم والفوري املباش����ر فيما 
ب����ن إدارة البرنامج ومكات����ب اخلدمة امليدانية 
حل����ل أي مالحظ����ات أو معوقات ال ق����در الله، 
إضاف����ة إلى التزام العاملن في إدارة البرنامج 
بأوق����ات ال����دوام اليوم����ي وعدم الس����ماح لهم 
بت����رك أماكنهم احملددة لهم حتت أي ظرف من 
الظ����روف، والتعامل الالئق مع ضيوف بيت الله 

احل����رام واحلرص على تق����دمي يد العون لهم بأي طريق����ة كانت، وتذليل 
الصعاب التي قد تواجههم.

آلية عمل
وق����د عملت الهيئة التنس����يقية ملؤسس����ات أرباب الطوائ����ف، ممثلة في: 
املؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج جنوب ش����رق آسيا، واملؤسسة األهلية 
ملطوف����ي حجاج إفريقيا غير العربية، واملؤسس����ة األهلية ملطوفي حجاج 
الدول العربية، من خالل برنامج التطويف املركزي، على تنفيذ خطة عمل 
في موس����م حج الع����ام املاضي 1436ه�، مت إعداده����ا ومن ثم تنفيذها 
بالتنس����يق والتعاون مع مكات����ب اخلدمة امليدانية التابعة للمؤسس����ات 
الث����الث، حيث تلتقي األهداف في إرش����اد وتوجيه احلجاج إلى الطريقة 
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واجهــة مشــرقة
أسهمت مؤسسات أرباب الطوائف بقدر كبير في حتقيق ملحمة جناح أعمال موسم حج عام )1436هـ(، 

ــرة فـــي تنفيذ خطط احلج العامة، لترمي بســـهم في هذا اإلجنـــاز الكبير الذي – ولله  وأدت أدوارًا كبـي

امِلنـــة والفضل - حتقق، وذلك حينما تفوقت كوادرها من مطوفني وأدالء ووكالء وزمازمة، في تقدمي أرقى 

اخلدمات لضيوف الرحمن من احلجاج القادمني من اخلارج في ميادين العمل املختلفة، والذين جّندت لهم 

)9( مؤسســـات كل طاقاتها البشرية، وسخرت جميع إمكاناتها املادية والتقنية، في جميع املراحل، بدءًا 

من حفاوة االســـتقبال بإعداد برامج خاصة بالترحيب، مرورًا بجميع اخلدمات أثناء مكوثهم باألراضي 

املقدسة، والتي شـــملت التفويج والتوجيه والنفرة والتصعيد والتغذية واإلرشاد، بجانب عمليات تنقالتهم 

بني مدن احلج، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة، انتهاًء بوداعهم مبثل ما ُاستقبلوا 

به، والتي حفلت بكثير من جوانب التميز والتفوق، وذلك مبا تضمه هذه الكيانات اخلدمية الشـــامخة من 

كوادر بشـــرية مدربة ومؤهلة، ومبا ميتلكه العاملون فيها من خبرات تراكمية، ومبا يحملونه من مؤهالت 

علمية وأكادميية عالية، ومبا تذخر به من إمكانات مادية كبيرة، وتقنية حديثة، وأجهزة ومعدات متطورة، 

وأيضًا من خالل التنظيم والتنســـيق بينها وبني القطاعات واألجهزة – احلكومية واألهلية - العاملة في 

احلـــج، مبا يتفق مـــع روح العصر ومتغيراته، ولتمثل اخلدمات التي تقدمها مؤسســـات أرباب الطوائف 

منوذجًا مشـــرفًا لتكامـــل اجلهود التي تقدمها اململكة خلدمة احلجيج، حيث أبرزت تلك املؤسســـات دور 

القطاع األهلي في حتمل شـــرف أداء هذه اخلدمات، ومبا يســـتحق الثناء والتقدير، ملا تقوم به من أجل 

جناح هذه املنظومة التكاملية في خدمة احلجاج الكرام. 

وهذه األعمال التي جتّسدت على أرض الواقع وفي ميادين العمل املختلفة وعايشها اجلميع ورآها واقعًا 

ماثاًل للعيان، تؤكد األدوار الرائدة واملتميزة التي تقوم بها مؤسسات أرباب الطوائف التسع، والتي ظلت 

فة للمملكة في خدمة حجاج بيت الله احلرام القادمني  – ومنذ نشـــأتها وعلى مر العصور - واجهة مشـــرِّ

من مشـــارق األرض ومغاربها في كل موســـم، وَمن يشـــدون الرحال لزيارة مسجد رسوله عليه الصالة 

والســـالم في املدينة املنورة، مســـتفيدة في أداء خدماتها من ما حتظى به من دعم من القيادة الرشيدة، 

ومن املســـؤولني في وزارة احلج، وأيضًا من تلك الرعايـــة الكاملة واالهتمام البالغ الذي يحظى به هؤالء 

الضيوف الكرام من القيادة الرشـــيدة – أيدها الله - ومن تلك املشـــروعات العمالقة واحلضارية التي 

نفذتها اململكة – وال تزال تنفذ الكثير منها - خلدمة حجاج البيت العتيق.

سائلني الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق، وأن يجعل ثواب هذه األعمال في صحائف 

أعمال اجلميع، وفي موازين حسناتهم، إنه سميع مجيب الدعاء.

األخيرة

د. محمد بن طالل سمسم
وكيل وزارة احلج للتخطيط والتطوير




