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على جهوده املقدرة وملساته اجلليلة يف تطوير خدمات احلج والعمرة

الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار

نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير

 إلى صاحب المعالي 

سائلني املولى عز وجل له السداد والتوفيق

حيث حققت الوزارة يف عهده قفزات نوعية كبيرة..

على الثقة امللكية الكرمية بتعيينه وزيرًا للحج والعمرة

الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلى صاحب المعالي 

سائلني املولى عز وجل أن يوفقه 
وميده بعونه وأن يسدد خطاه

يف قيادة دفة الوزارة  يف مرحلة التحّول الوطني لتحقيق رؤية اململكة 2030



اختيار موفق
يظ��ل االهتمام باحلج واحلجيج واحلرمني الش��ريفني واملش��اعر املقدس��ة أولوية لدى والة 

األم��ر يف ه��ذه الب��اد املباركة منذ توحي��د أرجائها على يد املؤس��س املل��ك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن � طيب اهلل ثراه � وصواًل إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم احلرمني الشريفني، 

املل��ك س��لمان بن عبدالعزي��ز حفظه اهلل، الذي جع��ل رعاية احلرمني الش��ريفني وضيوف 

الرحم��ن يف مقدم��ة اهتمامات��ه، وأس��بغ عليه��ا ك��رمي عنايته ورعايت��ه، يجس��دها واقع 

احلرمني الشريفني واملشاعر املقدسة الذي يلمسه املسلمون يف مشارق األرض ومغاربها.

ويأت��ي األم��ر امللكي الك��رمي باختيار معال��ي الدكتور محم��د صالح بن طاهر بن��ن، ليؤكد 

ح��رص القي��ادة الرش��يدة ملواصلة التطوي��ر والتحدي��ث يف وزارة احلج والعم��رة يف املرحلة 

القادم��ة، من خال ثقة ملكية كرمية، أهله لنيلها والتش��رف به��ا، عطاؤه الثر وأداؤه الوافر 

وجه��ده الظاه��ر، وهو اختيار ص��ادف أهله، فه��و أهل لهذا املنص��ب وجدير بالثق��ة امللكية 

الكرمي��ة، بوصف��ه من صناع التطوي��ر والتحديث، فما تقلد منصب��ًا إال وترك عليه بصمة 

م��ن عطاء، مبا ميتلكه م��ن صدق وإخاص، وعبر مس��يرة ذاخرة وجتربة ث��رة، إضافة إلى 

خبراته ومترس��ه على حتمل املس��ؤولية بعزمية نادرة وإخاص ومتيز، ما يبش��ر مبواصلة 

مسيرة البناء يف هذه الوزارة الواعدة، املؤسسة على واقع مدروس وخطة معلومة.

واملتتبع ملسيرة معالي الدكتور محمد بنن منذ أن كان وكيًا لوزارة احلج لشؤون العمرة، ثم 

رئاسته للبريد السعودي، ليلي ذلك منصبه احلالي وزيرًا للحج والعمرة، ياحظ ما يتمتع 

ب��ه من كرمي األخ��اق واآلداب والتواضع م��ع اجلميع، واألداء للمهام املناط��ة به ومتابعتها 

بدق��ة وتفصي��ل، وه��و محل ثن��اء وتقدي��ر من اجلمي��ع على مختل��ف مس��توياتهم وتنوع 

تخصصاته��م، ليحم��ل ق��رار اختياره لقي��ادة وزارة احل��ج والعم��رة، دالالت عميقة لضبط 

املسار وجتويد األداء ومواصلة العطاء..

حفظ اهلل خادم احلرمني الش��ريفني، وس��مو ولي عهده األمني، وسمو ولي ولي العهد، ووفق 

اجلمي��ع ملا يحب ويرضى، ونس��أله ج��لَّ وعا أن يحفظ بادنا وأن ي��دمي عليها نعمة األمن 

واألمان واالستقرار.. مع متنياتنا ملعالي وزير احلج والعمرة بالتوفيق والسداد..

الرفــــــــــادة

افتتاحــية
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تاريخ

مكة  ــارة  إم تولى  اإلسالمية،  العصور  مر  على 
املكرمة نحو )220( أميرًا،  أولهم عّتاب بن أسيد، 
مستشار  الــزاهــر،  العهد  هــذا  يف  يتوالها  فيما 
خادم احلرمني الشريفني األمير خالد الفيصل..

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

رؤية

 ،2030 اململكة  رؤية  على  يوافق  الــوزراء  مجلس 
وكان للحج والعمرة نصيب وافر منها، باعتبارهما 
يف  اململكة  عليها  ستعتمد  الــتــي  الــركــائــز  مــن 

املستقبل..

ملتقيات

يثمن  والعمرة  احلج  ألبحاث  العلمي  امللتقى 
الرحمن،  ضــيــوف  خــدمــة  يف  اململكة  جــهــود 
املعنية  اجلهات  جتارب  من  لالستفادة  ويدعو 

بشؤون احلج والعمرة..

14

مشروعات

من  وافــر  بنصيب  الشريف  املكي  احلــرم  يحظى 
إنشاء  على  سامية  مبوافقة  توجت  االهتمام، 
على  يزيد  مبا  به،  احمليطة  الساحات  يف  مظالت 

)300( مظلة..

6

20

10

تقرير

هيكلة بعض الوزارات واألجهزة احلكومية، 
وتعيني عدد من الوزراء واملسؤولني، منهم 
بننت  صالح  محمد  الدكتور  معالي  تولي 

وزارة احلج والعمرة..

18

رؤيــة

وافق مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها يوم اإلثنين 18 رجب 
1437هـ الموافق 25 إبريل 2016م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل، على رؤية المملكة 
العربية السعودية 2030م، وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي 

وجه حفظه اهلل، مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية برسمها، وكان 
للحج والعمرة نصيب وافر منها، باعتبارهما من الركائز التي ستعتمد 

عليها المملكة في المستقبل.. 

الرياض: الرفادة

السعودية.. العمق 
العربي واإلسالمي.. 
قوٌة استثمارية رائدة 

ومحور ربط القارات الثالث

دولة قوية مزدهرة تتس���ع للجميع، دستورها اإلسالم 
ومنهجها الوسطية، تتقبل اآلخر. سنرحب بالكفاءات 
من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا 

البناء والنجاح.
ف���ي املرتك���زات الثالث���ة لرؤيتن���ا: العم���ق العربي 
واإلس���المي، والق���وة االس���تثمارية، وأهمي���ة املوقع 
اجلغرافي اإلستراتيجي؛ س���نفتح مجااًل أرحب للقطاع 
اخلاص ليكون ش���ريكًا، بتس���هيل أعماله، وتشجيعه، لينمو 
ويك���ون واحدًا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركًا لتوظيف 
املواطنني، ومصدرًا لتحقق االزدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم 
على التعاون والشراكة في حتمل املسؤولية. لقد سمينا هذه الرؤية ب� )رؤية 
اململكة العربية الس���عودّية 2030م(، لكننا ل���ن ننتظر حتى ذلك احلني، بل 
سنبدأ فورًا في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون اململكة 

العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعًا إن شاء الله تعالى.

عمق عربي وإسالمي
وج���اء في ديباج���ة الرؤية: لقد حبان���ا الله في اململكة العربية الس���عودية 
مقّوم���ات جغرافية وحضارية واجتماعية ودميوغرافي���ة واقتصادية عديدة، 
متّكننا من تبوء مكانة رفيعة بني الدول القيادية على مس���توى العالم. ورؤية 
أي دولة ملس���تقبلها تنطلق من مكامن القوة فيه���ا، وذلك ما انتهجناه عند 
بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام )1452ه� � 2030م(. فمكانتنا 
في العالم اإلس���المي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند ألمتينا 
العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتنا االستثمارية املفتاح واحملّرك لتنويع 
اقتصادنا وحتقيق اس���تدامته. فيما سيمّكننا موقعنا اإلستراتيجي من أن 

نكون محورًا لربط القارات الثالث.
وتعتم���د الرؤية على )3( محاور، وهي املجتمع احليوي واالقتصاد املزدهر 
والوط���ن الطموح، وهذه احملاور تتكامل وتّتس���ق مع بعضها في س���بيل 

حتقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
تبدأ رؤيتنا من املجتمع، وإليه تنتهي، وميّثل احملور األول أساس���اً لتحقيق 

رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.. 

رؤي���ة احلاضر للمس���تقبل، تعبر ع���ن طموحات 
اجلمي���ع وتعكس قدرات بالدن���ا. فدائمًا ما تبدأ 
قصص النج���اح برؤية، وأجنح ال���رؤى هي تلك 
التي تبنى عل���ى مكامن القوة. ونحن نثق ونعرف 
أن الله س���بحانه حبانا وطنًا مباركًا هو أثمن من 

البت���رول، ففيه احلرم���ان الش���ريفان، أطهر بقاع 
األرض، وقبلة أكثر من مليار مس���لم، وهذا هو عمقنا 

العربي واإلسالمي وهو عامل جناحنا األول.
كما أن بالدنا متتلك قدرات اس���تثمارية ضخمة، وسنسعى إلى 

أن تكون محركًا القتصادنا وموردًا إضافيًا لبالدنا، وهذا هو عامل جناحنا 
الثاني.

ولوطننا موقع جغرافي إس���تراتيجي، فاململكة العربية الس���عودية هي أهم 
بواب���ة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الث���الث، وحتيط بها أكثر املعابر 

املائية أهمية، وهذا هو عامل جناحنا الثالث.
هذه العوامل الثالثة شكلت مرتكزات رؤية اململكة 2030، والتي نستشرف 
آفاقها، ونرسم مالمحها معًا.. يقول صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
س���لمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع رئيس مجلس الش���ؤون االقتصادية والتنمية: في وطننا وفرٌة 
م���ن بدائل الطاقة املتجددة، وفيها ثروات س���خية من الذهب والفوس���فات 
واليوراني���وم وغيرها. وأهم من هذا كله، ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة 
مهما بلغت: ش���عٌب طموٌح، معظُمه من الش���باب، هو فخر بالدنا وضماُن 
مس���تقبلها بعون الله، وال ننس���ى أنه بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة في 
ظ���روف بالغة الصعوبة، عندما وحّدها املل���ك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
س���عود طيب الله ثراه، وبسواعد أبنائه، س���يفاجئ هذا الوطن العالَم من 

جديد.
وأوضح س���موه أنه بناء على توجيه خادم احلرمني الش���ريفني حفظه الله، 
وبدءًا من هذا اليوم، س���نفتح بابًا واسعًا نحو املستقبل، ومن هذه الساعة 
س���نبدأ العمل فورًا من أجل الغد، وذلك من أجلكم أيها اإلخوة واألخوات، 
وم���ن أجل أبنائكم وأجيالنا القادم���ة. مضيفًا: رؤيتنا لبالدنا التي نريدها، 

مجتمع حيوي.. واقتصاد مزدهر
ووطن طموح
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نُسّخر طاقاتنا 
وإمكاناتنا لخدمة
 ضيوف الرّحمن 

المتزايدين 
على أكمل وجه

تـاريخ

العهد النبوي
توالها أمير واحد هو عّتاب بن َأسيد القرشي )رضي الله عنه( - من عام 8هـ حتى 

وفاته عام 13هـ.

عهد الخلفاء 
الراشدين 

ــرًا من  توالهـــا 12 أمـي
عام  حتى  11هــــ  العام 
بن  عّتـــاب  هـــم:  40هـ 
أســـيد )املتقدم ذكره( - 
احملرز بن حارثة - قنفذ 
بن عمير التيمي - نافع 
بـــن احلـــارث اخلزاعي 
- خالـــد بـــن العـــاص 
- طارق بـــن املرتفع - 
احلارث بن نوفل - علي 
بن عـــدي - عبدالله بن 
خالد بن أسيد - عبدالله 
بن عامـــر احلضرمي – 
أبو قتـــادة األنصاري - 

قثم بن العباس.

الدولة األموية
توالها 38  أميرًا من العام 41هـ حتى عام 132هـ وهم: عتبة بن أبي ســـفيان 
- مروان بن احلكم - ســـعيد بن العاص - عمرو بن ســـعيد بن العاص - خالد 
بن العاص )املتقدم ذكره( - عبدالله بن خالد بن أسيد )املتقدم ذكره( - عبدالله 
بن الزبير - الوليد بن عتبة بن أبي ســـفيان - عثمان بن محمد بن أبي ســـفيان 
- احلـــارث بن خالد املخزومي - عبدالرحمن بن زيـــد بن اخلطاب - يحيى بن 
حكيـــم بن صفوان - احلجاج بن يوســـف الثقفي - مســـلمة بـــن عبدامللك بن 
مروان - خالد بن عبدالله القسري - نافع بن علقمة الكناني - يحيى بن احلكم 
بـــن أبي العاص - عمر بن عبدالعزيز - طلحة بن داود - عبدالعزيز بن عبدالله 
بن خالد بن أســـيد - محمد بن طلحة بن عبدالله - عروة بن عياض - عبدالله 
بن قيـــس بن مخرمة - عثمان بن عبدالله العـــدوي - عبدالرحمن بن الضحاك 
القرشـــي - عبدالواحد بن عبدالله النصري - إبراهيم بن هشـــام املخزومي - 
محمد بن هشـــام املخزومي - نافـــع بن عبدالله الكناني - يوســـف بن محمد 
الثقفـــي - عبدالعزيز بـــن عمر بن عبدالعزيـــز - عبد الواحد بن ســـليمان بن 
عبدامللـــك - أبوحمزة اخلارجي - عبدامللك بن محمد بن عطية - الوليد بن عروة 

السعدي - محمد بن عبدامللك بن مروان.

الدولة العباسية والدولة اإلخشيدية
توالهــــا 70 أميرًا من العام 132هـ حتى عام 357هـ وهم: داود بن علي بن عبدالله 
بــــن عباس - عمر بن عبداحلميد - العباس بن عبدالله بن معبد -  زياد بن عبدالله 
احلارثي - الهيثم بن معاوية العتكي - الســــري بن عبدالله بن احلارث - احلســــن 
بــــن معاوية بــــن عبدالله بن جعفر - النفس الزكية محمد بــــن عبدالله - عبدالصمد 
بــــن علي بن عبدالله بن عباس - محمد بــــن إبراهيم اإلمام - إبراهيم بن يحيى بن 
محمد - جعفر بن ســــليمان بن علي - عبيدالله بن قثم بن العباس - احلســــن بن 
علي بن احلســــن املثنى - أحمد بن إسماعيل - حماد البربري - سليمان بن جعفر 

منطقـــة مكة املكرمة هي إحـــدى املناطق اإلدارية باململكة العربية الســـعودية 
ومقر إمارتها مكة املكرمة، ويتولى إمارتها في الوقت الراهن مستشـــار خادم 
احلرمن صاحب الســـمو امللكـــي األمير خالد الفيصل بـــن عبدالعزيز، وتعد 
منطقة مكة املكرمة أكثر مناطق اململكة ســـكانًا، إذ يقطنها نحو 25.5% من 
مجمل ســـكان اململكة، وتشتهر باحتضانها للمسجد احلرام الذي يضم البيت 
العتيق: )الكعبة املشـــرفة(، والتي يزورها سنويًا ما يزيد على 20 مليون زائر 

من حجاج ومعتمرين وزوار . 
وعلى مّر العصور اإلســـامية وحتى وقتنا احلاضـــر، تولى إمارة مكة املكرمة 
نحـــو 220 أميرًا، كان أولهم عّتاب بن أِســـيد )رضي الله عنه(، في عهد النبي 
عليه وعلى آله أفضل الصاة والسام بعد فتح مكة عام 8هـ، وآخرهم صاحب 
السمو امللكي األمير خالد الفيصل عام 1436هـ في عهد الدولة السعودية، وقد 
تبعـــت مكة املكرمة كإمارة في حكمها إداريًا وسياســـيًا 10 دول، أولها الدولة 
اإلسامية التي أسسها النبي عليه الصاة والسام، واستمّرت إلى عهد سيدنا 
احلســـن بن علي رضي الله عنه، عام 41هـ، ثم تلتها الدولة األموية واستمّرت 
حتكم مكة 91 ســـنة مـــدة خافة األموين، ثم تلتها الدولة العباســـية، وصواًل 
إلى العهد الســـعودي ابتداًء من عام 1343هـ فأصبحت مكة املكرمة العاصمة 
الدينية للدولة الســـعودية. وميكن اســـتعراض أمراء مكة املكرمة عبر العصور 

اإلسامية كالتالي:

أولوها جل الرعاية والعناية واالهتمام

أمراء مكة المكرمة عبر مختلف العصور

تولى إمارة مكة 
المكرمة عبر 

مختلف العصور 220 
أميرًا كان أولهم 

في عهد الخلفاء الراشدين رضوان عتّاب بن أِسيد 
اهلل عليهم تولى إمارتها 12 أميرًا 

من العام 11هـ حتى عام 40هـ
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منطقة مكة المكرمة تضم أقدس البقاع ومهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم التي 
يتوجهون إليها في جميع صلواتهم: )مكة المكرمة( التي لها مكانة كبيرة في 
قلب كل مسلم، ألنها مقصد الحجاج والمعتمرين وبها المسجد الحرام والكعبة 

المشرفة وباقي اآلثار الدينية والنبوية الشريفة؛ مما جعل االهتمام بها وخدمة 
قاصديها شرفًا كبيرًا لقادة هذه البالد بصفة عامة، وألمرائها بصفة خاصة وعلى 
مر العصور. وفي ظل الدولة السعودية.. وابتداًء من عام 1343هـ، أصبحت مكة 

المكرمة في القلب وحظيت بأعلى درجات العناية والرعاية واالهتمام، حيث 
أصبحت العاصمة الدينية للدولة السعودية، وتطورت تطورًا كبيرًا، لم يقتصر 

فقط على العاصمة المقدسة، وإنما شمل المنطقة بكاملها، حيث يشعر كل من 
يقصدها بهذا التطور المذهل وغير المسبوق.

مكة المكرمة: الرفادة

األمير خالد الفيصلامللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة

تقـرير

استمرارًا لمسيرة التنمية والتطوير 
التي دأبت عليها المملكة منذ 

توحيدها على يد المؤسس الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

رحمه اهلل، تتواصل هذه المسيرة 
في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز يحفظه اهلل، في إطار 

إستراتيجية متكاملة ووفق خطط 
مدروسة وضعت بعد إجراء العديد 
من الدراسات المتخصصة، والتي 

بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة 
أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد 

من المجالس والهيئات واللجان 
وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون 

السياسية واألمنية واآلخر للشؤون 
االقتصادية والتنمية، واللذين باشرا 
مهامهما بما يخدم مصالح الوطن 

والمواطنين.

الرياض: واس 

إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات 
العديد من الوزارات واألجهزة والهيئات 

العامة والمصالح الحكومية

• يعدل اسم "وزارة احلج" ليكون "وزارة احلج والعمرة".	
تدمج وزارتا "العمل" و"الشؤون االجتماعية" في وزارة 	•

واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية االجتماعية".
يعدل اسم "الرئاس���ة العامة لألرصاد وحماية البيئة" 	•

ليكون "الهيئة العامة لألرص���اد وحماية البيئة"، ويكون 
لها مجلس إدارة.

• يعدل اس���م "الرئاس���ة العامة لرعاية الشباب "ليكون 	
"الهيئة العامة للرياضة"، ويكون لها مجلس إدارة يعني رئيسه 

بأمر ملكي.
يعدل اس���م "هيئة تقومي التعليم الع���ام" ليكون "هيئة تقومي التعليم"، وتنقل 	•

إليها املهام واملسؤوليات املتعلقة بنشاط تقومي وقياس التعليم العام والعالي 
في "وزارة التعليم"، و"املؤسس���ة العامة للتدري���ب التقني واملهني"، وتدمج 
معها كل من "الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي"، و"املركز الوطني 
للقي���اس والتقومي ف���ي التعليم العالي"، و"مركز التق���ومي واالعتماد التقني 

واملهني"، ويعني رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
حت���ول "مصلحة الزكاة والدخ���ل" لتكون "الهيئة العامة لل���زكاة والدخل"، 	•

وترتبط بوزير املالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير املالية.
تنش���أ "هيئة عامة للترفيه"، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون 	•

لها مجلس إدارة يعني رئيسه بأمر ملكي.
تنش���أ "هيئة عامة للثقافة"، ويكون لها مجلس إدارة يرأس���ه وزير الثقافة 	•

واإلعالم.

ضمن أوامر ملكية شملت هيكلة بعض الوزارات
امتدادًا لتلك الرعاية واالهتمام، ومن منطلق التطوير املستمر وانسجامًا 
مع رؤية اململكة العربية الس���عودية )2030(، متت إعادة دراسة هيكلة 
بعض ال���وزارات واألجهزة واملؤسس���ات والهيئات العام���ة مبا يتوافق 
م���ع متطلبات هذه املرحلة ويحقق التطلعات في ممارس���ة أجهزة الدولة 
ملهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ومبا يرتقي مبس���توى اخلدمات 
املقدمة للمواطن واملقيم، وصواًل إلى مس���تقبل زاهر وتنمية مس���تدامة، 
مما اس���تدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاص���ات العديد من الوزارات 
واألجهزة والهيئات العامة واملصالح احلكومية، بهدف تركيز املسؤوليات 
ووضوحها وتس���هيل اإلجراءات لتوفير أفضل اخلدمات مبا ينسجم مع 
سياس���ة الدولة، ولتحقيق هذه األهداف، صدرت يوم السبت 30 رجب 
1437ه���� املوافق 7 ماي���و 2016م، عدد من األوام���ر امللكية الكرمية، 
شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات واألجهزة احلكومية وتعيني عدد من 

الوزراء واملسؤولني.
وق���د جاء من ضمن األوامر امللكية التي صدرت يوم الس���بت 30 رجب 
1437ه�، تعديل اسم "وزارة احلج" ليكون "وزارة احلج والعمرة"، وتعيني 

معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت وزيرًا لها..
وقد ش���غل معالي الدكتور محمد صالح بننت رئاس���ة مؤسس���ة البريد 
الس���عودي قبل أن يصدر قرار تعيينه وزي���رًا للحج والعمرة، وهو حائز 
على دكتوراه في هندس���ة احلاس���ب، جامعة كولورادو بولدر 1409ه�، 
وماجس���تير في الهندس���ة الكهربائية م���ن جامعة امللك فه���د للبترول 
واملعادن 1402ه����، وبكالوريوس في الهندس���ة الكهربائية من جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن 1399ه�.
كما ش���غل مناصب عدة منها وكيل وزارة احلج لش���ؤون 

العمرة ع���ام 1421ه�، ووكيل وزارة احلج املس���اعد 
1418ه���� -1421ه�، وعميد كلية علوم وهندس���ة 

احلاس���ب اآلل���ي خ���الل الفت���رة 1411ه���� – 
1417ه�. وحائز على ع���دة جوائز عاملية منها 
جائزة أفضل مدير تقني في الش���رق األوسط 
2002م )ITP(، وجائ���زة أفضل مدير تنفيذي 
في الشرق األوس���ط 2008م، ولديه العديد من 

اإلجنازات العملية والعلمية التطبيقية، وعضو في 
العديد من اجلمعيات العلمية، كما أنه محكم علمي 

لعدد من املجالت العلمية املتخصصة، سواء العاملية أو 
التابعة للجامعات السعودية.

مالمح
ولعل من أبرز ما جاء في األوامر امللكية السامية ما يلي:

تلغى "وزارة املياه والكهرباء".	•
يعدل اسم "وزارة التجارة والصناعة" ليكون "وزارة التجارة واالستثمار".	•
يعدل اسم وزارة البترول والثروة املعدنية "ليكون "وزارة الطاقة والصناعة 	•

والثروة املعدنية".
يعدل اس���م "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة واملياه والزراعة"، وتنقل 	•

إليها املهام واملسؤوليات املتعلقة بنشاطي البيئة واملياه.
يعدل اسم "وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد" ليكون 	•

"وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد".

تغيير مسمى وزارة الحج وتعيين 
بعد االطالع على النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر امللكي رقم معالي الدكتور محمد صالح بنتن وزيرًا للحج والعمرة

)أ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ .
وبعـــد االطالع على نظام مجلس الـــوزراء، الصادر باألمر امللكي رقم 

)أ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ .
وبعد االطالع على األمر امللكي رقم )أ/68( بتاريخ 1436/4/9هـ .
وبعد االطالع على األمر امللكي رقم )أ/133( بتاريخ 1437/7/30هـ.

أمرنا مبا هو آت:
أوالً: يعـــن معالـــي الدكتور محمد صالح بن طاهـــر بننت وزيراً للحج 

والعمرة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات املختصة العتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: أ/138

التاريخ: 1437/7/30هـ
بعون اهلل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية

هيكلة بعض
 الوزارات واألجهزة 

الحكومية وتعيين 
عدد من الوزراء 

والمسؤولين
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مشروعات

يقف مشروع توسعة وعمارة المسجد الحرام معلمًا إسالميًا شامخًا، وشاهدًا على ما تقوم به المملكة من أعمال 
جليلة تهدف في مجملها إلى خدمة اإلسالم والمسلمين، وقد روعي في تنفيذها أن تكون متميزًة من حيث 

التصميم والتنفيذ، وأن تكون مترابطة مع المبنى العام للحرم من حيث الطابع المعماري، لتعد أكبر توسعة في 
تاريخه الممتد منذ أكثر من 14 قرنًا، وذلك حينما ُوِظَف العلم الحديث والمعرفة التقنية والهندسية والمعمارية 

لخدمة هذا المشروع الضخم، كما تعد هذه النقالت المعمارية ومشروعات التوسعة من أكبر ما شهده البيت 
العتيق في تاريخه.

مكة المكرمة: الرفادة

سجل متألق من األعمال الجليلة 
لخدمة الحرمين الشريفين

 وقاصديهما

إنشاء مظالت متطورة مزودة 
بكاميرات مراقبة عالية الدقة 

في ساحات المسجد الحرام

لرواد احلرمني الش���ريفني في نقالت نوعي���ة ومنجزات حضارية، تعد 
مفخرة ومأثرة سيسجلها التاريخ مبداد من ذهب.

مواصفات عالمية
من جهتها كش���فت الرئاسة العامة لش���ؤون املسجد احلرام واملسجد 
النبوي، عن إس���ناد مهمة تصنيع وتوريد املظالت التي ستستخدم في 
تظليل الساحات الغربية من املس���جد احلرام، ألحد املصانع الكبرى 
في أملانيا، مش���يرة إلى أنه وقع االختيار على أحد التصاميم من بني 

عدة تصاميم قدمت للرئاسة.
وأوضح���ت الرئاس���ة أنه مت عمل عين���ة إلحدى املظ���الت وخضعت 
الختبارات في أملاني���ا، وأنها في الوقت احلالي ف���ي انتظار املوافقة 

بمساحة )275( ألف متر مربع

يحظى احلرم املكي الشريف بنصيب وافر من االهتمام واملتابعة والبذل، 
وقد شهد مشروعات توسعة وإعمار عمالقة، توِّجت مبوافقة سامية على 
إنشاء مظالت في الساحات احمليطة باملسجد احلرام، مبساحة تقدر ب� 

)275.000( متر مربع، ومبا يزيد على )300( مظلة. 
جدير بالذكر أنه ومنذ عام 1431ه�، قادت جهات عدة - في مقدمتها 
الرئاس���ة العامة لش���ؤون املسجد احلرام واملس���جد النبوي - حراكًا 
علميًا وهندس���يًا يهدف إلى استنس���اخ جتربة املظ���الت املطبقة في 
املسجد النبوي الشريف في املدينة املنورة في مشروع توسعة املسجد 

احلرام في مكة املكرمة. 
وكش���فت مصادر عن تقدم باحثني في معهد خادم احلرمني الشريفني 
ألبح���اث احلج بدراس���ات ميدانية عدة، حتث على اعتماد مش���روع 
املظالت في املس���جد احلرام في مكة املكرمة، وأكدت اعتزام الرئاسة 
العامة لش���ؤون املس���جد احلرام واملس���جد النبوي الش���ريف إدراج 

املشروع في القريب إن شاءالله.
ويعكف مختصون في الرئاس���ة على دراسة تطبيق مشروع املظالت 
في مكة املكرمة، في محاكاة للمش���روع املطبق في املس���جد النبوي 
الش���ريف، حي���ث س���تمكن املظالت في ح���ال تنفيذ املش���روع، من 
االس���تفادة من املساحات الشاسعة في الس���احات الكبيرة احمليطة 
باملسجد احلرام، سواء احلالية أو املعتزم إنشاؤها مع اكتمال مشروع 
التوسعة في الشامية، فضاًل عن االستفادة من سطح املسجد احلرام، 
إذ إنها س���تقي املصلني من أشعة الش���مس احلارقة، خصوصًا في 

فصل الصيف.
وعلى صعيد متصل، استش���هد باحثون بخلو املساحات الشاسعة 
من الس���احات احمليطة باملس���جد احلرام من املصلني في صالتي 
الظهر والعصر في غالبية األيام، مضيفني: يتس���بب لهيب ش���مس 
الصيف، في خلو تلك املس���احات الشاس���عة م���ن املصلني، ولعل 
تنفيذ هذا املش���روع املبارك سيتيح أماكن مثلى لالستفادة من كل 

املساحات، ووقاية املصلني.
ويأتي مشروع تظليل الس���احات اخلارجية للمسجد احلرام، انطالقًا 
م���ن مكانة احلرمني الش���ريفني وحرص الدولة - رعاه���ا الله - على 
العناية بهما، واالهتمام مبنظومة اخلدمات املقدمة فيهما، وس���ينتفع 
بهذا املش���روع رواد احلرمني الش���ريفني، ملا س���يترتب على ذلك من 
مميزات ومنافع وآثار حميدة، تعود بالنفع والتيسير على ضيوف بيت 
الله احلرام، وحتقيق جوانب كبرى من السالمة والعناية بضيوف بيت 
الله احلرام. كما يأتي املشروع ضمن حلقة مباركة في سلسلة وضاءة 
وس���جل متألق من األعمال اجلليلة املقدمة خلدمة احلرمني الش���ريفني 
وقاصديهما، وس���عي – القيادة الرشيدة - لتقدمي جميع التسهيالت 

)300( مظلة تغطي ساحات 
المسجد الحرام
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المحتويــات

الرفادة - العدد الرابع عشر
شعبان  1437هـ

ملتقيات

في الجلسة الختامية للملتقى العلمي ألبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي نظمه معهد خادم الحرمين 
الشريفين بجامعة أم القرى خالل الفترة من 17 - 18 شعبان 1437هـ الموافق 24 – 25 مايو 2016 م، والذي 

دارت جلساته بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، أوصى المشاركون بإعداد 
برامج تدريبية وتطويرية لقدرات ومهارات العاملين في الحج والعمرة، لرفع كفاءتهم في كيفية التعامل مع 
األزمات والكوارث والحاالت الطارئة، وتثقيفهم حول تقاليد وعادات الحجاج الذين يتوافدون من مختلف أنحاء 

العالم للتواصل معهم. 

مكة المكرمة: الرفادة

تثمين الجهود المباركة التي تبذلها 
الحكومة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن 

وقاصدي الحرمين الشريفين

لتوفير كافة اإلمكانات خلدمة احلجاج واملعتمرين والزوار وتس���خيرها لكل 
الطاقات البشرية والتقنية واآللية.

وطالبوا في توصياتهم في جلستهم اخلتامية بإعادة هندسة عمليات مرافق 
وخدم���ات احلج والعم���رة مبراعاة اجلوانب املتعلقة ب�كل من: )اإلنس���ان، 
واملكان، والزم���ان، والتقنية، والعمليات(، لتحقيق جودة املرافق واخلدمات 
والتي تشمل: )التواجد، والتوافر، والتكامل، والتفاعل، والتشغيل والصيانة، 
والقي���اس والتطوير والتحس���ن(، كما أكدوا في توصياته���م على أهمية 
إنش���اء مجمعات خاصة ملطابخ اإلعاش���ة، تتوافر بها جميع االشتراطات 
الصحية، بحيث تنش���أ وجتهز املطابخ طبقًا لشروط وقواعد سالمة الغذاء 
وحتت إش���راف اجلهات الرقابية، واالستفادة من تقنيات تصنيع الوجبات 
اجلاه���زة واحلفظ بالتجميد لتميزها بس���هولة التحضير واألمان والنظافة 

وقلة احتماالت التلوث فيها، وقبولها من فئات من احلجاج.

الطاقة المتجددة 
ودعا املش���اركون إلى الس���عي نحو استخدام أس���اليب الطاقة املتجددة 
وتقنيات توليد الطاقة من حركة املشاة واملركبات، وزيادة استخدام الطاقة 
الشمسية على أسطح الفنادق واملباني غير املستغلة، وإعطاء مزايا للفنادق 
واملبان���ي الس���كنية التي حتد من اس���تخدام الطاق���ة الكهربائية الناجتة 
بالط���رق التقليدية واس���تخدام الطاقات املتجددة بش���كل أوس���ع، ودعوا 
لتأس���يس: "مركز قياس مؤشرات األداء وبحوث العمليات واحملاكاة" للحج 
والعم���رة والزيارة مبعهد خادم احلرمن الش���ريفن ألبحاث احلج والعمرة 
لتحقيق ذلك بالتنس���يق م���ع اجلهات املعنية. كما أوصوا بنش���ر األحكام 
املتعلقة بالنوازل الفقهية في احلج والعمرة والزيارة على املذاهب املعتمدة، 

في ختام الملتقى العلمي ألبحاث الحج والعمرة 

أكد املش���اركون في امللتقى العلمي ألبحاث احلج والعمرة على ضرورة 
أخذ االحتياطات الالزمة خالل مواس���م احل���ج القادمة لتجنب اإلجهاد 
احلراري وضربات الش���مس للحجاج، وذلك بعمل مظالت في املش���اعر 
وطرق املش���اة، وتوفير املش���روبات املبردة والتغذي���ة اجليدة، وتكثيف 
دورات اإلسعافات األولية للعاملن في خدمة احلجاج، وخاصة احلجاج 
ذوي احلاالت املرضية اخلاصة، وتطبيق التقنيات احلديثة إلدارة املوارد 
اإلسعافية، ودعم جتهيز وتشغيل قوافل احلجاج املرضى، واتخاذ تدابير 
فعالة لتحس���ن صحة احلجاج املرضى، كما أوصوا باتخاذ اإلجراءات 
الفعالة لتقليل الهدر ف���ي منظومة التغذية اخلاصة باحلجاج واملعتمرين 
والزائرين، واستخدام التقنيات احلديثة إلعادة تدوير البالستك وحتويله 
إلى وقود س���ائل، واس���تخدام أفضل البدائل جلمع وتخزين النفايات، 
وتشجيع إنشاء شركات عامة وخاصة لتطوير منظومة إدارة النفايات.

 
جهود مباركة 

وثمن املش���اركون في توصياتهم اجله���ود املباركة التي تبذلها احلكومة 
الرشيدة وفقها الله، خلدمة ضيوف الرحمن وقاصدي احلرمن الشريفن 
م���ن حجاج ومعتمرين وزوار، متضرع���ن إلى املولى عز وجل أن يحفظ 
له���ذه البالد دينها وأمنها واس���تقرارها وازدهاره���ا وقيادتها احلكيمة 

وشعبها املضياف.
كما رفع املش���اركون في امللتقى ش���كرهم وتقديره���م وعرفانهم خلادم 
احلرمن الش���ريفن امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود حفظه الله 
،على رعايت���ه الكرمية للملتقى، ولصاحب الس���مو امللكي األمير محمد 
بن نايف ب���ن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئي���س مجلس الوزراء وزير 
الداخلي���ة رئيس جلنة احلج العليا ورئيس اللجنة اإلش���رافية على معهد 
خادم احلرمن الش���ريفن ألبحاث احلج والعمرة أيده الله، على تشريفه 

بافتتاح امللتقى نيابة عن خادم احلرمن الشريفن.
وف���ي ختام أعمال امللتقى أكد املش���اركون على أهمية االس���تفادة من 
جتارب اجلهات املعنية بشؤون احلج والعمرة، وتوظيف التقنيات احلديثة 
ووسائل اإلعالم املختلفة لتوعية وتثقيف احلجاج واملعتمرين في بلدانهم، 
وإب���راز اجلهود التي تبذلها اململكة العربية الس���عودية وس���عيها الدائم  االستفادة من تجارب الجهات المعنية 

بشؤون الحج والعمرة
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تنظيم

أولى  للمسلمني ومقصدًا للحجاج، فكانت  إلى مكة كقبلة  املؤسس  امللك  نظر 
اهتماماته العمل على منح املطوفني كل حقوق وامتيازات مهنتهم.. وتنظيم 

أمور هم، من خالل ما جاء يف بالغ مكة..

38

برامج

شخصية من احلرمني

تكرمي

ذاكرة احلج

مركزيًا،  احلــجــاج  لتطويف  خــاص  برنامج 
التنسيقية  الهيئة  عليه  وتــشــرف  أعــدتــه 

ملؤسسات أرباب الطوائف..

علي  محمد  الشيخ  الفقيه  العالمة  يعد 
احلــركــان أول وزيــر عــدل ســعــودي، وهو 
من القامات التي خدمت اإلسالم والوطن 

بكل إخالص يف العديد من املجاالت..

ميدانية،  خدمة  مجموعة   )145( تكرمي 
الذي  عشر  الثاني  السنوي  احلفل  خالل 
أرباب  ملؤسسات  التنسيقية  الهيئة  نظمته 

الطوائف..

ميثل متحف اإلستسيون، احملطة النهائية لسكة 
الذي  التاريخي  املشروع  ذلك  احلجاز،  حديد 

أسدى خدمات جليلة للحجاج والزوار..

30
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34
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ذاكرة الحج

يمثل متحف “اإلستسيون”، كما يُعرف محليًا لدى أهالي المدينة المنّورة، أو محطة القطار العثمانية، المحطة النهائية 
بن  عمر  شارع  على  المطل  “العنبرية”  باب  ميدان  في  ويقع  فيه.  الرئيسة  المحطات  وأهم  الحجاز  حديد  سكة  لخط 
الخطاب، وال يبعد أكثر من )4( كيلومترات عن المسجد النبوي الشريف، ويشتمل مبناه على مجموعة مباٍن من الحجر 
األسود بطول 600م وعرض 400م، وتم تحويلها لمتحف يركز على تاريخ سكة الحجاز التي بنيت في عهد عبدالحميد 
الثاني، وقد تم جمع عدة عربات ومحركات من مناطق ومحطات أخرى على السكة، وقد أُعيد ترميم إحدى المحركات 

ليكون باستطاعتها الحركة داخل المتحف الذي يستخدم أيضًا إلقامة بعض المهرجانات الثقافية. 

المدينة المنورة: الرفادة

خدمة الحجاج بإيجاد وسيلة سفر عصرية 
يتوافر فيها األمن والسرعة والراحة 

ومزيريب بوقت واحد وعهدت إلى مهندسني أملان بإنشاء اخلط لكنها 
لم تس���مح إال للمهندس���ني املس���لمني بالعمل في مد اخلط باملنطقة 

الواقعة بني العال واملدينة املنورة.
ومد هذا اخلط احلديدي استغرق نحو )8( سنوات متتالية، ووصل 
القطار إل���ى محطة املدينة املن���ورة "اإلستس���يون"، ومت االحتفال 
بوصول أول قطار من دمش���ق بتاري���خ 22 رجب 1326ه� املوافق 
28 أغس���طس 1908م، وب���دأ احلجاج من تركيا والش���ام وغيرها 
يس���تخدمون اخلط احلديدي في س���فرهم إلى املدينة املنورة، حيث 
أقيم حفل رسمي الفتتاحه بعد ذلك بأسبوع، ليوافق تولي السلطان 

عبداحلميد الثاني السلطة. 
وُأضيئت املدينة املنورة بالكهرباء ألول مرة يوم افتتاح سكة احلديد، 
وُب���دئ بإنارة احلرم النبوي الش���ريف أواًل، وارتبطت املدينة يومها 
ب���وزارة الداخلية العثماني���ة، وكانت أجرة الس���فر بالدرجة األولى 
بقط���ارات هذا اخلط احلدي���دي احلجازي من دمش���ق إلى املدينة 
املنورة )14( جنيه���ًا عثمانيًا ذهابًا وإيابًا، وكانت س���رعة القطار 

تتراوح بني 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة.
وتعد تكالي���ف اخلط احلجازي من أقل تكاليف خطوط الس���كك 
احلديدي���ة في الدولة العثمانية عل���ى اإلطالق رغم ضخامة وكثرة 
منشآته، فقد بلغ مجموع تكاليفه مبا في ذلك القطارات والعربات 
وس���ائر املباني على طول اخلط نح���و )4( ماليني و)283( ألف 

ليرة عثمانية.
واختصر هذا اخلط احليوي الرحلة الش���اقة للحجاج واملسافرين 
لألماكن املقدسة التي كانت تستغرق عدة أشهر، حيث كان طريق 
احل���ج العراقي يقترب م���ن )1300( كم، وتس���تغرق الرحلة فيه 

شهرًا كاماًل. 

يحت���وى املتح���ف عل���ى بع���ض املقتني���ات األثرية م���ن أوان���ي فخارية، سكة حديد الحجاز "اإلستسيون"..
وأدوات للقه���وة، ومجموعة من العمالت الورقية، وأس���لحة، ومجموعة من 
الص���ور الفوتوغرافية القدمي���ة للمدينة املنورة، يع���ود تاريخها إلى العام 
1880م. ويقع مسجد السقيا في اجلهة اجلنوبية داخل سور )اإلستسيون(. 
ولعل أهداف الس���لطان عبداحلميد من إنش���اء ه���ذا اخلط احلجازي، 
ت���كاد تنحصر في هدفني أساس���يني مترابطني، أولهما: خدمة احلجاج 
بإيجاد وس���يلة س���فر عصرية يتوافر فيها األمن والسرعة والراحة، أما 
الهدف الثاني: فهو دعم اجلامعة اإلسالمية، التي كانت تهدف إلى جمع 
املس���لمني وتوحيد صفوفهم خلف اخلالف���ة العثمانية، ملواجهة األطماع 

األوروبية في العالم اإلسالمي.
ومت االحتفال ببدء العمل في هذا املشروع في جمادى اآلخرة 1318ه� 
املوافق لشهر سبتمبر 1900م، وبدئ العمل مبنطقة املزيريب من أعمال 
حواران بالش���ام، ثم قررت احلكوم���ة العثمانية إيصال اخلط احلجازي 
إلى دمش���ق، لذلك أشئ خط درعا – دمشق، وبوشر العمل من دمشق 

مشروع تاريخي أسدى خدمات جليلة 
للحجاج والزوار 

مد خط حديدي إلى الحجاز لتأمين 
الراحة للحجاج وتخفيف المشاق 

التي يعاني منها المسافرون 

6667 العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ



رؤيــة

وافق مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها يوم اإلثنين 18 رجب 
1437هـ الموافق 25 إبريل 2016م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه اهلل، على رؤية المملكة 
العربية السعودية 2030م، وخصصت للنظر في مشروع الرؤية التي 

وجه حفظه اهلل، مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية برسمها، وكان 
للحج والعمرة نصيب وافر منها، باعتبارهما من الركائز التي ستعتمد 

عليها المملكة في المستقبل.. 

الرياض: الرفادة

السعودية.. العمق 
العربي واإلسالمي.. 
قوٌة استثمارية رائدة 

ومحور ربط القارات الثالث

رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.. 

مجتمع حيوي.. واقتصاد مزدهر
ووطن طموح
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دولة قوية مزدهرة تتس���ع للجميع، دستورها اإلسالم 
ومنهجها الوسطية، تتقبل اآلخر. سنرحب بالكفاءات 
من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا 

البناء والنجاح.
ف���ي املرتك���زات الثالث���ة لرؤيتن���ا: العم���ق العربي 
واإلس���المي، والق���وة االس���تثمارية، وأهمي���ة املوقع 
اجلغرافي اإلستراتيجي؛ س���نفتح مجااًل أرحب للقطاع 
اخلاص ليكون ش���ريكًا، بتس���هيل أعماله، وتشجيعه، لينمو 
ويك���ون واحدًا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركًا لتوظيف 
املواطنني، ومصدرًا لتحقق االزدهار للوطن والرفاه للجميع. هذا الوعد يقوم 
على التعاون والشراكة في حتمل املسؤولية. لقد سمينا هذه الرؤية ب� )رؤية 
اململكة العربية الس���عودّية 2030م(، لكننا ل���ن ننتظر حتى ذلك احلني، بل 
سنبدأ فورًا في تنفيذ كل ما ألزمنا أنفسنا به، ومعكم وبكم ستكون اململكة 

العربية السعودية دولة كبرى نفخر بها جميعًا إن شاء الله تعالى.

عمق عربي وإسالمي
وج���اء في ديباج���ة الرؤية: لقد حبان���ا الله في اململكة العربية الس���عودية 
مقّوم���ات جغرافية وحضارية واجتماعية ودميوغرافي���ة واقتصادية عديدة، 
متّكننا من تبوء مكانة رفيعة بني الدول القيادية على مس���توى العالم. ورؤية 
أي دولة ملس���تقبلها تنطلق من مكامن القوة فيه���ا، وذلك ما انتهجناه عند 
بناء رؤيتنا للمملكة العربية السعودية للعام )1452ه� � 2030م(. فمكانتنا 
في العالم اإلس���المي ستمكننا من أداء دورنا الريادي كعمق وسند ألمتينا 
العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتنا االستثمارية املفتاح واحملّرك لتنويع 
اقتصادنا وحتقيق اس���تدامته. فيما سيمّكننا موقعنا اإلستراتيجي من أن 

نكون محورًا لربط القارات الثالث.
وتعتم���د الرؤية على )3( محاور، وهي املجتمع احليوي واالقتصاد املزدهر 
والوط���ن الطموح، وهذه احملاور تتكامل وتّتس���ق مع بعضها في س���بيل 

حتقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
تبدأ رؤيتنا من املجتمع، وإليه تنتهي، وميّثل احملور األول أساس���اً لتحقيق 

رؤي���ة احلاضر للمس���تقبل، تعبر ع���ن طموحات 
اجلمي���ع وتعكس قدرات بالدن���ا. فدائمًا ما تبدأ 
قصص النج���اح برؤية، وأجنح ال���رؤى هي تلك 
التي تبنى عل���ى مكامن القوة. ونحن نثق ونعرف 
أن الله س���بحانه حبانا وطنًا مباركًا هو أثمن من 

البت���رول، ففيه احلرم���ان الش���ريفان، أطهر بقاع 
األرض، وقبلة أكثر من مليار مس���لم، وهذا هو عمقنا 

العربي واإلسالمي وهو عامل جناحنا األول.
كما أن بالدنا متتلك قدرات اس���تثمارية ضخمة، وسنسعى إلى 

أن تكون محركًا القتصادنا وموردًا إضافيًا لبالدنا، وهذا هو عامل جناحنا 
الثاني.

ولوطننا موقع جغرافي إس���تراتيجي، فاململكة العربية الس���عودية هي أهم 
بواب���ة للعالم بصفتها مركز ربط للقارات الث���الث، وحتيط بها أكثر املعابر 

املائية أهمية، وهذا هو عامل جناحنا الثالث.
هذه العوامل الثالثة شكلت مرتكزات رؤية اململكة 2030، والتي نستشرف 
آفاقها، ونرسم مالمحها معًا.. يقول صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
س���لمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع رئيس مجلس الش���ؤون االقتصادية والتنمية: في وطننا وفرٌة 
م���ن بدائل الطاقة املتجددة، وفيها ثروات س���خية من الذهب والفوس���فات 
واليوراني���وم وغيرها. وأهم من هذا كله، ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة 
مهما بلغت: ش���عٌب طموٌح، معظُمه من الش���باب، هو فخر بالدنا وضماُن 
مس���تقبلها بعون الله، وال ننس���ى أنه بسواعد أبنائها قامت هذه الدولة في 
ظ���روف بالغة الصعوبة، عندما وحّدها املل���ك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
س���عود طيب الله ثراه، وبسواعد أبنائه، س���يفاجئ هذا الوطن العالَم من 

جديد.
وأوضح س���موه أنه بناء على توجيه خادم احلرمني الش���ريفني حفظه الله، 
وبدءًا من هذا اليوم، س���نفتح بابًا واسعًا نحو املستقبل، ومن هذه الساعة 
س���نبدأ العمل فورًا من أجل الغد، وذلك من أجلكم أيها اإلخوة واألخوات، 
وم���ن أجل أبنائكم وأجيالنا القادم���ة. مضيفًا: رؤيتنا لبالدنا التي نريدها، 
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نُسّخر طاقاتنا 
وإمكاناتنا لخدمة
 ضيوف الرّحمن 

المتزايدين 
على أكمل وجه



هوية وطنية
كما تفخر اململكة بإرثها الثقافي والتاريخي السعودي 
والعربي واإلس���المي، وتدرك أهمية احملافظة عليه 
لتعزي���ز الوح���دة الوطنية وترس���يخ القي���م العربية 
واإلس���المية األصيلة.. فجاء في الرؤية: إن أرضنا 
ُعرفت على م���ّر التاريخ بحضاراته���ا العريقة وطرقها 
التجاري���ة التي ربطت حض���ارات العالم بعضها ببعض، 
مما أكسبها تنوعًا وعمقًا ثقافيًا فريدًا. ولذلك، سنحافظ على 
هويتنا الوطني���ة ونبرزها ونعّرف بها، وننقلها إل���ى أجيالنا القادمة، 
وذل���ك من خالل غرس املبادئ والقيم الوطنية، والعناية بالتنش���ئة االجتماعية 
واللغ���ة العربية، وإقامة املتاح���ف والفعاليات وتنظيم األنش���طة املعزّزة لهذا 
اجلانب. كما سنس���تمر في العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي 
واإلس���المي القدمي وتس���جيلها دولي���ًا، ومتكني اجلميع م���ن الوصول إليها 
بوصفها ش���اهدًا حيًا على إرثنا العريق وعلى دورن���ا الفاعل وموقعنا البارز 

على خريطة احلضارات اإلنسانية.

شرف خدمة المعتمرين
وقيامًا بواجب اململكة - الذي ش���رفها الل���ه به - في خدمة ضيوف الرحمن، 
عملت على توس���عة احلرمني الشريفني مما أدى إلى زيادة عدد املعتمرين إلى 
ثالث���ة أضعاف على مدى العقد املاضي ليصل عدده���م في عام )1436ه� � 
2015م( إلى )8( مالي���ني معتمر من خارج اململكة، ومن خالل زيادة الطاقة 
االس���تيعابية ملنظومة اخلدمات املقدمة للمعتمرين )م���ن نقل وإقامة وغيرها( 
واالرتقاء بجودتها، وس���نعمل على متكني ما يزيد على )15( مليون مسلم من 
أداء العمرة سنويًا بحلول عام )1442ه� � 2020م(، مع التأكيد على أن تكون 

نسبة رضاهم عن اخلدمات التي تقّدم لهم عالية.
كما وضحت الرؤية كيفية العمل: سنس���عى إلى حتقيق ذلك من خالل تسهيل 
إجراءات طلب التأش���يرات وإصدارها وص���واًل إلى أمتتتها وتطوير اخلدمات 
اإللكتروني���ة املتعلقة برحل���ة املعتمرين، ومتكينهم من إث���راء رحلتهم الدينية 

هذه الرؤية وتأس���يس قاعدة صلبة الزدهارن���ا االقتصادي. ينبثق هذا احملور 
من إمياننا بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق املبادئ اإلس���المية 
ومنهج الوسطية واالعتدال، معتّزين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي 
العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقّومات جودة احلياة للمواطنني 
واملقيمني، ويس���ندهم بنيان أس���ري متني ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية 

ممّكنة.
وفي احملور الثاني االقتصاد املزدهر، نرّكز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء 
منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات س����وق العم����ل، وتنمية الفرص للجميع من 
رّواد األعمال واملنش����آت الصغيرة إلى الشركات الكبرى. ونؤمن بتطوير أدواتنا 
االس����تثمارية، إلطالق إمكانات قطاعاتنا االقتصادية الواعدة وتنويع االقتصاد 
وتوليد فرص العمل للمواطنني. وإلمياننا بدور التنافسية في رفع جودة اخلدمات 
والتنمية االقتصادية، نرّكز جهودنا على تخصيص اخلدمات احلكومية وحتسني 
بيئة األعمال، مبا يس����هم في استقطاب أفضل الكفاءات العاملّية واالستثمارات 

النوعّية، وصواًل إلى استغالل موقعنا اإلستراتيجي الفريد.
وألن الفاعلية واملس���ؤولية مفهومان جوهريان نس���عى لتطبيقهما على 

جميع املستويات لنكون وطنًا طموحًا بإنتاجه ومنجزاته. ولذلك، 
نركز في احملور الثالث من الرؤية على القطاع العام، حيث 

نرس���م مالمح احلكومة الفاعلة من خ���الل تعزيز الكفاءة 
والش���فافية واملس���اءلة وتش���جيع ثقافة األداء لتمكني 
مواردن���ا وطاقاتن���ا البش���رية، ونهيئ البيئ���ة الالزمة 
للمواطنني وقطاع األعمال والقطاع غير الربحي لتحمل 
مسؤولياتهم وأخذ زمام املبادرة في مواجهة التحدّيات 

واقتناص الفرص.
وفي كل محور من محاور الرؤية، سرد لعدد من االلتزامات 

واأله���داف، والتي متّثل منوذجًا مّما س���يعمل على حتقيقه، 
ويعكس الطموح باألرقام. كما سيّتم اعتماد الرؤية كمرجعية عند 

اتخاذ القرارات، للتأكد من مواءمة املش���اريع املستقبلية مع ما تضمّنته 
محاور الرؤية وتعزيز العمل على تنفيذها.

نسخر طاقاتنا لخدمة ضيوف الرحمن
تبوأت اململكة العربية الس���عودية مكانًة مرموقًة ف���ي العالم، وأصبحت عنوانًا 
لكرم الضيافة وحس���ن الوفادة، واس���تطاعت أن حتقق مكانًة مميزًة في قلوب 
ضيوف الرحمن واملس���لمني في كّل مكان، وقد ش���رفنا الل���ه بخدمة احلرمني 
الش���ريفني وحجاج بيت الل���ه احلرام واملعتمرين والزوار. وفي هذا الس���ياق، 
قامت اململكة مؤخرًا بتنفيذ توس���عة ثالثة للحرمني الشريفني، وتطوير املطارات 
وزيادة طاقتها االستيعابية، كما أطلقت مشروع "مترو مكة املكرمة"، استكمااًل 
ملش���روع قطار املشاعر املقدسة وقطار احلرمني، باإلضافة إلى ذلك، مت تعزيز 
منظومة شبكة النقل من أجل تسهيل الوصول إلى احلرمني الشريفني واملشاعر 
املقدس���ة ومتكني ضيوف الرحمن من أداء فريضة احلج والعمرة والزيارة بكل 
يسر وسهولة، وبفضل الله تضاعف عدد املعتمرين من خارج اململكة )3( مرات 

خالل العقد املاضي حتى بلغ )8( ماليني معتمر.
واململك���ة ال تدخر وس���عًا في بذل كل جه���د وتوفير كل ما يلب���ي احتياجات 
ضي���وف الرحم���ن ويحقق تطلعاته���م، وتؤمن بأن على اجلمي���ع أن يضاعف 
اجلهد لنبقى رمزًا لكرم الضيافة وحس���ن الوفادة، وستعمل على إثراء رحلتهم 
الدينية وجتربتهم الثقافية من خالل التوسع في إنشاء املتاحف وتهيئة املواقع 

السياحية والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها.
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رفع عدد المواقع
 األثرية المسّجلة في 

اليونسكو إلى الضعف 
وإنشاء أكبر متحف 
إسالمي في العالم



وجتربتهم الثقافية. وس���يكون للقطاعني العام واخلاص دور كبير في حتسني 
اخلدمات املقدمة للمعتمرين ومنها اإلقامة والضيافة وتوس���يع نطاق اخلدمات 
املتوفرة لهم ولعائالتهم ليس���تمتعوا برحل���ة متكاملة، ومن ذلك توفير معلومات 
شاملة ومتكاملة من خالل التطبيقات الذكية للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم 

على املعلومة.

أكبر متحف إسالمي في العالم
كما وضح���ت الرؤية أهمية احلفاظ على اإلرث التاريخ���ي: كّنا وما زلنا نعتّز 
بإرثنا التاريخي، ال س���يما أن خامت األنبياء واملرسلني صلى الله عليه وسلم، 
بعث من مكة املكرمة ومنها انطلقت رس���الته إلى العالم أجمع، وتأس���س أول 
مجتمع إس���المي عرفه التاريخ في املدينة املنّورة. ومن هذا املنطلق، سنؤسس 
متحفًا إس���الميًا ُيبنى وفق أرقى املعايير العاملية، ويعتمد أحدث الوسائل في 
اجلمع واحلفظ والعرض والتوثيق، وسيكون محطة رئيسية ملواطنينا وضيوفنا 
للوقوف على التاريخ اإلس���المي العريق واالستمتاع بتجارب تفاعلية مع املواد 
التعريفية واألنشطة الثقافية املختلفة. وسيأخذ املتحف زواره في رحلة متكاملة 

عبر عهود احلضارة اإلس���المية املختلفة التي انتشرت في بقاع العالم، بشكل 
عصري وتفاعلي وباس���تخدام التقنيات املتقّدمة، وس���يضم أقس���امًا للعلوم 
والعلماء املس���لمني، والفكر والثقافة اإلس���المية، ومكتب���ة ومركز أبحاث على 

مستوى عاملي.
وأكدت الرؤية أن االلتزام بتحقيق البرامج احملورية ألهدافها، وإسهام اجلميع 
في هذه اجلهود الوطنية، سيمثل اخلطوة األولى في سبيل حتقيق رؤية اململكة 
العربية السعودية 2030، مع االستمرار بإطالق برامج جديدة خالل السنوات 
القادمة، مع العمل بشكل مستّمر على مراجعة وتقومي األداء في سبيل حتقيق 

رؤية اململكة 2030.
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زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال المعتمرين 
من )8( ماليين إلى )30( مليون معتمر



تـاريخ

أولوها جل الرعاية والعناية واالهتمام

أمراء مكة المكرمة عبر مختلف العصور

تولى إمارة مكة 
المكرمة عبر 

مختلف العصور 220 
أميرًا كان أولهم 

عتّاب بن أِسيد 
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منطقة مكة المكرمة تضم أقدس البقاع ومهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم التي 
يتوجهون إليها في جميع صلواتهم: )مكة المكرمة( التي لها مكانة كبيرة في 
قلب كل مسلم، ألنها مقصد الحجاج والمعتمرين وبها المسجد الحرام والكعبة 

المشرفة وباقي اآلثار الدينية والنبوية الشريفة؛ مما جعل االهتمام بها وخدمة 
قاصديها شرفًا كبيرًا لقادة هذه البالد بصفة عامة، وألمرائها بصفة خاصة وعلى 
مر العصور. وفي ظل الدولة السعودية.. وابتداًء من عام 1343هـ، أصبحت مكة 

المكرمة في القلب وحظيت بأعلى درجات العناية والرعاية واالهتمام، حيث 
أصبحت العاصمة الدينية للدولة السعودية، وتطورت تطورًا كبيرًا، لم يقتصر 

فقط على العاصمة المقدسة، وإنما شمل المنطقة بكاملها، حيث يشعر كل من 
يقصدها بهذا التطور المذهل وغير المسبوق.

مكة المكرمة: الرفادة



احملرز بن حارثة - قنفذ 
بن عمير التيمي - نافع 
ب���ن احل���ارث اخلزاعي 
- خال���د ب���ن الع���اص 
- طارق ب���ن املرتفع - 
احلارث بن نوفل - علي 
بن ع���دي - عبدالله بن 
خالد بن أسيد - عبدالله 
بن عام���ر احلضرمي – 
أبو قت���ادة األنصاري - 

قثم بن العباس.

الدولة األموية
تواله���ا 38  أميرًا من 
عام  حتى  41ه�  العام 
132ه���� وهم: عتبة بن 
أبي سفيان - مروان بن 
احلكم - س���عيد بن العاص - عمرو بن س���عيد بن العاص - خالد بن العاص 
)املتقدم ذكره( - عبدالله بن خالد بن أس���يد )املتقدم ذكره( - عبدالله بن الزبير 
- الوليد بن عتبة بن أبي سفيان - عثمان بن محمد بن أبي سفيان - احلارث بن 
خالد املخزومي - عبدالرحمن بن زيد بن اخلطاب - يحيى بن حكيم بن صفوان 
- احلجاج بن يوسف الثقفي - مسلمة بن عبدامللك بن مروان - خالد بن عبدالله 
القسري - نافع بن علقمة الكناني - يحيى بن احلكم بن أبي العاص - عمر بن 
عبدالعزيز - طلحة بن داود - عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد - محمد 
بن طلحة بن عبدالله - عروة بن عياض - عبدالله بن قيس بن مخرمة - عثمان 
بن عبدالله العدوي - عبدالرحمن بن الضحاك القرشي - عبدالواحد بن عبدالله 
النصري - إبراهيم بن هشام املخزومي - محمد بن هشام املخزومي - نافع بن 
عبدالله الكناني - يوسف بن محمد الثقفي - عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز - 
عبد الواحد بن س���ليمان بن عبدامللك - أبوحمزة اخلارجي - عبدامللك بن محمد 

بن عطية - الوليد بن عروة السعدي - محمد بن عبدامللك بن مروان.

الدولة العباسية والدولة اإلخشيدية
تواله����ا 70 أميرًا من العام 132ه� حتى عام 357ه� وهم: داود بن علي بن عبدالله 
ب����ن عباس - عمر بن عبداحلميد - العباس بن عبدالله بن معبد -  زياد بن عبدالله 
احلارثي - الهيثم بن معاوية العتكي - الس����ري بن عبدالله بن احلارث - احلس����ن 
ب����ن معاوية ب����ن عبدالله بن جعفر - النفس الزكية محمد ب����ن عبدالله - عبدالصمد 
ب����ن علي بن عبدالله بن عباس - محمد ب����ن إبراهيم اإلمام - إبراهيم بن يحيى بن 
محمد - جعفر بن س����ليمان بن علي - عبيدالله بن قثم بن العباس - احلس����ن بن 
علي بن احلس����ن املثنى - أحمد بن إسماعيل - حماد البربري - سليمان بن جعفر 

منطق���ة مكة املكرمة هي إح���دى املناطق اإلدارية باململكة العربية الس���عودية 
ومقر إمارتها مكة املكرمة، ويتولى إمارتها في الوقت الراهن مستش���ار خادم 
احلرمن صاحب الس���مو امللك���ي األمير خالد الفيصل ب���ن عبدالعزيز، وتعد 
منطقة مكة املكرمة أكثر مناطق اململكة س���كانًا، إذ يقطنها نحو 25.5% من 
مجمل س���كان اململكة، وتشتهر باحتضانها للمسجد احلرام الذي يضم البيت 
العتيق: )الكعبة املش���رفة(، والتي يزورها سنويًا ما يزيد على 20 مليون زائر 

من حجاج ومعتمرين وزوار . 
وعلى مّر العصور اإلس���امية وحتى وقتنا احلاض���ر، تولى إمارة مكة املكرمة 
نح���و 220 أميرًا، كان أولهم عّتاب بن أِس���يد )رضي الله عنه(، في عهد النبي 
عليه وعلى آله أفضل الصاة والسام بعد فتح مكة عام 8ه�، وآخرهم صاحب 
السمو امللكي األمير خالد الفيصل عام 1436ه� في عهد الدولة السعودية، وقد 
تبع���ت مكة املكرمة كإمارة في حكمها إداريًا وسياس���يًا 10 دول، أولها الدولة 
اإلسامية التي أسسها النبي عليه الصاة والسام، واستمّرت إلى عهد سيدنا 
احلس���ن بن علي رضي الله عنه، عام 41ه�، ثم تلتها الدولة األموية واستمّرت 
حتكم مكة 91 س���نة م���دة خافة األموين، ثم تلتها الدولة العباس���ية، وصواًل 
إلى العهد الس���عودي ابتداًء من عام 1343ه� فأصبحت مكة املكرمة العاصمة 
الدينية للدولة الس���عودية. وميكن اس���تعراض أمراء مكة املكرمة عبر العصور 

اإلسامية كالتالي:

العهد النبوي
توالها أمير واحد هو عّتاب بن َأسيد القرشي )رضي الله عنه( - من عام 8ه� حتى 

وفاته عام 13ه�.

عهد الخلفاء الراشدين 
توالها 12 أميرًا من العام 11ه� حتى عام 40ه� هم: عّتاب بن أسيد )املتقدم ذكره( - 

في عهد الخلفاء الراشدين رضوان 
اهلل عليهم تولى إمارتها 12 أميرًا 

من العام 11هـ حتى عام 40هـ
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امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

األمير خالد الفيصل
مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة



دولة المماليك والدولة العثمانية
توالها 84 أميرًا من العام 598ه� حتى عام 1343ه� وفي هذه الفترة بدأ حكم أمراء 
األش���راف من بني قتادة على مكة وهم: قتادة بن إدريس بن مطاعن-  احلس���ن بن 
قتادة - علي بن رسول - امللك املسعود بن امللك الكامل صاحب مصر - صارم الدين 
ياقوت عتيق امللك املس���عود - ضغنتكن التركي - راجح بن قتادة - أبوسعد احلسن 
بن علي بن قتادة - جماز بن احلس���ن بن قتادة - إدريس بن قتادة - محمد أبو مني 
األول - غ���امن بن إدريس بن قتادة - حميض���ة بن محمد أبي مني األول - رميثة بن 
محمد أبي مني األول - عطيفة بن محمد بن أبي مني األول - أبوالغيث بن محمد بن 
أب���ي مني األول - عجان بن رميثة - ثقبة بن رميثة - س���ند بن رميثة - مغامس بن 
رميث���ة - أحم���د بن عجان - محمد بن أحمد بن عجان-  عنان بن مغامس - أحمد 
ب���ن ثقبة بن رميث���ة - عقيل بن مبارك بن رميثة بن محم���د أبي مني األول - علي بن 
عجان بن رميثة بن محمد بن أبي مني األول - محمد بن عجان بن رميثة - احلسن 
بن عجان بن رميثة - بركات بن احلس���ن بن عجان بن رميثة - أحمد بن بركات بن 
احلسن - رميثة بن محمد بن عجان بن رميثة - علي بن عنان بن مغامس بن رميثة - 
أبو القاسم بن احلسن بن عجان - محمد بن بركات بن احلسن بن عجان - بركات 
بن محمد بن بركات بن احلس���ن بن عجان - هزاع بن محمد بن بركات بن احلس���ن 
بن عجان - أحمد اجليزاني بن محمد بن بركات بن احلسن بن عجان - حميضة بن 
محمد بن بركات بن احلس���ن بن عجان - محمد أبو مني الثاني بن بركات بن محمد 
بن بركات بن احلسن - حسن بن أبي مني الثاني - حسن بن احلسن بن محمد أبو 
مني الثاني - مس���عود بن احلسن بن محمد أبو مني الثاني - عبداملطلب بن احلسن 
بن محمد أبو مني الثاني - أبوطالب بن احلس���ن بن محمد أبو مني الثاني - إدريس 
بن احلس���ن بن محمد أبو مني الثاني - فهيد بن احلس���ن بن محمد أبو مني الثاني 
- محس���ن بن حسن بن حس���ن بن أبي مني الثاني - أحمد بن عبداملطلب بن حسن 
بن أبي مني الثاني - مس���عود بن إدريس بن حسن بن أبي مني الثاني - عبدالله بن 
حس���ن بن محمد أبو من���ي الثاني - محمد بن عبدالله بن حس���ن بن محمد أبو مني 
الثاني - نامي بن عبداملطلب - زيد بن محس���ن - سعد بن زيد بن محسن بن حسن 
بن حسن بن محمد أبو مني الثاني - أحمد بن زيد بن محسن - بركات بن محمد بن 
إبراهيم بن بركات بن محمد أبو مني الثاني - سعيد بن بركات بن محمد بن إبراهيم 
بن بركات - أحمد بن غالب - عبدالله بن هاش���م بن محمد بن عبداملطلب بن احلسن 
بن محمد أبو مني الثاني - عبداحملس���ن بن أحمد بن زيد - عبدالكرمي بن محمد بن 
يعلى بن حمزة بن موس���ى بن بركات - س���عيد بن س���عد بن زيد - عبدالله بن سعيد 
بن س���عد بن زيد - علي بن سعيد بن س���عد بن زيد - يحيى بن بركات بن محمد بن 
إبراهيم بن بركات - مبارك بن أحمد بن زيد - محمد بن عبدالله بن سعيد - مسعود 
بن سعيد - مساعد بن سعيد - جعفر بن سعيد - عبدالله بن سعيد بن سعد بن زيد 
- عبدالله بن حسن بن يحيى بن بركات - أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد - سرور 
بن مساعد بن سعيد بن سعد - غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد - يحيى بن سرور 

- العب����اس بن جعفر - العباس بن محم����د بن إبراهيم - عبدالله بن قثم - علي بن 
موسى - الفضل بن العباس - محمد بن عبيد الله - موسى بن عيسى بن موسى - 
داود بن عيسى بن موسى - احلسن بن احلسن األفطس - علي بن محمد بن جعفر 
الصادق - محمد بن عيس���ى بن يزيد اجللودي - يزيد بن محمد املخزومي - إبراهيم 
بن موس���ى الكاظم - عبيد الله بن احلسن - صالح بن العباس - سليمان بن عبدالله 
- محمد بن سليمان - احلسن بن سهل - عبيد الله بن عبدالله بن احلسن - أشناس 
التركي - محمد بن داود بن عيس���ى - علي بن عيس���ى بن جعفر - عبدالله بن محمد 
بن داود - عبدالصمد بن موسى - محمد بن سليمان بن عبدالله - محمد املنتصر بن 
املتوكل - ايتاخ اخلزري مولى املعتصم - جعفر بن الفضل - إسماعيل بن يوسف - 
العباس بن املستعن - محمد بن طاهر بن احلسن - عيسى بن محمد بن إسماعيل 
- محمد بن أحمد بن عيس���ى - علي بن احلس���ن الهاش���مي-  إبراهيم بن محمد بن 
إس���ماعيل - أبو املغيرة محمد بن أحمد - أبو عيس���ى محمد بن يحيى - الفضل بن 
العباس - هارون بن محمد - أحمد بن طولون - محمد بن أبي الّساج - يوسف بن 
أبي الساج - عج - مؤنس اخلادم - ابن ماحظ - ابن محارب - أبو طاهر القرمطي 
- محمد بن طعج األخشيد - علي بن محمد بن طعج - القاضي أبو جعفر محمد بن 

احلسن بن عبدالعزيز العباسي.

الدولة الفاطمية والدولة األيوبية
تولى إمارة مكة املكرمة 16 أميرًا من العام 358ه� حتى عام 598ه� وفي هذه الفترة 
بدأ حكم أمراء األش����راف احلسنين )من املوس����وين أبناء موسى اجلون( على مكة 
وهم: أبو محمد جعفر بن محمد بن احلسن بن محمد الثائر - عيسى بن أبي محمد 
جعفر - أبو الفتوح حسن بن أبي محمد جعفر - أبو الطيب داود بن عبدالرحمن بن 
القاس����م بن أبي فاتك - تاج املعالي محمد ش����كر بن أبي الفتوح حسن - محمد بن 
عبدالرحمن بن القاس����م بن أبي فاتك - أبو هاش����م محمد بن عبدالله بن األمير أبي 
هاش����م بن احلس����ن بن محمد الثائر - حمزة بن وهاس بن أبي الطيب داود - أبو 
فليته القاس����م بن أبي هاش����م محمد بن جعفر - مالك بن أبي فليته القاسم - فليته 
بن أبي فليته القاس����م - هاش����م بن فليته بن أبي فليته القاسم - القاسم بن هاشم 
بن فليته - عيسى بن فليته بن أبي فليته القاسم - مكثر بن عيسى بن فليته - داود 

بن عيسى بن فليته.

تبعت كإمارة في حكمها إداريًا 
وسياسيًا 10 دول أولها الدولة اإلسالمية 

التي أسسها النبي عليه الصالة والسالم
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األمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود األمير عبداهلل بن سعود بن عبدالعزيز األمير فواز بن عبدالعزيز آل سعوداألمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود



بن مس���اعد بن سعيد بن س���عد - عبداملطلب بن غالب بن مساعد بن سعيد - محمد 
بن عبداملعن بن عون بن محس���ن بن عبدالله - عبدالله باش���ا بن محمد بن عبداملعن 
بن عون - حس���ن باشا الشهيد بن محمد بن عبداملعن بن عون - عون الرفيق باشا 

بن محمد بن عبداملعن بن عون - علي باشا بن عبدالله بن محمد بن عبداملعن بن 
عون - احلسن باشا بن علي بن محمد بن عبداملعن بن عون.

الدولة الهاشمية
تواله���ا أميران من عام 1334ه� حت���ى عام 1343ه� وهما: 
الشريف احلسن بن علي - وابنه الشريف علي بن احلسن 

بن علي .

الدولة السعودية
على م���دى 86 عامًا، ومنذ توحيد اململكة العربية الس���عودية، 

تول���ى منصب أمير منطقة مكة املكرمة، 9 أمراء من آل س���عود، 
حي���ث تولى إم���ارة مكة املكرمة حوالي 220 أمي���ًرا على مّر العصور 

اإلسامية حتى وقتنا احلاضر، كان أولهم عّتاب بن أِسيد )رضي الله عنه(، 
في عهد النبي عليه وعلى آله الصاة والسام بعد فتح مكة عام 8ه�، وآخرهم صاحب 
السمو امللكي األمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. فيما كان صاحب السمو 
امللك���ي األمير ماجد بن عبدالعزيز – يرحمه الله - يش���غل قب���ل تعيينه أميرًا ملنطقة 
مكة املكرمة في نهاية الس���بعينيات امليادية من القرن املاضي، منصب وزير الشؤون 
البلدي���ة والقروية، وصاحب الس���مو امللكي األمير عبداملجيد ب���ن عبدالعزيز – يرحمه 
الله - والذي تولى قبلها منصب أمير منطقة تبوك، ثم املدينة املنورة، وأخيرًا مستشار 
خادم احلرمن الش���ريفن صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل كتاسع فرد من 

العائلة املالكة كأمير على املنطقة، ومن قبلها كان أميرًا على منطقة عسير.
وكان أول أمراء آل س���عود بعد إع���ان انضمام كافة املناطق األخرى حتت لواء امللك 
املؤس���س عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل س���عود موحد اململكة وباني نهضتها، صاحب 
السمو امللكي األمير فيصل بن عبدالعزيز )امللك فيما بعد( الذي تولى هذا املنصب في 

وقت شهدت فيه الباد منذ منتصف العشرينيات من القرن امليادي املاضي استقرارًا 
بعد إعان توحيدها وتس���ميتها اململكة العربية السعودية، حيث أصبح منصب األمير 
فيصل بعد إعان التأسيس: )نائب جالة امللك في احلجاز(، بعد إطاق صفة: )اململكة 
العربية الس���عودية( على الباد، ومقره الرئيس بالعاصمة املقدس���ة مكة املكرمة، 
والتي تتب���ع لها مدن جدة والطائف، وهي املدن الرئيس���ية التي تتكون 
منه���ا املنطقة عدا املدن اإلقليمية واملراك���ز والقرى والهجر التابعة 
لها، حيث اس���تمرت فترة امللك فيصل على املنطقة بصفته نائبًا 
جلالة املل���ك في احلجاز وأميرًا عل���ى املنطقة، أكثر من 24 
عامًا، وكان تعيينه في العام 1925م، واس���تمر حتى س���نة 
1958م، وه���ذا العام ش���هد تعين صاحب الس���مو امللكي 
األمي���ر متعب بن عبدالعزيز، كأمير ث���ان من العائلة املالكة 
على منطقة مكة املكرمة، تاه صاحب الس���مو امللكي األمير 
عبدالله بن س���عود بن عبدالعزيز في سنة 1961م، مت بعدها 
تعين صاحب السمو امللكي األمير مشعل بن عبدالعزيز في ذات 
العام أميرًا على املنطقة، حتى جاءت سنة 1970م عندما خلفه أخوه 
صاحب الس���مو امللكي األمير فواز بن عبدالعزيز، والذي بقي في منصبه 
حتى أواخر العام املي���ادي 1979 عندما أصدر امللك خالد بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا 
يقضي بتعين صاحب السمو امللكي األمير ماجد بن عبدالعزيز أميرًا على منطقة مكة 
املكرمة، والذي بدوره اس���تمر في موقعه حتى بداية العام 2000م والذي شهد تعين 
صاحب السمو امللكي األمير عبداملجيد بن عبدالعزيز مبوجب أمر ملكي أصدره خادم 
احلرم���ن الش���ريفن امللك فهد بن عبدالعزيز – يرحمه الل���ه - كأمير على منطقة مكة 

املكرمة، وحتى وفاته.
وهك���ذا.. فقد توالها 9 أمراء من العام 1343ه���� حتى وقتنا احلاضر 1437ه� وهم 

كالتالي:
• خالد بن لؤي )1343-1344ه�(.	
• فيصل بن عبدالعزيز آل سعود )1344-1378ه�(.	
• متعب بن عبدالعزيز آل سعود )1378-1380ه�(.	
• عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود )1380-1382ه�(.	
• مشعل بن عبدالعزيز آل سعود )1382-1390ه�(.	
• فواز بن عبدالعزيز آل سعود )1390-1400ه�(.	
• ماجد بن عبدالعزيز آل سعود )1400-1420ه�(. 	
• عبداملجيد بن عبدالعزيز آل سعود )1420-1428ه�(.	
• خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود )1428ه� - 1435ه�(.	
• مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود )1435ه� - 1436ه�(.	
• خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود )1436ه�، وحتى وقتنا احلاضر(.	

من العام 598هـ حتى عام 1343هـ 
توالها 84 أميرًا وفي هذه الفترة بدأ 

حكم أمراء األشراف من بني قتادة

في العهد السعودي الزاهر 
وابتداًء من عام 1343هـ 

أصبحت مكة المكرمة 
العاصمة الدينية للدولة 

السعودية

منذ توحيد المملكة
 وعلى مدى 86 عامًا

 تولى منصب 
أمير منطقة مكة 

المكرمة 9 أمراء

13 العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ
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ملتقيات

في الجلسة الختامية للملتقى العلمي ألبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي نظمه معهد خادم الحرمين 
الشريفين بجامعة أم القرى خالل الفترة من 17 - 18 شعبان 1437هـ الموافق 24 – 25 مايو 2016 م، والذي 

دارت جلساته بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، أوصى المشاركون بإعداد 
برامج تدريبية وتطويرية لقدرات ومهارات العاملين في الحج والعمرة، لرفع كفاءتهم في كيفية التعامل مع 
األزمات والكوارث والحاالت الطارئة، وتثقيفهم حول تقاليد وعادات الحجاج الذين يتوافدون من مختلف أنحاء 

العالم للتواصل معهم. 

مكة المكرمة: الرفادة

في ختام الملتقى العلمي ألبحاث الحج والعمرة 

االستفادة من تجارب الجهات المعنية 
بشؤون الحج والعمرة
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تثمين الجهود المباركة التي تبذلها 
الحكومة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن 

وقاصدي الحرمين الشريفين

لتوفير كافة اإلمكانات خلدمة احلجاج واملعتمرين والزوار وتس���خيرها لكل 
الطاقات البشرية والتقنية واآللية.

وطالبوا في توصياتهم في جلستهم اخلتامية بإعادة هندسة عمليات مرافق 
وخدم���ات احلج والعم���رة مبراعاة اجلوانب املتعلقة ب�كل من: )اإلنس���ان، 
واملكان، والزم���ان، والتقنية، والعمليات(، لتحقيق جودة املرافق واخلدمات 
والتي تشمل: )التواجد، والتوافر، والتكامل، والتفاعل، والتشغيل والصيانة، 
والقي���اس والتطوير والتحس���ن(، كما أكدوا في توصياته���م على أهمية 
إنش���اء مجمعات خاصة ملطابخ اإلعاش���ة، تتوافر بها جميع االشتراطات 
الصحية، بحيث تنش���أ وجتهز املطابخ طبقًا لشروط وقواعد سالمة الغذاء 
وحتت إش���راف اجلهات الرقابية، واالستفادة من تقنيات تصنيع الوجبات 
اجلاه���زة واحلفظ بالتجميد لتميزها بس���هولة التحضير واألمان والنظافة 

وقلة احتماالت التلوث فيها، وقبولها من فئات من احلجاج.

الطاقة المتجددة 
ودعا املش���اركون إلى الس���عي نحو استخدام أس���اليب الطاقة املتجددة 
وتقنيات توليد الطاقة من حركة املشاة واملركبات، وزيادة استخدام الطاقة 
الشمسية على أسطح الفنادق واملباني غير املستغلة، وإعطاء مزايا للفنادق 
واملبان���ي الس���كنية التي حتد من اس���تخدام الطاق���ة الكهربائية الناجتة 
بالط���رق التقليدية واس���تخدام الطاقات املتجددة بش���كل أوس���ع، ودعوا 
لتأس���يس: "مركز قياس مؤشرات األداء وبحوث العمليات واحملاكاة" للحج 
والعم���رة والزيارة مبعهد خادم احلرمن الش���ريفن ألبحاث احلج والعمرة 
لتحقيق ذلك بالتنس���يق م���ع اجلهات املعنية. كما أوصوا بنش���ر األحكام 
املتعلقة بالنوازل الفقهية في احلج والعمرة والزيارة على املذاهب املعتمدة، 

أكد املش���اركون في امللتقى العلمي ألبحاث احلج والعمرة على ضرورة 
أخذ االحتياطات الالزمة خالل مواس���م احل���ج القادمة لتجنب اإلجهاد 
احلراري وضربات الش���مس للحجاج، وذلك بعمل مظالت في املش���اعر 
وطرق املش���اة، وتوفير املش���روبات املبردة والتغذي���ة اجليدة، وتكثيف 
دورات اإلسعافات األولية للعاملن في خدمة احلجاج، وخاصة احلجاج 
ذوي احلاالت املرضية اخلاصة، وتطبيق التقنيات احلديثة إلدارة املوارد 
اإلسعافية، ودعم جتهيز وتشغيل قوافل احلجاج املرضى، واتخاذ تدابير 
فعالة لتحس���ن صحة احلجاج املرضى، كما أوصوا باتخاذ اإلجراءات 
الفعالة لتقليل الهدر ف���ي منظومة التغذية اخلاصة باحلجاج واملعتمرين 
والزائرين، واستخدام التقنيات احلديثة إلعادة تدوير البالستك وحتويله 
إلى وقود س���ائل، واس���تخدام أفضل البدائل جلمع وتخزين النفايات، 
وتشجيع إنشاء شركات عامة وخاصة لتطوير منظومة إدارة النفايات.

 
جهود مباركة 

وثمن املش���اركون في توصياتهم اجله���ود املباركة التي تبذلها احلكومة 
الرشيدة وفقها الله، خلدمة ضيوف الرحمن وقاصدي احلرمن الشريفن 
م���ن حجاج ومعتمرين وزوار، متضرع���ن إلى املولى عز وجل أن يحفظ 
له���ذه البالد دينها وأمنها واس���تقرارها وازدهاره���ا وقيادتها احلكيمة 

وشعبها املضياف.
كما رفع املش���اركون في امللتقى ش���كرهم وتقديره���م وعرفانهم خلادم 
احلرمن الش���ريفن امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود حفظه الله 
،على رعايت���ه الكرمية للملتقى، ولصاحب الس���مو امللكي األمير محمد 
بن نايف ب���ن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئي���س مجلس الوزراء وزير 
الداخلي���ة رئيس جلنة احلج العليا ورئيس اللجنة اإلش���رافية على معهد 
خادم احلرمن الش���ريفن ألبحاث احلج والعمرة أيده الله، على تشريفه 

بافتتاح امللتقى نيابة عن خادم احلرمن الشريفن.
وف���ي ختام أعمال امللتقى أكد املش���اركون على أهمية االس���تفادة من 
جتارب اجلهات املعنية بشؤون احلج والعمرة، وتوظيف التقنيات احلديثة 
ووسائل اإلعالم املختلفة لتوعية وتثقيف احلجاج واملعتمرين في بلدانهم، 
وإب���راز اجلهود التي تبذلها اململكة العربية الس���عودية وس���عيها الدائم 
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تواصل اجتماعي 
وكان املش���اركون في امللتقى ناقش���وا في جلساته العلمية الست، العديد من 
املوضوعات، ومنها ورقة عمل للدكتورة س���مية بنت عزت شرف آل شرف، من 
كلي���ة التربية عن: "فاعلية برنامج إرش���ادي لتنمية التواصل االجتماعي لدى 
عينة من املطوفات مبكة املكرمة، حيث تطرقت الباحثة إلى أهمية تأهيل وتنمية 
امله���ارات املرتبطة بدور املرأة الس���عودية في مهنة الطواف���ة وفقًا للضوابط 
الش���رعية، وهدفت في دراستها الكشف عن فاعلية برنامج إرشادي جماعي 
للمطوفات يس���تند في مجمله إلى تدريبهن على التواصل االجتماعي السليم 
مع احلاجات، وأظهرت نتائج الدراسة الفاعلية اإليجابية للبرنامج اإلرشادي 
املطبق على املجموعة التجريبية من املطوفات التي تأتي مؤيدة لضرورة تدريب 
الكوادر البشرية التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن مبا يتناسب مع حاجة 
العمل، مع متكن وتأهيل القائمات بتقدمي اخلدمة في املؤسسات من املشاركة 

في اخلدمات التوعوية واالجتماعية اخلاصة باإلرشادات واملناسك.
فيم���ا تطرق���ت الدكتورة عزة جالل حس���ن خالل ورقة العم���ل الثانية عن: 
"دور مواقع التواصل االجتماعي في تش���كيل الصورة الذهنية لدى الشباب 
اجلامعي جتاه املؤسس���ات املعنية باحلج"، وهدفت من خاللها إلى توضيح 
كيفية تعريف الش���باب اجلامعي باملؤسسات املعنية باحلج واخلدمات التي 
تقدمها تلك املؤسس���ات، ومدى تأثر تنوع اخلدمات املقدمة من املؤسسات 
املعنية باحلج، كذلك تضمنت مقترحات لتحسن صفحات املؤسسات املعنية 

باحلج على مواقع التواصل االجتماعي.
وفي اجللسة السادسة واخلتامية التي عقدت برئاسة معالي نائب الرئيس العام 
لشؤون املس���جد احلرام الدكتور محمد بن ناصر اخلزمي، والتي كان محورها 
الرئي���س: "اإلجنازات في تطوير اخلدم���ات واملرافق"، قدم املهندس عصام بن 
عبدالعزي���ز تونس���ي من الهيئة العليا ملراقبة نق���ل احلجاج، ورقة عمل عن: 
"تكاملية القطاعات لتنظي���م خدمة نقل احلجاج ألداء الصلوات"، 
حت���دث فيها عن جتربة الهيئة العليا ملراقبة نقل احلجاج في 
حتسن أداء خدمات النقل العام من وإلى املسجد احلرام 
خالل موس���م حج ع���ام 1436ه�، مس���تعرضًا آليات 
التكامل التنفيذي ملهام ومسؤوليات اجلهات املشاركة 
ومش���غلي اخلدمة لتحقيق الهدف، كما قدم ش���رحًا 
لعناصر التنظيم التش���غيلي وخريطة توزيع مسارات 

النقل العام اجلغرافية ومعيار تنظيم الرحالت.
وحوت طاولة اجتماعات هذه الدورة السادس���ة عشرة 
م���ن دورات هذا امللتق���ى العلمي الس���نوي، العديد من 
املوضوع���ات، وكان من أبرزها إدارة األزمات، والتغلب على 
أكوام النفايات بإعادة تدويرها واالستفادة منها، وكذلك االستفادة 
من الطاق���ة النظيفة التي تتولد عن العدد الكبي���ر من احلجاج واملعتمرين، 

واإلفادة من طقس اململكة املشمس في توليد طاقة نظيفة غير مكلفة.
وناقش���ت اجللسات دور البحث العلمي في الكثير من اجلوانب واملستجدات 
التي تهم قاصدي بيت الله احلرام من احلجاج واملعتمرين والزائرين للمسجد 
النبوي الش���ريف، وتذليل الس���بل التي حتقق لهم الراحة ومتكنهم من أداء 
نس���كهم وشعائرهم الدينية في سهولة ويسر وطمأنينة. وبن املشاركون أن 
التط���ور العلمي والتقني أس���هم وبدور فاعل في الوص���ول إلى العديد من 

احللول العلمية خلدمة ضيوف الرحمن خالل رحلة احلج والعمرة.

في موقع إلكتروني معتمد من إحدى مؤسس���ات الفتوى الرسمية وحتديثها 
بشكل دوري.

جدير بالذكر أنه ونيابًة عن خادم احلرمن الش���ريفن امللك س���لمان بن 
عبدالعزي���ز، رعى ولي العهد نائب رئيس مجل���س الوزراء وزير الداخلية 
رئيس جلنة احلج العليا رئيس جلنة اإلشراف العليا ملعهد خادم احلرمن 

الشريفن صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف، فعاليات هذا 
امللتقى العلمي.

وفي ختام فعاليات حفل االفتتاح كّرم صاحب الس���مو 
امللكي األمير محمد بن نايف، كاًل من: معالي الدكتور 
بن���در بن محمد حجار، جلهوده في تطوير منظومة 
احل���ج والزيارة إب���ان تقلده منص���ب وزير احلج، 
والدكت���ور أحمد محمد عل���ي، جلهوده املميزة في 
هذا القطاع من خالل مشروع اململكة لإلفادة من 
الهدي واألضاح���ي، والدكتور حبيب بن مصطفى 

زين العابدين جلهوده خالل رئاسته لإلدارة املركزية 
للمشاريع التطويرية.  

وحظ���ي امللتق���ى هذا العام مبش���اركة أكثر م���ن مئة باحٍث 
ومش���ارٍك من اجلامعات الس���عودية، والعاملن املختصن باألجهزة 

احلكومي���ة، والذين قدموا خالص���ة خبراتهم في املج���االت املتعلقة باحلج 
والعمرة والزيارة، من خالل س���تن بحثًا وورقة عمل، طرحت سبعة محاور؛ 
تتضمن محور العمران والتطبيقات الهندسية، محور البيئة والصحة، محور 
التقنية وتطبيقاته���ا، محور اإلدارة واالقتصاد واخلدم���ات، محور التوعية 
واإلعالم، محور فقه احلج والعم���رة، ومحور اجلهود واإلجنازات، علمًا بأن 
هذه احملاور مت حتديدها من خالل عدد من األوراق العلمية التي بلغت نحو 
)200( ورقة متَّ إخضاعها للتحكيم من قبل جلنة علمية معتمدة، ومت اجتياز 

)60( ورقًة علميًة لعرضها في امللتقى.

ورقة عمل حول فاعلية برنامج إرشادي 
لتنمية التواصل االجتماعي لدى عينة 

من المطوفات بمكة المكرمة
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مشاركة أكثر 
من مئة باحث قدموا 

ستين بحثًا وورقة عمل 
طرحت في سبعة 

محاور



شعر

أم�����������ا وال����������������ذي ح��������ج احمل��������ب��������ون ب���ي���ت���ه  

وق�������د ك����ش����ف����وا ت����ل����ك ال������������رؤوس ت����واض����ع����ًا  

������ن������ا   �������ون ب�����ال�����ب�����ي�����داء ل����ب����ي����ك رَبّ ُي�������ه�������ُلّ

�������وه رض�����������ا وم�����ح�����ب�����ًة   دع��������اه��������م ف�������ل�������َبّ

ت�����راه�����م ع���ل���ى األن������ض������اد ُش����ع����ث����ًا رؤوس����ه����م  

وق�������د ف������ارق������وا األوط������������ان واأله����������ل رغ���ب���ة 

ي�����س�����ي�����رون م������ن أق������ط������اره������ا وف����ج����اِج����ه����ا  

ال�������ذي  ب����ي����ت����ه  أب�������ص�������اُره�������م  رأْت  ومل���������ا 

ك�����أن�����ه�����م ل�������م َي������ْن������َص������ب������وا ق�����������ُطّ ق���ب���ل���ه  

ف�����ل�����ل�����ه ك��������م م��������ن ع��������ب��������رٍة م������ه������راق������ٍة  

وق��������د َش��������رَق��������ْت ع��������ُن احمل�����������َبّ ب���دم���ِع���ه���ا  

وراح����������وا إل������ى ال���ت���ع���ري���ف ي�����رج�����وَن رح���م���ة 

ال�������ذي  األع�������ظ�������م  امل�������وق�������ف  ذاك  ف����ل����ل����ه 

وي��������دن��������و ب��������ه اجل��������ب��������ار ج�������������َلّ ج����ال����ه 

ي�������ق�������وُل ع�������ب�������ادي ق�������د أت�������ون�������ي م���ح���ب���ًة 

ف������أش������ه������ُدك������م أن���������ي غ�������ف�������رُت ذن����وب����ه����م 

ال�����ذي   امل�����وق�����ف  ذا  أه�������ل  ي�����ا  ف�����ُب�����ش�����راُك�����م 

�������ل ع���ت���ُق���ه  ف����ك����م م������ن ع����ت����ي����ق ف����ي����ه ُك�������َمّ

���������وا ل�������ه ع�����ن�����د امل��������ه��������َلّ وأح�������رم�������وا ول���������ُبّ

ِة م������ن ت���ع���ن���و ال�������وج�������وه وُت����س����ل����ُم ِل���������ِع���������َزّ

ل������ك امل�����ل�����ك واحل������م������د ال���������ذي أن�������ت ت���ع���ل���ُم

ف�����ل�����م�����ا َدَع������������������وه ك����������ان أق�������������رب م���ن���ه���م

وُغ���������ب���������رًا وه���������م ف����ي����ه����ا أس��������������ُرّ وأن�����ع�����م

�����م ات�������ه�������م وال�����ت�����ن�����ُعّ ول���������م ُي�����ْث�����ن�����ه�����م ل�������َذّ

أس�����ل�����م�����وا وهلل  ورك��������ب��������ان��������ًا  رج����������������ااًل 

ُم ق������ل������وُب ال�����������ورى ش������وق������ًا إل�����ي�����ه ت������ض������َرّ

ع���ن���ه���ُم �����������َل  َت�����������َرَحّ ق�������د  ش�����ق�����اه�����م  ألّن 

ت�����ق�����دُم ال  آث���������اره���������ا  ع�����ل�����ى  وأخ���������������رى 

ف����ي����ن����ظ����ُر م������ن ب������ن ال�������دم�������وع وُي����س����ج����ُم

وم��������غ��������ف��������رًة مم���������ن ي���������ج���������وَد وي�������ك�������رُم

أع���ظ���ُم ذاك  ب�����ل  ال�����ع�����رض  ي������وم  ك���م���وق���ف 

ُي������ب������اه������ي ب�����ه�����م أم�������اك�������ه ف�����ه�����و أك���������رُم

وإن��������������ي ب������ه������م ب��������������ُرّ أج��������������ود وأك��������������رُم

����������ل����������وه وأن�������ع�������ُم وأع�����ط�����ي�����ت�����ه�����م م��������ا أَمّ

وي������رح������ُم ال���������ذن���������وَب  اهلل  ي�����غ�����ف�����ُر  ب�������ه 

��������������������َك أك����������رُم وآخ�������������ر ي����س����ت����س����ع����ى ورُبّ

تلبية .. وتهليل

ابن القــــــــيم



تقـرير

استمرارًا لمسيرة التنمية والتطوير 
التي دأبت عليها المملكة منذ 

توحيدها على يد المؤسس الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

رحمه اهلل، تتواصل هذه المسيرة 
في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز يحفظه اهلل، في إطار 

إستراتيجية متكاملة ووفق خطط 
مدروسة وضعت بعد إجراء العديد 
من الدراسات المتخصصة، والتي 

بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة 
أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد 

من المجالس والهيئات واللجان 
وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون 

السياسية واألمنية واآلخر للشؤون 
االقتصادية والتنمية، واللذين باشرا 
مهامهما بما يخدم مصالح الوطن 

والمواطنين.

الرياض: واس 

إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات 
العديد من الوزارات واألجهزة والهيئات 

العامة والمصالح الحكومية

ضمن أوامر ملكية شملت هيكلة بعض الوزارات

تغيير مسمى وزارة الحج وتعيين 
معالي الدكتور محمد صالح بنتن وزيرًا للحج والعمرة
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• يعدل اسم "وزارة احلج" ليكون "وزارة احلج والعمرة".	
تدمج وزارتا "العمل" و"الشؤون االجتماعية" في وزارة 	•

واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية االجتماعية".
يعدل اسم "الرئاس���ة العامة لألرصاد وحماية البيئة" 	•

ليكون "الهيئة العامة لألرص���اد وحماية البيئة"، ويكون 
لها مجلس إدارة.

• يعدل اس���م "الرئاس���ة العامة لرعاية الشباب "ليكون 	
"الهيئة العامة للرياضة"، ويكون لها مجلس إدارة يعني رئيسه 

بأمر ملكي.
يعدل اس���م "هيئة تقومي التعليم الع���ام" ليكون "هيئة تقومي التعليم"، وتنقل 	•

إليها املهام واملسؤوليات املتعلقة بنشاط تقومي وقياس التعليم العام والعالي 
في "وزارة التعليم"، و"املؤسس���ة العامة للتدري���ب التقني واملهني"، وتدمج 
معها كل من "الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي"، و"املركز الوطني 
للقي���اس والتقومي ف���ي التعليم العالي"، و"مركز التق���ومي واالعتماد التقني 

واملهني"، ويعني رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
حت���ول "مصلحة الزكاة والدخ���ل" لتكون "الهيئة العامة لل���زكاة والدخل"، 	•

وترتبط بوزير املالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير املالية.
تنش���أ "هيئة عامة للترفيه"، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون 	•

لها مجلس إدارة يعني رئيسه بأمر ملكي.
تنش���أ "هيئة عامة للثقافة"، ويكون لها مجلس إدارة يرأس���ه وزير الثقافة 	•

واإلعالم.

امتدادًا لتلك الرعاية واالهتمام، ومن منطلق التطوير املستمر وانسجامًا 
مع رؤية اململكة العربية الس���عودية )2030(، متت إعادة دراسة هيكلة 
بعض ال���وزارات واألجهزة واملؤسس���ات والهيئات العام���ة مبا يتوافق 
م���ع متطلبات هذه املرحلة ويحقق التطلعات في ممارس���ة أجهزة الدولة 
ملهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ومبا يرتقي مبس���توى اخلدمات 
املقدمة للمواطن واملقيم، وصواًل إلى مس���تقبل زاهر وتنمية مس���تدامة، 
مما اس���تدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاص���ات العديد من الوزارات 
واألجهزة والهيئات العامة واملصالح احلكومية، بهدف تركيز املسؤوليات 
ووضوحها وتس���هيل اإلجراءات لتوفير أفضل اخلدمات مبا ينسجم مع 
سياس���ة الدولة، ولتحقيق هذه األهداف، صدرت يوم السبت 30 رجب 
1437ه���� املوافق 7 ماي���و 2016م، عدد من األوام���ر امللكية الكرمية، 
شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات واألجهزة احلكومية وتعيني عدد من 

الوزراء واملسؤولني.
وق���د جاء من ضمن األوامر امللكية التي صدرت يوم الس���بت 30 رجب 
1437ه�، تعديل اسم "وزارة احلج" ليكون "وزارة احلج والعمرة"، وتعيني 

معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت وزيرًا لها..
وقد ش���غل معالي الدكتور محمد صالح بننت رئاس���ة مؤسس���ة البريد 
الس���عودي قبل أن يصدر قرار تعيينه وزي���رًا للحج والعمرة، وهو حائز 
على دكتوراه في هندس���ة احلاس���ب، جامعة كولورادو بولدر 1409ه�، 
وماجس���تير في الهندس���ة الكهربائية م���ن جامعة امللك فه���د للبترول 
واملعادن 1402ه����، وبكالوريوس في الهندس���ة الكهربائية من جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن 1399ه�.
كما ش���غل مناصب عدة منها وكيل وزارة احلج لش���ؤون 

العمرة ع���ام 1421ه�، ووكيل وزارة احلج املس���اعد 
1418ه���� -1421ه�، وعميد كلية علوم وهندس���ة 

احلاس���ب اآلل���ي خ���الل الفت���رة 1411ه���� – 
1417ه�. وحائز على ع���دة جوائز عاملية منها 
جائزة أفضل مدير تقني في الش���رق األوسط 
2002م )ITP(، وجائ���زة أفضل مدير تنفيذي 
في الشرق األوس���ط 2008م، ولديه العديد من 

اإلجنازات العملية والعلمية التطبيقية، وعضو في 
العديد من اجلمعيات العلمية، كما أنه محكم علمي 

لعدد من املجالت العلمية املتخصصة، سواء العاملية أو 
التابعة للجامعات السعودية.

مالمح
ولعل من أبرز ما جاء في األوامر امللكية السامية ما يلي:

تلغى "وزارة املياه والكهرباء".	•
يعدل اسم "وزارة التجارة والصناعة" ليكون "وزارة التجارة واالستثمار".	•
يعدل اسم وزارة البترول والثروة املعدنية "ليكون "وزارة الطاقة والصناعة 	•

والثروة املعدنية".
يعدل اس���م "وزارة الزراعة" ليكون "وزارة البيئة واملياه والزراعة"، وتنقل 	•

إليها املهام واملسؤوليات املتعلقة بنشاطي البيئة واملياه.
يعدل اسم "وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد" ليكون 	•

"وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد".

بعد االطالع على النظام األساسي للحكم، الصادر باألمر امللكي رقم 
)أ/90( بتاريخ 1412/8/27هـ .

وبعـــد االطالع على نظام مجلس الـــوزراء، الصادر باألمر امللكي رقم 
)أ/13( بتاريخ 1414/3/3هـ .

وبعد االطالع على األمر امللكي رقم )أ/68( بتاريخ 1436/4/9هـ .
وبعد االطالع على األمر امللكي رقم )أ/133( بتاريخ 1437/7/30هـ.

أمرنا مبا هو آت:
أوالً: يعـــن معالـــي الدكتور محمد صالح بن طاهـــر بننت وزيراً للحج 

والعمرة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات املختصة العتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: أ/138

التاريخ: 1437/7/30هـ
بعون اهلل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية

هيكلة بعض
 الوزارات واألجهزة 

الحكومية وتعيين 
عدد من الوزراء 

والمسؤولين
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مشروعات

يقف مشروع توسعة وعمارة المسجد الحرام معلمًا إسالميًا شامخًا، وشاهدًا على ما تقوم به المملكة من أعمال 
جليلة تهدف في مجملها إلى خدمة اإلسالم والمسلمين، وقد روعي في تنفيذها أن تكون متميزًة من حيث 

التصميم والتنفيذ، وأن تكون مترابطة مع المبنى العام للحرم من حيث الطابع المعماري، لتعد أكبر توسعة في 
تاريخه الممتد منذ أكثر من 14 قرنًا، وذلك حينما ُوِظَف العلم الحديث والمعرفة التقنية والهندسية والمعمارية 

لخدمة هذا المشروع الضخم، كما تعد هذه النقالت المعمارية ومشروعات التوسعة من أكبر ما شهده البيت 
العتيق في تاريخه.

مكة المكرمة: الرفادة

بمساحة )275( ألف متر مربع

)300( مظلة تغطي ساحات 
المسجد الحرام
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سجل متألق من األعمال الجليلة 
لخدمة الحرمين الشريفين

 وقاصديهما

إنشاء مظالت متطورة مزودة 
بكاميرات مراقبة عالية الدقة 

في ساحات المسجد الحرام

لرواد احلرمني الش���ريفني في نقالت نوعي���ة ومنجزات حضارية، تعد 
مفخرة ومأثرة سيسجلها التاريخ مبداد من ذهب.

مواصفات عالمية
من جهتها كش���فت الرئاسة العامة لش���ؤون املسجد احلرام واملسجد 
النبوي، عن إس���ناد مهمة تصنيع وتوريد املظالت التي ستستخدم في 
تظليل الساحات الغربية من املس���جد احلرام، ألحد املصانع الكبرى 
في أملانيا، مش���يرة إلى أنه وقع االختيار على أحد التصاميم من بني 

عدة تصاميم قدمت للرئاسة.
وأوضح���ت الرئاس���ة أنه مت عمل عين���ة إلحدى املظ���الت وخضعت 
الختبارات في أملاني���ا، وأنها في الوقت احلالي ف���ي انتظار املوافقة 

يحظى احلرم املكي الشريف بنصيب وافر من االهتمام واملتابعة والبذل، 
وقد شهد مشروعات توسعة وإعمار عمالقة، توِّجت مبوافقة سامية على 
إنشاء مظالت في الساحات احمليطة باملسجد احلرام، مبساحة تقدر ب� 

)275.000( متر مربع، ومبا يزيد على )300( مظلة. 
جدير بالذكر أنه ومنذ عام 1431ه�، قادت جهات عدة - في مقدمتها 
الرئاس���ة العامة لش���ؤون املسجد احلرام واملس���جد النبوي - حراكًا 
علميًا وهندس���يًا يهدف إلى استنس���اخ جتربة املظ���الت املطبقة في 
املسجد النبوي الشريف في املدينة املنورة في مشروع توسعة املسجد 

احلرام في مكة املكرمة. 
وكش���فت مصادر عن تقدم باحثني في معهد خادم احلرمني الشريفني 
ألبح���اث احلج بدراس���ات ميدانية عدة، حتث على اعتماد مش���روع 
املظالت في املس���جد احلرام في مكة املكرمة، وأكدت اعتزام الرئاسة 
العامة لش���ؤون املس���جد احلرام واملس���جد النبوي الش���ريف إدراج 

املشروع في القريب إن شاءالله.
ويعكف مختصون في الرئاس���ة على دراسة تطبيق مشروع املظالت 
في مكة املكرمة، في محاكاة للمش���روع املطبق في املس���جد النبوي 
الش���ريف، حي���ث س���تمكن املظالت في ح���ال تنفيذ املش���روع، من 
االس���تفادة من املساحات الشاسعة في الس���احات الكبيرة احمليطة 
باملسجد احلرام، سواء احلالية أو املعتزم إنشاؤها مع اكتمال مشروع 
التوسعة في الشامية، فضاًل عن االستفادة من سطح املسجد احلرام، 
إذ إنها س���تقي املصلني من أشعة الش���مس احلارقة، خصوصًا في 

فصل الصيف.
وعلى صعيد متصل، استش���هد باحثون بخلو املساحات الشاسعة 
من الس���احات احمليطة باملس���جد احلرام من املصلني في صالتي 
الظهر والعصر في غالبية األيام، مضيفني: يتس���بب لهيب ش���مس 
الصيف، في خلو تلك املس���احات الشاس���عة م���ن املصلني، ولعل 
تنفيذ هذا املش���روع املبارك سيتيح أماكن مثلى لالستفادة من كل 

املساحات، ووقاية املصلني.
ويأتي مشروع تظليل الس���احات اخلارجية للمسجد احلرام، انطالقًا 
م���ن مكانة احلرمني الش���ريفني وحرص الدولة - رعاه���ا الله - على 
العناية بهما، واالهتمام مبنظومة اخلدمات املقدمة فيهما، وس���ينتفع 
بهذا املش���روع رواد احلرمني الش���ريفني، ملا س���يترتب على ذلك من 
مميزات ومنافع وآثار حميدة، تعود بالنفع والتيسير على ضيوف بيت 
الله احلرام، وحتقيق جوانب كبرى من السالمة والعناية بضيوف بيت 
الله احلرام. كما يأتي املشروع ضمن حلقة مباركة في سلسلة وضاءة 
وس���جل متألق من األعمال اجلليلة املقدمة خلدمة احلرمني الش���ريفني 
وقاصديهما، وس���عي – القيادة الرشيدة - لتقدمي جميع التسهيالت 

21 العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ



النهائي���ة عليه���ا للتعميد بالبدء ف���ي تصنيع الكمي���ات املطلوبة لتنفيذ 
املشروع.

وأك���دت أن���ه قد أخذ في عني االعتبار عدد م���ن األمور التي تصب في 
تق���دمي أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن من قاص���دي بيت الله احلرام 
حجاج���ًا ومعتمرين وزوارًا، ومنها مش���روع تظليل صحن املطاف بعد 
االنتهاء من مشروع رفع الطاقة االستيعابية لصحن املطاف، مبينة أن 
هذا املشروع من املشاريع التي تسعى الرئاسة العامة لشؤون املسجد 

احلرام واملسجد النبوي إلى حتقيقها وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.
وأفادت أنه من املقرر أن يتم توحيد ش���كل مظالت الس���احات اخلارجية 
من اجله���ة الغربية، وأن تكون ذات طابع روحي ديني، ومتطورة من حيث 
احتوائها على كاميرات مراقبة عالية الدقة، وأجهزة متطورة لتلطيف اجلو، 

باإلضافة إلى عدد من اخلدمات مثل أجهزة سماعات الصوت والنجف.
وأشارت الرئاسة إلى أنه لم يتم حتى اآلن حتديد ساعة الصفر النطالقة 
مشروع تظليل ساحات املسجد احلرام اخلارجية، كاشفة عن عقد لقاء 
مع الش���ركة املنفذة لبحث جميع األمور الهندس���ية املتعلقة باملشروع، 
ولوض���ع جدول زمني لتنفيذه وفق أفض���ل املواصفات العاملية في مثل 
هذه املشاريع الكبرى، حيث حترص الرئاسة العامة على تقدمي خدمات 

جليلة لضيوف الرحمن وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة. 

نقالت نوعية ومنجزات حضارية 
سيسجلها التاريخ بمداد من ذهب
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استشراف عهد جديد
إن التغيير هو س���نة الله س���بحانه وتعالى في الكون، كما يعتبر أحد أهم مالمح احلياة التي 
تتصف باحلركة والدينامكية، وعدم الثبات، وتش���هد أوجه متعددة من التطوير املس���تمر. أقول 
هذا ووزارة احلج والعمرة تستش���رف عهدًا جديدًا، وذلك بتغيير مسماها، وكذلك بتولي معالي 
الدكت���ور محمد صالح بن طاهر بننت مقاليدها، وتودع في الوقت نفس���ه معالي الدكتور بندر 
بن محمد حجار، بعد أن قضى فيها أكثر من )4( سنوات، حيث مت تعيينه وزيرًا للحج بتاريخ 
18 محرم 1433ه�، املوافق 13 ديس���مبر 2011م، وفقه الله س���بحانه وتعالى فيها في حتقيق 
كثير من املنجزات واملشروعات التي أسهمت في االرتقاء بخدمات هذه الوزارة الرائدة، وتطوير 

العمل فيها، لتواكب تطلعات القادة واملسؤولني. 
ولق���د أجمع املراقبون أن هذه القرارات امللكية الت���ي صدرت مؤخرًا، تأتي انطالقًا من حرص 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز، على استمرار مسيرة التنمية والتطوير 
الت���ي دأبت عليها بالدنا - ولل���ه املنة والفضل - منذ توحيدها على يد املؤس���س الباني امللك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - يرحمه الله - ومن بعده أبناؤه امللوك البررة، وأنها تهدف 
لالرتقاء بالعمل احلكومي، وضخ دماء جديدة تس���هم في خدمة الوطن واملواطن. فبأكبر حزمة 
أوام���ر ملكية تهدف إلحداث أكبر إعادة هيكلة في وزارات وهيئات ومصالح الدولة الس���عودية 
منذ إنشائها، وضع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز أعزه الله، الوطن أمام 
املس���تقبل وجًها لوجه مبا ينس���جم مع رؤية السعودية 2030م، ومبا يرتقي مبستوى اخلدمات 
املقدمة للمواطن واملقيم وصواًل إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، كما أنها متثل أهم محطة 

انطالق في رحلة التحول الوطني الكبير الذي سيشهده الوطن العزيز في املستقبل القريب. 
وال يس���عني إال أن أق���ول ملعال���ي الدكتور بندر حج���ار: "جزاك الله خير اجل���زاء.. فقد أديت 
فأجدت.. وأبليت بالء حس���نًا في ه���ذه الوزارة، وتركت فيها بصم���ات واضحة، وحققت فيها 
إجنازات ملموسة وشاخصة وشاهدة للعيان". كما أقول ملعالي الوزير اجلديد محمد بننت: "هذا 
املج���ال ليس بجديد عليك، فأنت ابن هذه الوزارة، وعّراب مش���روعات التقنية فيها - وبخاصة 
العمرة اإللكترونية - فقد تش���رفت بخدمة ضيوف الرحمن إبان عملك كوكيل مس���اعد لوزارة 
احلج، ثم وكيل الوزارة لشؤون العمرة، هذا بجانب ما حتقق على يديك من جناحات إبان فترة 
ترؤس���ك ملؤسسة البريد الس���عودي. ويكفي ما جاء في تغريدتكم على صفحة معاليكم بتويتر، 
"أتقدم بخالص الشكر والعرفان ملقام خادم احلرمني الشريفني على هذه الثقة امللكية وأدعو الله 
العون على خدمة احلجاج واملعتمرين وخدمة بلدي احلبيب".. وفق الله اجلميع خلدمة الدين، ثم 

الوطن، ثم املليك، إنه ولي ذلك والقادر عليه..

مقـــــــال

د. علي عثمان مليباري
 AliMelibari@Twitter

كاتب وباحث أكادميي



مرايـا

لم يعهد التاريخ على امتداده أن 

تستأثر مدينة من المدن باهتمام 

الرحالة على اختالف توجهاتهم 

ومقاصدهم كما مدينتي مكة 

المكرمة والمدينة المنورة، حيث 

استأثر الحرمان الشريفان في هاتين 

المدينتين، وشغلت أوصافهما 

حيًزا مهًما في كل تلك الرحالت.. 

ونتناول في هذه المساحة ما خطه 

أمير البيان شكيب أرسالن عن أهم 

طائفتين ال غنى – كما يقول - 

للحاج عنهما، المطوفون في مكة 

المكرمة، والمزورون في المدينة 

المنورة.. فماذا قال؟

مكة المكرمة: الرفادة

من خالل كتاب )االرتسامات اللطاف( لشكيب أرسالن

المطوفون في مكة والمزورون
في المدينة كما رآهم أمير البيان

الحاج يأتي غريبًا..
 البد له من دليل يدله 

ويسعى بين يديه 
ويقضي حوائجه

24 العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ



طائفتان ال يستغني قاصد الحجاز 
عنهما: المطوفون في مكة 

والمزورون بالمدينة

وباالختص���ار نقول: إن في احلجاز الش���ريف حم���اه الله طائفتني البد 
لقاصد احلجاز أن يكون له عالقة معهما، وال يكاد يستغني أحد عنهما، 

وهما املطوفون في مكة، واملزورون باملدينة.
فاحل���اج يأتي غريبًا، ال يعرف أحدًا، والغري���ب أعمى، ولو كان بصيرًا، 
فالبد له من دليل يدله، ويس���عى بني يدي���ه، ويقضي حوائجه، ويرتب له 
قضية سفره ومبيته، ويعلمه مناسك احلج، التي أكثر احلجاج يجهلونها، 
وإن كان منه���م من يعلمها جملة، فليس يعلمها تفصياًل، وإن كان منهم 

من يعلمها جملة وتفصياًل، فهو النادر الذي ال يبنى عليه حكم.
وزد على هذا أن احلجاج ليس���وا جميعًا م���ن أبناء العرب، فيمكنهم أن 
يس���ألوا عن الطرق، واملنازل، واملناس���ك، واملناهل، ويزيلوا عمى الغربة 
بطول الس���ؤال، إلم���كان تفاهمهم مع احلجازيني، ب���ل حجاج العرب ال 
يزي���دون على خمس حجاج املس���لمني، واألخماس األربع���ة الباقية هي 
من أمم جتهل اللس���ان العربي، فكيف يصن���ع حجاج هذه األمم إذا لم 

املط���وف يكون الزمًا ومتعديًا: فالالزم هو مبعنى الطائف، ألن العرب تقول: 
ط���اف باملكان، وطوف به، فاملطوف قد يتضمن معنى الطائف، وقد يصدق 

على احلاج نفسه، ألنه يطّوف )بالتشديد( بالبيت العتيق. 
وق���د يكون متعدي���ًا، وهو من طّوفه مثل أطاف���ه، فاملطوف هو الذي يطوف 
باحل���اج حول البي���ت، وفي املقام���ات املباركة، ومن الغري���ب أني لم أجد 
)املطوف( في كتب اللغة، ولكن القياس يقتضيه، فهو اسم فاعل، من طوفه، 

أو اسم فاعل من طّوف به.
وأم���ا امل���زور فهو في اللغة من يك���رم الزائر، يقال: زرته���م فزوروني، أي 
أكرموني، وأحسنوا إلي، وال شك أن هذه اللفظة تشعر عند سماعها شيئًا 
من الكراهية، الش���تراكها في معنى آخر، وهو اآلتي من الزور، ولكن اللغة 
واس���عة، وكم من لفظ يدل عل���ى معاني كثيرة، وليس ه���ذا منحصرًا في 

العربية، بل هو في كل اللغات.
ولفظة املزور مبعنى الذي يقوم بخدمة الزائر لم يوجد مع األس���ف سواها 
له���ذا املعنى، فال بد من قبولها على عالته���ا، ويجوز أن تقول: املزير بضم 
أوله – وهو اس���م فاعل من أزاره، ولكن العامي يس���تثقل لفظه مزير وأن 
يقول: جاء املزيرون، ورأيت املزرين، ومررت باملزيرين، فهو يفضل أن يقول: 
جاء املزورون ورأيت املزورين الخ وعدا هذا االستثقال في اللفظ ال تتضمن 
لفظة مزير ما تتضمنه لفظة مزور، ألن املزير اسم فاعل من أزار، أي جعله 
ي���زور، وأما املزور، فهو الذي يخدم الزائ���ر ويكرمه، وهو أقرب إلى املعنى 

املراد، برغم قبح إشتراكه في معنى آخر.
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فريض���ة حج، ولكنهم يحملون أنفس���هم إصرًا ال قبل لهم به، فيعيش���ون 
من أكي���اس رفاقهم، ومن أكياس أهل احلج���از، وقد يصيرون عالة على 

املطوفني أنفسهم. 
ف���إذا صح من هذه املقالة بح���ق املطوفني قي���راط أو قيراطان، فاالثنان 
والعش���رون قيراط���ًا الباقية أقاوي���ل تزييف على املطوف���ني، وتزوير على 

املزورين. 
املطوف يكاد يكون كاجلمل في احلج، ال يس���تطاع احلج بدونه، يأتي إلى 
السفينة مبجرد أن تلقي أجنرها في بحر جدة، فيأخذ حاّجه بيده، ويضع 
له حوائجه في الزورق، ويأتي به إلى امليناء، ويخرجه إلى البر، ويخلص له 
معاملة تذكرة املرور، ومعاملة املكس، وليستا بالشيء الهني، نظرًا للزحام، 

وملا يجب على إدارة التذاكر وإدارة اجلمرك من التدقيق. 
ثم إذا أراد احلاج أن يس���تريح في جدة بّيت���ه املطوف فيها، وأركبه ثاني 
يوم جماًل في ش���قدف، وس���ار به وبغيره من أمثاله، وقد حمل لهم زادهم 
وماءهم وكل شيء يلزم لهم، وأوصلهم إلى مكة وافرين آمنني، وأنزلهم في 
منزله مكرمني، وقبل أن صارت األمنة على ما هي عليه اآلن بحول الله، ثم 

بابن سعود، فكان املطوف يشاطر احلاج أخطار الطريق. 
ومبج���رد وصول احلاج إلى البلد احل���رام، يأخذ املطوف بيده إلى احلرم، 
فيط���وف به س���بعًا حول البيت العتيق، ثم يس���عى به س���بعًا بني الصفا 
واملروة، يهرول به بني امليلني األخضرين وفاقًا للسنة، ويعلمه جميع أصول 
احلج، ويلقنه جميع الكلمات واأللفاظ التي ينبغي أن تقال في ذلك املطاف 
الكرمي، ويتلو أمامه األدعية التي يبتهل بها عند مقام إبراهيم، وبني زمزم 

واحلطيم.
ومل���ا كان أربع���ة أخماس احل���اج هم من الهن���ود، واجلاوي���ني، والترك، 
واألرناؤوط، والبشناق، والطاغستان، والفرس، والصينيني، والزجن – كان 
عل���ى املطوف في تلقني هؤالء من أصناف األمم األعجمية صنوف األدعية 
واالبته���االت واجلمل العربي���ة الفصيحة التي تتش���قق حلوقهم بقافاتها 
وحاآتها، وتتلبك ألس���نتهم بضادتها وثاآتها، ما ال يقل عن تعب املعلمني 
للصبيان، وما ال ينبغى أن يس���تخف بشأنه وال يستهان، وكم مرة يضطر 
أن يعي���د له الكلمة أو اجلملة، وهو يقولها بعكس���ها، ويلفظها بنكس���ها، 
ويقلبه���ا عن معناه���ا، ويجعلها عن املراد أبعد من األرض عن س���ماها، 

ورمبا أعادها له املطوف ثالثني مرة، وهو ال يقيمها، وال يفتأ يغلط فيها.
ول���وال أن األعمال بالنيات، لكان كثير م���ن أدعية هؤالء غير مقبول، ولكن 
الله س���ميع الدعاء، ناظر إلى الضمائر، عال���م باملقاصد، ال يحمل إصرًا 
على الضعيف، وليس بصحيح قول بعضهم: إن الدعاء يجب يكون معربًا، 

ليكون عند الله مقبواًل، إذًا لكان سيبويه أجنح الناس دعاء.
وال يج���ب أن يظن أن املطوف ينحصر تلقينه ه���ذه األدعية وهذه اجلمل 

يك���ن املطوفون؟ وكيف تصنع امل���زدارة )زوار املدينة املنورة( إذا لم يكن 
املزورون؟

وأن���ي ألعل���م أن كثيرًا من الن���اس يطعنون في املطوف���ني واملزورين، بل 
يبالغ���ون في ذمهم، أو في ذم الع���دد الكثير منهم، ويقولون: إنهم ينهبون 
احل���اج، ويجورون عليهم، ويتقاضونهم من األجرة أضعاف حقوقهم، وقد 
يخدعونهم ويغش���ونهم، ويرتكبون في أمورهم كل محرم، ولقد كنت أسمع 
ه���ذه القصص قبل أن حججت، وقب���ل أن عرفت مكة واملطوفني، وقبل أن 
زرت املدينة وعرفت املزورين، واملثل الس���ائر عندنا يقول: الله يساعد من 
يتكلم فيه الناس باملليح، فكيف بالقبيح؟ فاملطوفون واملزورون، وال س���يما 
الفريق األول منهم، قد وقعوا في ألس���نة الناس من قدمي الزمان، ويجوز 
أن يك���ون بعضهم غير بريء باملرة من هذه التهم، أو من بعضها، ويجوز 
أن تكون حصلت وقائع في وقت من األوقات، وغير معقول أن طائفة كهذه 
تع���د باملئات، وتتج���اوز املئات، تكون بأجمعها م���ن الفرقة الناجية، ومن 
ذوي األخالق الفاضلة، وأنه ال يجوز أن يصدر عنها عمل سيئ، وال تلوث 
بطماعية أو خديعة، فالذين يطلبون الكمال عند املطوفني واملزورين ينسون 
أنهم بشر، وينسون أنهم مرتزقون، وينسون أن أكثرهم عوام، وينسون أن 

رزقهم إمنا هو على حجاج البيت احلرام. 
ول���و دقق اإلنس���ان النظر ف���ي املطاعن التي توجه إلى ه���ؤالء، لوجد أن 
أكثرها مبن���ي على كون املطوف أو املزور يتقاضى احلاج حقه، أو يطمع 
ف���ي أن يأخذ منه بداًل من اجلنيه الواحد جنيه���ًا ونصفًا مثاًل، واحلجاج 
أغنياؤه���م قليل، ألن الغنى ف���ي أكثر األحيان مييل إل���ى الرفه والترف، 
وهذان ال ينتظمان مع احلج ومش���اقه، وال سيما إذا كان الفصل صيفًا، 
وأكثر فصول احلجاز صيف، والقس���م األعظم من احلجاج هم من طبقة 
املساتير، الذين ليسوا من ذوي الفضلة، والذين ال يقدرون أن يعيشوا إال 
ببودجة )موازنة( مالية، متوازن واردها مع نافذها، والنفقات غير امللحوظة 
فيها زهيدة جدًا، فهؤالء ال يقدرون أن ينفقوا كما ش���اءوا، وهؤالء أكثرهم 
يبقى س���نني من حياته وهو يوفر ش���يئًا من رزقه، ويقطع عن نفسه، حتى 
يجتمع في يده خمسون جنيهًا، يدخرها للحج، فهو يحسب مصروفه منها 
بالق���رش الواح���د، وبديهي أن مثل هذا املس���تور ال ميكنه أن يغدق نعمًا 
على املطوف أو املزور، وأن حالة هذا أش���به مبثل قد س���معته من عامي 
ظريف في أيام الدولة العثمانية: مثل طاقم العس���كري ال ينشق من محل 

إال ظهر جلده. 
ومما يؤس���ف ل���ه أن ثالثني في املئة من احلج���اج – ورمبا أزيد – فقراء 
معدمون، ال يس���تطيعون في احلقيقة إلى البيت س���بياًل، وليس���ت عليهم 

المطوفون أشبه بمستخدمي الفنادق 
في أوروبا يضطرون إلى معرفة لغات 

كثيرة لتنوع أجناس السياح

المطوف يكاد يكون كالجمل
 ال يستطاع الحج بدونه

26 العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ



بالهندي والسندي واجلاوي والتركي.. الخ، بل هو مضطر أن يلقنها أكثر 
احلجاج، حتى من العرب، ال س���يما العوام والنس���اء واألحداث، وال فرق 
بينهم وبني احلجاج األعاجم، إال في كون العربي يعيد الكلمة من أول مرة 
على وجهها، وال يذيق املطوف عرق القربة في تعليمه إياها كما هو ش���أن 

األعجمي. 
وقد صارت للمطوفني وطوافيهم عادة، إنهم مبجرد ما يرون طائفًا يتطوف 
بالبيت العتيق جاءوا إلى جانبه، وجعلوا يلقنونه ما يحسن أن يقوله، حتى 
لو كان اإلمام الغزالي، أو السيد محمد رشيد رضا من أئمة زماننا، وذلك 

ناشئ عن أنهم ال يعرفون الناس، وال يفرقون بني العالم واجلاهل.  
وق���د جاءني واحد من هؤالء وأن���ا أطوف، وجعل يقول لي: قل 

اللهم كذا، اللهم كذا، حتى أعيدها من بعده، فقلت له أنا 
غير محت���اج إلى من يعلمني العربية، وال كيف يجب 

أن أخاطب بها ربي. 
ه���ذا واملطوف هو ال���ذي يكفل جمي���ع حاجات 
احلاج وأغراضه، منذ يطأ رصيف جدة، إلى أن 
يطأ س���لم الباخرة قافاًل، فيحمله إلى مكة ثم إلى 
عرف���ة، ثم إلى املزدلفة، ث���م إلى منى، ثم يعود به 

إلى مكة، وإذا أراد الزيارة هيأ له جميع أس���باب 
الس���فر إلى املدينة، وهناك س���لّمه إلى املزور، الذي 

هو صاحب ه���ذه املصلحة في املدين���ة، ال يتجاوز عليه 
غيره فيها.

وإذا س���أل احلاج عن أي ش���يء من الفلك إلى الذرة، فالبد من أن يجيبه 
املط���وف عليه، وإذا احتاج إلى أي ش���يء من اجلمل إلى البرغوث، فالبد 
من أن يأتيه به، وإذا وقعت له واقعة مع إنسان تقتضي مراجعة احلكومة، 

فعلى املطوف أن يرافق احلاج إلى صاحب الشرطة، ويترجم له عنده.
ومما يدهش العق���ل أن املطوفني واملزورين يعرف���ون جميع لغات العالم، 
وأكثرهم يعرفون التركي، ومطوفو العجم يعرفون الفارسي، ومطوفو الهند 
يجيدون لس���ان األوردو، ومطوفو جاوة يعرفون لغة املاليو، وإن كان أكثر 
مطوفي جاوة من اجلاويني املقيمني مبكة، ومطوفو البش���ناق يعرفون لغة 

الصرب، ومطوفو األرناؤوط يعرفون لغة هؤالء.
وق���د بلغني أن بعض املطوفني يعرف���ون لغة الصني، ومنهم من يعرف لغة 
الفلبيني، واللسان التكروري شائع مبكة كأنه العربي، والسودانيون ليسوا 
فيها بغرب���اء، زد على هذا للغات األوروبية، الت���ي يعرفها املطوفون، من 

روسي، وإنكليزي، وإفرنسي، وغيرها.
فاملطوفون في هذا أش���به مبستخدمي الفنادق في أوروبا، يضطرون إلى 
معرف���ة لغات كثيرة لتنوع أجناس الس���ياح، الذين ينزلون بفنادقهم، لكن 
دائ���رة علم املطوفني أوس���ع من جهة الكمية، فالعمال ف���ي فنادق أوروبا 
يتعلم���ون بخاصة اإلجنليزي مثال لكثرة س���ياح اإلجنلي���ز واألمريكيني، 
يعرفون التركي والفارسي واألوردو واملاليو، فما ظنك بالصيني 

والفلبيني، فمكة أعظم معرض لألجناس واللغات.
ولو كان العرب على منط األوروبيني في إتقان كل شيء، 
واالس���تفادة من كل ش���يء، والتفنن في االستثمار 
واالس���تغالل، لوسعوا دائرة تعلم هذه اللغات على 
وجه اإلتقان، وزادوا بها تسهيالت فريضة احلج، 
وكان���ت لهم من وراء ذلك أرباح مدهش���ة، وكانت 
العربية أيضًا تس���تفيد، ألن القادمني إلى مكة من 
تل���ك األمم، إذا أطال���وا بها املكث تعلم���وا العربية 
واستعربوا، ولكننا نحن معاش���ر العرب برغم ذكائنا 
الفط���ري، الذي ال جدال فيه، نحب البقاء على الفطرة، وال 
نرغب إال فيما هو أقرب إلى الطبيعة، وهذا جيد في الشعريات، 

ال في الرياضيات، وال في االقتصاديات.
وإذا م���رض احلاج فاملطوف هو ال���ذي يعلله، ويأتي له بالطبيب وبالدواء، 
ويس���هر عليه، وإذا مات فهو الذي يخبر بذلك احلكومة، ويأتي بأناس من 
قبلها، ويضبُّ في حضورهم حوائجه، ولو س���مي املطوف كافاًل للحاج ملا 
كان في هذه التسمية أدنى مبالغة، ومع هذه الكفالة الشاملة الكاملة التي 
فيها من الركض، والعناء، وتعب الفكر، واملسؤولية ما فيها، يكون - آخر 
األمر - جميع النحالن جنيهًا واحدًا عن كل رقبة، هذا هو النحالن املقرر، 
فمن طابت نفس���ه بأن يزيد، فذلك عائد إلى س���ماحة نفسه، وال شك في 

ما يدهش العقل
 أن المطوفين 

والمزورين يعرفون 
جميع لغات

 العالم
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وكذلك لكل من هذه مزورون.
وكل م���ن هذه البلدان الكبار تنقس���م أيضًا ب���ني املطوفني واملزورين إلى 
دوائر أش���به بالواليات، التي تنقس���م إلى متصرفيات، وهذه تنقسم إلى 

أقضية كعهد الدولة العثمانية.
فمصر مثاًل يتقاسمها مطوفون متعددون: أناس لهم القاهرة، وأناس لهم 
اإلس���كندرية، وأناس لهم دمياط والشرقية، وأناس لهم أملنيا وبني سويف 

والفيوم وهلم جرا.
واملغرب أيضًا دوائ���ر، فمصراطة لها مطوفون، وبني غازي لها مطوفون، 
والقيروان لها مطوفون، ووادي ميزاب له مطوفون، ولكل من الريف وفاس 
مطوفون، ولكل من مراكش والسوس األقصى وتنبكتو مطوفون وهلم جرا.

ودمش���ق، وحمص، وحماه، وحلب، وطرابلس، وبيروت، وصفد، ونابلس، 
والق���دس، واخلليل.. إل���خ.. لكل بلدة، أو بلدت���ني، أو ثالث منها مطوفون 

معلومون.
ال يتج���اوز مطوف عل���ى مطوف، وال مزور على م���زور، إال برضا احلاج 
نفس���ه، فإذا اختار ح���اج أزمير أن ينزل عند مطوف حاج أماس���ية، أو 
مطوف كوتاهية مثاًل فله ذلك. وإذا راجع حاج ش���يراز مطوف تبريز بداًل 
م���ن مطوف ش���يراز، فال حرج عليه في ذل���ك، وإذا وقع بني املطوفني في 
مكة، أو بني املزورين في املدينة خالف، فاملرجع هو شيخ املطوفني، وشيخ 

املزورين، واحلكومة تراقب كاًل منهم.
ولليماني���ني أيض���ًا مطوف���ون، ولكن فائ���دة هؤالء منه���م ال تذكر، وليس 
للحجازي���ني وال للنجدي���ني مطوفون، ألنه���م يعرفون املناس���ك كلها، وال 
يحتاج���ون إلى أدالء. وال يلزم لهم من يس���تأجر لهم اجلمال، ألن اجلمال 
كلها لهم، وقلما يس���تفيد منهم احلرمان الشريفان إال بأكلهم وشربهم من 

السوق.
ومن مزاي���ا املطوفني أنهم يجوبون األقطار، وال يس���تبعدون منها بعيدًا، 
وجتدهم حتى في الصني، وكاش���غر، وسيام، وسومطرة، وجزائر الفلبني، 
وكل بلد فيه مسلمون، يرغبونهم في احلج، ويسهلونه عليهم، ويصفون لهم 
اللذات الروحية، التي يش���عر بها املتطوف���ون بالبيت احلرام، والقاصدون 
إلى عرفات واملش���اعر العظام، والزائرون لروضة الرس���ول عليه الصالة 
والس���الم، وال يزالون بهم حثًا وترغيبًا، واس���تحثاثًا للنفوس، واستحالبًا 

للعبرات، إلى أن يأتوا بنفر منهم إلى احلج.
واملطوف���ون أينما ذهبوا يكرمهم املس���لمون، ويقوم���ون بضيافتهم تبركًا 
بالبق���اع التي صدروا عنها، والبيت الذي يخدمون فيه، وهم يس���تفيدون 

بهذه األسفار الطويلة معرفة وإطالعًا، ويتعلمون اللغات األجنبية.

أن احلاج الذي يجش���م املطوف جميع تكاليفه، ويريد أن يتخذ منه دلياًل، 
وحارس���ًا، ومحاميًا، ومفتيًا، وطبيبًا، وصيدلي���ًا، وممرضًا، ودالاًل، وغير 
ذلك، في وقت واحد، يكون ظاملًا إذا استكثر أن ينقد هذا املطوف في آخر 

السفرة جنيهًا واحدًا.
وال ش���بهة في أن من احلجاج من يؤدي بداًل من اجلنيه الواحد اجلنيهات 
الكثيرة، واملس���لمون يغلب عليهم اخلير، وقد يؤثرون على أنفسهم ولو كان 

بهم خصاصة.
ولك���ن ال ينك���ر أيضًا أن كثي���رًا من احلجاج قد يتع���ذر عليه دفع اجلنيه 
الواحد، أو ال يبقى في يده ش���يء عند األوبة إال ما يكفيه ألجل الوصول 
إلى وطنه، أو يقع العجز في بودجته )ميزانيته( الضئيلة من أصلها، فتجد 
املط���وف قد حرم مع حاج كهذا نتيجة تعبه، ورضي بنصف جنيه بداًل من 

جنيه، وقد يضطر إلى أن ال يأخذ من حاجه شيئًا.
وقد وق���ع ملطوفني أن أدوا إلى حجاج معدمني م���ن صلب مالهم، وكثير 
من أهل مكة من يضطرون إلى س���د عوز بع���ض احلجاج، ويؤدون إلى 
هذا ما كانوا استفادوه من ذلك، وكان ينبغي للحكومات أن متنع الفقراء 
م���ن احلج، وتأخذ من كل ح���اج رهائن كما يفعل بعضهم، وذلك ألن غير 
املس���تطيع ليس عليه حج، وألن غير املستطيع يصير وقرًا على غيره في 
احلج، فيعجز اآلخرين الذين رتبوا زادهم على قدر احتياجهم، ولم يجعلوا 
فيه فس���يحة للطوارئ غير املنتظرة، وكذلك ألن أهل مكة واملدينة أنفسهم 
يضطرون إلى غوث هؤالء الفقراء، وال يقدرون أن يش���اهدوهم يتضورون 

جوعًا.
وال حاجة إلى بيان أن وجود مثل هؤالء في محشر كمحشر احلج هو خطر 
على الصحة العمومية، ألنهم ال يقدرون أن يعتنوا بنظافة أبدانهم، وال أن 

يغسلوا بالصابون وال ميلكون أسباب النظافة.
وقد فقد احلجاز بعد احلرب الكبرى موارد رزق عظيمة، كانت تنصب إليه، 
منه���ا الصرة العثمانية، ومنها احلج التركي، الذي منعته )حكومة( أنقرة، 
ومنه���ا الصرة املصرية، وصدقات احلبوب التي كانت ترس���ل من مصر، 
فهذه كان يرتفق به���ا أهل احلجاز، ويعيش بها فقراء احلجاج، وأين هي 
اآلن؟ ف���ال جرم أن احلجاز أصبح ال يتحمل م���ن الفقراء ما كان يتحمله 

في األول.

اقتسام المطوفين والمزورين لحجاج األقطار
لقد قس���م املطوفون واملزورون العالم اإلس���المي فيما بينهم مقاطعات، 
أش���به مبا كانت عليه املمالك في املاضي، فب���الد العرب لها مطوفون، 
وب���الد الترك لها مطوفون، وبالد الفرس لها مطوفون، وبالد األفغان لها 
مطوفون، وبالد الهند لها مطوفون، وبالد جاوة لها مطوفون، وهلم جرا، 

لو كان العرب على نمط األوروبيين 
لوسعوا دائرة تعلم اللغات على وجه 

اإلتقان وزادوا بها تسهيالت فريضة الحج 
وكانت لهم من وراء ذلك أرباح مدهشة

المطوفون والمزورون يقسمون العالم 
اإلسالمي فيما بينهم مقاطعات أشبه 

بما كانت عليه الممالك في الماضي
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ولو كانت أمورنا على النس���ق األوروبي الذي قاعدته استغالل كل شيء، 
لكنا أسس���نا مدرس���ة خاصة باملطوفني واملزورين، يتعلم���ون فيها إتقان 
التطواف، وكيفية ترفيه احلجاج واملزدارة، وتوفير أسباب راحته، وتلقينهم 
األدعية واألذكار املأثورة بأيس���ر الطرق، وبث الدعاية الالزمة باألوصاف 
والصور، حتى يزداد عدد احلجاج القادمني كل س���نة، وهكذا تزداد مكة 

وطيبة عمرانًا، ويزداد أهلوهما يسارًا.
واحلقيقة أن احلج ال يزداد، وال تزداد أرزاقه وخبراته إال بأمرين: أحدهما: 

أمان الطرق: والثاني: أسباب الراحة.
أم���ا األمان، فقد توافر في أيام ابن س���عود، إلى حد ال يتطلع فيه متطلع 

إلى مزيد، وإمنا يرجو دوام هذه النعمة.
وأما أس���باب الراحة، فقد كانت تعد أس���باب راحة بالنسبة إلى املاضي، 
وال تعد كذلك بالنس���بة إلى احلاضر، بعد أن انتشرت األساليب العصرية 
في النزول والركوب واملبيت، وتوس���يع الش���وارع، وتنظيفها، وترصيفها، 
وإنارتها باملصابيح الكهربائية لياًل، ونس���ق احلدائق في أوس���اط املدائن 
وحواشيها، وبناء املقاهي الرائعة املزخرفة، وسائر ما يلدُّ األعني، ويشرح 
الصدور، وال يقدر أن يعيش بدونه املترفون، وال يتهيأ لهم سرور، فاحلجاج 
في الغابرة، كانوا يأتون من بلدان ال تفوق مكة واملدينة في درجة الرفاهية 
واالنتظام، أو تتفوق قلياًل، فكان احلاج ال يش���عر بالفرق بني املكانني، وال 

تتغير عليه البيئة.
وأما اليوم، فقد صار أكثر العالم اإلس���المي حتت حكم اإلفرجن، فشاهد 
احلجاج مدني���ة اإلجنليز في الهند وزجنبار، ومدين���ة هوالندة في جاوة، 
ومدينة فرنس���ة في شمالي إفريقية، ومدينة الروس في موسكو وبتروغراد 
وهلم ج���را، فتعود املترفون منهم رفاهة ورفاغ���ة ال يطمعون أن يحصلوا 
على مثلهما في احلج���از إال في قضية الطعام، فإن طهاة مكة واملدينة ال 
يفوقهم طهاة تلك البلدان، ورمبا ال يس���اوونهم في تطييب الطعام وتأنيقه، 
ولكن ليس املأكل هو كل ش���يء، فالبد للمسلم املترف من أهل تلك البلدان 
– حتى من أهل مصر والشام والعراق - أن يؤّمن جهة راحته بحذافيرها، 

حتى يقوم بفريضة احلج.

وم���ن املعلوم أن حج مترف واحد يعود على احلجاز بفائدة مادية أكثر من 
حج خمسني شخصًا من املساتير أو املتوسطني.

أما الفوائد الروحية فلس���نا في هذه اجلملة بصددها، وقد نتكلم عنها في 
موضع آخر، ونش���رح ما يكفل احلج من جالئلها، ولكن مع األس���ف قد 
غلبت النزعة املادية األوروبية على الناس، وصار البدن هو معبود اإلنسان 
العصري، فأصبحت ال تقدر أن تقتصر في الدعاية إلى احلج على ذكر ما 
فيه من اللذة الوجدانية، والراحة الروحية، وأنى لعبدة األبدان أن يشعروا 
مبواجي���د النفوس، ولذائذ نعيم العرفان!! وكل املدنية العصرية مبنية على 
مدنية أوروبا، وكل مدنية أوروبا تقريبًا هي مس���تغرقة في خدمة احلواس، 

ولسان حالها ينادي: املادة املادة!!
وال ينكر أن السيارة الكهربائية والتلفون والالسلكي قد كفلت في احلجاز 
في الس���نوات األخي���رة راحات واختص���ارات لم يكن يعرفه���ا من قبل، 
وأن مكانه���ا من األهمية ال يخفى، ولكن على الدولة الس���عودية أن تطرد 
مش���روعاتها العمرانية في احلرمني الش���ريفني، وجدة، وينبع، والطائف، 
الذي هو مصيف احلجاز، حتى يعرف أغنياء العالم اإلس���المي أنهم إذا 
قصدوا احلجاز، ال يرهقون عس���رًا، وال يصادفون في ش���يء من اللذات 

التي يبيحها الشرع حرمانًا.
فأم���ا اللذائذ الت���ي ال يبيحها الش���رع، فإن من فضائ���ل الدولة العربية 

السعودية حظرها، وسد األبواب عليها، والتصلب في هذا الشأن..
وكذلك كان من أسباب الثورة التي استأصل امللك ابن سعود جرثومتها 
أن موقدي تل���ك الثورة زعموا أن احلجاج الذين يأتون من طريق البحر 
مش���ركون - هكذا س���معنا عنهم والعهدة على الرواة - وطلبوا من ابن 
س���عود أن يس���د طريق احلج عليهم، فجادلهم كثيرًا في هذه املس���ألة، 
فاصروا عل���ى غيهم، فقال لهم أخيرًا: وكي���ف يعيش أهل احلجاز إذا 
س���ددنا هذه الطريق عليهم؟ فقالوا له: يرزقن���ا الله وإياهم - وقد غاب 
عنهم أن الرزق له أس���باب، وأن الله جعل لكل ش���يء سببًا، وأن أعظم 
أسباب ارتزاق احلرمني هو احلج، وأن الله تعالى أنزل في هذه احلقيقة 

قرآنًا غير ذي عوج.
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برامج

انطالقًا من حرص حكومتنا الرشيدة – 
أيدها اهلل - على توفير جميع الخدمات 

والتسهيالت لضيوف الرحمن، وأن 
يؤدوا مناسك حجهم في أمن وأمان 

وبكل يسر وسهولة، ومن أجل تحقيق 
أقصى درجات أمنهم وسالمتهم، 

تمت الترتيبات لوضع خطة تفويج 
إلتمام طواف القدوم بسهولة 

ويسر. ونتيجة لتزايد أعداد ضيوف 
الرحمن عامًا بعد عام، قامت الهيئة 

التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف 
- بإعداد برنامج خاص بـ )التطويف 

المركزي( بغرض التسهيل على 
حجاج بيت اهلل الحرام، وتمكينهم 

من أداء طواف القدوم وفق تنظيم 
يتماشى مع قدسية المكان والزمان، 

محققين خدمة واجبة تقدم وفق 
آلية عمل عالية الدقة، تظهر الرعاية 

الكريمة لحجاج بيت اهلل الحرام، 
وتؤكد مساعدتهم ألداء الطواف 

بسهولة ويسر، وذلك للمحافظة على 
سالمتهم وتنظيم تفويجهم إلى 

الحرم المكي. والبرنامج ثمرة مباركة 
من ثمار توقيع مذكرة تفاهم بين 

وزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي، تهدف إلى الرقي في األداء، 
وتقديم الخدمات كافة لقاصدي 

الحرمين الشريفين من الحجاج 
والمعتمرين. 

مكة المكرمة: الرفادة

أعدته وتشرف عليه "الهيئة التنسيقية"

برنامج خاص لتطويف الحجاج مركزيًا
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البدايات واالنطالقة
متثلت بدايات هذا املشروع الطموح في قيام املؤسسة 
األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية، واملؤسسة األهلية 
ملطوف���ي حجاج ال���دول اإلفريقية غير العربي���ة، في عام 
1435ه�، باقتراح مشروع إنش���اء مراكز لتطويف احلجاج 
حتت إشراف الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف. وهو ما 
دعمته بالتشجيع واملوافقة كل من: )املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول 
العربية، واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، واملؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا(. 
وق���د تضمن املقت���رح أن تعطى األولوية للعمل بهذه املراك���ز للمطوفني وأبنائهم 
وأبن���اء املطوفات واحملارم، وطالب اجلامعات، وكانت مدة التنفيذ قرابة الش���هر 
)من 1435/11/1ه����، حتى 1435/12/6ه�(. وبنج���اح التجربة، مت اختيار 
املرش���حني للعمل، ومن ثم تدريبهم وتأهيله���م للحصول على رخصة تطويف من 
الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، وعملهم بزي موحد يالئم 

هذه اخلطوة املباركة في خدمة ضيوف الرحمن.
وعليه، فقد مت تطبيق هذا املشروع على ثالث مؤسسات، وهي:

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية.	•
املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج جنوب شرق آسيا.	•
املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية.	•

كما مت إعداد هيكلة إدارية وميزانية تقديرية لتنفيذ املشروع، واختيار مدير للمشروع 
من قبل الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، كما مت توزيع تكلفة هذا املشروع 

على هذه املؤسسات الثالث وفقًا للعدد اإلجمالي لعدد حجاج كل مؤسسة.
فكانت املوافقة املباركة، ومت تفويض رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 
الطوائ���ف واألمني العام للهيئة باس���تكمال كل ما يلزم حي���ال تنفيذ خطة تفويج 

احلجاج ألداء طواف القدوم وفق الهيكل التنظيمي اخلاص باملشروع.

تضافر الجهود 
بهدف التنس���يق والتعاون وتضافر اجلهود لتحقيق توجيهات القيادة الرش���يدة 
بتقدمي أفضل اخلدمات والتس���هيالت لقاصدي احلرمني الش���ريفني من حجاج 
ومعتمري���ن، مت بتاريخ 03 جمادى اآلخ���رة 1435ه� املوافق 03 أبريل 2014م، 
توقيع مذكرة التفاهم بني وزارة احلج والعمرة، والرئاس���ة العامة لشؤون املسجد 
احلرام واملس���جد النبوي، والتي تش���مل املجاالت اإلدارية والفنية واخلدمية بني 
اجلهتني فيما يحقق مصلحة احلجاج والُعّمار والزوار، وتوعيتهم وإرش���ادهم من 
خالل اإلصدارات العلمية والكتيبات اإلرشادية التي تصدرها الوزارة والرئاسة. 
واملذك���رة أكدت على وزارة احلج والعمرة بالتأكيد على مكاتب ش���ؤون احلجاج 
- عْبر مؤسس���ات الطوافة - بتوعية احلجاج لاللتزام بآداب احلرمني الش���ريفني 
وأنظمتها وأحكامها واالس���تفادة من خدمات الرئاس���ة املهيأة فيهما، والتنسيق 
املستمر بني الرئاس���ة والوزارة مبا يكفل أداء املناسك بكل يسر وسهولة، داعية 
َبكي بني اجلهتني بهدف تبادل وتكامل املعلومات عن احلجاج  إلى إمتام الربط الشَّ
والعمار والزوار وفق تنس���يق يتم بني املختصني في ه���ذا اخلصوص، والعناية 

بالتع���اون من الناحي���ة اإلعالمية والتقنية وإمكانياتهم���ا املتاحة بني اجلهتني 
خلدمة احلجاج واملعتمرين، والتنسيق بني اجلهتني في مجال الترجمة 

واستثمارها في توعية احلجاج واملعتمرين بلغاتهم.
كم���ا دعت إلى التعاون بني اجلهت���ني في تنظيم احملاضرات 

والن���دوات العلمية التي يق���وم بها أئمة وعلماء ومدرس���و 
احلرمني الش���ريفني لضيوف الرحم���ن، أو املختصون من 
منسوبي وزارة احلج والعمرة - حسب االحتياج - وكذلك 
تبادل الزيارات واالس���تضافات للشخصيات واملؤسسات 

ب���ني اجلهت���ني، لالطالع عل���ى اجلهود املبذول���ة في خدمة 
احلجاج واملعتمرين. كما بينت هذه املذكرة أن التنس���يق في 

التع���اون يكون من خالل من يحددهم الطرفان، وأش���ارت إلى 
أن حتدد أه���داف التعاون بني الطرفني ونطاق���ه ومجاالته، وينبثق 

عنها برامج عمل وجلان تنس���يقية ومش���اريع تنفيذي���ة لتفعيل هذا التعاون 
وف���ق اتفاقي���ات تفصيلية الحقة، وكل ذلك ينطلق من أن خدمة احلجاج ش���رف 
عظي���م ونعمة مباركة يحرص اجلميع على أدائها عل���ى الوجه األفضل، لذا فإن 
جميع مؤسسات الطوافة حترص دائمًا على ترشيح مجموعة من املطوفني الذين 
يحرص���ون على االنخراط في البرنامج الذي أعدته الوزارة لهذا الش���أن، وتعمل 
املؤسس���ات على أن يش���مل البرنامج في بداياته ما يق���ارب األلف مطوف، يتم 
تدريبهم لالنضمام لهذا البرنامج الذي س���يكون مستمرًا وجزًءا أساسيًا لكل من 
يتقدم للعمل امليداني في مؤسس���ات الطوافة ف���ي مكة املكرمة بإذن الله، وكذلك 
البرنام���ج الذي ُيعد للمؤسس���ة األهلية لألدالء واخلاص ب���آداب الزيارة النبوية 

والتعريف باألماكن التي لها أثر شرعي في املدينة املنورة.

األولوية للعمل 
بالمراكز للمطوفين 

وأبنائهم وأبناء 
المطوفات وطالب 

الجامعات

يهدف إلرشاد وتوجيه الحجاج 
إلى الطريقة الشرعية الصحيحة 

ألداء شعيرة طواف القدوم وأداء 
نسكهم بكل يسر وسهولة
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وأهميته���ا، من أجل التأكد من أداء احلجاج لطواف القدوم باعتباره ركنًا من 
أركان احلج، وتزويد رؤساء مكاتب اخلدمة امليدانية وفريق العمل بإحصائيات 

عن عدد احلجاج الذين سيتم تطويفهم في كل مرحلة.
وأيضًا اإلعالن ع����ن احلاجة لوظيفة مطوف، وذلك من خالل اإلعالن عن 
وجود فرص توظيف للسعوديني بوظيفة مطوف مؤقت، وذلك خالل اخلمسة 
عش����ر يومًا األولى من ش����هر رمضان املبارك، ومن ثم منح رخصة عمل 
كمطوف ملدة متتد حتى انتهاء املش����روع، وذل����ك ملن يتجاوز االختبارات 

اخلاصة باملطوف. 
على أن تتوافر الشروط اآلتية في املتقدم للوظيفة: 

أن يكون سعودي اجلنسية، وأال يقل عمر املتقدم عن 20 عامًا.	•
أن يتجاوز اختبار اختيار املطوفني بنجاح.	•
أن يتمتع بسيرة طيبة ومحمودة.	•
أن يكون على دراية تامة مبناسك احلج، وأن يحفظوا ما تيسر لهم من القرآن 	•

الكرمي ومن أحاديث النبوية الشريفة، واألدعية املأثورة.
احلرص على اس���تيعاب فري���ق العمل ألهداف وآلي���ات برنامج 
تطوي���ف احلجاج، وذلك عن طري���ق إعداد دورة تدريبية 
للمتقدمني للتوظيف، ويجري ذلك من خالل مراسلة 
إدارة التطويف باحلرم املكي والتنسيق معها 
لعم���ل دورة تدريبي���ة للمتقدمني للتوظيف. 
وبعد جت���اوز املتقدم للتوظيف االختبار 
بنجاح يتم اس���تخراج رخصة مطوف 

مؤقت اخلاصة به.
وفيما يخت���ص بالتخطيط ملوقع مركز 
التطويف، فقد مت اختيار موقع رئيس 
للمش���روع، روعي أن يك���ون بجوار 
احل���رم املك���ي، وذلك بالتنس���يق مع 
أمانة العاصمة املقدسة، ويكون هدفه 
اس���تقبال اتصاالت مكات���ب خدمات 
احلجاج والتنس���يق فيم���ا بينها إلمتام 
عملي���ة التطويف بس���هولة ويس���ر، وقيام 
املرش���دين التابعني ملكاتب اخلدمة امليدانية 
بتجمي���ع احلج���اج الراغبني في الط���واف من 
أجل التوجه بهم إل���ى مواقع التطويف داخل احلرم، 
والتأك���د من أن احلج���اج على وض���وء وتوعيتهم بأهمية 
السير على هيئة مجموعة واحدة وعدم اخلروج عنها تالفيًا للضياع 

وعدم التعرض لإلرهاق. 

الطريقة واآللية 
وق���د جرى إعداد طريقة وآلية لتوزي���ع وإدارة عمل املطوفني، تتلخص في أن يتم 
توزي���ع املطوفني ال� 90 على أماكن مت حتديدها في احلرم املكي بعد التنس���يق 
مع الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام. وقد روعي أن تشمل عملية التطويف 

عددًا من النقاط املهمة، وهي كالتالي:
عدد املطوفني 90 مطوفًا، يتم تقس���يمهم إلى ث���الث ورديات، كل وردية تعمل 	•

ملدة 8 ساعات.
حتتوي كل وردية على: مدي���ر للمركز، وموظف إداري، 30 مطوفًا، باإلضافة 	•

إلى 5 مراقبني.
يقوم املطوف الواحد خالل الوردية الواحدة بالتطويف 5 مرات يوميًا، ومبعدل 	•

األهداف والمهام
حرصت الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف من خالل برنامج التطويف 
املركزي على تنفيذ خطة عمل محكمة، مت إعدادها وتنفيذها بالتنس���يق والتعاون 
مع املؤسسات األهلية الثالث املش���اركة ومكاتب خدماتها امليدانية، حيث تلتقي 
األهداف إلرش���اد وتوجيه حجاج املؤسس���ات إلى الطريقة الشرعية الصحيحة 
ألداء ش���عيرة طواف القدوم، وذلك ألداء نس���كهم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى 
احلفاظ على سالمة احلجاج من التيه والضياع، وتفادي الزحام من خالل وجود 
مراقبني ومرشدين ميدانيني يعملون على مدار األربعة وعشرين ساعة، وذلك من 
خالل إنش���اء ثالث مراكز بش���رية داخل املس���جد احلرام وتعيني مشرفني عليها 
وعدد من املطوفني املؤهلني للقي���ام بخدمة ضيوف الرحمن فيما يخص الطواف 
والس���عي. وذلك لقناعات القائمني على أمر "الهيئة التنس���يقية" التامة بأن قيام 
مكاتب اخلدمة امليدانية بتعيني مرشدي تطويف الصطحاب احلجاج إلى املسجد 
احلرام، هو أمر ملزم وضروري لتفادى بعض حاالت ضياع احلجاج، وما يترتب 
عليها من مش���كالت ومتاعب ومعان���اة لهم. وتتلخص بعض آلي���ات التنفيذ في 

احلرص التام على عدم إرس���ال احلجاج إلى احلرم املكي ألداء الطواف 
قبل وبعد كل صالة بنحو س���اعة، وتوعية احلجاج وإرشادهم 

قبل البدء في إرس���الهم للمس���جد احلرام، والتأكد من 
تزويد جميع احلجاج باألس���اور، وتوعيتهم بأهمية 

السير على هيئة مجموعة واحدة، وعدم اخلروج 
عنها تالفيًا للضياع وعدم التعرض لإلرهاق.
وفيما يتعلق باإلعداد والتجهيز، فقد قامت 
كل مؤسس���ة - وبالتنسيق مع الرئاسة 
العامة لشؤون املسجد احلرام -بإنشاء 
ثالثة مراكز بش���رية موزعة على أبواب 

املسجد احلرام، وهي:
مركز باب امللك عبدالعزيز.	•
مركز باب امللك فهد.	•
مركز باب السالم.	•
وكذلك تأمني بعض اآلليات واألجهزة، 	•

والتي تتمثل في:
زي موح���د جلمي���ع العامل���ني امليداني���ني 	•

موضح عليه شعار مؤسسات الطوافة املميزة.

إصدار بطاقة تعريفية لجميع العاملين.
تأمني أجهزة "براف���و" جلميع العاملني واملش���رفني واإلداريني في 

املراكز.
وهناك الكثير من العوامل التي مت تفعيلها إلجناح هذا املشروع، من أهمها:

مت التنس���يق ما بني املؤسس���ات الثالث ومدير املش���روع على عقد جلس���ات 	•
تعريفية بالبرنامج. 

مت االجتم���اع مع رؤس���اء مكاتب اخلدمة امليدانية، وش���رح طريقة التطويف، 	•

تنفيذ خطة عمل محكمة تم إعدادها 
وتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع 

المؤسسات الثالث المشاركة
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250 حاجًا يوميًا للمطوف الواحد.
وبه���ذا يكون اإلجمالي العام لعدد احلجاج الذين مت تطويفهم لهذه املؤسس���ات 
الث���الث ضمن برنام���ج التطويف املركزي للهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 
الطوائف ملوس���م حج عام 1436ه� هو 502,072 حاجًا، حيث مت إضافة بعض 
االستمارات التي مت استبعادها حلني وصول إحصائية املؤسسات النهائية والتي 
تتضم���ن عدد حجاج كل مجموعة، وإلغاء االس���تمارات التي مت تعبئتها ألفواج 

احلجاج 
الذي���ن ك���رروا أداء الطواف بغرض العمرة وخاصة من حجاج مؤسس���ة جنوب 
ش���رق آس���يا، إضافة إلى عدد أفواج احلج���اج الذي���ن مت تطويفهم من خالل 
البرنام���ج، وذلك برخصة رئي���س أو نائب رئيس مكتب اخلدم���ة امليدانية، علمًا 
بأنه مت حتديد املكاتب امليدانية العش���رة املتميزة من حيث املبادرة باملشاركة في 
إجن���اح البرنام���ج، وعدد احلجاج الذين مت تفويجهم إل���ى احلرم بانتظام، وذلك 

بالتنسيق مع إدارة البرنامج.

وبدورها، قامت إدارة شؤون التطويف باملسجد احلرام بأعمالها اإلشرافية 
والرقابية اس���تعدادا ملوسم احلج، وذلك بإيجاد مواقع ميدانية خلدمة 

التطويف املركزي داخل املس���جد احل���رام بالتعاون مع "الهيئة 
التنس���يقية" ومؤسس���ات الطوافة األهلية في هذه املواقع 

احملددة، مع توفير عدد من املطوفني املؤقتني الس���تقبال 
احلج���اج التابع���ني ملؤسس���اتهم، والقي���ام بتطويفهم 
والتأك���د م���ن إكمالهم النس���ك بالش���كل الصحيح، 
وذل���ك من الكوادر الوطنية املدرب���ة، بعد أن خضعوا 
لالختب���ارات واملقاب���الت الش���خصية الت���ي تؤهلهم 
لذلك، والذي���ن حرصوا كل احلرص عل���ى النزول مع 

حجاجهم واالضطالع مبسؤولياتهم جتاه مهنة التطويف 
وإرش���ادهم وتوجيههم، علمًا بأن إدارة ش���ؤون التطويف 

باملس���جد احلرام تقوم مبنح وجتدي���د التصاريح ملطوفي تلك 
املؤسسات بعد استكمال املسوغات النظامية والتنسيق مع الوزارة 

في ذلك.
م���ن جانبها، مضت وزارة احل���ج والعمرة في تفعيل اتفاقي���ة التعاون التدريبي 
التي أبرمتها مع الرئاس���ة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي ممثلة 
ف���ي إدارة التطويف من خالل عقد حلق���ات تدريبية تعنى بتطويف احلجاج حول 
الكعبة، وذلك مبش���اركة عدد كبير م���ن املطوفني. وركزت احللقات التدريبية التي 
متت بالتنس���يق مع الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، على تخصيص 
عدد من اللقاءات املتتابعة لرؤساء ونواب مكاتب اخلدمة امليدانية ممن عملوا في 
موسم حج األعوام املاضية، كما أن هذه احللقات تأتي ضمن بنود االتفاقية فيما 
يتعلق بأمور التطويف ومنح البطاقة املعنية بأمور التطويف للمطوفني مبؤسسات 
الطوافة، وتسهم في إتاحة الفرصة لذوي اخلبرة والكفاءة من املطوفني من تأدية 

دورهم على الشكل املطلوب.

الهيبة والمكانة 
وأكدت وزارة احلج والعمرة بأنه س���يتطلب على املطوفني أثناء قيامهم بأعمال 
التطوي���ف حول الكعبة املش���رفة ارتداء املالبس املتع���ارف عليها في املاضي، 
خاص���ة "اجلبة" التي كانت متيزهم عن غيرهم أثناء القيام مبهامهم في تطويف 
احلج���اج، وتعطيهم الهيب���ة واملكانة التي كانوا عليها، وأنه س���وف تتم عملية 
تدريب رؤس���اء ونواب وعضوين من أعضاء مكاتب ومجموعات اخلدمة امليدانية 
من ذوي الشهادات واخلبرات الشرعية بكل مؤسسات أرباب الطوافة الست من 

أجل توجيه وتوعية وإرشاد احلجاج.
وكش���فت عن وجود كتاب يعنى بأمور احل���ج والعمرة مت اختياره من 
بني 3500 مؤلف ومصنف متعلق مبناسك احلج والعمرة والذي 
مت تلخيصه عن أهل العل���م باملذاهب األربعة وتعميمه على 
مجموعات ومكاتب اخلدمة امليداني���ة التابعة لها لقراءته 
وتطبيقه في أمور اإلفتاء والتوجيه الش���رعية، مشددة 
على أن مثل هذه احللقات واللقاءات والدورات التدريبية 

تؤدي دورًا في تدريب وتنمية قدرات املطوفني.
وطالبت رؤس����اء ون����واب وأعضاء مكات����ب اخلدمة 
امليدانية التابعة للمؤسسة حسن التعامل مع ضيوف 
بي����ت الله احلرام وبشاش����ة وطالقة الوجه وإرش����ادهم 
وتوجيههم أثناء تأدية الط����واف، منوهة بأن هذه احللقات 
التدريبية تأتي ملراعاة الطاقة االستيعابية للمسجد احلرام من 
خالل تطبيق برامج التفويج للمسجد احلرام خاصة أثناء موسم احلج 
وأوقات الذروة لسالمة احلجاج واحلرص عليهم قبل خروجهم من مقار سكنهم.
وش���ددت عل���ى أهمية مثل ه���ذه احللقات للتثقي���ف ومراجع���ة كل املعلومات 
واإلجراءات املختلفة بأمور الطوافة، سواًء من النواحي اإلدارية والشرعية وكل 
اجلوانب التي من ش���أنها راحة وخدمة ضيوف بيت الل���ه احلرام والعمل على 

جتويد ورقي اخلدمات.
ومن جهته، أكد املش���رف العام على برنامج التطويف املركزي بالهيئة التنسيقية 
ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف املطوف د. عثمان بكر قزاز أس���تاذ اإلعالم مبعهد 
خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث احلج والعمرة، أن عدد العاملني بالبرنامج بلغ 
نحو 1000 موظف للعام احلالي، حيث راعت الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب 
الطوائ���ف أهمية تطوي���ر برنامج التطويف املركزي مقارن���ة بالعام املنصرم، من 
خالل تس���هيل آلية التنسيق مع مؤسس���ات الطوافة وضباط االتصال في عملية 
استقبال احلجاج الراغبني في أداء الطواف فور وصولهم إلى مكة املكرمة. وأكد 
أن البرنامج يس���تهدف تطويف 680 ألف حاج تابعني لثالث مؤسس���ات، مبينًا 
أن تعاون املؤسس���ات خالل العام املاضي ومجموعات اخلدمة امليدانية أس���هم 
في إنهاء كل العوائق احملتملة، باإلضافة إلى مش���اركة اجلهات األخرى الداعمة 
خلدمة احلجاج، حيث مت حتديد عدد من املواقع لبرنامج التطويف داخل املنطقة 
املركزي���ة، باإلضافة إلى تقدمي الرخص للمطوفني وأبناء الطائفة وتقدمي الدورات 
الالزمة لهم مع إجراء املقابالت الشخصية حتت إشراف من وزارة احلج والعمرة.

البرنامج ثمرة من ثمار توقيع مذكرة تفاهم 
بين وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة 

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

تمثلت البدايات في اقتراح مؤسسة حجاج الدول العربية 
ومؤسسة إفريقيا غير العربية ومؤسسة جنوب شرق 

آسيا بإنشاء مراكز للتطويف بإشراف “التنسيقية”

الحرص على عدم 
إرسال الحجاج إلى 

الحرم المكي ألداء 
الطواف قبل وبعد كل 

صالة بنحو ساعة
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تكريم

نظمت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف حفلها السنوي التكريمي الثاني عشر بفندق هيلتون 
بمحافظة جدة بتاريخ 18 ربيع اآلخر 1437هـ الموافق 28 يناير 2016م، برعاية من وزير الحج السابق الدكتور بندر 

حجار، وجرى خالله تكريم 145 مجموعة خدمة ميدانية، و20 متميزًا من اإلداريين، و11 متميزة من المطوفات 
والزمزميات والوكيالت، الذين تميزوا في موسم حج العام الماضي 1436هـ، بحضور وكالء وزارة الحج، ورؤساء 

مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، والجهات ذات العالقة بأعمال الحج.

جدة: الرفادة

خالل الحفل السنوي للهيئة التنسيقية

تكريم )145( مجموعة خدمة ميدانية 
ألرباب الطوائف
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د. بندر حجار:
من نعم اهلل على بالدنا أن قيّض 
لها قيادة تبذل النّفس والنّفيس 

للمحافظة على مقدساتنا لتبقى 
شامخة تنعم باألمن واألمان

اهتمام ورعاية
بعدها ُقدمت قصيدة بعنوان )ش���رف حزناه من عهد قدمي(، عقبها ألقيت 
كلم���ة مكات���ب ومجموعات اخلدمة امليداني���ة املتميزة، ألقته���ا نيابة عنهم 
الوكيل���ة مها بنت لطفي يحيى بخاري من مكتب الوكالء املوحد، أش���ادت 
فيها باالهتمام والرعاية التي يوليها خادم احلرمني الش���ريفني للمشروعات 
التي تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، بدءًا من احلرمني الش���ريفني واملشاعر 

احلف���ل اخلطابي الذي أقيم بهذه املناس���بة بدئ بتالوة آيات من القرآن 
الك���رمي، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة األهلية لألدالء باملدينة 
املن���ورة حامت بن جعفر بالي كلمة الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب 
الطوائف، أعرب فيها عن سعادة وفخر مجالس إدارات مؤسسات أرباب 
الطوائ���ف بالعمل اجلاد لتحقيق األه���داف واخلطط لالرتقاء باخلدمات 
املقدمة لضيوف الرحمن، وجتوي���د األداء بالصورة التي ترضي اللَه ثم 

والة األمر حفظهم الله.
وأشاد مبش���روعات اخلير التي س���تظُل ش���اهدًة على العناية الفائقة 
بضي���وف الرحمن، حجاجًا ومعتمرين وزائري���ن، بقيادة خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، سائاًل الله جلَّ 

وعال أن ميده بعوِنه وتوفيقه.
وأش���ار بالي إلى أن هذه االحتفالية التكرميية التي درجت عليها الهيئة 
التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف مبثابة تدش���ني سنوي لفعاليات 
املوس���م القادم، من خالل مراجعة اإليجابي���ات لتأكيدها، واملالحظات 
لتالفيها، مقدمًا التهنئة للمتميزي���ن واملتميزات، ومؤكدًا على بقاء العزم 

على التحديث والتطوير وترقية اخلدمات.
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كل عام املزيد من اخلدمات وتنفذ العديد من املش���روعات احليوية والتنموية 
العمالقة خدمة للحجاج والزوار واملعتمرين، استشعارًا منها بعظم املسؤولية 
امللقاة على عاتقها جتاه احلرمني الشريفني وقاصديهما، حيث قال: من نعم 
الله على بالدنا أن ش���رفها بخدمة ورعاية احلرمني الش���ريفني، واملش���اعر 
املقدس���ة، وقّيض لها قيادة رش���يدة تبذل الّنف���س والّنفْيس للمحافظة على 
مقدس���اتنا لتبقى ش���امخة معززة تنعم باألمن واألمان، يفد اليها املسلمون 
ن في النَّاِس  م���ن كل فج عميق تصديقًا لقول احلق س���بحانه وتعال���ى: )َوَأذِّ
���جِّ َيْأتُوَك ِرَجااًل َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِم���ن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق(، فجزى الله  ِباحْلَ
خادُم احلرمني الشريفني امْلَِلُك سلماُن بن عبدالعزيز خير اجلزاء على جهوده 
العظيمة، وتوجيهاته الس���ديدة، وحرصه الدائم عل���ى تقدمي أفضل وأرقى 
اخلدمات للحجاج، واملعتمرين، ولزوار املس���جد النبوي الش���ريف، وكلمته 
اخلال���دة عن مكة واملدينة نحتفظ بها في الوج���دان والتي يقول فيها حفظه 
الله: )هذه الدولة في خدمة البيتني، احلرمني الش���ريفني، وُيشّرف ملكها أنه 
خادم احلرمني الّشريفني، وهذا منذ عهد امللك عبدالعزيز الى اليوم، واحلمد 
لل���ه مكة واملدينة تهمن���ا قبل أي مكان في الدنيا(، أمّد الله في عمره وعمله، 

املقدس���ة والطرق واجلس���ور واألنفاق واملستش���فيات واملساكن، مما سّهل 
الس���بيل لكلِّ حاٍج ومعتمر وزائر، ووفر ملاليني املس���لمني ما ميأل نفوس���هم 

بالطمأنينة، وما يحقُق ألبدانهم الراحة، ولقلوبهم السكينة.
وأرجع���ت التميز ال���ذي حتقق من قب���ل املكرمني إلى فض���ل الله عز وجل 
وتوفيق���ه، ثم ملا تعهدت به مؤسس���ات أرباب الطوائف م���ن رعاية واهتمام 
وغرس في النفوس نبتة الثقة واإلخالص، والتدريب والتوجيه والتشجيع مما 
جع���ل كّل مكاتب اخلدمة امليدانية تعمل بجٍد ونش���اط دون كلٍل أو ملل، في 
تنافٍس ش���ريف غايُته الوصول ألرفع درجات البذل والعطاء، وهدُفه االرتقاء 
باخلدمات وجتويُد األداء من خالل العمل بروح الفريق الواحد، والتفاني في 
العمل باإلضافة الس���تخدام التقنية واألساليب احلديثة في تطوير اخلدمات، 

واستقطاب الكفاءات الشابة للعمل في مجموعات اخلدمات امليدانية.

عام من اإلنجازات
إثر ذلك اس���تمع احلضور إلى نش���يد بعنوان "يا مرحبًا بالزائرين"، بعدها 
ألقى معالي الدكتور بندر بن محمد حجار وزير احلج السابق، كلمة هنأ فيها 
املكرمني من مؤسسات أرباب الطوائف وشكرهم على عطائهم املتميز خالل 
موس���م احلج املاضي، مؤكدًا أن اجلميع في هذه البالد املباركة يعمل على 
خدمة وراحة قاصدي احلرمني الش���ريفني وتقدمي السبل كافة التي متكنهم 
من أداء عباداتهم ومناس���كهم في يسر وسهولة وأمان مبا يحقق توجيهات 
وتطلعات والة األمر حفظهم الله، الذين يسخرون الغالي والنفيس في سبيل 

راحة ضيوف الرحمن.
ولف���ت معاليه النظر إلى أن اململكة منذ تأسيس���ها على يد امللك عبدالعزيز 
رحم���ه الله، وحتى عهدنا الزاهر عهد احل���زم والعزم والقوة خلادم احلرمني 
الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود أيده الله، وهي توفر في 

مها بخاري: 
االهتمام والرعاية التي يوليها خادم 

الحرمين الشريفين للمشروعات التي 
تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن سّهلت 

السبيل لكلِّ حاج ومعتمر وزائر
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وحفظه بعينه التي ال تنام.
كما أزجى معاليه الش���كر لس���مو ولي العهد األمني األمير محمد بن نايف، 
ولس���مو ولي ولي العهد األمير محمد بن س���لمان، ولسمو مستشار خادم 
احلرمني الش���ريفني أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل، ولس���مو 
أمير منطقة املدينة املنورة األمير الدكتور فيصل بن س���لمان، على ما تلقاه 
منه���م منظومة احلج من دعم بال حد وال ع���د، ومن بذل بال َمّن، ومن عطاء 
بال تقصير، مقدمًا ش���كره كذلك لرجال الدولة من مدنيني وعسكريني، ولكل 

مواطن سعودي أو مقيم أسهم بجهد أو مال في خدمة ضيوف الرحمن.
وأض���اف معالي���ه: إّن العاملني في منظومة احلج الكب���رى خلدمة احلجاج 
واملعتمرين وزوار املس���جد الّنبوي، يدركون أكثر من غيرهم حجم وضخامة 
اخلدم���ات الّتي ُتوفرها حكومة خ���ادم احلرمني لضيوف الرحمن دون توقف 

أو االس���تكانة وبصور متوالية.. متكاملة.. متطورة.. مواكبة.. ابتداء من 
س���فارات بالدن���ا في اخلارج، وانتهاء بتوديع آخ���ر حاج أو معتمر في 
ميناء املغادرة دون التفريق بني حاج وآخر، فالكل يتمتعون بهذه احلقوق 
على َقْدر متس���اٍو وعادل، والدولة حريصة عل���ى توظيف هذه اخلدمات 
بصورة مثالية، وأن تكون اخلطط والبرامج مواكبة وحديثة، ومن واجبنا 
توجي���ه احلجاج واملعتمرين لالس���تفادة من كل اخلدم���ات وفق اآلليات 
والقواع���د املنظمة له���ا لنضمن لهم حجًا مثاليًا ميس���رًا حتى ينصرف 
احلاج ألداء النسك في سكينة وطمأنينة، وهي مؤشرات أساسية لنجاح 
املنظوم���ة وتطوير لصناعة اخلدمات، والتميز في األداء، والتوفير للجهد 

والوقت واملال.
وأعرب معاليه عن سعادته بتكرمي املتميزين من مكاتب اخلدمة امليدانية، 
متمنيًا لهم املزيد من التق���دم والتوفيق في أداء الواجب جتاه احلجاج، 
مؤكدًا أن الوزارة تعمل بش���كل مس���تمر على تطوير مؤسس���ات أرباب 
الطوائف لالرتقاء باخلدم���ات املقدمة لضيوف الرحمن من خالل تطوير 
األنظمة واللوائح واالستخدام املكثف للتقنية والتدريب والتحفيز بجميع 
أنواعه، وتوفير البيئة املناس���بة إلطالق الطاقات املبدعة ألداء العمل بكل 
كفاءة واقت���دار، وقال: إن خطط الدولة الطموح���ة القادمة التي ميثلها 
مش���روع التحول الوطني تس���تدعي منا أن نحّدث أساليبنا ونطورها، 

ونس���تهدف أعلى درجات اجلودة بخدماتن���ا، وهو ما عملت وتعمل عليه 
ال���وزارة، واملرحل���ة تقتضي منا أن نكون ش���ركاء حقيقيني نس���تمع.. 
نتش���اور.. منضي ُقدمًا بثب���ات كفريق واحد نحو التميز، مس���تهدفني 
تيسير وتسهيل األنظمة واللوائح والطرائق التي تعّجل باإلجراء، وحتفز 
على التميز، وتقود املسيرة بأمان الى آفاق الّنجاح التي ننشدها جميعًا.
ثم ك���رم معاليه بعد ذلك مكات���ب مجموعات اخلدم���ة امليدانية املتميزة 
البالغ عددها 145 مجموعة، واملتميزين من مؤسس���ات أرباب الطوائف 
البال���غ عددهم 20 متميزًا من اإلداري���ني، إلى جانب تكرمي 11 متميزة 
من املطوفات والزمزميات والوكيالت، ورؤس���اء وأعضاء اللجان املنظمة 
البالغ عددها س���بع جلان، كما تس���لم معاليه هدي���ة تذكارية من رئيس 
مجلس إدارة الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف بهذه املناسبة.

حاتم بالي: 
االحتفالية تدشين لفعاليات الموسم 

القادم من خالل مراجعة اإليجابيات 
لتأكيدها والمالحظات لتالفيها

37 العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ



تنظيم

بعد أن وضع الملك الباني المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه 
اهلل، اللبنات األولى واألسس لبناء الدولة  السعودية الحديثة، المعتمدة على 

توفير األمن  واألمان، وبعد سن األنظمة والقوانين التي تسير عليها أعمال 
الدولة، والتي تعد  الشريعة اإلسالمية مصدرها الرئيس،  نظر طيب اهلل ثراه، 

إلى مكة المكرمة كقبلة للمسلمين، ومقصدًا لحجاج بيت اهلل الحرام ومهوى 
ألفئدتهم، فكانت  أولى اهتماماته العمل على منح المطوفين كل حقوق 

وامتيازات مهنتهم التي ارتبطوا بها منذ  القدم، فسعى إلى إصدار أمره الكريم 
باإلبقاء على مهنة الطوافة، وجاءت الخطوة التنظيمية األولى للطوافة من 

خالل صدور نظام إدارة الحج في العشرين من  ربيع األول عام 1345هـ، والذي 
يتكون من اثنين وأربعين مادة، فعرف الطوافة ومهامها وحدد مهام الزمازمة 
والمخرجين  والمقومين ووكالء المطوفين بجدة ونقباء جدة ووكالء المدينة 

المنورة، إضافة إلى وظائف إدارة  الصحة العامة وواجبات الحجاج، وسعيا للمزيد 
من التنظيم والتطوير لخدمات الحجاج صدرت العديد من المراسيم الملكية. 

مكة المكرمة: الرفادة

يعد اهتمام القادة بأرباب 
الطوائف دلياًل على أهمية ما 

يقومون به من أعمال جليلة في 
توفير الخدمات المباشرة للحجاج

الهيئة العليا ألرباب الطوائف..

االرتقاء باألداء وتطوير آليات العمل
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 نظر الملك المؤسس إلى مكة كقبلة للمسلمين ومقصدًا للحجاج  

فكانت  أولى اهتماماته العمل على منح المطوفين كل حقوق 

وامتيازات مهنتهم

الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، الذي يتجّسد اهتمامه 
بضي���وف الرحمن، ورعايته للحرمني الش���ريفني واملش���اعر املقدس���ة 
وللعاملني فيها، وس���عيه الدائم إلى االرتقاء باخلدمات املقدمة للحجاج 
إلى أفضل املس���تويات، وتطوير أداء املؤسس���ات العاملة في مجاالت 
خدمة احلجاج عامًا بعد عام، في العديد من املشروعات الضخمة التي 

االهتمام والرعاية
أولى املؤس���س امللك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، خدمة حجاج 
بيت الل���ه احلرام جل عنايته، وس���ار أبناؤه البررة م���ن بعده امللوك: 
)س���عود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالل���ه(، يرحمهم الله، على دربه، 
ونهج���وا نهجه، وص���واًل إلى هذا العهد الزاه���ر، عهد خادم احلرمني 

39 العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ

امللك عبدالعزيز  رحمه اهلل يقبل احلجر األسود وقد التقطت الصورة يف حج عام 1357هـ 



مرت خالل تلك السنوات الطويلة، بالكثير من املنعطفات املهمة، مرحلتها 
األولى هي مرحلة )التوس���ع واالنتش���ار(، التي بدأت منذ عام 1343ه�، 
حي���ث صدر قرار خ���اص لتنظيمها برقم 7276 ف���ي 1367/11/3ه�، 
يقضي بإقرار نظ���ام املطوفني، وقد حرص املطوف في هذه املرحلة على 
زيارة احلجاج في بلدانهم والتعّرف على أكبر عدد منهم وحتسني 
اخلدمات املقدمة إليهم لكس���ب رضائهم. واملرحلة الثانية 
هي مرحلة )إلغاء التقارير وإرس���اء حرية الس���ؤال(، 
فأصبح املطوف في هذه املرحلة غير مقيد بتطويف 
جنس���ية معينة كما كان يحدث في الس���ابق، وله 
حرية التعامل مع احلجاج الذين يفضلون خدماته 
م���ن مختلف اجلنس���يات، وقد أّك���د ذلك االجتاه 
املرس���وم امللكي الكرمي الص���ادر من امللك فيصل 
طيب الله ثراه، برقم )12( في 1385/5/9ه�. ففي 
ه���ذا العام 1385ه� صدر هذا املرس���وم امللكي بالرقم 
)م 12(، والذي ألغى ما كان يس���مى مبش���يخة املطوفني أو 
مش���يخة أرباب الطوائف، حي���ث كان هناك هيئة أمن���اء لكل طائفة من 
الطوائف، فبالنس���بة للمطوفني كان هناك ثالثة أقس���ام.. هي: )مشيخة 
املطوفني العرب. ومش���يخة املطوفني الهنود. ومش���يخة مطوفي اجلاوة(، 
حيث ألغى املرسوم امللكي اآلنف الذكر، هذه التقسيمات واستعاض عنها 
بإنشاء الهيئة العليا ألرباب الطوائف، ومت تعيني الشيخ بكر شرف رحمه 
الله، رئيسًا، وعضوية كل من الشيخ علي أبوالعال، والشيخ صالح جمال، 
والش���يخ عابد عجيمي، وكلهم من املطوفني، والشيخ  أبوزيد عضوًا عن 
الوكالء، والش���يخ عبدالستار الدويري عضوًا عن الزمازمة، والشيخ بهاء 

الدين خاشجي عضوًا عن األدالء.
وبعد وفاة الش���يخ بكر شرف، تولى الش���يخ علي أبوالعال رئاسة الهيئة 
العليا ألرباب الطوائف، واس���تمر في منصبه حتى انتقل إلى رحمة الله 
تعالى، ومت تعيني الوكيل األس���تاذ فاروق أبوزيد بداًل من الوكيل الشيخ  
أبوزيد بعد وفاته، وكذلك مت تعيني الدليل الش���يخ أسعد شيرة عضوًا عن 
األدالء، خلفًا للش���يخ بهاء الدين خاش���قجي، كما مت تعيني الشيخ فؤاد 

حمدي خلفًا للشيخ صالح جمال.
ومت حتديد اختصاصات الهيئة العليا مبوجب القرار الوزاري رقم579/ 
ق، بتاري���خ 1389/02/21ه�. ث���م صدر القرار ال���وزاري رقم 39/ق 
وتاريخ 1389/10/25ه�، بتشكيل هيئات الطوائف، وهي الهيئة العليا 
للطوائف، وهيئة املطوفني، وهيئة الوكالء، وهيئة األدالء، وهيئة الزمازمة. 
واملرحلة الثالثة هي مرحلة )التوزيع(، ففي عام 1395ه� جرى إلغاء نظام 
الس���ؤال وتطبيق نظام التوزيع، وذلك حسب متوسطات كل مطوف خالل 

األعوام 1394/93/92ه�. 
أما املرحلة الرابعة واألخيرة فهي مرحلة )املؤسسات( التي نقلت الطوافة 

عمت أم القرى وطيبة الطيبة، وفي ما يتوافر لضيوف الرحمن – حجاجًا 
ومعتمرين وزوار – من تسهيالت وخدمات كبيرة.

وتؤكد جميع املص���ادر التاريخية أن مهنة الطواف���ة قد تطورت تطورًا 
س امللك عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله، فمنذ اليوم  كبيرًا في عهد املؤسِّ

األول لدخوله مكة املكرمة، أوضح امللك املؤسس نهجه السياسي 
والقواعد األساس���ية التي سيعتبرها أساسًا في حكمه، 

في البالغ الذي مت توزيعه في ذاك اليوم على سكان 
مكة املكرمة، ثم مت نش���ره في العدد األول جلريدة 
أم الق���رى الصادر بتاري���خ 1343/05/15ه�، 
وقد أكد في ذلك الب���الغ اهتمامه باملطوفني، إذ 
نصت املادة الرابع���ة منه على ما يلي: “كل من 
كان من  العلماء في هذه الديار أو موظفي احلرم 

الشريف أو املطوفني ذو راتب معني فهو له على ما 
كان  علي���ه 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  املس���لمني أعطيناه منه ولم ننقصه منه ش���يئًا”، حيث إن 
م���ا ورد في هذا البالغ التاريخ���ي، يعد عهدًا موثقًا للمطوفني، وبرهانًا 
على حرصه يرحمه الله، على إيالء أمورهم اهتمامًا خاصًا، وقد حافظ 
على هذا العهد كل من تولى األمر من أبناء امللك عبدالعزيز رحمه الله، 
حتى هذا العهد الزاهر املش���رق، وق���د كان اهتمامهم باملطوفني دلياًل 
على أهمية ما يقومون به من أعمال جليلة في توفير اخلدمات املباش���رة 
حلجاج بيت الله احلرام، وحفاظًا على عهد مؤس���س البالد الذي أبقى 

لهذه الفئة عملها.
وكل ذل���ك انطالقًا من أن خدمة ضيوف الرحمن ش���رف عظيم حظي به 
أه���ل مكة املكرمة منذ قدمي الزمان، نال���ه القضاة، والعلماء، ثم األعيان 
والوجه���اء وعامة الناس من أهل البلد احلرام، فكانت بيوتهم تفتح طوال 
العام مل���ن رغب في اإلقامة بجوار البيت احلرام ولطالبي العلم، يتكلمون 
معه���م بلغته���م ويقومون بطلباته���م ويقضون لوازمهم حس���ب عاداتهم 
املعروفة لهم، ومبرور الزمن توس���عت قاعدة املطوفني وتطورت املهنة، من 

خالل ما جتده من اهتمام باحلج واحلجاج. 

نقالت مهمة 
ويلحظ كل راصد ومهتم ومتابع، أن مؤسسات أرباب الطوائف، قد أمضت 
عدة عقود في خدمة ضيوف الرحمن، قدمت خاللها الكثير من العطاءات، 
من خالل التنظيم والتنس���يق بني هذه املؤسس���ات من جهة، وبني جميع 
القطاع���ات العاملة في احلج وذات العالقة به من جهة أخرى، مبا يحقق 
تطلعات القيادة الرش���يدة، ومبا يتفق م���ع روح العصر ومتغيراته، وقد 

صدر قرار وزير الحج 
بإعادة تشكيل الهيئة

 العليا عام 1432هـ 
وانحصرت أعمالها 

ومسؤوليتها في عملية
 التوريث
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م���ن العمل الفردي إلى العمل اجلماعي، من خالل مؤسس���ات أهلية تضم 
املطوفني، وتختص كل مؤسسة بحجاج دولة معينة، فصدر املرسوم امللكي 
رقم م/13 في عام 1398ه� املتضمن توجيهات معالي وزير احلج واألوقاف 
لوض���ع اللوائح التنظيمية التي يتم مبوجبه���ا منح الرخص اجلديدة لقيام 
مؤسس���ات الطوافة طبقًا لألنظمة التجارية، حيث تنص املادة )رابعًا( منه 
على: )تقوم وزارة احلج واألوقاف باالشتراك مع الهيئة العليا للطوائف، في 
النظر في طلبات االنفصال بني الش���ركاء، وتقرر ما يجب حيال كل طلب، 
في ضوء صالحية الشريك وقدرته، ووفق اللوائح التي تنظمها وزارة احلج 

واألوقاف في ذلك، ويصدرها وزير احلج واألوقاف(. 
ثم صدر املرس���وم امللكي رقم 4/ص ف���ي 1399/6/13ه� باملوافقة على 
فكرة إنش���اء مؤسسات طوافة جتريبية، ومؤسس���ة لألدالء ومكتب للوكالء 
ومكتب للزمازمة، لرفع مس���توى مهنة الطوافة واالرتقاء باخلدمات املقدمة 
لضي���وف الرحمن، فانتقل���ت مهنة الطوافة من العم���ل الفردي إلى العمل 
اجلماعي، من خالل مؤسسات أرباب الطوائف القائمة اليوم، والتي أثبتت 
مقدرتها على تقدمي اخلدمات الراقية لضيوف الرحمن، مبا توافر لديها من 
برامج وخطط مدروس���ة وتنظيم دقيق وكوادر مدربة ومؤهلة تأهياًل جيدًا، 

وفقًا ألحدث الدراسات واألساليب العلمية املتخصصة.

تنظيم الطوائف
وقد ش���كلت مهمة تنظي���م الطوائف الت���ي تتصل باحلجاج مباش���رة 
وإصالح أحوالها، مهمة من أهم املهمات لدى احلكومة السعودية، حيث 
أصدرت ل���كل طائفة نظامًا خاصًا لها، فجعلت لكل منها رئيس���ًا يقوم 
على ش���ؤونها، ويراقب أحوال رجال طائفت���ه، وجعلت لكل رئيس هيئة 
منتخبة من رجال الطائفة يس���اعدونه في تنظيم األحوال، وتنفيذ النظام 
والقانون، ثم جعلت لكل الطوائف جلنة عامة يرجعون إليها عند احلاجة، 
وعندها تكون احملاكمات، وتنتهي اخلصومات، وبذلك يش���عر كل شيخ 
أو مطوف باملسؤولية امللقاة على عاتقه أمام رئيسه وأمام هذه اللجنة. 

وتكون���ت الهيئة االبتدائية في مكة املكرمة عام 1389/86ه� برئاس���ة 
الش���يخ عبدالله غنام، ونائبه املطوف الس���يد جعفر شيخ جمل الليل، 
وتكون األعضاء من: )الشيخ رشاد زبيدي، والشيخ صالح دمنهوري، 
والش���يخ عبدالله حريري، والسيد زيني كوش���ك، والسيد عبدالرحمن 
أزهر، والس���يد عبدالرحمن شلي، والشيخ يوسف اخلضري، والشيخ 
عبدالله أزهر، والش���يخ عبدالفتاح خياط(، ثم عني بعد ذلك األس���تاذ 

طاهر عابد عضوًا في الهيئة االبتدائية.
وأصدر وزير احلج واألوقاف القرار رقم 579 بتاريخ 1389/12/23ه�، 
الذي يتضمن تنظيم وتشكيل واختصاصات ومكافآت هيئة الطوائف، 
وأوض���ح الهدف من االختصاصات، وهو دراس���ة أح���وال الطوائف 
املعنية من ناحية عامة، وحتسني حالة أفرادها واإلشراف على قيامها 
بواجباته���ا املقررة عليها، ورفع مس���توى اخلدمة، وعرض االقتراحات 
ومرئيات كل عام على الهيئة العليا ألرباب الطوائف لدراستها، والنظر 
فيما يقدم من ش���كاوى وطلبات مرفوعة، والنظ���ر في املنازعات التي 

تتعلق بشؤون احلج أو أفراد الطائفة.

تطورت الطوافة في عهد الملك عبدالعزيز 
تطورًا كبيرًا وكان من أول األمور التي اهتم بها 

تنظيم أمور المطوفين من خالل بالغ مكة
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حسوبة، والزمزمي املهندس عبدالله الدويري، واملطوف عبدالرحمن خوج، 
وذلك بتاريخ 1436/07/18ه�.

االختصاصات والمهام
ولق���د كان الهدف من الهيئة العليا ألرباب الطوائف التي تش���كلت وفقًا 
ملرسوم ملكي كرمي، تنظيم أهل املهنة، وقد حددت لها مهام واختصاصات، 

نذكر منها:
دراس���ة أحوال الطوائف واحلج���اج بصفة عامة، وتق���دمي اقتراحات 	•

وتوصيات.
اقتراح اللوائح التي حتدد واجبات ومس���ؤوليات أعضاء الهيئة العليا 	•

ألرباب الطوائف والعقوبات واملخالفات في حالة وقوعها.
دراسة اللوائح املقترحة من الهيئات االبتدائية ومتييز ما يرد إليها من 	•

قرارات وتوصيات.
الفصل في املنازعات التي تقع فيما بني أفراد الطوائف األخرى، مثاًل 	•

بني املطوفني والوكالء، أو بني املطوفني واألدالء.
النظر في كل ما يحال من وزير احلج واألوقاف.  	•

فكان إذا أصدرت الهيئ���ة العليا ألرباب الطوائف قرارًا ترفعه إلى وزارة 
احلج، وإذا كان هناك نقد أو جتريح لقرار الهيئة، تعاد األوراق إلى الهيئة 
االبتدائية إلعادة النظر في قرارها الذي مت اتخاذه، ألن الهيئة العليا هي 
الت���ي تفصل ف���ي املوضوع قبل عرضه على معال���ي وزير احلج أو وكيل 
الوزارة، وال تعتبر قرارات الهيئة العليا نهائية إال بعد اعتمادها من معالي 
وزي���ر احلج، والذي له احل���ق في تأييد القرارات ال���واردة إليه أو إعادة 

وكل م���ا ي���رد للهيئة العليا ألرب���اب الطوائف كان م���ن الطبيعي أن تتم 
دراس���ته قب���ل رفعه لوزارة احل���ج، وكان من مهام الهيئ���ة االبتدائية أن 
تنت���دب بعض أفرادها للقيام بجوالت تفقدية ملكاتب املطوفني، ملراقبة نوع 
اخلدمة املقدمة وكيفية اس���تقبالهم للحجاج، ث���م الرفع إلى الهيئة العليا 
ألرباب الطوائف بتقرير مفصل، موضحًا فيه كل املالحظات والس���لبيات 
إن وج���دت، وبدورها تقوم الهيئة مبخاطبة املط���وف الذي صدرت بحقه 
مالحظ���ات، وإن كانت املالحظات واضحة فيتم إلزامه بتعهد بعدم تكرار 
تلك املالحظات، وإن تكررت فهناك عقوبات تقترح من أعضاء الهيئة التي 
تصدر بحقه، ويتم الرفع بذلك للهيئة العليا التي جتتمع وترفع توصياتها 
حيال م���ا يرفع إليها من الهيئات )الهيئ���ة االبتدائية للمطوفني – الهيئة 
االبتدائية للوكالء – الهيئة االبتدائية لألدالء – الهيئة االبتدائية للزمازمة(.
وفيم����ا يتعلق برئاس����ة هذه الهيئات، فقد كان الش����يخ صالح أبوغلية 
رئي����س الهيئة االبتدائي����ة للزمازمة، فيما كان الش����يخ إبراهيم بنقش 
رئيس الهيئة االبتدائية للوكالء، والشيخ أسعد شيرة كان رئيس الهيئة 

االبتدائية لألدالء.
وف���ي عام 1431ه���� صدر قرار معالي وزير احلج رق���م 68265 بتاريخ 
1431/11/11ه�، بإعادة تش���كيل الهيئة العليا برئاسة الوكيل األستاذ 
ف���اروق أبوزيد، وعضوية كل من املطوف األس���تاذ فايق بياري، والدليل 
األس���تاذ أسعد ش���يرة، والزمزمي األس���تاذ عبدالله الدويري، واملطوف 

عبدالرحمن ذاكر خوج.
ونظرًا الس���تقالة الوكيل األس���تاذ فاروق أبوزيد، فقد مت إعادة تش���كيل 
الهيئة برئاسة الدليل الشيخ أسعد شيرة، وعضوية كل من الوكيل األستاذ  
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حسوبة، والزمزمي املهندس عبدالله الدويري، واملطوف عبدالرحمن خوج، 
وذلك بتاريخ 1436/07/18هـ.

االختصاصات والمهام
ولقـــد كان الهدف من الهيئة العليا ألرباب الطوائف التي تشـــكلت وفقًا 
ملرسوم ملكي كرمي، تنظيم أهل املهنة، وقد حددت لها مهام واختصاصات، 

نذكر منها:
دراســـة أحوال الطوائف واحلجـــاج بصفة عامة، وتقـــدمي اقتراحات 	•

وتوصيات.
اقتراح اللوائح التي حتدد واجبات ومســـؤوليات أعضاء الهيئة العليا 	•

ألرباب الطوائف والعقوبات واملخالفات في حالة وقوعها.
دراسة اللوائح املقترحة من الهيئات االبتدائية ومتييز ما يرد إليها من 	•

قرارات وتوصيات.
الفصل في املنازعات التي تقع فيما بني أفراد الطوائف األخرى، مثاًل 	•

بني املطوفني والوكالء، أو بني املطوفني واألدالء.
النظر في كل ما يحال من وزير احلج واألوقاف.  	•

فكان إذا أصدرت الهيئـــة العليا ألرباب الطوائف قرارًا ترفعه إلى وزارة 
احلج، وإذا كان هناك نقد أو جتريح لقرار الهيئة، تعاد األوراق إلى الهيئة 
االبتدائية إلعادة النظر في قرارها الذي مت اتخاذه، ألن الهيئة العليا هي 
التـــي تفصل فـــي املوضوع قبل عرضه على معالـــي وزير احلج أو وكيل 
الوزارة، وال تعتبر قرارات الهيئة العليا نهائية إال بعد اعتمادها من معالي 
ــواردة إليه أو إعادة  وزيـــر احلج، والذي له احلـــق في تأييد القرارات اـل

ــرد للهيئة العليا ألربـــاب الطوائف كان مـــن الطبيعي أن تتم  وكل مـــا ـي
دراســـته قبـــل رفعه لوزارة احلـــج، وكان من مهام الهيئـــة االبتدائية أن 
تنتـــدب بعض أفرادها للقيام بجوالت تفقدية ملكاتب املطوفني، ملراقبة نوع 
اخلدمة املقدمة وكيفية اســـتقبالهم للحجاج، ثـــم الرفع إلى الهيئة العليا 
ألرباب الطوائف بتقرير مفصل، موضحًا فيه كل املالحظات والســـلبيات 
إن وجـــدت، وبدورها تقوم الهيئة مبخاطبة املطـــوف الذي صدرت بحقه 
مالحظـــات، وإن كانت املالحظات واضحة فيتم إلزامه بتعهد بعدم تكرار 
تلك املالحظات، وإن تكررت فهناك عقوبات تقترح من أعضاء الهيئة التي 
تصدر بحقه، ويتم الرفع بذلك للهيئة العليا التي جتتمع وترفع توصياتها 
حيال مـــا يرفع إليها من الهيئات )الهيئـــة االبتدائية للمطوفني – الهيئة 
االبتدائية للوكالء – الهيئة االبتدائية لألدالء – الهيئة االبتدائية للزمازمة(.
وفيمــــا يتعلق برئاســــة هذه الهيئات، فقد كان الشــــيخ صالح أبوغلية 
رئيــــس الهيئة االبتدائيــــة للزمازمة، فيما كان الشــــيخ إبراهيم بنقش 
رئيس الهيئة االبتدائية للوكالء، والشيخ أسعد شيرة كان رئيس الهيئة 

االبتدائية لألدالء.
وفـــي عام 1431هــــ صدر قرار معالي وزير احلج رقـــم 68٢6٥ بتاريخ 
1431/11/11هـ، بإعادة تشـــكيل الهيئة العليا برئاسة الوكيل األستاذ 
فـــاروق أبوزيد، وعضوية كل من املطوف األســـتاذ فايق بياري، والدليل 
األســـتاذ أسعد شـــيرة، والزمزمي األســـتاذ عبدالله الدويري، واملطوف 

عبدالرحمن ذاكر خوج.
ونظرًا الســـتقالة الوكيل األســـتاذ فاروق أبوزيد، فقد مت إعادة تشـــكيل 
الهيئة برئاسة الدليل الشيخ أسعد شيرة، وعضوية كل من الوكيل األستاذ  
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امللك عبدالعزيز )سابقًا( جامعة طيبة )حاليًا(. وله الكثير من املشاركات 
العلمية الداخلية واخلارجية. 

املطوف األستاذ زهير بن عبداحلميد سدايو، حاصل على بكالوريوس إدارة 

أعمال، من كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة، وميتلك 
خبرات عملية كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن من احلجاج الذين تتشرف 
املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا بخدمتهم، حيث 
فيها عمل نائبًا لرئيس مجموعة خدمة ميدانية، ثم رئيس���ًا ملجموعة خدمة 
ميدانية، وعضو مجلس إدارة، مس���ؤول عن االستقبال والتفويج، ثم نائبًا 
لرئيس مجلس اإلدارة، ثم رئيس مجلس إدارة املؤسسة لعدة دورات حقق 
فيه���ا العديد من املنجزات، عمل نائبًا لرئيس “الهيئة التنس���يقية”، وذلك 
قب���ل تعيينه عضوًا في الهيئ���ة العليا ألرباب الطوائ���ف، هذا بجانب أنه 
رئيس لش���ركة “إفاضة” خلدمات حجاج الداخل احملدودة، واملدير العام 
لش���ركة “املعتمر” خلدمات العمرة والزيارة احملدودة، وشارك في العديد 
من الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية. ومبوافقة املقام الس���امي في 
اململكة العربية الس���عودية، نال جائزة فخرية: وسام القائد املخلص )تان 
س���ري( من الدرجة األولى، من جاللة ملك ماليزي���ا، والذي يعد من أرفع 
األوس���مة في مملكة ماليزيا، حيث حصل عليه نتيجة متيز اخلدمات التي 
تق���دم للحجاج املاليزيني، وملا حققته مؤسس���ة مطوفي حجاج دول جنوب 
شرق آسيا من ريادة وتفوق، إبان فترة ترؤسه ملجلس إدارتها، وقد كرمه 
معالي وزير احلج في إحدى حفالت “الهيئة التنسيقية” على هذا اإلجناز. 

الزمزمي األســتاذ ســعود بن محمد بن أحمد هنيدي، من مواليد مكة املكرمة 

في اخلامس عشر من ذي القعدة من عام 1379ه�، تلقى تعليمه للمراحل 
الثالث: )ابتدائي، ومتوس���ط، وثانوي(، مب���دارس الفالح األهلية، وبدأ 
العم���ل في خدمة ضيوف الرحمن منذ س���ن مبك���رة، وعمل عضوًا في 
مجل���س إدارة مكتب الزمازم���ة املوحد لع���دة دورات، ويعمل في الوقت 
احلال���ي عضوًا ملجلس اإلدارة ومديرًا للش���ؤون القانوني���ة باملكتب. ثم 
التحق بجامعة أم القرى وحصل على شهادة البكالوريوس ثم ابتعث عام 
1405ه� لدراس���ة القانون )النظم( وتخرج عام 1407ه�، وحصل على 
ش���هادة الدبلوم املعادلة للماجس���تير بتقدير جيد جدًا، ثم عاود دراسته 
الش���رعية والتحق بجامعة أم الق���رى ليحصل على دبلوم آخر في مجال 
الدراس���ات اإلسالمية، واس���تمر في مواصلة تعليمه، حيث حصل على 

فة في خدمة ضي���وف الرحمن زّوار املس���جد النبوي  له مس���يرة مش���رِّ
الشريف، بدأت منذ فترة العمل )الفردي(، وامتدت لقيام العمل املؤسسي 
في ظل مؤسسات أرباب الطوائف، ومنها املؤسسة األهلية لألدالء، وذلك 
من خالل عضويته في مجلس إدارتها األول الذي تشّكل عند نشأتها في 
العام 1405ه�، ليس���تمر عضوًا ملّدة خمس سنوات وحتى عام 1409ه�، 
ليع���ود في الدورة الرابعة نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة للش���ؤون اإلدارية 
والتنفيذية، ثم نائبًا للرئيس للشؤون اإلدارية والتدريب، ثم عضوًا، ليترأس 
مجلس إدارة املؤسسة في العام 1427ه�، ولثالث دورات متتالية ملجالس 
اإلدارة هي: )السادسة، والس���ابعة، والثامنة(، وحتى الدورة االنتخابية 
الرابعة النتخابات مؤسس���ات أرباب الطوائف التي جرت في شهر ربيع 
اآلخر من عام 1436ه�. نال درجة البكالوريوس في التاريخ اإلس���المي 
واحلض���ارة والتربية، س���نة 1395/1394ه�، وماجس���تير في التاريخ 
اإلسالمي، في عام 1401ه�، وكالهما من قسم التاريخ اإلسالمي بشطر 
جامع���ة امللك عبدالعزي���ز مبكة املكرمة. كما حتصل عل���ى الدكتوراه في 
التاريخ اإلس���المي ف���ي عام 1406ه� بتقدير ممتاز، من كلية الش���ريعة 
بجامعة أم القرى مبكة املكرمة. عمل مدرس���ًا بوزارة املعارف، ثم معيدًا، 
ثم محاضرًا، ثم أس���تاذًا مساعدًا، ثم أستاذًا مشاركًا، يحظى بعضوية 
العديد من اجلهات، وشارك في كثير من املؤمترات والندوات العلمية، وله 

العديد من البحوث واملؤلفات وأوراق العمل. 

الدليل الدكتور محمد علي بن إســماعيل مصلوخ، من مواليد املدينة املنورة 

في العام 1377ه�، نال درج���ة البكالوريوس تخصص علوم وتربية في 
عام 1403ه�، ودبلوم خاص في التقنيات التعليمية عام 1406ه�، ودرجة 
املاجس���تير في التقنيات التربوية في عام 1412ه�، وجميعها من فرع 
جامعة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة )سابقًا(، جامعة طيبة )في الوقت 
احلالي(، كما حتصل على الدكتوراه في التربية من اجلامعة اإلسالمية 
باملدينة املنورة في عام 1435ه�. تدرج في العمل في املؤسس���ة األهلية 
ل���ألدالء، وفي مجلس إدارته���ا لعدة دورات، حي���ث كان عضو مجلس 
إدارة خ���الل الفترة من ع���ام 1415 – 1423ه، ونائبًا لرئيس مجلس 
إدارتها خالل الفترة من عام 1424ه� وحتى عام 1436ه�، قام بتمثيل 
املؤسس���ة في عدة مناس���بات ومحافل، ومنها جلنة احلج بإمارة منطقة 
املدينة املنورة، وكذلك ملقابلة اللجنة اخلاصة في مجلس الشورى لدراسة 
مش���روع قواعد مساءلة أفراد الطوائف، وفي بعض اجتماعات “الهيئة 
التنس���يقية”، وذلك نيابة ع���ن رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة، بجانب 
مش���اركات خارجية عديدة لتمثيل املؤسس���ة مع وزارة احلج في برامج 
توعي���ة احلجاج في دولهم. هذا بجانب أنه عضو هيئة اإلش���راف على 
مركز تدريب العاملني في احلج والعمرة، ومشرف تربوي باإلدارة العامة 
التعليم باملدينة املنورة. بدأ حياته العملية كمعلم باملرحلة املتوس���طة، ثم 
باملرحلة الثانوية، خالل الفترة من 1403 – 1413ه�، ثم مشرف تربوي 
م���ن 1414 – 1437ه�، كما قام بتدريس بعض املقررات بفرع جامعة 

من مهامها اقتراح اللوائح التي تحدد 
واجبات ومسؤوليات أعضائها والعقوبات 

والمخالفات في حالة وقوعها 
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ش���هادة املاجستير من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وحصل على 
العدي���د من الدورات في مجاالت القانون واإلدارة. مت تعينه بإمارة منطقة 
مكة املكرمة منذ أكثر من س���بعة وثالين عامًا وش���غل العديد من املراكز 
الوظيفي���ة باإلمارة منذ تاريخ تعيينه، حي���ث كلف بالعديد من اللجان في 
مجال التحقي���ق اإلداري واجلنائي، وكذلك تدرج ف���ي املناصب اإلدارية 
كمس���اعد للمدير العام للمتابعة، ثم مديرًا عامًا إلدارة املتابعة، ثم مديرًا 
عامًا إلدارة املستش���ارين باإلمارة، وذلك قبل أن يتم تعيينه مؤخرًا مديرًا 
عامًا ملكتب مستش���ار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة، 

باملرتبة الرابعة عشرة.

الوكيل األستاذ  جميل حسوبة، بدأ حياته العملية في خدمة حجاج بيت الله 

احلرام بني مكة املكرمة وجدة من خالل وكالة والده خلدمة ضيوف الرحمن، 
منذ صباه وخالل دراسته اإلعدادية والثانوية وما بعد ذلك، وال يزال يزاول 
مهنته كوكيل يكرِّس كل وقته ويس���خر كل جهده ويوظف كل طاقاته خلدمة 
احلجاج. كما ش���رفه الله ضمن من ش���رفهم من ال���وكالء بخدمة ضيوف 
الرحمن في عدة مواقع، حيث عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء 

املوحد بج���دة، كما كان عضوًا في جلنة احل���ج العليا واملركزية خالل 
الفت���رة ما بني 1969 حت���ى 1980م ممثاًل للخط���وط اجلوية العربية 
الس���عودية، حينم���ا كان يعمل به���ا. حصل على دبلوم الهندس���ة من 
الواليات املتحدة األمريكية عام 1967م، وعمل بعد التخرج في املديرية 
العام���ة للثروة املعدنية، ثم التحق باخلطوط اجلوية العربية الس���عودية 
عام 1968م، وتدرج في وظائف الشركة حتى وصل لدرجة املدير العام 
إلدارة التعرفة وش���ؤون الطيران )إيات���ا(، ثم التحق مبجموعة دله في 
بداية عام 1981م نائبًا لرئيس ش���ركة )الندروم آند براون(، ثم رئيسًا 
لها، ثم كلف بتأس���يس شركة البركة لالس���تثمار والتنمية وُعني كأول 
مدير عام لها، كما أشرف على تأسيس مجموعة بنوك البركة املنتشرة 
حالي���ًا في العديد من الدول، وت���رأس العديد من مجالس إدارات هذه 
البن���وك، ثم مت تعيينه نائبًا لرئيس مجموعة دلة البركة، وُأس���ندت إليه 
مهمة اإلشراف املباش���ر على كثير من القطاعات االقتصادية، والتي 

منها القطاع املصرفي والبنكي والتجاري والصناعي والعقاري.

األستاذ ياسني بن علي بن زيد احلسيني، حاصل على درجة البكالوريوس 

في العام 1419ه�، حيث تخرج في قسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد 
واإلدارة بجامع���ة امللك عبدالعزيز. تدرج ف���ي العمل في وزارة احلج، 
حي���ث عمل مديرًا ملكتب املدير العام للش���ؤون القانونية بالوزارة خالل 
الفترة من 1426 – 1431ه�، وأخيرًا مديرًا إلدارة شؤون املساهمني 
باإلدارة القانونية بوزارة احلج والعمرة، وذلك منذ عام 1431ه�، وحتى 

الوقت احلالي.
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د. يوسف حوالة

عبدالواحد سيف الدين

رئيس

نائب الرئيس

عضو

عضوعضوعضو

عضو د. حممد علي مصلوخ

أ. ياسني علي احلسينيأ. سعود بن حممد هندي

أ. زهري عبداحلميد سدايو

أ. حممود جميل حسوبة

 الهيئة العليا
ألرباب الطوائف

كان الهدف من الهيئة العليا ألرباب 
الطوائف التي تشكلت وفقًا لمرسوم 

ملكي كريم تنظيم أهل المهنة



شخصية من الحرمين

يعد العلّامة الفقيه الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبداهلل الحركان يرحمه اهلل، من القامات الدينية واإلدارية 
التي خدمت اإلسالم والوطن بكل جد وإخالص وفي العديد من المجاالت، ويعتبر أول من وضع أساسيات ولبنات 

أول وزارة للعدل في المملكة العربية السعودية، وذلك حينما صدر أمر ملكي في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز 
- رحمه اهلل - في سنة 1391هـ، بتحويل رئاسة القضاء إلى وزارة العدل، فصدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيرًا للعدل، 

ليكون أول وزير للعدل في المملكة العربية السعودية..

مكة المكرمة: الرفادة

تولى القضاء في جدة عندما 
كان الملك سعود بن عبدالعزيز 

وليا للعهد

انتق���ل من جدة إلى الرياض وظل - رحمه الله – في هذه الوزارة حتى 
ع���ام 1395ه�، حيث متت إحالته إلى التقاعد، فبدأ رحلة النجاحات من 
األلف للياء بكل ثقة، وعمل في كثير من املجاالت بكل جد ومثابرة، ففي 
البداية تنقل بني مناطق اململكة - خلدمة القضاء السعودي - من املدينة 
املنورة إلى العال، ومن جدة إلى الرياض، وأخيرًا إلى مكة املكرمة، كما 
رأس الكثير من املنظمات اإلسالمية من أجل خدمة اإلسالم واملسلمني. 

المولد والدراسة
ولد فضيلة الشيخ محمد بن علي احلركان رحمه الله، في املدينة املنورة 
في عام 1333ه�، وهو ينتمي إلى أسرة كبيرة ومعروفة في مدينة عنيزة 
في القصيم، وانتقل بعض أفراد هذه العائلة إلى املدينة املنورة وال يزال 
بعضه���م مقيمًا في القصيم. ومن بني من انتقل���وا - كما يقول - جده 
محمد احلركان، وابنه علي الذي كان صغيرًا في السن، حيث كان يعمل 

جدُّ والده في ذلك الوقت في التجارة. 

أول وزير عدل سعودي

الشيخ محمد علي الحركان..
مة القاضي العلاّ
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عين مدرسًا رسميًا في المسجد النبوي 
عام 1353هـ براتب قدره 22 ريااًل شهريًا 

وعمره 20 عاما

أعماله التجارية، حيث كان له متجرًا صغيرًا في س���وق "احلبابة" في 
املدينة املنورة. 

محكمة جدة 
وف���ي عام 1372ه�، تلقى عرضًا من امللك س���عود بن عبدالعزيز رحمه 
الل���ه، وكان في ذلك الوقت وليًا للعهد، يطلب منه تولي القضاء في جدة 
بداًل من الش���يخ محمد البيز رحمه الله، الذي كان يشغل وظيفة رئيس 

محكمة جدة، ومنح راتبًا قدره 800 ريال. 
وقد كانت محكمة جدة من البساطة والتواضع، حيث لم يكن فيها 
ف���ي ذلك الوقت معه قاض س���وى فضيلة الش���يخ محمد 
محمد املرزوقي رحمه الل���ه، وقد كانت احملكمة تقع 
في شارع امللك عبدالعزيز، حيث كانت تشغل نحو 
أربع غرف تقريبًا في الطابق الثاني، وهذا املوقع 
ه���و اآلن يقع تقريبًا في ج���زء من موقع املركز 
التجاري املسمى حاليًا مركز احململ التجاري. 
وظل في القضاء في جدة رئيس���ًا للمحكمة مدة 
18 عامًا من ع���ام 1372ه� حتى عام 1390ه�، 
وف���ي هذه الفترة منت وتطورت محكمة جدة مواكبة 
لتطور اململكة، حيث تنقلت في عدد من األحياء القريبة 
من مركز البلد، لتخ���دم عامة الناس وذوي احلاجة من الذين 
يسكنون في جدة املشكلني نحو 90 في املائة من روادها، وليتمكنوا من 
الوصول إلى احملكمة دومنا عن���اء أو تكلفة، حتى مت العثور على قطعة 
أرض فس���يحة وحتققت هذه األهداف، وس���عى لدى اجلهات املختصة 
إلص���دار املوافق���ة واإلذن ببناء هذا املوقع ليكون مق���رًا لهذه احملكمة، 
تتواف���ر فيه هذه املواصفات، كم���ا ازداد عدد القضاة في هذه احملكمة 
إلى أكثر من س���تة قضاة حتى ذلك الوقت، خالفًا للقضاة العاملني في 
احملكمة املستعجلة بعد فصلها عن احملكمة الشرعية الكبرى التي كانت 
في الس���ابق محكمة واحدة، وكذلك تغير مسمى احملكمة الشرعية إلى 

احملكمة الشرعية الكبرى. 
وكان رحم���ه الله، محبًا للعمل، حي���ث كان يعمل وقت وصوله إلى جدة 
صباحًا في احملكمة، وفي املساء كان له مجلس يومي في املنزل يقصده 
من يرغب من س���كان جدة على اختالف طبقاته���م، ليحصلوا من وراء 
ه���ذا اللقاء على الفتوى الش���رعية، أو فض بعض املنازعات صلحًا بني 

ونشأ رحمه الله، وترعرع في كنف والده علي احلركان، وكانت دراسته 
في كل من املس���جد النبوي ومدرس���ة العلوم الشرعية، وهي كانت تعد 
املدرس���ة النظامية الوحيدة ف���ي املدينة املنورة في ذلك الوقت، وكما هو 
معلوم فإن هذه املدرسة أسسها العالمة أحمد الفيض أبادي في املدينة 

املنورة، وكان عمره وقت التحاقه بهذه املدرسة سبع سنوات. 
وحف���ظ في هذه املدرس���ة القرآن الكرمي، وتعلم مب���ادئ بعض العلوم 
فيها مثل اخلط، واحلساب، والفقه، والتوحيد، واللغة العربية، وغيرها، 
ومتكن من حف���ظ القرآن الكرمي وهو لم يتجاوز العاش���رة من عمره. 
ولم تقتصر دراس���ته على ما تلقاه في تلك املدرسة، بل واصل دراسته 
في املس���جد النبوي الش���ريف، حيث درس على أيدي مشايخ املسجد 
النبوي الش���ريف كما هو املتبع ف���ي تلك احلقبة من الزمان، فأخذ من 
حلق���ات العلم التي تعقد في احلرم النبوي العل���وم الدينية من أمهات 

الكتب الشرعية. 
ومن أهم محطات حياته العلمية والعملية رحمه الله، أنه درس فنون اللغة 
العربية وآدابها وأصولها وفروعها على يد عالم املدينة املنورة في احلرم 

الش���ريف في تلك احلقبة الش���يخ محمد الطيب األنصاري التمبكتي 
رحمه الل���ه، وهو العالمة املهاجر إل���ى املدينة املنورة من 

بالد شنقيط في موريتانيا، وكان ممن درس معه عند 
الش���يخ محمد الطيب األنص���اري رحمه الله، كل 
م���ن ضياء الدين رجب، واملؤرخ محمد حس���ني 
زيدان رحمهما الله، وكان األخير عاملًا فاضاًل، 
ش���اعرًا، وفقيهًا، وكان ُيدرِّس جميع العلوم في 

احلرم النبوي الشريف. 
وأنهى الش���يخ محمد بن علي احلركان دراسته 

في املسجد النبوي عام 1352ه�، حيث أخذ مكانه 
في التدريس في احلرم النبوي وكذلك اإلمامة في بعض 

األوقات، فعني مدرسًا رس���ميًا في املسجد النبوي الشريف 
ع���ام 1353ه�، براتب قدره 22 ريااًل ش���هريًا وعمره 20 عامًا، وكانت 
حلقات تدريسه مستمرة وبشكل يومي في احلرم النبوي الشريف، حيث 
كانت له حلقة تدريس بعد صالة الفجر وأخرى في املساء، كما أنه كان 

يقضي بقية وقته بالعمل في التجارة بجانب عمله في التدريس. 
وفي عام 1356ه�، عني قاضيًا في العال بأمر من الش���يخ عبدالله آل 
الش���يخ رحمه الله، حيث كان يشغل وظيفة رئيس القضاة في احلجاز 
آنذاك، وكان عمره رحمه الله، وقت تعيينه في سلك القضاء 23 عامًا، 
ومكث في القضاء في مدينة العال عامًا واحدًا، ولكون مدينة العال في 
ذلك الوقت تعد قرية مقارنة باملدينة املنورة، لم يتمكن من االس���تمرار 
واحلياة فيها، فتقدم بطلب إلى املغفور له بإذن الله، امللك عبدالعزيز آل 
س���عود طالبًا إعفاءه من العمل بالقضاء في مدينة العال، فقدر جاللته 
ذل���ك االلتم���اس املقدم ولبي طلبه ثم عاد إل���ى املدينة املنورة ليواصل 
عمله الس���ابق وهو التدريس في احلرم النبوي الشريف، وكذلك إدارة 

قام بتقديم دراسة 
وتصور لمنهاج الجامعة 
اإلسالمية والمواد التي 

يتطلب تدريسها فيها 
قبل افتتاحها
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1403هـ، دول جنوب شرقي آسيا، حيث افتتح املجلس احمللي للمساجد 
في ماليزيا، واملجلس القاري ملساجد آسيا والباسفيك ومقره في جاكرتا 
عاصمة إندونيســـيا، وهذا العمل هو نظير ما قامت به الرابطة من جهد 
في أوروبا، وكذلك املركز اإلسالمي اجلديد في طوكيو في اليابان، حيث 

داهمه مرض القلب هناك، وخضع للعالج في مستشفيات طوكيو.
وإضافًة إلى املناصب املذكورة؛ كان الشيخ احلركان رحمه الله، عضوًا 
في مجلس القضاء األعلى، وعضوًا في هيئة الدعوة اإلسالمية، وعضو 
في هيئة كبار العلماء، وعضو في مؤسسة امللك فيصل اخليرية، وعضو 
بهيئة جائزة امللك فيصل العاملية بالرياض، ونائب رئيس املجمع الفقهي 
برابطة العالم اإلسالمي.. وقد بذل الكثير من اجلهود، وأبلى بالًء حسنًا 
في نشـــر الدعوة اإلســـالمية في أنحاء العالم، وفي كل املناصب التي 
تبوأهـــا، وكان ال مير على منصب ســـواء قضائي أو خلدمة اإلســـالم، 
ال يخـــرج منه حتى يخدمـــه بكل إخالص، ويقدم فيـــه ما يخدم الناس 
وييسر لهم أمورهم. كما أنه كلف بتقدمي دراسة وتصور ملنهاج اجلامعة 
اإلســـالمية في املدينة املنورة واملواد التي يتطلب تدريســـها في جامعة 

امللك سعود قبل افتتاحها. 
كلفـــه امللك فيصل رحمـــه الله، عندما كان وزيرًا للعـــدل أن يلقي كلمته 
فـــي افتتاح مؤمتر املنظمات اإلســـالمية في العالم، والذي عقد في عام 
1394هـ/1974م، كما ألقى كلمة امللك في افتتاح مؤمتر رسالة املسجد، 
عام 1395هـ/1975م، وترأس اجتماعاته باعتباره رئيس وفد اململكة. 
انتقـــل إلى رحمة الله تعالى في مستشـــفي احلـــرس الوطني في جدة 
بتاريـــخ 1403/9/7هـ، ودفن في مكة املكرمـــة في مقبرة املعالة.. من 
مؤلفاته: )أحكام اجلنائز في اإلسالم.. وتعليم الصالة "للبنني".. وتعليم 

الصالة "للبنات".

األطـــراف املتنازعـــة، أو احلصول على استشـــارات قضائية في أمور 
شرعية تخص املجتمع. 

الطالب المبتعثون
ُكلـــف رحمه الله، مع نخبة من العلماء واملســـؤولني فـــي الدولة وبعض 
أعيان اململكة لدراســـة وضع الطالب الســـعوديني املبتعثني للدراسة في 
الدول العربية في عهد امللك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، فترأس وفد 
اململكة هذا، وكان ذلك قبل افتتاح جامعة امللك سعود في الرياض. بعد 
تلك الدراســـة وقبل عودة الطالب املبتعثني لتكملة دراستهم في اململكة، 
تبرع امللك ســـعود بســـبعة قصور في مدينة جدة لتكون مقرًا لســـكن 
الطالب عند عودتهم للدراســـة في اململكة.. وهو ذلك املوقع الذي تشغله 
فـــي الوقت الراهن اإلدارة العامة للتعليم فـــي محافظة جدة. كما كلف 
رحمه الله، بتقدمي دراســـة وتصور ملنهاج اجلامعة اإلسالمية في املدينة 
املنورة واملواد التي يتطلب تدريسها في هذه اجلامعة قبل افتتاحها. كما 
ترأس وفد احلوار اإلســـالمي - املســـيحي في الفاتيكان وقت أن كان 
وزيرًا للعدل، بهدف شرح ودحض الشبهات التي يثيرها النصارى جتاه 
بعض املواقف اإلسالمية في كثير من أمور الدين والدنيا، وامتدت هذه 

الزيارة إلى كل من جنيف وباريس لتحقيق الهدف ذاته. 

نشاط الفت 
وبعد حصوله على التقاعد بفترة من الزمن، مت ترشـــيحه للعمل برابطة 
العالم اإلســـالمي، خلفًا الشيخ محمد صالح القزاز رحمه الله، ومت ذلك 
في شـــهر ذي القعدة من العام 1396هـ ليصبـــح األمني العام لرابطة 
العالم اإلســـالمي، وانتقل من الرياض إلى مقـــر عمله اجلديد في مكة 

املكرمة. 
ــرة بزيارة األقليات اإلســـالمية في كل من آســـيا،  وقـــام في هذه الفـت
وأوروبا، وإفريقيا واألمريكتني من أجل تفقد أحوال املسلمني، ومناصرة 
قضاياهم، وترأس وشـــارك في عدد من املؤمترات اإلســـالمية، كان من 
بينها ترؤس املؤمتر اإلسالمي العاملي للمنظمات اإلسالمية الذي عقد في 
مكة املكرمة عام 1394هـ، والذي انطلقت منه أنشطة الدعوة اإلسالمية 
في العالم حتت شـــعار واعتصموا بحبل الله جميعًا. ثم ترأس اجتماع 
الدورة الثالثة للمجلس القاري ملســـاجد أوروبا، املنعقد في بروكســـل، 
الذي نشـــأ نتيجة جلهود مشـــكورة قامت بها رابطة العالم اإلسالمي، 
ومن ثمرة ذلك ما مت خالله من توصيات مهمة تخص العالم اإلسالمي. 
وكانـــت آخر رحلة للشـــيخ احلركان رحمه الله، زيارته في شـــهر صفر 

أصبح األمين العام لرابطة العالم 
اإلسالمي في عام 1396هـ خلفًا 

للشيخ محمد صالح القزاز 

عين قاضيًا في العال بأمر من المرحوم 
الشيخ عبداهلل آل الشيخ وكان عمره 

وقت تعيينه 23 عامًا
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ندوات

على مدى أكثر من )47( عامًا، ومنذ عام 1390هـ الموافق لعام 1970م، دأبت 
وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على عقد ندوة الحج 

الكبرى بمشاركة كبار علماء ومفكري ومثقفي وأدباء العالم اإلسالمي خالل 
مواسم الحج، وذلك تأكيدًا للدور الشامل الذي يتضمنه مفهوم الحج بصفته 

تجمعًا دينيًا وعلميًا يتم عبره التعارف والتواصل الديني والمعرفي بين 
المسلمين من مشارق األرض ومغاربها. 

مكة المكرمة: الرفادة

ورقة عمل قدمت في الدورة )40( من ندوة الحج الكبرى

دور مؤسسات الحج بالحرمين في ترسيخ 
ثقافة الحج بين ضيوف الرحمن

49 العدد الرابع  عشر شعبان  1437هـ

مؤسسات الحج في بالد الحرمين كيانات 
خدمية نال أفرادها شرف خدمة حجاج بيت 

اهلل الحرام من الخارج

تأتي هذه اللقاءات املعرفية، عبر دوراتها السابقة لتتيح 
جلميع املهتم���ني واملتخصصني في العالم اإلس���امي 
تدارس ومناقش���ة القضايا املختلفة ذات الصلة باحلج 
واحلج���اج، والت���ي ته���م املجتمع اإلس���امي في كل 
أرجاء العال���م، كما تهيئ لهم تبادل اخلبرات والتجارب 
ملواجهة التحديات التي ته���دد العقيدة واألمة والثقافة. 
وفي موس���م حج الع���ام املنصرم )1436ه����(، عقدت 
الندوة بعنوان: )ثقافة احلج، مقصد ش���رعي... ومطلب 
إنس���اني(، وش���ارك ف���ي فعالياتها املطوف األس���تاذ 
عبدالواحد بن برهان س���يف الدين، بورقة عمل بعنوان: 
)دور مؤسسات احلج في باد احلرمني في ترسيخ ثقافة 
احلج بني ضيوف الرحمن(، تناولت نش���أت مؤسسات 
الطواف���ة وتطوره���ا، واخلدمات الت���ي تقدمها جلميع 
حجاج اخلارج، وأب���رزت جهودها احلثيثة لتطوير هذه 
اخلدمات واالرتقاء بها، لنيل رضا الله س���بحانه وتعالى 

أواًل وأخيرًا، ولتحقيق تطلعات القادة واملسؤولني.

شرف الخدمة 
واستهل املطوف األستاذ عبدالواحد سيف الدين ورقة 
عمله بتعريف مؤسس���ات احلج في باد احلرمني، قائًا 
إنه���ا تلك املؤسس���ات التي نال أفرادها ش���رف خدمة 
حجاج بيت الله احلرام منذ أن تطأ أقدامهم مش���ارف 
اململك���ة وحتى مغادرتهم له���ا، ومصاحبتهم أثناء أداء 
الفريض���ة، وهي: )مؤسس���ات الطواف���ة األهلية مبكة 
املكرمة، واملؤسس���ة األهلية ل���أدالء في املدينة املنورة، 
ومكتب الوكاء املوحد في جميع املنافذ، ومكتب الزمازمة 

ُ



تاريخية، قائًا في هذا الصدد: "في الس���ابق كان كثير من املطوفني واألدالء 
يقومون بزيارة احلجاج في بادهم، بهدف توعيتهم واإلجابة على استفساراتهم 
قب���ل قدومهم ألداء فريضة احلج، وذلك عندما كانت أعداد احلجاج قليلة، وقد 
كان ال يتج���اوز ع���دد القادمني من العالم اإلس���امي كله مئ���ة أو مئتي ألف 
ح���اج، واليوم وبعد أن تزايدت أعداد احلجاج، وأصبح عدد احلجاج أكثر من 
املليون ونصف املليون حاج، قامت العديد من الدول اإلسامية بتنظيم شؤون 
احلج���اج وأصبح قدوم احلجاج من خال: مكاتب ش���ؤون احلجاج: وهي ما 
كان يعرف س���ابقًا مبسمى بعثات احلج، ومتثل اجلهة احلكومية املسؤولة عن 
تنظي���م احلج ف���ي بادهم لفترة عام أو لعدة أع���وام. ومنظمو قدوم احلجاج: 
وهي الشركات السياحية واجلمعيات املعتمدة من اجلهات املسؤولة عن تنظيم 
احلج في بادهم. مؤكدًا أنه يكون لزامًا على مؤسسات احلج في باد احلرمني 
التعاون والتنسيق التام مع مكاتب شؤون احلجاج ومنظمي قدوم احلجاج من 

كل جنسية حسب اجلنسيات التي تتشرف بخدمة حجاجها، وذلك بهدف:
• تعريف تلك اجلهات املسؤولة عن دور تلك املؤسسات وأهمية التعاون معها 	

مبا يخدم احلاج.
• التعرف على آلية التواصل عند احلاجة، فظروف احلج قد تكون فيها بعض 	

املفاجآت التي تستلزم التواصل السريع الحتواء أي مشكلة بحلول سريعة.
• تثقيف احلجاج مبا لهم وما عليهم من مهام أثناء وجودهم في مكة املكرمة 	

واملشاعر املقدسة وآلية ونظام النقل وأهمية االلتزام بالتعليمات والتعاون.
• التع���ارف املتبادل بني القيادات واملس���ؤولني ومعرفة مس���ؤولية كل جانب 	

وآليات التواصل حتى يسهل التعاون والتعامل.
•  التعري���ف باملص�طلح���ات املهمة خاصة ملن يعني حديثًا كمس���ؤول في أحد 	

هذين القطاع���ني، مثل القدوم والتصعيد والنفرة والتفويج للجمرات والتفويج 
بعد احلج... إلخ.

• التعرف على اخلدمات التي ترغب مكاتب شؤون احلجاج توفيرها حلجاجها، 	
وإيضاح املؤسسة ملقدار التكلفة املادية لتلك اخلدمات.

• تضمني االتفاقيات التي توقع بني الطرفني ألهم وس���ائل التوعية التي يجب 	
أن مترر للحجاج، والتي مبقدورهم أن يستوعبوها. 

رسالة التوعية 
وأش���ار في معرض حديثه إلى أن رس���الة التوعية املطلوبة من منظمي قدوم 

احلجاج ومكاتب شؤون احلجاج، تشمل النقاط التالية:
• إيضاح الكيفية الصحيحة لتأدية مناس���ك احلج في ظل التوجيه الق�رآني: 	

)ال رفث وال فسوق وال جدال في احلج(.
• توضيح برنامج تفويج احلجاج ألداء ش���عيرة رمي اجلمار، وأهمية االلتزام 	

بالتعليمات املنظمة لذلك، واخلروج ألدائها وفق اجلدول احملدد لكل مخيم، 
وذلك حفاظًا على سامتهم وسامة غيرهم من احلجاج.

• األخذ بالرخص الشرعية عند احلاجة.	
• التركي���ز على تعليمات الس���امة والتنبيه مبخاط���ر صعود اجلبال، واحلث 	

ترسيخ ثقافة الحج من األدوار 
والمسؤوليات التكاملية بين القطاعات 

التي تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن
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قامت مؤسسات الحج وعبر مواقعها 
اإللكترونية بإعداد المادة الثقافية 

الثرية بالمعلومات عن الحج وثقافته

املوحد مبكة املكرمة(، مشيرًا إلى أن ثقافة احلج مقصد شرعي لكل من وجبت 
عليه الفريضة، وعلى األخص على أولئك الذين اصطفاهم العلي الكرمي بأداء 
فريضة احلج، وأنها مطلب إنس���اني لكل من س���يتعامل مع احلاج أو يعامله، 
وذل���ك بهدف حتقيق أداء فريضة احلج بوعي وفه���م وإدراك من احلاج الذي 
يؤديها مقتديًا بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وليكون حجًا مبرورًا 
جزاؤه اجلنة كما قال عليه الصاة والس���ام: "احلج املبرور ليس له جزاء إال 
اجلنة"، مؤكدًا في حديثه أن ذلك ال يتحقق إال باجتناب احملظورات الش���رعية 
وإتباع التعليمات التي تنظم أموره من وسيلة النقل والسكن واألكل واملشرب 
وإع���داد املخيم، إلى آخر اخلدمات التي يحتاجها أثناء أدائه للفريضة، وحتى 

يعود ساملًا غامنًا.
كما نوه بأن ترس���يخ ثقافة احلج من األدوار واملسؤوليات التكاملية بني جميع 
القطاع���ات التي تتش���رف بخدمة حجاج بيت الله احل���رام، ابتداء من برامج 
التوعي���ة الدينية الت���ي تقدم له في باده عن رحلة احل���ج، وتوصيف األماكن 
املقدس���ة للحج���اج والبيئة التي س���يعيش فيها، مع إيض���اح مواقيت احلج 
وتواريخ آليات التنقل من مشعر آلخر، وما هي الواجبات والسنن واحملظورات 
الت���ي على احلاج أن يتعرف عليها حت���ى ال يقع في أي محظور، إضافة إلى 
التعليم���ات واملعلومات التي جتعله حاجًا نظاميًا، والتي من ضمنها املعلومات 
اخلاصة عن مؤسس���ات احلج ف���ي باد احلرمني ودور ومس���ؤولية كل منها، 
وم���ا هو الواج���ب عليه جتاهها، حيث إن كًا منها مس���ؤول عن تقدمي خدمة 
أو خدمات معينة له في حدود مس���ؤوليتها ومكان أدائها، وذلك من منطلق أن 

املعرفة املسبقة هي جزء من ثقافة احلج.
وأوض���ح املتحدث أن ذلك يتضح من املهام واملس���ؤوليات امللقاة على عاتقها 
ْعلُوَماٌت َفَمن  جُّ أَْشُهٌر مَّ كل بحسب موقعه ومهامه، لقوله سبحانه وتعالى )اْلَ
���جِّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن  جَّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُس���وَق َوالَ ِجَداَل ِف اْلَ َف���َرَض ِفيِهنَّ اْلَ
اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا أُْوِلي األَلْبَاِب( اآلية  ُدواْ َفِإنَّ َخيَْر الزَّ ُ َوتََزوَّ َخيٍْر يَْعلَْمُه اللهّ
)197( من س���ورة البقرة.. مشيرًا إلى أنه لعل التزود بتلك املعلومات سيكون 
من الزاد الذي يتزود به احلاج ليصل إلى التقوى أثناء أدائه لفريضة احلج.

ولتحقيق هذه الثقافة بشكلها املطلوب، أكد احملاضر على أنه البد من التكامل 
في املس���ؤوليات واملهام بني اجلهات ذات العاقة التي لها شرف إعانة احلاج 
في أداء هذه الفريضة، بحيث تؤدي كل جهة الدور املطلوب منها في التوعية 
عن اجلزئية التي تقع حتت مس���ؤوليتها، وأن حتاول أن توصلها للحاج عبر 
القنوات املتاحة لذلك، وحتى ال يكون هناك تداخل في املسؤوليات أو تواكل. 
وأش���ار إلى أن هذه اجلهات هي: )وزارة احلج والعمرة - وزارات الش���ؤون 
اإلسامية بالدول اإلسامية - وزارة اإلعام باململكة - مكاتب شؤون احلجاج 
)بعثات احلج س���ابقًا( - منظمو قدوم احلجاج: )الش���ركات واجلمعيات التي 

تنظم قدوم احلجاج من بادهم(، ومؤسسات الطوافة.

لمحة تاريخية 
وانتقل املتحدث املطوف األس���تاذ عبدالواحد س���يف الدي���ن إلى إعطاء حملة 



التعريف ببعض 
المصطلحات المهمة 

مثل القدوم والتصعيد 
والنفرة والتفويج لمنشأة 

الجمرات والتفويج
 بعد الحج
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بتاريخ 1408/09/25ه�.
وأش���ار إلى أن مؤسس���ات احلج في باد احلرمني الي���وم - وعبر مواقعها 
اإللكتروني���ة – قد قامت بإعداد املادة الثقافي���ة الثرية باملعلومات عن احلج 
وثقافته، لتكون متاحة لكل شخص في أرجاء املعمورة ليتم تزويده مبا يحتاج 
أن يتعرف عليه عن ش���ؤون احلج وخدماته وتعليماته، وذلك للراغبني من أي 
جنس أو مستوى ثقافي، مع االستعداد التام لإلجابة عن أي استفسار يرد 
إليها، وفتح قنوات للتواصل املباشر مع كل من يرغب في أداء هذه الفريضة، 
أو التع���رف على أي معلومة عن احلج وخدماته، معززة ثقافة احلج 
بهذا التواصل، مؤكدًا في ورقة عمله أن التواصل املباش���ر 
مع احلجاج له دور حيوي في ترسيخ ثقافة احلج، وذلك 
من خال التفاعل اإليجابي من تلك املؤسس���ات ومن 
ميثلهم، لتق���دمي كل عون ومس���اعدة عند وصولهم 
إلى منافذ القدوم للمملكة، حيث إن تلك املؤسسات 
مسؤولة عن خدماتهم، ويجدون منها حسن املعاملة 
والترحي���ب، ويقفون على حرصه���ا على بذل العون 
واملس���اعدة لهم، مم���ا ميكنهم من التف���رغ للعبادة 
والتق���رب إلى الله عز وجل، وحت���ى االنتهاء من جميع 
مناسكهم، وحيث إن احلاج الذي يؤدي فريضته هذا العام 
بيس���ر وسهولة، س���يكون هو وس���يلة التواصل األولى إلخوانه 
وجماعت���ه الذين يرغبون في أداء الفريضة في الق���ادم من األعوام، وذلك 
عندما يروي لهم عن رحلته تلك، وما عايشه من مواقف، مساهمًا في إثرائهم 
بجرعة من ثقافة احلج، مشيرًا إلى أن هناك بعض العوائق التي تنحصر في:
ضع���ف اهتمام بعض مكاتب ش���ؤون احلج���اج مبا يت���م إباغهم به من 

تعليمات، وعدم تزويد احلجاج القادمني عن طريقهم بها.
تغير املس���ؤولني الذين يتم التنس���يق والتنظيم معهم خال اإلعداد ملوسم 
احلج، مبس���ؤولني من غير ذوي اخلبرة أو املعرفة، وذلك قبيل موسم احلج 

بفترة قصيرة.

باالبتعاد عن أماكن االزدحام ما أمكن ذلك.
إيضاح مخاطر الصعود على ظهر احلافات عند التنقل بني املش���اعر، 	•

وحث احلجاج على الصبر طلبًا لأجر.
أهمية احملافظة على اخليام املطورة في مشعر منى وعدم إتافها بالقطع 	•

أو الكتابة عليها.
وضع النفايات في أوعيتها حفاظًا على النظافة العامة.	•
عدم الطبخ في مداخل املساكن أو املخيمات أو الشوارع.	•
ع���دم التجمهر أمام املخيمات أو في الش���وارع وإرباك حركة املرور أو 	•

املشاة.
أهمية لبس سوار املعصم وحمل بطاقة التعريف.	•
إيضاح تواريخ القدوم واملغادرة للحاج، وآلية نقل األمتعة.	•
توضيح أن احلاج سيتحمل تكاليف حمل ونقل األمتعة الزائدة.	•
إيضاح تواريخ الصعود إلى املش���اعر، وما يج���ب أن يفعله احلاج قبل 	•

ذلك، وما ميكن أن يأخذه معه.
التأكيد على أن اجلهة املصرحة فقط لبيع سندات الهدي واألضاحي هي 	•

البنك اإلسامي للتنمية.
التنبيه على عدم حمل مواد حادة عند مغادرتهم، حتى ال يتسبب ذلك في 	•

تأخير إجراءات سفرهم.
العودة بسامة الله لبادهم بعد أدائهم الفريضة مباشرة، حيث إن البقاء 	•

في اململكة ممنوع بعد احلج.
التعاون مع مسؤولي مجموعة اخلدمة التي تتشرف بخدمتهم، كونهم قد 	•

مت تعيينهم خلدمتهم، وفقًا لأنظمة والتعليمات.

إضاءة سريعة
ثم انتقل لتوضيح تواريخ إنش���اء مؤسسات أرباب الطوائف، وذكر أنها قد 

ُأنشئت على النحو التالي:
مكتب الوكاء املوحد بجدة، بالقرار رقم: 625/ق/ م، بتاريخ 	•

1395/08/07ه�.
املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي 	•

أوروبا وأمريكا وأستراليا، بالقرار رقم: 444/ق/ 
م، بتاريخ: 1402/11/18ه�.

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج إيران، بالقرار 	•
رقم: 363/ ق/ م، بتاريخ:1403/09/14ه�.

مكت���ب الزمازمة املوحد مبك���ة املكرمة، بالقرار 	•
رقم: 367/ق/م، بتاريخ 1403/09/21ه�.

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا، 	•
بالقرار رقم: 377/ ق/م، بتاريخ 1403/09/25ه�.

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول اإلفريقية غير العربية، 	•
بالقرار رقم: 124/ق/م، بتاريخ 1404/05/03ه�.

املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب ش���رق آسيا، بالقرار رقم: 	•
125/ق/م، بتاريخ 1404/05/03ه�.

املؤسسة األهلية لأدالء باملدينة املنورة، بالقرار رقم: 324/ق/م، بتاريخ 	•
1405/08/05ه�.

املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول العربية، بالقرار رقم: 325/ق/م، 	•
بتاريخ 1405/08/05ه�.

الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، بالقرار رقم: 266/ ق/م، 	•

المطوف عبدالواحد بن برهان سيف الدين



دراسات
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يتناسب مع ظروف الزمان واملكان واإلمكانات.
تقومي اخلدمات ورفع مستوى السالمة لضيوف الرحمن.	•

وميكن تقس���يم أهم نتائج الدراس���ة التي قام بها معهد خادم 
احلرمني الش���ريفني ألبحاث احل���ج والعمرة، لقي���اس الطاقة 

االستيعابية للحجاج على أربع مراحل، كالتالي:
املرحلة األولى وتش���مل جمع املصادر عبر 8 مراحل فرعية، 

تتمثل في:
1ـ وزارة احلج:

حتديد نسبة احلجاج للدول.	•
توقيع العقود مع البعثات والشركات السياحية.	•
إصدار التأشيرات عبر وزارة اخلارجية.	•

2ـ السفارة السعودية:
استكمال األوراق املطلوبة.	•
إنهاء جميع اإلجراءات املطلوبة.	•
إصدار التأشيرة على اجلوازات.	•

قدمها معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج والعمرة

تتميز أبحاث احلج بصعوباتها في أنها تتركز على أيام معدودة 
محددة من العام جلمع املعلومات وإجراء القياس���ات ودراسة 
شرائح متباينة من األجناس واللغات واملستويات، ويبرز عامل 
الوقت في مثل هذه األبحاث والدراسات، فالفرصة ال تتكرر إال 

مرة واحدة في العام.
وقد أفصحت دراس���ة أجريت مؤخرًا ف���ي معهد أبحاث احلج 
والعمرة عن طريقة وآلية احتس���اب الطاقة االستيعابية للحج، 
والتي اعتمدت على دراس���ات س���ابقة للمعه���د وعلى املواقع 
واملصادر الرس���مية، وشملت رؤية إلنش���اء مركز متخصص 
لقي���اس مؤش���رات األداء وبح���وث العمليات لرص���د وقياس 

املؤشرات للخدمات واملرافق وقياس طاقتها االستيعابية.
ومتثلت منهجية الدراس���ة في اكتش���اف احملددات واملقيدات 
لزي���ادة الطاقة االس���تيعابية في احلج، فيم���ا متثلت أهداف 

الدراسة في اآلتي:
إجراء دراس���ة متكاملة للمش���اعر واملراف���ق واخلدمات في 	•

منظومة احلج كافة.
حتديد الطاقة االستيعابية الفعلية للحجاج.	•
وضع إستراتيجيات مقترحة للتدرج بزيادة عدد احلجاج مبا 	•

)4( مراحل لقياس 
الطاقة االستيعابية للحجاج

تسعى المملكة لتوفير األسباب التي تحقق للحجاج والمعتمرين والزوار تأدية مناسكهم بيسر 
وسهولة، وذلك عن طريق البحث العلمي واألساليب العلمية الحديثة، وقد كان إنشاء معهد 

خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى أحد تلك األعمال التي 
خصصت لتطوير الخدمات المؤدية لتيسير المناسك والعناية بالشعائر الدينية عمومًا، من خالل 
تقديم البرامج البحثية واالستشارية والتنفيذية والتدريبية لتطوير منظومة شاملة للحج والعمرة 

والزيارة، وكان من ضمنها الدراسة التي أجراها المعهد مؤخرًا وأفضت إلى إيجاد آلية الحتساب 
الطاقة االستيعابية للحج.

مكة المكرمة: الرفادة
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الترحيل للسكن.	•
حفظ اجلوازات.	•
رصد الوقوعات.	•
جتهيز وسائل النقل.	•
املغادرة ملكة.	•
املغادرة النهائية.	•

8ـ منافذ اخلروج:
استقبال احلجاج.	•
تأكيد املغادرة ووجود الرحالت.	•
تأكيد املغادرة من مكتب الوكالء.	•

املراح���ل  حص���ر  الثانيــة:  املرحلــة 
الرئيس���ية لدورة احلاج عب���ر 6 مراحل 

فرعية وهي:
أثناء وجود احلاج في بلده.	•
منفذ القدوم.	•
املدينة املنورة.	•
مكة املكرمة.	•
املشاعر املقدسة.	•
املغادرة النهائية.	•

املرحلــة الثالثة: دراس���ة اخلدمات املؤثرة بشكل 
مباشر على الطاقة االستيعابية لكل مرحلة.

حصر جميع املراحل.	•
جمع املعلومات.	•
حتديد اجلهات ذات العالقة املباشرة.	•
حتديد طرق تخزينها واستخدامها.	•

املرحلة الرابعة:
حتليل البيانات السابقة واستنتاج املعادالت التابعة 
للمرحلة، واستنتاج الطاقة االستيعابية لكل مرحلة.

جدي���ر بالذك���ر أن معهد خادم احلرمني الش���ريفني 
ألبحاث احل���ج والعمرة يعنى بكل م���ا يخدم احلاج 
والزائر واملعتمر، وتس���تمر أبحاثه ودراس���اته طوال 
العام وتصل هذه الدراسات إلى ذروتها خالل موسمي 
شهر رمضان وشهر ذي احلجة، حيث يتواصل العمل 
على مدار الس���اعة، ويجتهد خالل هذه املواسم على 
اس���تقطاب عدد كبير من الباحثني وطالب اجلامعات 
للمش���اركة في أعمال األبحاث والدراسات املطلوبة، 
كما يعتبر املعهد الرافد الرسمي جللب املعلومات عن 
احلج والعمرة واملشاعر املقدسة واملدينتني املقدستني 

مكة املكرمة واملدينة املنورة.

3ـ منافذ الدخول:
اجلوازات وتسجيل الدخول للمملكة.	•
مكتب الوكالء املوحد.	•
هيئة احلصر والتوزيع.	•
استالم الشيكات.	•
اجلمارك.	•
مؤسسات الطوافة.	•
مشروع إرشاد احلافالت.	•

4ـ مؤسسات الطوافة:
قراءة الباركود حلجاج البر.	•
نقل البيانات.	•
جدول الطيران.	•
توزيع اخليام.	•
النقل والتصعيد.	•

5ـ مجموعة اخلدمات امليدانية:
استقبال احلجاج.	•
رصد الوقوعات.	•
تصعيد املشاعر.	•
إصدار بطاقات.	•
تسكني.	•
املغادرة للمدينة.	•
حتديث البيانات.	•
حفظ اجلوازات.	•
املغادرة النهائية.	•

6ـ املشاعر املقدسة:
جتهيز املخيمات.	•
تسكني احلجاج.	•
طعام وإعاشة.	•
التصعيد لعرفات.	•
النفرة ملزدلفة.	•
التفويج.	•
أيام التشريق.	•
طواف وسعي احلج.	•
رجوع للمجموعات.	•

7ـ مؤسسة األدالء:
استقبال احلجاج.	•

وضع إستراتيجية مقترحة للتدرج بزيادة عدد الحجاج 
بما يتناسب مع ظروف الزمان والمكان واإلمكانات
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السيد محمد مرتضى الزبيدي، من أشهر علماء القرن الثاني عشر الهجري، وأكثرهم إنتاجًا، وما زالت 
كتبه ومؤلفاته تخضع للبحث والتحقيق من قبل الدارس���ن واملهتم���ن باللغة العربية وغيرها من العلوم 

حتى اآلن.
ورغم أنه ليس مكيًا، إال أن إقامته في مكة فترة من الوقت انعكس���ت بظاللها على إنتاجه العلمي، وأثر 
شيوخها في نشأته، فقد ولد أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الزبيدي سنة 1145ه�، مبدينة بلجرام 
في الهند، ونشأ في زبيد باليمن، ومنها رحل إلى احلجاز، حيث أقام في مكة بداية من سنة 1163ه�، 
واستضافه في نفس العام بقرية السالمة بالطائف السيد عبدالرحمن العيدروس، ومكث عنده أكثر من 

ستة أشهر كان فيها معززًا مكرمًا.
وهن���ا تأتي املرحلة املهمة من مراحل حياة الزبيدي، حيث ذك���ر أهلها والقادمن إليها، وترجم لهم في 
معجم شيوخه، فقد ذكر لقاءه بالشيخ إبراهيم بن محمد الريس مؤقت احلرم املكي، وقال عنه: "اجتمعت 
ب���ه في مكة كثيرًا، وأحبني وأعارني م���ن الكتب ما احتجت إليه، وملا وردت إلى مصر كان يكاتبني في 
كل س���نة بلذيذ خطابه"، كما التقى فيها بإبراهيم املنوفي وس���ماه أديب احلجاز. وتعرف فيها على بدر 
الدين خوج، واألديب املكي الشريف باز بن شبير النموي، وقابل علي بن تاج الدين القلعي ووصفه بأنه 

أعجوبة الزمان في األدب، وغير هؤالء، ممن كان لهم األثر الكبير في تكوين حصيلته العلمية.
والواقع أن الش���يخ محمد مرتضى الزبيدي أعطى من خالل معجم ش���يوخه، صورة رائعة ومشرقة عن 
الوض���ع األدبي والثقاف���ي والعلمي في مكة، ومقدار اهتمام العلماء املكي���ن بالقادمن من طلبة العلم، 
وحفاوتهم بهم، ومؤازرتهم ومس���اعدتهم، وتوجيههم ونصحهم، ب���ل إن خروجه إلى مصر وإقامته فيها 
كان بتوجيه من السيد عبدالرحمن العيدروس الذي سبق ذكره، كما أشار إلى ذلك في معجم شيوخه.
وكان للمجتمع احلجازي تأثير واضح على محمد مرتضى حتى في لباس���ه، فقد ظل محتفظًا بلباس���ه 
املكي حتى وفاته سنة 1205ه�، لذا جند عبدالرحمن اجلبرتي يقول في تاريخه عجائب اآلثار: "كان يعتم 
مثل أهل مكة، عمامة منحرفة )مائلة( بشاش أبيض، ولها عذبة مرخية على قفاه، ولها حبكة وشراريب 
حرير، وطرفها اآلخر داخل طي العمامة، وبعض أطرافها ظاهر". كانت حياته حافلة بالعطاء والتأليف، 

واللقاءات العلمية، واحللقات الدراسية، ترك أكثر من مائة مؤلف في األدب واللغة والتراجم والفقه.
ويعد كتاب تاج العروس من جواهر القاموس، والذي استدرك وأكمل به الزبيدي كتاب القاموس احمليط 
للفيروزآبادي أهم وأشهر مؤلفاته، وقد أمته في سنوات عدة، وانتهى منه 1181ه�، وبعد أن أكمله جمع 
طالب العلم، واحتفل بهذا اإلجناز، وأولم لهم وليمة، وألهمية الكتاب اش���تراه منه محمد بك أبوالذهب 
مبائة ألف درهم فضي ليضعه في مكتبة اجلامع املعروف به بالقرب من جامع األزهر، كما استنس���خ 

منه نسخة ملك املغرب، وسلطان دارفور، واخلليفة العثماني.
والالفت في كتاب تاج العروس أن الفترة التي قضاها محمد مرتضى الزبيدي في مكة، أثرت فيه تأثيرًا 
واضحًا، كما تعطي داللة واضحة على اختالطه مبعظم الطبقات في مدن احلجاز، حيث أورد كثيرًا من 
الكلمات الدارجة في مكة خاصة واحلجاز عامة، فمثاًل جنده يقول عن )القيلة( "بالفتح هي محتفل الناس 
ف���ي نصف النهار"، وكان���ت القيلة في مكة املكرمة هي عنوان التواص���ل االجتماعي، وتبادل الزيارات 
بن العوائل في البيوت، كما كانت هي عنوان الترفيه على مس���توى املجموعات واألصدقاء )البش���ك(، 
خصوص���ًا عند اعتدال اجلو، وفي مواس���م األمطار، حيث يخرج الرجال إل���ى الضواحي واألطراف، 
مصطحبن ما يلزمهم، من طعام ونحوه، وتبدأ القيلة في العادة من أذان الظهر، إذا كانت على مستوى 
العوائل في البيوت، ومتتد حتى أذان املغرب، ورمبا قبله أو بعده بقليل، أما في حالة اخلروج إلى أطراف 

مكة، فتبدأ من وقت الضحى، ومتتد حتى املغرب.
بة، ألنها تعمل على شكل البطة من احليوان"، والبطة هي إناء  ويقول عن )البطة(، "هي بلغة أهل مكة الدَّ
كبير يستخدم في املناسبات واملقاهي لغلي املاء، وله صنبور من أسفله لصب املاء، ولم يعد مستخدمًا 
حاليًا إال في حدود ضيقة جدًا.. ويقول: "أهل مكة يقولون أوحش���تنا، وقد أوحشت الرجل فاستوحش، 
مبعنى تش���وق". وقال عن الفوقاني: "وهو لباس كان معروفًا في مكة يلبس فوق املالبس: مكية مولدة". 
واألمثلة في القاموس أكثر من أن حتصر، ولالس���تزادة في هذا اجلانب هناك رسالة ماجستير للباحث 
أحم���د رزق الس���واحلي بعنوان: لهجة احلجاز في تاج العروس، وق���د حتصل عليها من جامعة األزهر 

سنة 1407ه�/1988م.

نقاًل عن جريدة )مكة( األربعاء 4 شعبان 1437هـ املوافق 11 مايو 2016

مقـــــــال

حسام عبدالعزيز مكاوي
makkawi@makkahnp.com

*  باحث يف تاريخ مكة املكرمة

صاحب تاج العروس..
سكن مكة وتأثر بلغة أهلها



مشروعات

 )درب المشاعر(.. 
همزة وصل بين الحرم الشريف والمشاعر المقدسة

ربط المنطـقة 
المركزية بالمشاعر 

المقدسة بطريق 
يبدأ من مشعر منى 
وينتهي بالمسجد 

الحرام
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يعد مشروع درب المشاعر أحد المشروعات الطموحة لتطوير العاصمة 
المقدسة، كما يعتبر همزة وصل بين الحرم المكي الشريف ومنطقة المشاعر 

المقدسة، ويهدف إلى ربط المنطـقة المركزية بالمشاعر المقدسة بطريق 
واسع وحديث، يبدأ من مشـعر منى مرورًا بحي الششة ومحبس الجن حتى 

المنطقة المركزية بجوار المسجد الحرام، ويشـمل المشروع إنشاء مباٍن فندقية 
ومحطات للنقل، ويشكل أهم الروافد لحركة المشاة ما بين منطقة المشاعر 

المقدسة والحرم المكي الشريف، كما يعتبر الموقع بوابة للمسجد الحرام من 
الجهة الشرقية، وامتدادًا طبيعيًا لمنطقة جسر الجمرات. 

مكة المكرمة: الرفادة



واملشاعر واحلرم بشكل فعال. 
حتس���ني وتطوير الوصلة احلضرية للمش���اة والتي تصل بني املش���اعر 	•

املقدسة في منى والطريق إلى احلرم املكي الشريف. 
توفير خدمات السكن للحجاج واملعتمرين. 	•
تخفيف الضغط على املساكن والنقل واملرافق واخلدمات والبنية التحتية 	•

في املنطقة املركزية. 
توفير مركز لألنشطة احلضرية يخدم املنطقة ومدينة مكة املكرمة ويعمل 	•

بالتكامل مع مس���ار الش���ريان التج���اري الرئيس املقت���رح في منطقة 
العزيزي���ة، ويك���ون متكاماًل معه م���ن حيث املواقف واخلدم���ات والبنية 

التحتية. 
توفير مواقف لسيارات السكان الدائمني واملوسميني.	•

مظهر حضري 
والش���ركة املط���ورة ملش���روع درب املش���اعر التي أس���ندت إليها مهمات 
إنشاء املش���روع وإدارته، ستتولى تطوير منطقة الششة، وحتسني املظهر 
احلضري والتش���كيل العمراني مبا يتماش���ى مع الطاب���ع املعماري املكي 
ملنطقة املش���روع، شريطة أن يكون املش���روع عماًل تطويريًا مميزًا يعطي 
مثااًل يحتذى به في تطوير املش���اريع، ويوفر خدمات الس���كن، واألنشطة 
التجاري���ة، ويعم���ل على تخفيف الضغ���ط على املس���اكن والنقل واملرافق 
واخلدم���ات والبنية التحتية ف���ي املنطقة املركزية، وتوفير مركز لألنش���طة 
احلضرية يعمل بالتكامل مع مس���ار الشريان التجاري الرئيس في منطقة 

يقع املشروع بحي العزيزية على أرض مساحتها 125 ألف متر مربع، تبعد 
عن احلرم الش���ريف مسافة ثالثة آالف متر، وعن اجلمرات مسافة 500م، 
ويحدها من اجلهة الش���مالية طريق امللك فيصل، ومن اجلهة اجلنوبية ممر 
املشاة، ومن اجلهة الش���رقية طريق امللك فيصل وممر املشاة، ومن اجلهة 
الغربية ش���ارع املسجد احلرام، وحتوى نحو 165 عقارًا. ومن املتوقع أن 

يستغرق تنفيذ هذا املشروع عدة سنوات. 
وهذا املش���روع احليوي يع���د األول من نوعه ملعاجلة املناطق العش���وائية 
القريبة من املش���اعر املقدسة، ويعتبر موقعًا مفصليًا ويشكل همزة الوصل 
والرابط بني املش���اعر املقدسة واحلرم املكي الش���ريف، ومن أهم الروافد 
حلركة املش���اة بني منطقة املش���اعر املقدس���ة واملنطقة املركزية، وامتدادًا 
طبيعيًا ملنطقة منش���أة اجلمرات، وميثل البوابة الشرقية للمسجد احلرام. 

كما أن له عدة أهداف من أبرزها:
تطوير املوقع كمركز نقل ترددي متعدد الوسائل، يخدم املشروع واملنطقة 	•

تطوير الموقع كمركز نقل ترددي 
متعدد الوسائل يخدم المشروع 

والمنطقة والمشاعر والحرم 
بشكل فعال 
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تفاهم بني ش���ركة البلد األمني للتنمية والتطوير العمراني وهيئة املس���احة 
اجليولوجية؛ وذلك من أجل تقدمي خدمات استش���ارية وإشرافية وفنية بني 
هيئة املس���احة اجليولوجية السعودية وشركة البلد األمني للتنمية والتطوير 
العمران���ي، انطالقًا من التعاون القائم بني األجهزة احلكومية واس���تمرارًا 
ودعمًا لهذا التع���اون ورغبة من اجلانبني من وقت آلخر في احلصول على 

اخلدمات االستشارية واإلشرافية الفنية لصالح بعض مشروعاتها.

تقدير العقارات 
وق���د انتهت جلنة تقدي���ر العقارات مبكة املكرمة من تقدي���ر العقارات التي 
س���يتم نزعها لصالح مشروع درب املشاعر الذي يهدف إلى تسهيل تنقالت 
احلجاج من منطقة اجلمرات إلى العزيزية واحلرم املكي، وفيما أكمل مطور 
املش���روع التصميمات األولية، انتهت جلنة تقدير العقارات من حتديد سعر 
املتر، وأعلنت الشركة عن بدء استالم صور الصكوك من املواطنني لتطبيق 
"الصك" على الطبيعة. وس���يت����م إزالة 150 عقارًا ملصلحة هذا املشروع. 
وأحملت مصادر مطلعة إلى أن شركتي البلد األمني ودروب للتطوير ستتوليان 
تنفيذ املشروع. علمًا بأنه ستتم إزالة 386 عقارًا تضم الساحات الشمالية 
كمرحلة ثانية، إضافة إلى ضم 341 عقارًا لألنفاق وطرق للمش���اة، إضافة 
إلى بدء أعم���ال اإلزالة جلميع الفنادق واملبان���ي الواقعة بني طريقي الغزة 
املؤدي للحرم الش���ريف وعكس االجتاه، بدءًا بإزالة وهدم فندق الرواس���ي 
املواجه للمس���عى الشريف حتى امتداد منتصف شارع الغزة. والتثمني مت 
عن طريق اللجنة املختصة بتثمني العقارات في مكة املكرمة والتي تضم عدة 

العزيزية ويكون متكاماًل معه، وتوفير مواقف للس���يارات للسكان الدائمني 
واملوس���ميني. وبينت بعض املصادر أن املشروع يحرص على تأمني فرص 
عمل جديدة في املنطقة تدعم السياس���ة احلكومي���ة املتعلقة بإعادة جذب 

السكان الدائمني للمنطقة.
وبعد توقيع اتفاقية املشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 6 مليارات ريال، انطلق 
في منتصف العام 1433ه�، مش���روع تطوير املنطقة العشوائية وحتسني 
الوصلة احلضرية للمش���اة بني مشعر منى والعزيزية والطريق إلى املسجد 

احلرام. 
وأوضح معالي أمني العاصمة املقدس���ة رئيس مجلس إدارة ش���ركة البلد 
األمني أن مش���روع درب املش���اعر يعتبر أول مشروع لشركة البلد األمني 
لتطوير املناطق العش���وائية بالش���راكة مع القطاع اخلاص، وأش���ار إلى 
التوجه املس���تقبلي في تطوير العش���وائيات يهدف إيجاد منوذج فريد من 
التكام���ل بني القطاعني احلكومي واخلاص، ويحفظ حقوق مالك األراضي، 
ويعزز أهداف التنمية، ويكفل للسكان توافر البديل الالئق، ويحقق التوازن 

في التنمية.

نقلة حضارية 
ونّوه بأن هذا املش���روع ميث���ل نقلة حضارية كبرى، ويه���دف إلى تطوير 
املنطقة العشوائية املالصقة ملشعر منى لتحسني املنطقة الواقعة بني ثالوث 
مش���عر منى، ومنطقة العزيزية، واملسجد احلرام، وتقدمي خدمات مساندة: 
)من أس���واق جتارية، وأماكن للصالة، ودورات مياه، ومواقف للس���يارات 
يزي���د عددها عل���ى 3000 موقف، وخدم���ات طبية، وإداري���ة، وحكومية، 
وأهلية(، الفتًا إلى أن املش���روع سيكون منطقة امتصاص وتنظيم حلركة 

قاصدي املسجد احلرام والقادمني منه.
وأوضح أمني العاصمة املقدس���ة، أن منهجية شركة البلد األمني في تطوير 
املنطقة العش���وائية ترمي إلى تقدمي منوذج جديد من التكامل بني القطاع 
احلكوم���ي واخل���اص يحفظ مل���الك األراضي حقوقهم وينم���ي لهم رؤوس 
أموالهم، ويحقق أهداف التنمية، مبينًا أن مش���روع درب املش���اعر يتميز 
بتقدمي خدمات مميزة ملش���عر منى ومنطقة العزيزية، ويكفل للسكان إيجاد 
البدي���ل الالئق، ويحقق التوازن في التنمية املس���تدامة، ويقدم منوذجًا ملا 

تسعى شركة البلد األمني لتحقيقه من مشاريع مميزة في البلد األمني. 
من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة شركة دروب للتطوير العمراني، اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني، 
وسمو ولي ولي العهد، في دفع عجلة التنمية في البالد، وكشف أن مشروع 
درب املش���اعر هو باكورة مش���اريع درب املش���اعر العمراني، وأنه يحقق 
مجموعة من األهداف املشتركة التكاملية بني القطاع اخلاص وشركة البلد 
األم���ني، متمثلة في تطوير املنطقة بش���كل حضاري مميز، وتوفير خدمات 
الس���كن للحجاج واملعتمرين، وإعادة إسكان جزء من السكان املوسميني، 
وتخفيف الضغط على املس���اكن والنقل واملرافق واخلدمات والبنية التحتية 

في املنطقة املركزية، مبا يكفل توفير فرص عمل جديدة في املنطقة. 
وعلى صعيد ذي صلة، ش���هد االجتماع على هامشه توقيع اتفاقية مذكرة 

يعتبر بوابة للحرم من الجهة الشرقية 
وامتدادًا طبيعيًا لمنطقة جسر الجمرات 

تحسين وتطوير الوصلة الحضرية 
للمشاة والتي تصل بين منى والطريق 

إلى الحرم المكي الشريف
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جهات حكومية ومثمنني عقاريني متخصصني. 
وبَيّنت بعض املصادر أن الش���ركة قامت بدراسة اجلدوى 

االقتصادية للمش���روع، والتي انتهت بالتوازي مع سير العمل 
لوضع التصميمات االبتدائية واملعمارية للمشروع عن طريق شركات 

متخصص���ة، والتي بعد االنتهاء منها س���تعرض عل���ى اجلهات املختصة 
للحص���ول على املوافق���ة االبتدائية، ثم تبدأ مرحل���ة التصميمات النهائية 
والهندس���ية والرسومات التنفيذية، تليها أعمال الهدم واإلزالة، ثم األعمال 

اإلنشائية.

مذكرة تفاهم 
وجدير بالذكر أنه - وفي وقت س���ابق - رعى مستش���ار خادم احلرمني 
الش���ريفني أمي���ر منطقة مكة املكرم���ة رئيس هيئة تطوي���ر مكة املكرمة 
واملش���اعر املقدس���ة رئيس اللجن���ة التنفيذية ملش���روع معاجلة وتطوير 
األحياء العش���وائية مبنطقة مكة املكرمة رئيس اللجنة التنفيذية ملشروع 

إعمار مكة املكرمة، صاحب الس���مو امللكي األمير 
خال���د الفيصل بن عبدالعزيز توقي���ع مذكرة التفاهم 
بني ش���ركة البلد األمني وشركة دروب للتطوير العمراني 
لتطوي���ر مش���روع درب املش���اعر، حيث قام أم���ني العاصمة 
املقدس���ة رئيس مجلس إدارة ش���ركة البل���د األمني للتنمي���ة والتطوير 
العمراني، بتوقيع مذكرة التفاهم مع رئيس مجلس إدارة ش���ركة دروب 
للتطوير العمراني، حيث يعد مش���روع درب املشاعر الواقع على شارع 
املسجد احلرام أول مشروع مشترك لشركة البلد األمني لتطوير املناطق 
العشوائية بالشراكة مع القطاع اخلاص، فيما تقوم فكرة املشروع على 
تطوير املنطقة العش���وائية املالصقة ملشعر منى بغرض حتسني النفاذية 
بني مش���عر منى ومنطقة العزيزية وتقدمي خدمات مس���اندة ملشعر منى، 

وميثل قيمة مضافة للمنطقة. 
وشدد أمير منطقة مكة املكرمة على ضرورة التقيد باجلداول الزمنية إلنقاذ 
املش���اريع التطويري���ة العمالقة. كما أكد خالل ترؤس���ه إحدى اجتماعات 
اللجنة التحضيرية لهيئة تطوير مكة املكرمة واملش���اعر املقدس���ة، العناية 
واالهتم���ام الكبيرين والدعم منقطع النظير الذي توليه احلكومة الرش���يدة 
بقيادة خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز وولي عهده 
األمني وولي ولي العهد ملش���روع املل���ك عبدالله بن عبدالعزيز إلعمار مكة، 
مبينًا أن العاصمة املقدس���ة على موعد مع النقلة احلضارية الكبرى التي 
يحققها املشروع بالتكامل والتوازن التنموي بني تطوير مدينة مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة واملنطقة املركزية احمليطة باحلرم املكي الشريف.

تحسين المظهر الحضري والتشكيل 
العمراني بما يتماشى مع الطابع 

المعماري المكي لمنطقة المشروع

يعتبر موقعًا 
مفصليًا ويعد األول 
من نوعه لمعالجة 

العشوائيات القريبة 
من المشاعر

 المقدسة
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رحلة ورحالة

يستعرض هذا السفر التاريخي والوثائقي العتيق، تفاصيل رحلة حج العالم الهندي والرّحالة الشهير “عبدالماجد 
الدريابادي”، والتي كتبها بعنوان: )سفرنامة حجاز(، وهو من إعداد الباحث والمؤرخ األستاذ الدكتور سمير عبدالحميد 

إبراهيم نوح، الذي بذل جهودًا مقدرة لترجمة هذه الرحلة إلى اللغة العربية، ووضع هذا العالم في مصاف علماء الهند 
وأدبائها، أمثال: )شبلي النعماني، ومحمد إقبال، ومحمد على جوهر، وأبى الكالم آزاد، وسيد سليمان الندوي(، وكل من 

له دور ملموس، وفضل كبير – بعد فضل اهلل سبحانه وتعالى - في إيجاد اليقظة بين المسلمين” في القارة الهندية. 

الرفادة: جدة

يصف رحلة العالم الهندي )الدريابادي ( لألراضي المقدسة

ولـــد الرحالـــة – الدريابادى – فى – دريا آباد - الهندية في شـــعبان من عام 1310هـ، وتلقى 
تعليمه النظامي بها، ونال الدرجة اجلامعية عام 1331هـ، واشتهر بعد عمله في الصحافة كاتبًا 
ورئيـــس حترير للعديد من الصحـــف باألوردية، وكتب في العديد مـــن الدوريات باإلجنليزية في 
بالده وفي بريطانيا، ثم تولى عام 1344هـ - 1925م إصدار جريدته “سج” وهي تعني باألردية 

“صدق” وجعل شعارها اآلية الكرمية: )والذى جاء بالّصدق وصّدق به أولئك هم املتقون(.. 

مشاهد ومحطات
بعد عشـــر سنوات شغل الرّحالة والعالم الهندي الشهير الدريابادي التأليف عن مواصلة إصدار 
هـــذه اجلريدة، ثم عاود إصدارها باســـم: "صدق جديـــد". كما ألّف في العديـــد من املجاالت، 
وبخاصـــة في مجال تفســـير معاني القرآن الكرمي، وكان تفســـيره باإلجنليزيـــة األول من نوعه، 
وكتب أبحاثًا في علم النفس، وبشـــرية األنبياء في القـــرآن الكرمي، وقصص وقضايا، وحضارة 
اإلسالم تتحدث، وتاريخ األخالق عند الغرب، وأربعني حديثًا وغيرها، وكانت وفاته عام 1397هـ 

- 1977م، ودفن في مسقط رأسه - دريا أباد.
ويصـــف في هـــذا املؤلف رحلة حجه إلى البيت العتيق وصفًا دقيقـــًا، وحرص على تدوين جميع 

املشاهد واحملطات التي وقف عندها. 

سفرنامة حجاز.. 
رحلة حج قبل أكثر من )90( عامًا

جهز لنا مطوفنا 
ثمانية ِجَمال 

بشقادفها وتوجهت 
بنا قافلتنا يوم 

“التروية” إلى منى 

الكتاب: سفرنامة حجاز
تأليف: عبداملاجد الدريابادي
تقدمي: سيد سليمان الندوي

ترجمة: أ.د. سمير عبداحلميد نوح
الناشر: املجلس األعلى للثقافة - املشروع القومي 

للترجمة - الكتاب رقم 642 – 
الطبعة: ط أولى عام 2004م – القاهرة. 
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وبعد زيارة املدينة املنورة ومكة املكرمة وأداء مناسك احلج، بدأت رحلة عودته 
إلى بـــالده عن طريق جدة، واصفـــًا ما اكتنفها من صعوبة وســـائل التنقل 
إلى جدة، وبعد طواف الوداع غادر بالســـيارة يـــوم 25 مايو، ووصف رحلة 
عودتـــه بقوله: "وقضينا يـــوم 17 من ذي احلجة في لقـــاء األحباب، وترتيب 

متاع السفر، وشـــراء بعض األغراض، وقراءة البريد الذي وصل 
بعضه وتأخر بعضه، ثم ركبنا ســـفينة – رحمانى - يوم 18 

مـــن ذي احلجـــة - 27 مايو، عائدين إلـــى بالدنا.. وقّل 
شـــعورنا ونحن منخر عباب البحـــر بالرهبة منه، رمبا 
كان هذا ببركة احلج، ورمبا بســـبب تعودنا عليه، وكان 
شـــوقنا للعودة إلى الوطن غالبًا على القلوب".. وظهرت 
لركاب الســـفينة مســـاء 5 يونيو أنوار مدينة بومباي، 

وأرست في املساء الســـفينة مراسيها في امليناء، ونزل 
منها احلجاج، ومضى كل إلى حال سبيله حامدًا شاكرًا.

عـــرّج الرحالة لتوضيح مراحـــل التخطيط لرحلته هذه، حيث 
عقـــد الرحالة النية على أداء الفريضـــة في عام 1347 هجرية - 

مارس 1929م، وذلك من بدايتها كفكرة، وأخذ األســـباب الالزمة لتنفيذها، 
وحيث جرت العادة في شـــبه القارة الهندية، ببدء اســـتعدادات احلج من عيد 
الفطر املبارك، "وإن شاء الله سيكون خروجى من البيت في غرة شوال، وآخذ 

القطـــار ليلة الثالث منه من – لكناو - إلـــى – بومباي، حيث يتوقع وصولي 
إليها يوم اخلامس من شوال، ومنه عزمت على السفر على أول سفينة مبحرة 
إلى الديار املقدسة". وفى مفتتح رحلته، قام بنصح جميع املسافرين إلى احلج 
بأن يعتبروا هذه الرحلة منوذجًا لســـفرة اآلخـــرة، وأن يتزودوا بزاد التقوى، 
امتثااًل ألمر الله تعالى وأن يتصوروا لباسه اإلحرام )كفنًا(، وأن 
يطلب من كل من له عالقة معه أن يسامحه على ما قد يكون 

قد بدر منه من أخطاء نحوه.
فـــودع أهله، واســـتقل القطار من محطـــة )بهوبال(، 
فتحرك به مساء يوم 15 مارس - كما قدر ذلك سلفًا 
- فوصـــل في يوم 17 منه إلى محطة مدينة بومباى، 
التي لم ترق له ولم تعجبه، فنعتها بـ )اليأجوجية(، ملا 
يحـــدث فيها من عويل وصياح وصـــراخ من الصباح 
حتى املســـاء، ووصفهـــا بقوله: "ولم تكن هـــذه املدينة 
بالسهلة للجهلة من الناس، ال أعنى األميني من أهل القرى، 
فـــإن أفضل متعلم إن لم يكن لديه صديق أو أحد املعارف، فإنه 
يضيع ويتيه فيها". ومن احملطة أخذه الشيخ العالمة شوكت علي إلى دار 

اخلالفة، التي كانت تقع في مكان يدعى جاذبة األرواح". 
فقـــام بتحديد رفاقه في الســـفر، ممن سيشـــترك معهم في املنـــام والطعام 

بلبس اإلحرام 
ذابت الفوارق

 بين الحجاج
 والجميع
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السفينة من احلجاج، وعّدد فئاتهم، والحظ أنهم من البنغال الشرقي، وبيهار، 
وم���ن مقاطعة يو بى، ومن مالبار، ومن الكج���رات، ومن بومباي، وقال إنهم 
ميثلون األقوياء األثرياء، كما الحظ أن الغالبية من املساكني، من كبار السن، 
وهم العجائز، واملرضى، األميني ممن ال مكانة لهم وال منصب في مجتمعهم، 

متسائاًل: "هل حج بيت الله هو الفرض الذي تبقى على هؤالء املساكني"؟.
وس���بق ركوب احلجاج، إج���راءات تطعيمهم من األوبئة التي كانت س���ائدة 
ف���ي ذاك الوقت، فت���م رش البودرة املطهرة على كل ح���اج، ووقفوهم جميعًا، 
عوامهم وس���راتهم حيارى حتت لهيب الش���مس، مضطربني قلقني، يتمايلون 
ميينًا وش���مااًل طبقًا حلركة التدافع، والنس���اء املسكينات حالهن حال، ورأى 
الرحالة في هذا عقابًا للحاج املس���افر في س���بيل الله، ولو كان مسافرًا في 
رأيه ألوروبا، ولغرض سياحي، ملا تعرض ملا تعرض له ركاب سفينة احلجاج 
"وانتهين���ا من معركة رش البودرة، ودخلن���ا غرفة املعاينة الطبية، وهو ما يتم 

بشكل صوري، يقيسون النبض، وتنتهي املعاينة في ظرف ثانيتني"..
ووص���ف أول ليلة ويوم له في ع���رض البحر بقوله: "حملن���ا معنا الكثير من 
الليمون املجفف لنتجنب مشكلة دوار البحر، والبعض حمل معه التمر الهندي، 
واملع���روف أن معظم املواد احلمضية مفيدة في هذا، وخفف من حاالت دوار 
البحر هدوء البحر في هذا الوقت من العام، نظرُت في الصباح فإذا املاء من 
حولي، وفى كل اجتاه، على مّد البصر، واس���تمر األمر أيامًا وليالي، أسبوع 
كامل لم نر فيه أثرًا لليابس���ة، تصاب العيون بالتعب وهي تنظر، وتنظر إلى 
احملي���ط، الذي يبدو بال نهاية، حتى إذا تراءت لنا جزيرة كمران من 
بعيد، وجدت العيون في أشد الشوق لرؤية اليابسة والعمران.

بلوغ الميقات
وفي الس���ابع م���ن أبريل ح���اذت الباخ���رة "يلملم" 
ميقات أهل الهند: "وال تس���أل عن السرور الذي عّم 
احلجاج، وبدأ احلجاج في لبس اإلحرام، والتلبية"، 
وباإلح���رام ذاب���ت الف���وارق، قطعتان م���ن قماش 
على جس���د كل حاج، فهذا ليس قص���ر نائب امللك، 
وهذه ليس���ت مأدبة صاح���ب الفخامة، هنا ال ضرورة 
ملالبس السهرة الكاملة، وال حاجة للسيدات للبس فستان 
الس���هرة، اجلميع هنا ف���ي حضرة الله، كباره���م وصغارهم، 
أغنياؤهم وفقراؤهم، أرواح اجلميع وحياتهم على حد س���واء. مضيفًا في 
وصف هذا املشهد: "إن عجائب دخول هذا البالط، وتفرده واختالفه عن بقية 
البالطات، إن الدخول إليه ال يكون حسب ما يضعه الناس على رؤوسهم من 
بة، فالعزة هنا ليس���ت في اللباس الزاهي البراق، املطلوب لدخول  أغطية ُمذهَّ

هذا البالط: من يرتدي كفنه، قطعتني من قماش غير مخيطتني".
ووصلت الباخرة إلى شاطئ جدة بتاريخ 8 أبريل من العام 1347ه�، ووصف 
ج���دة بقوله: "بدت مبانيه���ا تظهر لنا، مع أننا كنا نبع���د عنها بثالثة أميال، 

والشراب والسفر، معلاًل ذلك بأن رفقة احلج حتتاج إلى تدقيق ومتحيص، فقد 
ينفرط عقد الصداقة بني أصدقاء العمر في السفر. قائاًل في هذا اخلصوص: 
"إن احلج وس���فر احلج مجاهدة مبعناها الصحيح، كما أن العبد خالله يتعلم 
معنى العبودية لله. فمن معجزات احلج أن املرء وإرادته على فعل شيء تتحطم 

حينًا بعد حني، وال يس���لم أي برنامج مهم���ا روعيت دقته من التغيير 
واالرتب���اك"، وهذا ما ح���دث بالفعل، فلم يجد س���فينة جيدة 

تس���افر في املوعد الذي قّدره، ف���كان عليه أن يتأخر عن 
ذلك، واستغرق هذا التأخير 12 يومًا، مكثها في مدينة 

مومباي، بس���بب تأخير مواعيد إقالع الس���فينة مرة 
بعد أخرى، ثم أنهى قطع تذاكر الرحلة على الباخرة، 

وأكمل شراء مؤونته وما خّف من مستلزماته.

رحلة الباخرة
وواجه���ت الرحالة مش���كلة أين يحفظ ه���و وأمثاله من 

املسافرين أموالهم خالل رحلة احلج؟ فوجد الوكاالت املالية 
التي تس���تلم من احلاج ماله في بلده، ويتس���لمه من وكيلها في 

احلجاز، فقال في هذا الصدد: "فس���لمنا مبلغًا من املال للشيخ إبراهيم 
عبدالله الفض���ل النجدي األصل، وهو من خاصة املقربني للس���لطان - ابن 

سعود - على أن نتسلمه في جدة من أخيه عبدالرحمن الفضل".
وتقرر س���فر باخرة احلجاج وعليها الرحالة ورفاق���ه يوم 28 مارس، فتحول 
يأس احلجاج إلى فرح وسعادة، فاستقر على ظهر السفينة نحو 1500 حاج، 
كان عليهم مس���ك أنفسهم، وعدم قضاء حاجتهم لتسع ساعات أخرى، وذلك 
قبل أن تتحرك الس���فينة، وتفت���ح املراحيض لهم. وجال بنظره في ركاب هذه 

ألّف في العديد من المجاالت وبخاصة في 
مجال تفسير معاني القرآن الكريم وكان 

تفسيره باإلنجليزية األول من نوعه

اآلالف يسافرون 
على ظهور الِجَمال

 إلى مكة والبعض 
يمشي على 

قدميه 
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وكان الوضع هنا يختلف عن ميناء بومباي، فليس في جدة رصيف تقف عنده 
الســـفينة، وكانت السفينة عاملًا عجيبًا، كٌل يقول: نفسي نفسي، وكل ناحية من 
السفينة حتولت إلى محشر للفوضى، يا خسارة، هذه هي حال من سافر ليتعلم 
درس اإليثار، وإنكار الذات، إنهم يواجهون في سفرهم هذا، مثل هذه املواقف 
ليتعلموا الصبر وضبط النفس". وبعد أن أنهى إجراءات نزوله، وعنّي ملســـؤولي 
احلج أن مطوفه هو: عبدالقادر إسكندر، رحب به صالح بسيوني وكيل املطوف 
الـــذي أخـــذه ورفاقه إلى منزله بجدة، وخالل األيام التـــي قضاها، نقل وصفًا 
جلدة، وســـكانها وأســـواقها العامرة، وكان ممن زار األفندي محمد نصيف، 
ووصف هذه الزيارة: "الذي رحب بنا وأكرمنا كرمًا حجازيًا، وألن غرفنا لم تكن 
مريحة، فقد طلبنا من الشيخ محمد نصيف أن نقضي عنده الليل، حيث الهواء 
الطلق واألرائك املريحة، فســـمح لنـــا، متلطفًا علينا بكرمه، فقضينا عنده ليلتنا 

في راحة تامة، شاكرين له كرمه، حامدين له فضله".
توقفت الســـيارة في ذي احلليفة، ومنها أحرم ركابهـــا "اإلحرام مبثابة ارتداء 
الكفن، وعلى اإلنســـان بعد ارتدائه أن يعتبر نفســـه ميتًا.... فأحرمت متمتعًا" 
وتتالت عليه خواطر احلج في املاضي، وما فيه من مشقة "واليوم تهيأت السبل 
بوســـائل الراحـــة، ولم يعد أحد يخشـــى مخاطر الطريـــق، وانفالت األمن، ال 
يخشـــى أحد أن يســـلبه أحد، واجلو في شـــهر – مايو - حّره شديد، طريق 

القوافل مير مســـتقيمًا من املدينة إلى مكة، لكن طريق الســـيارات البد من 
مروره بجدة، حيث تقطعه الســـيارة في 40- 45 ساعة، ويا لشدة العطش 
في الطريق، نتحســـر على ماء املدينة املنورة الزالل، والسيارة تهزنا ميينًا 
وشـــمااًل، نخضع ألوامر قائدها، كمـــا كان احلاج من قبلنا يخضع ألوامر 

حادي اجِلَمال".

في رحاب أم القرى
وفى جدة كان عليه وعلى رفاقه قضاء ليلتهم، وفي اليوم التالي بدأوا ترتيب 
رحلتهم إلى مكة املكرمة والتي متت بالســـيارة يوم السادس من ذي احلجة 
فوصلتها بعد ثالث ساعات "والعجيب أن اجلميع ال يسافرون بالسيارات، 
فهناك اآلالف يســـافرون على ظهور اجِلَمال، والبعض ميشي على قدميه، 
فيا لســـعادة هؤالء بهمتهم العالية".. وصف مشاعره بقوله: "كانت جاذبية 
الرحمة والفضل تشـــدنا إلى هذه البقعة، التي ذكرُت آداب وشروط الدخول 
إليهـــا.... من تلك اآلداب: الدخول إليها محرمـــًا، والدخول إليها كما كان 
يفعـــل األنبياء: ُحفـــاًة"، وفي مكة املكرمة كان ُنـــزل  الدريابادي في رباط 
حيدر أباد باملسفلة. وبعد أن استقر في سكنه، توجه من فوره إلى املسجد 
احلـــرام، واخلواطر تتنازعه "زحام األماني، واختالط األمنيات، وصراعها، 
ثـــم الهيبة واخلوف واالضطراب، ونحن متجهون إلـــى بالط العلىِّ القدير، 
وشعور الرهبة يزداد حلظة بعد أخرى، إلى أين؟ وبأي جبني سودته الذنوب 

أسجد؟ كيف يتقدم هذا القدم النجس ليطأ هذه األرض الطاهرة".
وعندما دخل من باب الســـالم، وصف املشـــهد: "ويقـــع النظر حيث يقع، 
فيتجمـــد وال يتحـــرك، ويبقى محدقًا حيث وقع، كيـــف ميكن تبنّي حاله في 
هذه اللحظة؟ وبأي لفظ ميكن التعبير عنها؟.... الله أكبر: تتجلّى هنا أنوار 

طلبنا من الشيخ محمد نصيف أن نقضي 
عنده الليل حيث الهواء الطلق 
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األرض هـــذا اليوم، اختارها رب العزة لُيعلن منهـــا اكتمال الدين اإللهي" 
وبعـــد أن نقل اآلية الكرمية التي نزلت يوم عرفات: }اليوم أكملت لكم دينكم 
وأمتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلســـالم دينـــًا{، ذكر ما رواه عمر بن 
اخلطاب رضي الله عنه "إنني أتذكر متى نزلت هذه اآلية، كانت ليلة اجلمعة 
– يـــوم عرفة - وكنـــا بصحبته صلى الله عليه وســـلم".. ثم قدم بعضًا مما 
فـــي اآلثار عن هذا اليوم، حيث ُيذّل الشـــيطان وُيحّقر، وحيث تتنزل رحمة 
الله على الواقفني بغير حساب "اليوم يحاول كل إنسان أن ينال نصيبًا من 
رحمة الله التي ال حســـاب لها، ونصيبًا من كرمـــه الذي ال حدود له، وهو 
جالس في ضيافة رب العاملني، يحاول كٌل مناجاة ربه، يدعوه في يوم إجابة 
الدعاء، فكم من املفلســـني يصبحون أثريـــاء هذا اليوم، مما يهبهم الله من 
خزائنه التي ال تنفد". وانتهى يوم عرفة بوصفه: "شـــاهدت أمطار الرحمة، 
ويقول الشـــيوخ إن هذه األمطار دليل القبول، إنه مطر العفو واملغفرة، فكل 
قطرة منه تنزل على اجلســـم كأنها تغسل سواد املعاصي والذنوب". وبعد 
النفـــرة من عرفات توجه الرحالة مع رفاقه إلـــى مزدلفة، وفيها كان املبيت 
والتقاط اجِلَمار للرمي، والوقوف فجرًا عند املشعر احلرام لذكر الله والدعاء، 
ومنه اإلفاضـــة إلى ِمنى: "فوصلناها يوم النحر بعد ســـاعتني ونصف 
الســـاعة" وأكمل بقية النســـك يوم النحر وبقية أيام التشريق 
"وْرمُى اجلمار يكون مشـــيًا، ولكـــن اإلمامني أبى حنيفة 
وأحمد يريان الرمي ركوبًا أفضل". وأفضل الهدي يوم 
النحر اإلبل والبقر، وأقلهـــا املاعز واخلراف، وقبل 
هذا العام كان الذبح في كل مكان "لكن هذا العام 
أنشئ مسلخ خاص للذبح، فصار الناس في مأمن 
مـــن األوبئة". وذهب يوم النحـــر على عربة يجرها 
بغل إلى مكة لطواف اإلفاضة "وكانت أجرتها أربع 
رياالت ســـعودية، وانقلبت بنا في الطريق، وأصيب 
أحدنـــا إصابـــة دامية" وفي العودة إلـــى منى "لم جند 
عربيـــات كافية، فركب بعضنا على  ظهور اجِلَمال واحلمير، 
ولـــم نكد نصل نصف الطريق حتى عانـــد حصان إحدى العربات 
وتوقف عن احلركة، فنزل ركابها يجرون احلصان، الوقت ظهيرة، وأشـــعة 
الشـــمس محرقة، والعرق يغطينا، وهواء ساخن يهب علينا، يبرد أجسامنا 

التي غطاها العرق"..
ووصف وفرة كل املتطلبات املعيشية في منى أيام التشريق، ونشاط احلجاج 
في التزاور، بقوله في هذا الشـــأن: "ويوم التعجـــل بدأت رحلة العودة، ولم 
ينتظر املتعجلـــون وقت الزوال للرمي، فكان التدافـــع حول الرمي أكثر من 
أي وقـــت مضى.... كان احلجاج يتحركون في فوضـــى كبيرة، على طريق 
واحد، األلســـنة تتحرك تنطق مبا تشـــاء، واأليدي أيضًا، والشيء الوحيد 
الـــذي ال يتحرك هو األرجل... اجِلَمال تختلط باجِلمال، والشـــقدف يتعارك 
مع الشـــقدف، والرأس تنطـــح الرأس، واجلمال تصـــرخ بعنف، وأكثر من 
صراخهـــا صراخ ركابها، وقد أصابهم الهلع، وكانت قدرة الله منعت وقوع 

حوادث لله احلمد"..
ثـــم عاد الدريابادي إلـــى نزله في رباط حيدر أباد مبكـــة، يقضى ما تبقى 
لـــه من أيام في الطواف والصالة باملســـجد احلرام، وزيـــارة املآثر الدينية 
والشـــخصيات العلمية والدينية: )مقبرة املعالة، الشـــيخ السنوسي "وكان 
احلديث معه حول ما وصل إليه العالم اإلســـالمي من انحطاط، وما وصل 

إليه املسلمون من انعدام اإلحساس والشعور، ومن عجز وانعدام حيلة".

احلب واجَلمال، الهدوء يعم وينتشر... لقد قرأُت كثيرًا في تفسير قوله تعالى: 
}ومن دخله كان آمنًا{، لكن التفســـير الـــذي أراه أمامي اآلن ثبُُت على لوح 
القلب دون وســـاطة كتاب، تفسير فريد، تفسير عجيب من أعجب التفاسير، 
أصح من كل التفاسير املنقولة واملكتوبة.. جاء في بعض الروايات أن النظر 
إلـــى الكعبة عبادة، وأنه تتنزل على الكعبة كل يوم 120 رحمة منها 60 ملن 

يصلون بها، و40 ملن يطوفون بها، و20 ملن ينظرون إليها"...
ثم حتـــدث عن أهمية الكعبة: بيت الله، وعن بركـــة دعاء أبى األنبياء: }رب 
اجعل هذا بلدًا آمنًا{ ووَصَفها، ووصف احلرم املكي، ومقام إبراهيم، وزمزم، 
وفضائله، والصفا واملروة، واملســـعى وزحام اإلبل والبشـــر والسيارات فيه 
ووصف مكة وسكانها.. "وحوانيت الصرافة كثيرة، واألضواء تتألأل لياًل في 
كل مكان، ومحالت تقدمي الشـــاي والقهوة فـــي كل مكان، وما يلفت النظر 
وجـــود أماكن لبيع العصائر والثلج، وال تشـــعر كأنك في جزيرة العرب، بل 
إنك تســـير في مدينة متحضرة" ثم وهو يستعرض وفرة األشياء، واستشهد 
ن لهم حرمًا آمنًا ُيجبى إليه ثمرات كل شـــيء ِرزقًا  باآلية الكرمية: }أولم مُنكِّ
مـــن لدنـــا...{، - اآلية- وأضاف بقوله: "وكم من مـــرة مّرت علّى هذه اآلية 
فـــي التالوة، ولم يتضح لي مفهومها حتى دخلت إلى مكة، هذا الوادي غير 

ذي زرع، الرمـــال والصخور، التالل والهضاب حتيط به من كل 
ناحية، ال وجود خلضرة، املاء فيه نادر، حرارة اجلو، رياح 

السموم، أشعة الشمس احلارقة، لكن من ناحية أخرى 
جتـــد الفاكهـــة الطازجة بكثرة، جتد املـــوز والبطيخ 
والكمثرى والليمون والبرقوق واملشـــمش والبخاَرى 
طازجة، كل شـــيء من اخلضار والفاكهة متوافر.... 
ميكننـــا أن ندعى أن هذه معجزة خاصة على صدق 

القرآن الكرمي تشاهدها اليوم الدنيا كلها"..

مشاعر الحج 
وبدأ التحرك ملشـــاعر احلج، واالســـتعداد لذلـــك منذ اليوم 

الســـابع من ذي احلجة، للمتمتع "يكون اإلحرام بني ليلة الســـابع 
والثامن، من داخل املســـجد احلرام، بل في احلطيم داخل الكعبة املشـــرفة 
- كما ورد على لســـان موالنا شـــفيع الدين" وجهز له مطوفه ثمانية ِجَمال 
بشقادفها له ولرفاقه "والشقدف مثل السرير الكبير، ميكن لإلنسان متوسط 
احلجـــم أن يرقد فيـــه" وتوجهت بهم قافلتهم يوم الثامـــن "يوم التروية" إلى 
"ِمنى"، ووصف هذه الرحلة: "واســـتغرق حتميل األمتعة على اجِلَمال وقتًا، 
واستغرق حتميل الركاب أيضًا مزيدًا من الوقت، ولم تتحرك قافلتنا إال بعد 

الظهر"..
اســـتعرض آراء الفقهاء فـــي ما يفعل احلاج يوم الثامـــن، ونقل عن الفقيه 
املالكي – ابن رشـــد "أن ما يجب على احلاج أن يفعله بعد السعي، هو أن 
يأتـــي إلى ِمنى يـــوم الثامن، وأن يقضي الليل بهـــا، وأن يصلي مع اإلمام 
جماعـــة الظهر والعصر، واملغرب والعشـــاء، ويوم التاســـع يأتي مع اإلمام 
إلـــى عرفات"، وذكر أنه علـــى هذا إجماع الفقهاء، كما نقل عن كتاب هداية 
املجتهد: "أن من ال يتوافر له الوقت ميكنه الذهاب مباشرة إلى عرفات" وذكر 
أن كتـــب املذهب احلنفي تصرح بهذا أيضًا، ونقل عن كتاب: شـــرح – در 

املختار - لإلمام الطحاوي مثل هذا.
وملا وصل إلى عرفات صباح اليوم التاسع، توسع في شرح مغزى الوقوف 
بهـــا هذا اليوم: "اليوم هو أهم يوم فـــي الدنيا، وصعيد عرفات أهم أماكن 

يّسر لنا عبدالرحمن 
الفضل وسيلة

 تقلنا إلى المدينة أنا 
ورفاقي وعددهم

 21 شخصًا
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الرحلة إلى طيبة الطيبة
وكان أول ما فعله الرحالة الدريابادي عند وصوله إلى األراضي املقدسة، 
وهـــو ترتيب رحلته ورفاقـــه إلى املدينة املنورة بالســـيارة التي حلت محل 
قوافل اجِلمال، وذلك قبل أن يذهب إلى مكة املكرمة، فيسر لهم عبدالرحمن 
الفضل سيارة تقلهم إلى املدينة، فاستقل هو ورفاقه وعددهم 21 شخصًا 
شـــاحنتني: "كانت الســـيارات – قبل تعبيد الطريق - تســـير فتصنع لها 
طريقا" وكثيرًا ما كانت السيارة تغوص عجالتها في الرمل، فينزل النساء، 
ويعمد الرجال من ركابها إلى دفعها وإخراجها لتســـتأنف املسير، وكلما 
ــرب من املدينة حتركت عواطفه وانفعاالته: "إن دعوى محبة الرســـول  اقـت
التي يطلقها اللســـان دعوى كبيرة، كم كنَت تتّحدث عن ذلك في املجالس، 

واآلن انكشـــف زيف الدعاوى، بينمـــا نقترب رويدًا رويدا من مركز النور، 
ُيكشف النقاب عن أصل الشيء، يا غالم النفس اخلبيثة، هل كنَت تظنُّ أن 

ستارة الرياء والنفاق ستظل مسدلة دون أن ترفع". 
وفـــي غـــرة ذى احلجة – 11 أبريـــل وصل إلى املدينـــة املنورة، ووصف 
فرحتـــه بتحقيق ذلـــك بقوله: "كم هو مبارك هذا الصبـــاح، فاليوم تتحقق 
أعظم أمنيات حياتي، اليوم ينال هذا املســـلم العاصي شرف السالم على 
شفيع األمة، محمد صلى الله عليه وسلم، يقتضى األدب أن ينزل املسافر 
على مشـــارف املدينة املنورة، وأن يدخلها راجاًل، توقفت السيارة عند باب 
العنبرية، على ميلني من املســـجد النبوي - وحملت العربات أمتعتهم إلى 
حيث ينزلون، ومنها توجه للصالة في املســـجد النبوي، وإكمال الســـالم 

والزيارة.
نصح الرحالة كل الزائرين بنصائح عن آداب الزيارة الصحيحة للمســـجد 
النبوي ودخوله، والســـالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل في 
هذا ما ورد في كتب املذاهب الفقهية، احلنفية واملالكية، ثم لم يترك شاردة 
وال واردة عن املسجد النبوي وما حوله إال فصلها. كما حتدث عن فضائل 
املدينـــة وعن آثارها، وعـــن حاصالتها وخاصة التمر، وعـــن حياة أهلها 

االجتماعية، ومقارنتها بحياة أهل الهند، إلى غير ذلك.
وامتدح ما درجت عليه احلكومة الســـعودية، من تعيني مسؤولني باملسجد 
النبـــوي وعلى أبوابه مينعون الناس من ارتكاب ما يخالف الشـــرع أثناء 
زيارة املســـجد النبوي والبقيع، وعّدد جملة من هذه األخطاء، كما امتدح 
قرار السلطان ابن سعود بتوحيد املصليات في املسجد النبوي وراء إمام 
واحـــد، وقد لبى الرحالـــة الدريابادى، دعوة أمير املدينة للقاء الســـلطان 
عبدالعزيز آل سعود الذي جاءها للزيارة.. "ولألمانة أقول: إنه ال يوجد ما 
مييز الســـلطان عبدالعزيز عن غيره في امللبس والهيئة، وكل ما ميكن أن 

أصف به السلطان من بساطته وحسن خلقه، صحيح وواقعي".
وبعد أيام الزيارة – وشـــراء الهدايـــا وخاصة من التمر غادر الدريابادي 
- يـــوم الرابع من ذي احلجة بالســـيارة، التـــي مت تأمينها بصعوبة، ومت 
ركوبهـــا بعد معركة من الزحـــام والتدافع، ووصف هذا املشـــهد: "اليوم 
الرحيل من هذه اجلنة األرضية، فراق شـــوارع وأزقة ديار احلبيب، فراق 
شبيه بانفصال آدم عن اجلنة، رفاق القافلة وقد امتألت عيونهم بالدموع، 
واآلهات جرت على الشـــفاه، وامتقعت الوجـــوه، واصفّر لونها، وتالحقت 
األنفـــاس، يتحركون خطوة خطـــوة، ثم يلتفتون إلى الـــوراء، ويتراجعون 
خطوة، ميألون مبنظر املدينة الطيبة العيون، ثم ال يشـــبعون فتظل العيون 

معلقة هناك.....".
وقد اســـتهل الرحالة الدريابادي وصـــف رحلته هذه باحلديث عن فريضة 
احلج واحلث على أدائها، مستشهدًا بقول الله تعالى: }وأمتوا احلج العمرة 
لله{. وغيرها من آيات القرآن الكرمي في موضوعها، ثم مبا ورد عنه صلى 
اللـــه عليه وســـلم، ومنه حديث أبو أمامة: "من لـــم متنعه من احلج حاجة 
ظاهـــرة، أو ســـلطان جائر، أو مرض حابس، فمات لـــم يحّج، فليمت إن 
شـــاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا". وأتبع ذلك بالتلبية، ناعيًا على أولئك من 
القادرين ممن يقطعون البالد طواًل وعرضًا في أســـفار قد تكون ضرورية 
وقـــد ال تكون، وال يلتفتون إلى رحلـــة احلج: "ال نصيب لهم في املثول بني 
يـــدي رب العاملني، ويقضون عمرهم في دوران حول اآلثار والقصور، لكن 
دورة القدر حترمهم من أن يدوروا حول البقعة الطاهرة، التي تستحق أن 

يطاف حولها العمر كله".

ألّف في العديد من المجاالت وبخاصة 
في مجال تفسير معاني القرآن لكريم 

وكان تفسيره باإلنجليزية األول من نوعه

توقفت السيارة عند باب العنبرية وحملت 
العربات أمتعتنا إلى حيث ننزل ومنها 

توجهنا إلى المسجد النبوي
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ذاكرة الحج

يمثل متحف “اإلستسيون”، كما يُعرف محليًا لدى أهالي المدينة المنّورة، أو محطة القطار العثمانية، المحطة النهائية 
بن  عمر  شارع  على  المطل  “العنبرية”  باب  ميدان  في  ويقع  فيه.  الرئيسة  المحطات  وأهم  الحجاز  حديد  سكة  لخط 
الخطاب، وال يبعد أكثر من )4( كيلومترات عن المسجد النبوي الشريف، ويشتمل مبناه على مجموعة مباٍن من الحجر 
األسود بطول 600م وعرض 400م، وتم تحويلها لمتحف يركز على تاريخ سكة الحجاز التي بنيت في عهد عبدالحميد 
الثاني، وقد تم جمع عدة عربات ومحركات من مناطق ومحطات أخرى على السكة، وقد أُعيد ترميم إحدى المحركات 

ليكون باستطاعتها الحركة داخل المتحف الذي يستخدم أيضًا إلقامة بعض المهرجانات الثقافية. 

المدينة المنورة: الرفادة

سكة حديد الحجاز "اإلستسيون"..

مشروع تاريخي أسدى خدمات جليلة 
للحجاج والزوار 

مد خط حديدي إلى الحجاز لتأمين 
الراحة للحجاج وتخفيف المشاق 

التي يعاني منها المسافرون 
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خدمة الحجاج بإيجاد وسيلة سفر عصرية 
يتوافر فيها األمن والسرعة والراحة 

ومزيريب بوقت واحد وعهدت إلى مهندسني أملان بإنشاء اخلط لكنها 
لم تس���مح إال للمهندس���ني املس���لمني بالعمل في مد اخلط باملنطقة 

الواقعة بني العال واملدينة املنورة.
ومد هذا اخلط احلديدي استغرق نحو )8( سنوات متتالية، ووصل 
القطار إل���ى محطة املدينة املن���ورة "اإلستس���يون"، ومت االحتفال 
بوصول أول قطار من دمش���ق بتاري���خ 22 رجب 1326ه� املوافق 
28 أغس���طس 1908م، وب���دأ احلجاج من تركيا والش���ام وغيرها 
يس���تخدمون اخلط احلديدي في س���فرهم إلى املدينة املنورة، حيث 
أقيم حفل رسمي الفتتاحه بعد ذلك بأسبوع، ليوافق تولي السلطان 

عبداحلميد الثاني السلطة. 
وُأضيئت املدينة املنورة بالكهرباء ألول مرة يوم افتتاح سكة احلديد، 
وُب���دئ بإنارة احلرم النبوي الش���ريف أواًل، وارتبطت املدينة يومها 
ب���وزارة الداخلية العثماني���ة، وكانت أجرة الس���فر بالدرجة األولى 
بقط���ارات هذا اخلط احلدي���دي احلجازي من دمش���ق إلى املدينة 
املنورة )14( جنيه���ًا عثمانيًا ذهابًا وإيابًا، وكانت س���رعة القطار 

تتراوح بني 15 إلى 40 كيلومترًا في الساعة.
وتعد تكالي���ف اخلط احلجازي من أقل تكاليف خطوط الس���كك 
احلديدي���ة في الدولة العثمانية عل���ى اإلطالق رغم ضخامة وكثرة 
منشآته، فقد بلغ مجموع تكاليفه مبا في ذلك القطارات والعربات 
وس���ائر املباني على طول اخلط نح���و )4( ماليني و)283( ألف 

ليرة عثمانية.
واختصر هذا اخلط احليوي الرحلة الش���اقة للحجاج واملسافرين 
لألماكن املقدسة التي كانت تستغرق عدة أشهر، حيث كان طريق 
احل���ج العراقي يقترب م���ن )1300( كم، وتس���تغرق الرحلة فيه 

شهرًا كاماًل. 

يحت���وى املتح���ف عل���ى بع���ض املقتني���ات األثرية م���ن أوان���ي فخارية، 
وأدوات للقه���وة، ومجموعة من العمالت الورقية، وأس���لحة، ومجموعة من 
الص���ور الفوتوغرافية القدمي���ة للمدينة املنورة، يع���ود تاريخها إلى العام 
1880م. ويقع مسجد السقيا في اجلهة اجلنوبية داخل سور )اإلستسيون(. 
ولعل أهداف الس���لطان عبداحلميد من إنش���اء ه���ذا اخلط احلجازي، 
ت���كاد تنحصر في هدفني أساس���يني مترابطني، أولهما: خدمة احلجاج 
بإيجاد وس���يلة س���فر عصرية يتوافر فيها األمن والسرعة والراحة، أما 
الهدف الثاني: فهو دعم اجلامعة اإلسالمية، التي كانت تهدف إلى جمع 
املس���لمني وتوحيد صفوفهم خلف اخلالف���ة العثمانية، ملواجهة األطماع 

األوروبية في العالم اإلسالمي.
ومت االحتفال ببدء العمل في هذا املشروع في جمادى اآلخرة 1318ه� 
املوافق لشهر سبتمبر 1900م، وبدئ العمل مبنطقة املزيريب من أعمال 
حواران بالش���ام، ثم قررت احلكوم���ة العثمانية إيصال اخلط احلجازي 
إلى دمش���ق، لذلك أشئ خط درعا – دمشق، وبوشر العمل من دمشق 
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يتجّس���د هذا احُلل���م لواقع ُمعاش، وتابعوا مراحل إجن���ازه يومًا بيوم، 
وقدم���وا األموال إلكماله، لتدور في الوقت احلالي مش���اعر ش���تى في 
نفوس كبار الس���ن من أهالي طيبة الطيبة عندما تس���تحضر ذاكرتهم 
- تاريخي���ًا - صورة هذا املعلم البارز من معالم هذه املنطقة املتعددة، 
والذي يقع في ميدان باب "العنبرية" املطل على شارع عمر بن اخلطاب، 
وال يبعد أكثر من )4( كيلومترات عن املس���جد النبوي الشريف، مببناه 
الذي حتول ملتحف أثري، يجسد لألجيال املتعاقبة نسيج الوحدة، وحلم 
الوط���ن الكبير الذي جاء مع إعالن الس���لطان العثماني عبداحلميد في 
عام 1318ه����، رغبته في مد خط حديدي إل���ى احلجاز لتأمني الراحة 
للحجاج وتخفيف املش���اق التي يعاني منها املس���افرون، فُنظر في هذا 
األمر كمشروع إسالمي استجابت له أقطار متعددة، وبدأت في تكوين 
اجلمعيات خلدمته، وجمعت التبرعات من جميع األقطار حتى بلغ ما مت 
جمعه كدفعة أولى قبل مباش���رة العمل في املشروع، نحو )750( ألف 

ليرة عثمانية. 
وقد واجهت املش���روع صعوبات متويلية منه���ا ضخامة تكلفته التي 

أما طريق احلج املصري فيبلغ من س���يناء نحو )1540( كم، ويستغرق 
أربع���ني يومًا ويزيد )5( أيام من طريق عيذاب. وطريق احلج الش���امي 
ميتد لنحو )1302( كم، وتس���تغرق الرحلة في���ه أربعني يومًا. وحجاج 
املناطق النائية من العالم اإلس���المي، فقد كانت رحلتهم تس���تغرق )6( 
أش���هر وأكثر، وكانوا يتعرض���ون فيها لكثير م���ن املخاطر، ولكن بعد 
إنش���اء اخلط احلديدي الذي بلغ طوله )1320( ك���م، أصبحت الرحلة 
مختصرة، والكل ينعم بالراحة واألمان داخل القطار، ليس���دي خدمات 
جليلة للحجاج والزوار، حيث اس���تطاع حجاج الشام واألناضول قطع 
املس���افة من دمشق إلى املدينة املنورة في )5( أيام فقط بداًل من )40( 
يومًا، مع أن الوقت الفعلي الذي كان يستغرقه القطار هو )72( ساعة، 
أم���ا باقي الوقت فكان يضيع بس���بب توقفه في احملطات، وفي عمليات 

تغيير القاطرات.

حلم تحقق
ويعد خط س���كة حديد احلجاز من املش���روعات التاريخية الرائعة التي 
متنى جميع املس���لمني في كل بلدان العالم اإلس���المي أن تتحقق، وأن 

بعد تشغيله استطاع حجاج الشام 
واألناضول قطع المسافة من دمشق 

إلى المدينة المنورة في )5( أيام 

واجهت المشروع صعوبات تمويلية منها 
ضخامة تكلفته التي قدرت بنحو )3.5( 

مليون ليرة عثمانية



ق���درت بنحو )3.5( مليون ليرة عثمانية، وبس���بب األزمة املالية التي 
تواجهها الدولة العثمانية، فأراد السلطان عبداحلميد أن يضفي على 
مشروعه الطابع اإلسالمي وأن يتم إنشاؤه برأسمال إسالمي من دون 

اللجوء إلى بيوت املال األجنبية، فوجه نداء إلى العالم اإلسالمي 
للتب���رع، حيث لقي ه���ذا النداء اس���تجابة تلقائية من 

مسلمي العالم، وانهالت التبرعات. وتبرع السلطان 
مببل���غ )320( ألف ليرة من ماله اخلاص، وتألف 
بسائر األقطار اإلسالمية جلان جلمع التبرعات، 
وأصدرت الدولة العثمانية أوامر بقطع 10% من 
رواتب موظفي الدولة ملصلحة املشروع، كما مت 
جمع جلود األضاح���ي وبيعها وحتويل أثمانها 

مليزانية اخلط، وبذلك انتقلت حماسة إنشاء اخلط 
احلجازي إلى العالم اإلسالمي. 

عقبات وصعوبات
ولم تقتصر تبرعات وإعانات املسلمني على الفترات التي استغرقها بناء 
اخلط فحسب، بل استمر دفعها بعد وصوله إلى املدينة املنورة، أماًل في 

استكمال توصيله ملكة املكرمة.
كم���ا كان على رأس تلك العقبات نقص املياه مبوقع املش���روع، وأمكن 
التغل���ب على ذلك بحف���ر آبار وإدارتها مبضخ���ات بخارية أو طواحني 
هواء، كما ُجلبت املياه في صهاريج تس���ير على أجزاء اخلط التي فرغ 

من مدها، وملواجهة نقص العمال وتوفير النفقات، استخدمت قوات من 
اجلي���ش العثماني بلغ قوامها )6( آالف جن���دي ومائتي مهندس كانوا 
يعمل���ون في اخلط بصفة دائمة، وكذلك كانت الس���يول اجلارفة إحدى 
العقبات التي شكلت خطورة كبيرة وحقيقية على اخلط احلجازي 
في مرحلتي البناء والتشغيل، لذلك قام املهندسون بإنشاء 
مصارف للسيول على طول اخلط الرئيسي، أما الرمال 
املتحركة التي تعرض صالب���ة اخلط للخطر وتؤدي 
إلى انقطاع احلركة بتحرك اخلط عن مكانه، فأمكن 
التغلب عليها بتغطية منطقة الرمال املتحركة بطبقة 
من الصلصال وبني سد حجري ضيق ميتد موازيًا 
للخ���ط احلجازي ليحول دون خطر تغطيته بالرمال 
املتحركة، وحلل مش���كلة الوقود، فقد مت اس���تيراد 
الفحم من اخلارج وأقيمت مستودعات ضخمة لتخزينه.

متحف "اإلستسيون"
وأولى خطوات مش���روع متحف "اإلستس���يون" الذي ُأقيم في موقع 
س���كة حدي���د احلجاز باملدين���ة املنورة ب���دأت في الع���ام 1419ه� 
)1998م(، حي���ث مت تنفيذ عدد من املش���روعات، وفي عام 1422ه� 
املواف���ق لع���ام 2000م، أبرم عقد بنحو )22( ملي���ون ريال، لتحويل 
)اإلستس���يون( إلى متحف إسالمي، وشمل هذا العقد ترميمًا كاماًل 
ملوجودات احملطات لنفض غبار الزمن وترميم ذاكرة النس���يان، وذلك 

تجّسد الُحلم
 الكبير لواقع معاش 

وتابع المسلمون 
مراحل إنجازه 

يومًا بيوم
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والتراث����ي وإيج����اد فرص عم����ل مؤقتة للش����باب، وفتح اآلف����اق أمام 
استثمارات س����ياحية صغيرة، واستقطاب أعداد من الزوار من خارج 
املدينة املنورة، هذا باإلضافة إلى تكوين أجواء ترفيهية ممتعة لس����كان 
وزوار املدين����ة املنورة ال تقتص����ر على جتربة التن����وع فقط، وذلك مبا 
يقدم����ه نخبة من املختصني من فنون ومناش����ط متنوع����ة، ومن مالمح 
ثقافية وتراثية متعددة للفعاليات املصاحبة، وذلك ملا يتميز به املوقع من 
وجود عدد من الصاالت املخصصة، إضافة إلى مالمح اجلو التاريخي 
والثقافي والتراثي التي يعكسها املوقع والذي يحتضن داخله بعضًا من 
موجودات قطار احلجاز وعددًا من عرباته والتي تش����كل للمدنيني تراثًا 
كبيرًا ارتبط بحياة اآلباء واألج����داد، ليطلق القطار صافرته من جديد 
معلنًا انطالق أول رحلة له داخل أسوار احملطة بعد صمت طويل، وذلك 
بعد إعادة تأهيل عدد من القاطرات ميكانيكيًا. كما يضم "اإلستسيون" 
الي����وم معرضًا فريدًا من نوعه للس����يرة النبوية، حيث يبرز جوانب هذه 
الس����يرة العطرة في مرحلة العهد النبوي، بعروض تقنية تستخدم فيها 

اجلوانب السمعية والبصرية واملطبوعة.

بع���د أكثر من )110( أعوام من توقف آخر قطار دلف إلى أس���وار 
)اإلستس���يون(، ليصبح موقعًا مميزًا لألنش���طة واملهرجانات، حيث 
أزيح الس���تار عنه – في ذاك التاري���خ - بحلته اجلديدة، كأول موقع 
ضمن برنامج إعادة تأهيل وتطوير )100( موقع س���ياحي في منطقة 

املدينة املنورة. 
ويش���هد موقع س���كة احلديد باملدينة املنورة في الوقت احلالي عددًا 
من فعاليات املهرجانات الس���ابقة واالحتفال باألعياد، ضمت العديد 
من الفعاليات الترفيهية والثقافية، التي حظيت بتفاعل ملحوظ وإقبال 
كبير من األسر التي حضرت فعالياتها، وعلى رأسها معرض للسيرة 
النبوية الش���ريفة، وتش���غيل هذا القطار التاريخي والسير به داخل 
احملطة في رحالت ترفيهية قصيرة، ومس���رح للطفل قدم العديد من 
البرامج الترفيهية واجلوائز والهدايا للزوار واملش���اركني من األطفال، 
وس���وق ش���عبي، وحرف يدوية، وصور اجتماعي���ة، وألعاب هوائية، 
وإعداد املأك���والت احلجازية، ومجلس للعمدة، وقرية فكرية، ومجلس 
للحارات، وألعاب وعادات وعروض لبعض العادات واملوروثات الثقافية 
الت���ي يتميز بها مجتمع طيبة الطيبة، ومب���ا يتفق مع القيمة الثقافية 
ملوقع الفعاليات وما ينس���جم مع خصوصيتها، وذلك بهدف تنش���يط 
احلركة الس���ياحية في املنطقة، وتوفير أجواء احتفالية يستفيد منها 
أهالي املدينة املنورة وزوارها، وحتقيق االس���تغالل األمثل للمواس���م 

واألعياد واإلجازات املدرسية.
وكذل����ك بغرض إيج����اد منافذ للتعري����ف باملنطقة ومخزونه����ا الثقافي 
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أُضيئت المدينة المنورة بالكهرباء ألول 
مرة يوم افتتاح سكة الحديد وبُدئ بإنارة 

الحرم النبوي الشريف أواًل



لجـان

أمضت مؤسسات أرباب الطوائف 
عدة عقود من الزمان حققت خاللها 
إنجازات رائدة في مجال خدمة جميع 

حجاج بيت اهلل الحرام الوافدين 
من الخارج، وأسهمت إلى حد كبير 

في تحقيق الراحة لضيوف الرحمن 
حتى يتمكنوا في كل موسم 

من أداء مناسكهم بكل سهولة 
ويسر، كما أنجزت العديد من 

المشروعات، ووضعت العديد من 
الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق 

مصالح من تتشرف بخدمتهم من 
حجاج البيت العتيق، باإلضافة 
إلى مساهميها ومساهماتها 

ومنسوبيها، وذلك بفضل اهلل 
تعالى أواًل وأخيرًا، ثم بفضل ما 

أنجزته حكومة خادم الحرمين 
الشريفين من مشروعات وصروح 

ومرافق ضخمة، والراصد لتطورات 
مسيرة عمل المرأة المكية والمدنية 
والجداوية في مختلف مجاالت خدمة 

ضيوف الرحمن، يلحظ أنه قد أدت 
أدوارًا عظيمة عبر التاريخ، أكدت من 
خاللها مكانتها في جميع الميادين 

العلمية والثقافية واالقتصادية 
واالجتماعية. 

مكة المكرمة: الرفادة

اللجان النسائية بمؤسسات أرباب الطوائف..

عطاء بال حدود وتميز الفت 
في خدمة ضيفات الرحمن
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إل���ى بع���ض صاحبات املهن الرفيع���ة، ومن الالتي تقل���دن مناصب عليا في 
مختلف ميادين العمل، واكتسنب خبرات كبيرة، للقيام بالعمل التطوعي خلدمة 
ضيفات الرحمن، فقامت مجموعة من النساء في معظم املؤسسات باالنخراط 
في هذه املهن الش���ريفة بصفة رس���مية أو تطوعية، يكمن وراءها دافع عشق 
فطري له���ذه املهنة اجلليلة، ورغبة في األجر والثواب من رب العاملني، فكونت 
ف���رق عمل ووضعت خط���ط وبرامج دقيقة وجل���ان مت تفعيلها، كان االجتهاد 
واضحًا فيها، لتفخر مؤسس���ات أرباب الطوائف ف���ي الوقت احلالي بوجود 
كوادر نسائية ذات كفاءات عالية، ومقدرات كبيرة، وخبرات عريضة، ينضوين 
حتت لواء هذه اللجان النس���ائية بهذه املؤسس���ات، ويعملن بكل جد واجتهاد 
ومثابرة خلدمة ضيفات الرحمن، رغبة صادقة منهن في البذل والعطاء، ولنيل 
ش���رف خدمة ضيوف الرحمن، الذي يعدنه واجبًا دينيًا، وتكليفًا وتش���ريفًا، 
ورغبة في نيل األجر والثواب من املولى عز وجل أواًل وأخيرًا، وملواصلة مسيرة 
عطاء املرأة الس���عودية احلافلة في هذا املجال، لتعيد للمرأة املسلمة سيرتها 

األولى وألقها، وأدوارها الرائعة التي سطرتها في صفحات التاريخ. 
وتقوم اللجان النس���ائية بتقدمي كل اخلدمات الالزمة لهن، بطريقة تتماش���ي 
مع الدين اإلس���المي احلنيف، وال تتع���ارض مع العادات والتقاليد، بدءًا من 
اس���تقبالهن مبنافذ القدوم املختلفة، والترحي���ب بهن وتقدمي واجب 
الضياف���ة لهن، والتعرف عل���ى احتياجاتهن، ومرافقتهن إلى 
مك���ة املكرمة، واصطحابهن إلى احلرم املكي الش���ريف 
للطواف والسعي، وإلى املش���اعر املقدسة، وزيارتهن 
ف���ي أماكن س���كنهن، وتثقيفه���ن وتوعيته���ن دينيًا 
وصحي���ًا، بتق���دمي النصائ���ح التوعوية الش���املة، 
ومطويات وبرشورات ومنش���ورات حتوي إرشادات 
أمن وس���المة ووقاية صحي���ة، واإلجابة على بعض 
األس���ئلة التي حتتاج لفتاوى نس���ائية، وتقدمي ثقافة 
مكثفة لهن أثناء املوس���م، بجانب تفقد أحوالهن وزيارة 
املنومات منهن في املستش���فيات، وتقدمي ماء زمزم والتمور 

والهدايا وباقات الورد لهن.

أدوار كبيرة
فمنذ مئات الس���نني.. ومنذ أن ظهرت ه���ذه املهن اجلليلة وبرزت للوجود، 
وخالل هذه املس���يرة الظافرة ملؤسس���ات أرباب الطوائف، سجلّت املرأة 
الس���عودية: )املطوفة، والدليلة، والوكيلة، والزمزمية( أدوارًا كبيرة ومؤثرة 
ف���ي خدمة ضيف���ات الرحمن، ومس���اعدة الرج���ل ومس���اندته، والقيام 
بجمي���ع األعمال التي يتطل���ب تقدميها للمرأة احلاّج���ة، وذلك في جميع 
املراح���ل التي م���ّرت بها هذه املهن، وفي ظل العم���ل الفردي، واجلماعي 
املؤسس���ي بعد قيام مؤسس���ات أرباب الطوائف، حيث كانت تقوم – وال 
تزال - باس���تقبال احلاّجات وضيافتهن، وتوجيهن وإرشادهن وتوعيتهن 

أثبتت املرأة الس���عودية العاملة في مؤسس���ات أرباب الطوائف جدارتها 
وقدرتها على العطاء ومساندتها للرجل املطوف والدليل والوكيل والزمزمي، 
حي���ث ظلت – وما فتئت - تعاضده وتدعم���ه وتعينه على حتقيق أهدافه 
وطموحاته، فالتاريخ اإلس���المي مليء بنماذج متنوعة من النس���اء الالتي 
أظه���رن نبوغًا وعبقرية فذة م���ن خالل ما قدمنه للثقافة اإلس���المية من 

عطاءات وإجنازات خلّفت إرثًا ثقافيًا وتاريخيًا خالدًا. 
ومع نش���أة مهن الطوافة والداللة والوكالة والزمازمة منذ آالف السنني 

وظهور من يهتم بأمر احلجيج، ظهرت عبقرية املرأة السعودية 
ومس���اندتها للرج���ل زوج���ًا وأب���ًا وأخًا، ليش���كل داللة 

عميقة على وعي وإدراك منها للمش���كالت االجتماعية 
واإلنس���انية وقدرتها على حله���ا، وهي خبرات رمبا 
تك���ون قد اكتس���بتها امل���رأة من التربية األس���رية 
الصاحلة التي نش���أت فيها في ذلك العصر، والتي 
كانت تقوم على التربية الدينية واألخالق اإلس���المية 
الفاضلة. فقد ع���ادت حواء مرة أخ���رى اليوم لتعيد 

للتاري���خ رونقه وبهاءه، وملهن أرب���اب الطوائف عطاءها 
ورونقها النس���ائي.. عادت لتش���ارك في اخلدمات املقدمة 

لضيوف الرحمن انطالقًا من وطنيتها وش���عورها باالنتماء لهذا 
الوطن الذي أخذ على عاتقه تقدمي خدمات متميزة حلجاج بيت الله احلرام. 
فة  ومن هذا املنطلق... وجتسيدًا لألدوار املهمة التي كانت تقوم بها املرأة املطوِّ
والدليل���ة والوكيلة والزمزمية في املاضي خلدمة احلاّجات من ضيوف الرحمن 
- والتي س���تظل قائمة بإذن الله تعالى إل���ى أن يرث الله األرض ومن عليها 
- وملا يقمن به من أدوار فاعلة في هذا املجال الذي يعد بالنس���بة لهن شرفًا 
خّصهن الله س���بحانه وتعالى به، وواجبًا دينيًا وخدمة إنس���انية، فقد شّكلت 
كل مؤسس���ة من مؤسسات أرباب الطوائف جلنة نسائية خاصة، تضم كوكبة 
من النس���اء الالتي يتميزن بالكفاءة العالية، م���ن صاحبات املؤهالت العلمية 
واألكادميي���ة العليا، حيث تضم هذه اللج���ان أكادمييات مرموقات وعضوات 
هيئة تدريس في اجلامعات الس���عودية، ومعلمات وتربويات وطبيبات، إضافة 

التاريخ اإلسالمي مليء بنماذج من 
النساء الالتي أظهرن نبوغًا وعبقرية فذة 
من خالل ما قدمنه من عطاءات وإنجازات

أثبتت المرأة
 السعودية العاملة 

في مؤسسات أرباب 
الطوائف جدارتها 

وقدرتها على
 العطاء 
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شّكلت كل مؤسسة لجنة نسائية 
تتميز بالكفاءة العالية والخبرات 

العريضة

فال غرو أن يصبحن رموزًا للعطاء في بلد العطاء.
فلقد آلت نس���اء أرباب الطوائف على أنفس���هن أن يقمن بأدوار فاعلة 
حي���ال من يفد إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة من مختلف الدول 
بتعدد قاراتها كل حسب تخصصها.. فكانت فئة األديبات والقاصات.. 
وفئة املؤرخات.. وفئة املربيات املعلمات.. والفئة التي آلت على نفس���ها 

نشر الثقافة وتوعية أخواتها املكيات..
ومن هذه الفئات، هناك فئة وجدت نفس���ها قد ولدت ورضعت ونش���أت 
وترعرت في أس���ر الطوافة والدالل���ة والوكالة والزمازمة وخدمة ضيوف 
بيت الله احلرام، ضيوف اململكة العزيزة.. تعلمن خدمة احلجيج تعليمًا 
يسمى التعليم باملصاحبة واملجالسة.. مع الوالد.. واجلد.. واألخ.. ألن 
جميع أفراد األس���رة يتكاتفون خلدمة ضيوف الرحمن كل فيما يخصه، 
في تنافس يدعمهم ويقربهم من حتقيق خدمة احلاج على أكمل وجه. 

وفي هذا املجال برزت نساء كن يقمن بدور رائد في مجال الطوافة في 
القدمي حتى أنهن سمني بأخوات الرجال..

ول���م تأت هذه النجاحات من ف���راغ... إمنا تتم بتوفيق الله س���بحانه 
وتعال���ى أواًل وأخيرًا، ثم بفضل ما يتم في أرض الواقع من دراس���ات 
وأبحاث وتخطيط، ومنها أن كل مؤسسة من مؤسسات أرباب الطوائف 
تقوم بوضع خطط عمل تقوم على تش���كيل جلان متنوعة تش���رف على 

األنشطة والفعاليات، ومن أهم هذه اللجان: 

دينيًا وصحيًا وس���لوكيًا، وتقدمي احملاضرات وعقد الندوات لتثقيفهن، 
ورعايتهن طبيًا، ومرافقتهن إلى احلرم، وإلى املشاعر املقدسة، إضافة 
إل���ى زيارة املنومات منهن باملستش���فيات لتفقده���ن، واالطمئنان على 
صحتهن، ومتابعة مراحل عالجه���ن. لتتفوق في تقدمي خدمات متميزة 
للمرأة احلاّجة، ولتسهم بقدح ُمعلى في النجاحات التي تشهدها مواسم 

احلج املختلفة.
وهكذا نرى أن النس���اء املكيات واملديني���ات واجلداويات قد صبغتهن 
عظمة املكان وصهرتهن روحاني���ة األجواء في بوتقة البذل والعطاء بال 
ح���دود وبال مقابل... فهن في مك���ة.. أقدس بقاع األرض وأعظم بيوت 
الله.. وأحب البقاع إليه وإلى رسوله، صلى الله عليه وسلم... واحلسنة 
فيه���ا مبائة ألف حس���نة.. وكذلك في "طيبة الطيب���ة"، أول عاصمة في 
تاريخ اإلس���الم، وثاني أقدس األماكن لدى املسلمني بعد مكة املكرمة، 



وفي هذا اإلطار التوعوي الديني، يتم إعداد مطويات ومنشورات ومطبوعات 
مختصرة ع���ن: )حج املرأة(، وذلك بهدف توعي���ة حاّجات بيت الله احلرام 
بأحكام احلج ومحظوراته وما يس���ن فعل���ه، وكيفية التكفير عن محظورات 
اإلحرام، ويتم ترجمتها بلغات احلجاج وتوزيعها على احلاجات في مختلف 

مكاتب اخلدمة امليدانية التابعة لكل مؤسسة. 

لجنة الرعاية الصحية 
تعم���ل هذه اللجن���ة على التواصل مع املرضى م���ن احلاّجات املنومات في 
املستش���فيات، وزيارتهن وتقدمي الهدايا لهّن مما يسهم في إدخال الفرحة 
والسرور على قلوبهنَّ والتخفيف من وطأة املرض عليهّن، بل امتدت العالقات 
لتش���مل تزويد املريض���ات بأرقام هواتف املطوف���ات ملزيد من التواصل 
وطل���ب أي مس���اعدة وف���ي أي وقت، حيث يتم التنس���يق مع 
جلان الش���ؤون العامة التي تقوم برصد وحصر احلاّجات 
املنومات في املستشفيات، وهذه املبادرات تعد من قيم 
اجلوار التي تدركها حواء املس���لمة.. حتى إن بعض 
اللجان امتدت العالقات فيها لتشمل تزويد احلاّجات 
املريضات املنومات في املستشفيات، بأرقام هواتف 
املطوفات والدليالت والوكي���الت والزمزميات، بهدف 
حتقي���ق املزيد من التواصل املثمر والبناء، ولطلب أي 

مساعدة. 
ومن الالفت للنظر أنه في أثناء هذه اللقاءات، تبدو مشاعر 
الفرحة والش���عور بالسرور والغبطة واضحًا في وجوه املرضى 
من احلاجات، كما ُيالحظ أن السعادة تغمرهن، واالنبهار والتعجب يغطي 
محياهن مما يرونه من عالقات إنسانية ورعاية واهتمام وتفاعل إيجابي مع 

النساء السعوديات.  
كما أن هناك تواصاًل وتعاونًا بني هذه اللجان النسائية في املؤسسات، مع 
جهات نس���ائية أخرى فاعلة تسهم في تقدمي خدمات متميزة حلاجات بيت 
الله احلرام، ومنها على س���بيل املثال ال احلصر: )احلمائم املكية، والتي – 
في العادة - تتبرع ببعض الهدايا للحاّجات، واللجنة النسائية في مؤسسة 
توعية اجلاليات والدعوة واإلرش���اد، والتي تقدم بعض املطويات والنشرات 

والتسجيالت الدينية التوعوية(. 

تفعيل األدوار
ولزيادة تفعيل أدوار امل���رأة، أتاحت الالئحة التنظيمية اخلاصة بانتخابات 
مجال���س إدارات مؤسس���ات أرباب الطوائف في دورته���ا الثالثة: )1432 
– 1435ه�(، احلق للمس���اهمات في مؤسس���ات أرباب الطوائف باختيار 

األسماء املرشحة بالتصويت شخصيًا أصالة ال وكالة.
وفي الدورة الرابعة النتخابات مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، 

اللجنة الثقافية 
والت���ي من أبرز مهامها إقام���ة ليالي ثقافية خاص���ة للحاّجات في بعض 
األماك���ن املخصصة كرواق بكة النس���ائي وفي غيره، مبش���اركة نخبة من 
نس���اء املجتمع الالمعات في ميادين الفك���ر واألدب والثقافة، وكذلك إعداد 
بعض الليال���ي الدينية والثقافية مبش���اركة العديد من العلماء واملش���ايخ 

واألدباء واملفكرين واملثقفني، عن طريق الدوائر التلفزيونية املغلقة. 
كم���ا تكونت جل���ان فرعية من ه���ذه اللج���ان الثقافية، تق���وم بعقد بعض 
احملاض���رات التوعوية الثقافية والدينية، والتعري���ف مبا وصلت إليه املرأة 
السعودية من ثقافة وعلم كنموذج عن بقية نساء اململكة، وللتخطيط لبعض 
الزيارات امليدانية للحاّجات، وكذلك تنظيم زيارات متنوعة لضيفات الرحمن 
لبعض الصروح واملرافق واملنش���آت واملش���روعات في كل من مكة املكرمة 
واملدينة املنورة واملش���اعر املقدسة، الطالعهن – وفي أرض الواقع - على 
النهضة الش���املة واإلجنازات احلضارية الت���ي حتققت، وخاصة في عهد 
خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز أي���ده الله، وكذلك 
لزيارة بعض املعالم الدينية واألثرية والسياحية، بهدف االطالع على بعض 
اآلثار اإلس���المية التاريخية العظيمة التي تستلهم عظمة الرسالة احملمدية 
الت���ي أنزلت على أفضل اخللق س���يدنا محمد عليه أفض���ل الصالة وأمت 
التسليم، ملش���اهدة بعض هذه اآلثار التاريخية التي تعكس حقب وفترات 

تاريخي���ة متنوعة، وذلك بهدف تعزيز قي���م تعظيم البلد احلرام 
واملدينة النبوية املقدس���ة، والشعور بالفخر لالنتماء للدين 

اإلس���المي، الذي ميثل أروع احلضارات اإلنس���انية، 
وكذل���ك من خالل زي���ارات ميداني���ة متنوعة لبعض 
املراف���ق، واملعالم بكل م���ن مكة املكرم���ة واملدينة 
املنورة، كمقار مؤسس���ات أرباب الطوائف، ومركز 
التعبئ���ة اآللية مل���اء زمزم، ومصنع كس���وة الكعبة 
املش���رفة، ومتح���ف احلرمني الش���ريفني، ومجالس 

األحياء املكية، واجلمعيات النس���ائية اخليرية، ومجمع 
املل���ك فه���د لطباعة املصح���ف الش���ريف، ومعهد خادم 

احلرمني الش���ريفني ألبحاث احلج والعمرة، وجمعية أم القرى 
اخليرية النسائية، ورواق بكة الثقافي النسائي، ولبعض مدارس حتفيظ 

القرآن الكرمي، ولغير ذلك من ملتقيات تقدم الثقافة وتسعى لنشرها، وكذلك 
إلى بعض املعالم السياحية والتجارية والثقافية املهمة.. وأيضًا جلان أخرى 

لزيارة احلاجات في أماكن سكنهن لتلمس حاجاتهن، وتلبية رغباتهن.

اللجنة الدينية 
ومهامها تتلخص في عقد لقاءات ثقافية ودينية للحاّجات في مقار سكنهن، 
حي���ث تقوم اللجنة بزيارات ملكاتب اخلدمة امليدانية، كما يتم التنس���يق مع 
رؤس���اء مكاتب اخلدمة امليدانية إلحضار احلاّجات إلى مقار املؤسس���ات، 
وتق���دمي الندوات واحملاضرات لهن، وذلك عن طريق بعض الداعيات الالتي 
تستضيفهن اللجنة، مع وجود مترجمات للترجمة إلى لغات احلاّجات، وذلك 
بقيام بعض مطوفات اللجنة الالتي يجدن تلك اللغات بعمليات الترجمة، كما 
يتم االستعانة مبترجمات ُأخريات، األمر الذي يسهم في مزيد من التواصل 
الفاعل، وذلك عن طريق فتح باب النقاش واحلوار وإتاحة الفرصة للحاّجات 
لطرح األس���ئلة واالستفس���ارات، خاصة وأن بعض املوضوعات املطروحة 

تتعلق بأحكام احلج وأركانه وواجباته وكيفية أداء الشعائر.

مع نشأة المهن الشريفة منذ آالف 
السنين ظهرت عبقرية المرأة السعودية 

ومساندتها للرجل زوجًا وأبًا وأخًا

عادت حواء 
مرة أخرى اليوم

 لتعيد للتاريخ رونقه 
ولمهن أرباب الطوائف 

عطاءها ورونقها 
النسائي
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أصدرت وزارة احلج الئحة انتخابات جديدة بينت أنه يجوز لوزير احلج أن 
يعني ما ال يزيد عن امرأتني ضمن الثلث املعني كأعضاء في مجلس اإلدارة، 

وفق الضوابط الشرعية.   
وكب���ادرة جديدة فقد س���اهمت املطوفة وابنة املطوف ف���ي جلان انتخابات 
أعض���اء مجال���س اإلدارة باملؤسس���ات، فتش���كلت جلان نس���ائية قادت 
احلمالت االنتخابية النس���ائية.. ونش���رت الوعي بني املطوفات حول ثقافة 
االنتخاب���ات.. وكي���ف ومن تختار.. وملاذا تخت���ار.. وال تتبع هوى فالن أو 
فالنة.. وذهبت السيدة املطوفة للترشيح وهي أكثر دراية بخطواتها.. وأكثر 

وعيًا باختياراتها.. 
وتعد املرأة املطوفة والدليلة والوكيلة والزمزمية، كوادر وطنية وكفاءات علمية 
وخبرات إدارية تفخر بها مؤسسات أرباب الطوائف، وتعدها أمنوذجًا للمرأة 
العاملة، املدربة واملؤهلة، واحلريص���ة على خدمة ضيوف الرحمن، ووطنها 
ومواطنيها، وتقدمي صورة مشرقة ومش���ّرفة للمرأة السعودية، وما وصلت 
إليها من مكانة. وذلك من خالل توس���يع قاعدة مش���اركة املرأة في العمل 
املوسمي، وفي جلان املؤسسات ومكاتبها امليدانية من خالل استخدام شتى 
ألوان التحفيز والتش���جيع للمشاركة والعمل في خدمة احلاّجات، وتشجيع 
املطوفات على االنخراط  في العمل اخلدمي من خالل إنش���اء جلان نسائية 
ات املريضات واملنومات باملستشفيات والقيام بأعمال  خاصة لرعاية احلاجَّ

التوعية اخلاصة بضيفات الرحمن.
لقد قدمت املرأة الس���عودية – وعبر اللجان النس���ائية مبؤسس���ات أرباب 
الطوائف - خدمات متميزة لضيفات الرحمن؛ ومنها االس���تقبال والضيافة 
للحاجات، ومرافقتهن في الذهاب إلى املسجد احلرام للطواف وإلى املسجد 
النبوي الشريف للزيارة، هذا باإلضافة إلى القيام بإعداد السكن الستقبال 
احلاج���ات وإعداد الطعام لهن، والذي عادة ما يكون من أصناف األطعمة 
التي اعتدن على تناولها في بالدهن زيادة في إكرامهن. هذا باإلضافة إلى 
تقدميهن للرعاية الصحية واالجتماعية للحاجات والتوعية واإلرشاد الديني 
واملس���اهمة في حل بعض املشكالت األسرية واإلنس���انية التي قد حتدث 
لبعضه���ن، ومرافقتهن في الذهاب إلى املش���اعر املقدس���ة: )منى وعرفات 

واملزدلف���ة(، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهن ومتطلباتهن ومنها قص 
الشعر عند التحلل من اإلحرام، حيث يجدن في ذلك شرفًا لهن، واجللوس 
معهن في أيام عيد األضحى املبارك ليتبادلن معهن التهاني والهدايا. وكل 
ذلك س���اهم والى حد كبير في تكوين عالقات اجتماعية وإنس���انية رائعة 
جس���دها التاريخ في مقوالت متنوعة، منها ما أوضحته أميرة بهوبال في 
حجها إلى مكة في نهاية القرن التاسع عشر، حيث أوضحت أنها وجدت 
صحبة نس���اء املطوف في غاي���ة املتعة واألهمية ألنها تقوم على حس���ن 

املعاملة والرفقة الطيبة.. وهذه شهادة فخر واعتزاز للمرأة املكية. 
وقد حتقق ذلك – ولله املنة والفضل – بفضل احلرص على رعاية حاّجات 
بي���ت الله احلرام صحيًا واجتماعيًا وتفق���د أحوالهن وتلمس احتياجاتهن 
للتخفي���ف من معاناته���ن. وتوعيتهن وتثقيفهن ديني���ًا خاصة فيما يتعلق 

بشعائر احلج والعمرة. 
كما أن ه���ذه اخلطط والبرام���ج كانت تهدف أيضًا إل���ى توطيد أواصر 
الصداق���ة مع ضيفات الرحمن وتكوين عالقات إنس���انية س���امية لتقدمي 
ص���ورة واضحة لهذه الش���عوب عن دور املرأة الس���عودية، وقدرتها على 
املش���اركة في البناء والتنمية وحملو الصورة النمطية الس���ائدة في أذهان 

بعضهن. 

جوانب أخرى
ولم يقتصر دور املرأة في مؤسس���ات أرب���اب الطوائف على هذا املجال 
فقط، بل تعداه إلى أدوار أخرى عديدة، متثلت إحداها في املشاركة في 
الوفد الشعبي الثقافي الذي رافق خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله 
ب���ن عبدالعزي���ز – يرحمه الله - أثناء زيارته لفرنس���ا في عام 2005م، 
وال���ذي كان من أهدافه األولى تصحيح صورة املرأة الس���عودية، حيث 
تش���رفت كوكبة منهن مبرافقة األميرة لول���وة الفيصل التي كانت عضوًا 
في هذا الوفد في رحلة فرنس���ا، التي متت فيها زيارة العديد من املراكز 
والصروح الثقافية واألكادميية، مقدمني من خاللها صورة ومثااًل حيًا عن 
واقع املرأة السعودية. كما شارك البعض منهن في الوفد الرسمي الذي 
راف���ق معالي وزير التعليم العال���ي، وأصحاب املعالي مديري اجلامعات 
السعودية في زيارتهم لفرنس���ا لتوقيع االتفاقيات املبرمة بني اجلامعات 
السعودية واجلامعات الفرنسية، في شهر ربيع األول من العام 1429ه�، 
املوافق لش���هر مارس 2008م، إضافة إلى املشاركة في مؤمتر املكتبيني 
الفرنس���يني األول في مونتريال ف���ي كندا، ومتثيل اململك���ة في املؤمتر 
الثاني عش���ر الحتاد أساتذة اللغة الفرنس���ية في "كيبك" بكندا، فضاًل 
عن مش���اركات عديدة في اإلذاعات ومحطات التلفزيون والفضائيات في 
الداخ���ل واخلارج، وملزيد من التواصل الثقافي والعلمُي فقد قامت بعض 
مؤسسات أرباب الطوائف بتدشني مواقع للجان النسائية التطوعية على 

الشبكة العنكبوتية.

قامت المؤسسات بتدشين مواقع للجان 
النسائية على الشبكة العنكبوتية لتحقيق 

مزيد من التواصل الثقافي والعلمي



مكيات

تعد المهن والحرف الشعبية القديمة، والتي ال يزال بعضها يمارس في وقتنا الحاضر، أو التي زالت واندثرت 
وأصبحت تطل وتتجسد في كثير من المهرجانات الوطنية الخاصة بالتراث والثقافة، وفي بعض المناسبات 

القومية، جسرًا لربط الماضي العريق بحاضرنا المشرق، وذلك بوصفها حرفًا ومهنًا تجسد أصالة اآلباء واألجداد 
وتذكرنا بتاريخهم المجيد وبنتاجهم اإلبداعي اإلنساني العريق المتمثل في الصناعات اليدوية والحرف التقليدية 

في وقت افتقر للوسائل العصرية الحديثة، فالحرف والصناعات التقليدية تعتبر جزءًا مهمًا من الثقافة المادية في 
تراثنا الشعبي، وأهميتها تأتي من كونها لصيقة بكل ما له عالقة بأوجه حياتنا المتعددة على مر العصور.

الرفادة: مكة المكرمة

أغلبها تالشى واندثر.. والقليل منها ال يزال باقيا يصارع الزمن

الشقادف والشبرية والنورة..
مهن وحرف أصّلها المكيون
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يُعد عمل المكيين في “الشقادف” 
من أهم المهن في مواسم الحج حين 

يكرس المطوف أوقاته لخدمة الحاج

في مواس���م احلج، حني يكرس املطوف أوقاته خلدمة احلاج، ولذلك جند 
الش���يخ محمد طاهر الكردي يذكر ضم���ن احلياة االقتصادية مبكة مع 
أنه���ا لم تكن في أوج وجودها العملي في زمنه، ويذكر أن هناك صناعة 
الهوادج - الش���قادف - املخروطة القوائم وقد انقرضت أو تالشت، ولم 
يبق منها غير ذكرى متر باس���مها إذا ما نظر إلى األس���باب والعوامل 

الكثيرة التي غيرت وجه احلياة االقتصادية ملكة املكرمة.
وعن أجرة الش���قادف: )من املعتاد أن تك���ون أجرة اجلمل الذي يحمل 
عليه هذا الش���قدف إما مضاعفة أو بأجرة ونصف من أجرة الش���قدف 
العادي؛ ألنه ثقيل ال يس���تطيع حمله كل جمل، ويقولون عنه: "ش���قدف 
خيزران"، كما كانت توجد وس���يلة أخرى يستعملها كبار الشخصيات، 
وعليِّ���ة القوم وأولو الثراء، ويعرف ب� )التخروان(، وهناك أيضًا وس���يلة 
أخرى يس���تعملها علي���ة األهالي: )اخليزران(، وه���ي أيضًا تصنع من 
اخلشب مربعًا، ومن أش���هر صانعي ومؤجري الشقادف آل صدقة فتو 

وآل السرديدي باملسفلة.
وكان أهل مكة يجهزون الشقادف لنقل احلجاج والزوار عليها إلى املدينة 
املنورة وتس���تغرق الرحلة نحو ثالثة عش���ر يومًا.. وقد أشار املستشرق 
سنوك إلى أن احلجاج يذهبون إلى املدينة للسالم على رسول الله صلى 

 تعد منتجات احل���رف والصناعات التقليدية ف���ي مختلف ربوع بالدنا 
احلبيبة بصفة عامة، وفي أم القرى بصفة خاصة، تراثًا وطنيًا يبني هوية 
وأصالة هذه املدينة املقدس���ة الت���ي تتمركز فيها أنواع عديدة من املهن 
احلرفي���ة العريقة، التي توارثها اآلباء عن األجداد جياًل بعد جيل، والتي 
تس���جل حضورًا مميزًا بني املهن، واستطاعت بسحرها ومهارة وإتقان 
محترفيها أن جتتذب كثيرًا م���ن املهتمني بالتراث والصناعات التقليدية 
القدمي���ة، كما لفتت أنظار أبناء األجيال احلديثة، وذلك ملا حتظى به من 
اهتمام كبير في أوس���اط املمارسني لها على مس���توى اململكة، والذين 
ظلوا محافظني على ممارستها رغم مرور الزمان وما يشهده العصر من 

تطورات تقنية هائلة.
 

صناعة الشقادف 
تصنع الشقادف من اخلشب )امللكك( على شكل مزخرف جميل املنظر، 
وتكون في جانبي الش���قدف نوافذ يطل منه���ا الراكب إذا أراد، وتكون 
س���تارة الش���قدف إما اجلوخ أو املخمل مفصلة على مقاس الش���قدف 
ومحالة بش���ريط من احلرير لزخرفتها. واحلبال املس���تخدمة في الشد 

رفيعة هي حبال )املرس( تشد بها الشقادف على أسنمة اجلمال.
وُيع���د عمل املكيني فيها من أهم املهن التجارية التي يقومون بها خاصة 
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عليها إلى املدينة مثاًل يس���تغرق ما بني عش���رة أيام، أو اثني عش���ر يومًا 
فالسير بها يكون لياًل وفي طرفي النهار، أما إذا حميت الشمس فاملقيل في 
إحدى احملطات، وما يس���تغرق ثالثة أيام م���ن الطريق املعروف )باليمانية( 

أو طريق السيل.

صناعة الشبرية
���برية -  بتش���ديد الش���ني املكس���ورة والياء املفتوحة -  الشِّ
هي تلك املهنة املكية البس���يطة في ش���كلها والكبيرة في 
معانيها اإلنس���انية، حيث يحمل اإلنسان أخاه املسلم 
عل���ى عاتقه ليط���وف به حول بيت الل���ه العتيق، هذا 
بغض النظر عن املال الذي يتقاضاه احلامل.. حيث 
كان يوجد في احلرم املكي – في س���ابق الزمان - 
مركبات مستطيلة الشكل يقال لها )شبرية( مصنوعة 
من خش���ب وحبال ولها أربعة أرجل صغيرة، وتكفي 
الش���برية لنفر واحد إذا كان يتص���ف بزيادة الوزن أو 
الثن���ني إن كانوا قليلي الوزن، يركب الطائف فيها ويحملوه 
أربعة حمال، تختلف أجناس���هم ويغلب عليهم اجلنس اإلفريقي، 
عل���ى أكتافهم مرة، أو فوق رؤوس���هم مرة، يطوفون به حول الكعبة س���بعة 
أشواط، اآلن منعت الشباري لوجود العربات احلديد وتكثر في الدور الثاني.

ومهنة الشبرية - وسيلة نقل خاصة مبكة املكرمة، حيث ال توجد في غيرها، 
ب���ل قد ال يوجد لها مثيل على وجه األرض، فكل وس���ائل النقل املعروفة من 
ال���دواب هي اإلبل واخليل والبغال واحلمير، خلقه���ا لله لنا للركوب واحلمل 
عليها وللزينة ولألكل منها. أما أن يخصص اإلنسان حلمل ونقل إنسان مثله 

فذلك ما لم نعهده.
ولم يقف كثير من الباحثني على أصل واش���تقاق الكلمة، وهل هي عربية أم 

الله عليه وسلم، ونوه إلى أن هذه الزيارة ليست من أعمال احلج، وكان على 
املط���وف أن يع���د الترتيبات لهذه الزيارة، وذلك باس���تئجار اجلمال املزودة 
بالشقادف، كما يقوم بشراء املفارش و)احلنابل( التي توضع فوق الشقادف 

للحماية من الشمس، وكذلك شراء األغطية والفرش الالزمة لهذه الرحلة.
وكانت عالقة املطوفني بالش���قادف كعالقة التاجر بالبضائع والس���لع، فقد 

كانوا متصلني بأصحابها وخاصة أيام املواس���م فيستأجرونها 
بأجرة معلومة لينقل���وا حجاجهم إلى منى وعرفات، وكان 

أقص���ى عدد يحملونه عليها هو أربعة أش���خاص إذا 
كان���وا خفاف���ًا، فيس���لكون طريق املعاب���دة، وكان 
الطري���ق الوحيد يومئذ، قبل توس���عة الش���وارع 

ودخول السيارات.
وكان االستعداد لها يبدأ من شهر شوال ثم على 
وجه اخلصوص قبل ليلة التروية يوم منى - فيأخذ 
املطوف���ون في جتهيز الدواب احململة بالش���قادف 

وأدواته���ا، ويس���اعدهم في ذلك عم���ال لهم إلركاب 
الناس عليها واملش���ي خلفها إل���ى أن يصلوا املخيمات 

اخلاصة بهم.
وكان أصع���ب ما يواجهونه في ذلك الوقت وع���ورة الطرق ألنها مناطق 

جبلية، وأيضًا نقص املياه الش���ديد لس���قيا احلجاج ولل���دواب التي يحمل 
عليها، وكانت الدواب أيضًا هي الوس���يلة الوحيدة لنقل املياه بني مكة ومنى 
وعرف���ات، بل وداخل أحياء مكة بإضافة )الس���قا( ال���ذي يحمل التنك على 
أكتافه لينقل املياه إلى البيوت وينادي لبيعها، وكذلك كان الس���قاة في منى 

وعرفات ينادون بني اخليام ماء.. ماء. 
وكان هم احلجاج الركاب على هذه الدواب هو وجود الراحة، وال يهمهم طول 
الوقت في الرحلة؛ ألن س���ير اجلمال وئيد بطيء، فهو مريح خاصة الس���فر 

صناعة الهوادج 
المخروطة القوائم 
انقرضت وتالشت 

ولم يبق غير 
ذكراها
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أعجمية؟ ولكن لعلها أتت من التش���بير الذي يش���برون به أهل هذه املهنة 
عند صناعة - السرير - وذلك لتقدير أحجام الناس الذين سيحملون عليه، 
وأيض���ًا صعب عليهم حتديد تاريخ الش���برية في بي���ت الله الكرمي، إال أن 
هناك إش���ارات تقريبية تشير إلى وجودها مبكة منذ ثالثة قرون، وقد ذكر 

صاحب كتاب: "سمط النجوم العوالي" أن رجاًل حمل على شبرية.
أما طريقة صناعة )الشبرية - السرير( فهي على شكل مربع مثل السرير 
متامًا إال أن بطنها إلى األعلى، وتصنع من أخشاب خاصة قوية مثل نوع 
)اخلش���ب اجلاوي األحمر(، وكانوا يصنعونها بواس���طة جنارين حاذقني 
مبكة، بالطريقة التي يريدون، وتالئم أحجام جميع الناس، ومن ثم يقومون 
بربط احلبل على مربعها، لتخفيف الس���رير ولئال يكون ثقياًل على األكتاف 

عند احلمل، وهناك سرر كبيرة خاصة حلمل األجسام الكبيرة.
أما احلمالون القائمون بهذه املهنة الشريفة واإلنسانية، فهم بعض اجلماعة 
من األفارق���ة النيجيريني الذين يقطنون مكة منذ قرون من الزمن، امتهنوا 
هذه املهنة وبقوا يتوارثونها بينهم جماعة بعد جماعة حتى يومنا هذا، إلى 

أن أزيلت قريبًا، ليحل محلها العربات املوجودة في الوقت الراهن.
أم���ا مكان وجوده���م وجتمهرهم ومنطلقهم باحلمل ه���و الصفا من خارج 
املس���جد احلرام وحتت جبل أبي قبيس املشهور، فهناك يرصون أسّرتهم 
في صفوف مالصقة بجدار املس���جد احلرام، ولهم في حمل الش���برية ما 
يسمى )قمو( وهو قطعة قماش كبيرة يلفونها مثل كور العمامة ويضعونها 
على رؤوس���هم لتخفيف ثقل احلمل عليهم، وال يفرقون بني فالن وعالن في 
احلمل، بل كل الناس عندهم في الطواف س���واء، إال أنهم مييزون أن هذا 

عالم وهذا من الوجهاء والصاحلني.
أما طريقة حمل اإلنس���ان عليها في الطواف ح���ول الكعبة وهو الغالب أو 
الس���عي بني الصف���ا واملروة في النادر، فقد امتهن���وا هذه املهنة من أجل 
الكسب مع مس���اعدة العجزة والضعفاء من الذين ال يستطيعون الطواف 
على أقدامهم ويجدون مش���قة في أدائه، وهن���اك رئيس للجماعة يقوم بعد 
االتف���اق بينهم بتأجيرها على جماعة من الناس ملن ال يجدون الس���رر - 
الشبرية مببلغ زهيد - ثالثة ريال لكل سرير، حلمل الطائفني حول الكعبة. 
كما أنهم يحملون الشخص على حسب ثقله، فإذا كان خفيف الوزن حمله 
اثنان، وإذا كان ثقياًل حمله أربعة، اثنان من األمام، واثنان من اخللف لتتم 
عملية التوازن أثناء الس���ير في أشواط الطواف السبعة، وإذا كان متوسط 
الثق���ل حمله ثالثة واحد من اإلمام واثنان من اخللف، خاصة للذي يجلس 
مادًا رجليه فيكون الثقل الراجح في املؤخرة، واجللوس على سرير الشبرية 
غالب���ًا ما يكون على هذه الهيئة، ف���إن احلاملني يفضلونها بل يأمرون بها 
دون س���ائر هيئات اجللوس، ليكون اجلالس منبس���طًا ومفترش���ًا السرير 
ليتم التوازن التام، وبالتالي الراحة بالنس���بة للحاملني، وهناك أش���خاص 
معروفون أعطوا سعة وقوة في اجلسم يلجأ إليهم في حالة األحمال الثقيلة، 

فيحملون الشخص على أكتافهم مهما بلغ ثقله.
وهن���اك جماعة منهم تتفق م���ع املطوفني حلمل احلجاج العاجزين عن أداء 
الطواف مع حتديد األجرة التي س���تعطى لهم، وقد يتطلب األمر أن يذهب 
احلام���ل حلم���ل احلاج أو املعتمر م���ن بيته وحارته في م���كان إقامته في 
األحياء املجاورة للمس���جد احلرام للطواف، ث���م إرجاعه بعد الطواف إلى 

حيث ُحمل. 
وملهنة الش���برية شيخ يعهد إليه شؤون هذه املهنة، من ترتيب وتنسيق؛ ألن 
هذه مس���ؤولية كبيرة وأمانة أمام الل���ه، خاصة وهي في بيته العتيق الذي 

يجب على املسلم أن يخاف من الله فيه أكثر من أي مكان آخر. 
واجلماع���ة الباقية من أهل الش���برية في وقتنا احلاض���ر في مكة املكرمة، 
فه���م قلة جدًا وهم الذي���ن مت العثور عن طريقهم على هذه املعلومات، ومن 
املواقف اإلنس���انية: أن قال بعضهم: "تركت الش���برية لئال أزيد من إيذاء 
الناس الطائفني، حيث أن رأس خشب الشبرية - احململ - حينما نطوف 
بالناس، يصيب طرفه األمامي رؤوس الطائفني بس���بب تدافع الناس مينة 
ويس���رة ومن اخللف، وكنت أتألم كثيرًا من هذا حيث أحس بأنني أرتكب 

ذنبًا كبيرًا في بيت الله احلرام، فتركت املهنة إلى يومي هذا".
ولعل من أشهر من امتهن هذه املهنة، الشيخ طاهر إبراهيم علي، وهو من 
العلم���اء النيجيريني مبكة املكرمة، ومتمكن في فقه العبادات واألحكام على 

تصنع الشقادف من الخشب )الملكك( 
على شكل مزخرف تكون في جانبيه 

نوافذ يطل منها الراكب 

كل من اشترى قطعة ذهب في مكة 
ال بد له أن يأتي بها إلى شيخ الصاغة 

للتأكد من العيار والوزن
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مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وأعجب من هذا أنه يشرح 
مقامات احلريري ش���رحًا شفهيًا وافيًا، إنها احلكمة يؤتيها لله من يشاء من 
عباده. ومنهم كذلك: )هود محمد، وحس���ن القوي، وموسى علي، وآخرون(، 

ومنهم من مات رحمه الله: كعمر حجار، ويعقوب، وعبدالرحمن.

مهنة "الصاغة" 
كان ش���يخ الصاغة هو احلاكم بأمره في هذه املهنة، وهو الكل في الكل كما 
يق���ال، فكل من اش���ترى قطعة ذهب من أي مكان في مك���ة فإنه ال بد له أن 
يأتي بها إلى شيخ الصاغة، ويعرضها عليه للتأكد من العيار والوزن، حتى ال 
ُيغش فيها، بل ويأخذ ورقة من الشيخ تبني وزن وسعر القطعة وقيمة املثقال.
وكان شيخ الصاغة قبل )60( سنة، هو الشيخ محمود بدر، ثم الشيخ محمد 
علي فارسي، وشيخ الصاغة ال عالقة له باألحجار الكرمية. وكان محلهم في 
سوق الليل في زقاق الصوغ وبالتحديد: في زقاق احلجر ودار مولد السيدة 
فاطمة رضي الله عنها التي كان يسكنها الرسول صلى الله عليه سلم مع أم 
املؤمنني السيدة خديجة رضي الله عنها. وكانت هناك عدة مصانع للصاغة 
منه���ا: مصان���ع الريس في مكة، ومصانع الش���يخ جميل فارس���ي بجدة، 
ومصنع محمد عثمان املعلم بالطائف، ومصنع سالمة باملدينة املنورة، وعدة 

مصانع أخرى بالرياض.

"النورة والنوارة" 
ثمة على يس���ار الذاهب إل���ى التنعيم إلى ش���رق وادي مر الظهران 
املس���مى بوادي فاطمة منطقة من اجلبال، وذلك بالقرب قبر الس���يدة 
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وال تزال مصدرًا للكلس 
أو النورة البلدية، ومنها بنيت بيوت مكة من عهود بعيدة ويطلق عليها 
"النوارية"، وقد قرأت في تاريخ العصامي، أنها كانت في عام 903ه� 
معروفة بهذا االس���م، وهي من مصانع مكة العتيقة، ولو اس���تخدمت 
إل���ى جانبها اآلالت احلديثة ألنتجت كميات جتارية ضخمة، وما أكثر 
مص���ادر الثروة في جبالنا ورمالنا، ولع���ل مواد البناء بعد اآلن تأخذ 
أوضاعًا يستغني بها عن النورة )بالبالستيك( وما هو في معناه ورمبا 

باحلديد والبلور؟ 
ومن أش���هر النوارين في مكة املكرمة: )عبدالرحمن محمد بسيبس، وقد 
ورث مهنة صناعة النورة عن أبيه الذي كان له مصنع نورة بحارة الباب 
منذ القرن الثالث عشر للهجرة، وقد تابع عبدالرحمن بسيبس العمل في 
صناعة النورة، ويعد مع أس���رة غندورة من أشهر صناع النورة بحارة 
الباب، وهما املموالن لتجارة النورة، وقد كان عبدالرحمن محمد بسيبس 
يبيع النورة على الش���يخ محمد بن الدن في بداية العصر السعودي مبا 

يقارب من نصف ريال للصفحة الكاملة من النورة.

وقدم األستاذ صالح عبدالله مس���لم اللحياني األسماء التالية ملن 
اش���تهر بصناعة النورة في منتصف القرن الرابع عش���ر للهجرة 
في مكة وهم: )محمد س���عيد جان، السنوس���ي، سمس���م، أحمد 
كوي���ر، عبدالله أحمد كوير(، وخرب���وزة، وقد عاش نحو مائة عام، 
وتخصص في ترميم مصانع النورة، وتوفى في نهاية القرن الرابع 
عش���ر للهجرة تقريبًا. ومنهم: عبدالله بن مسلم البطحي اللحياني 
شيخ النوارة في النوارية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
للهجرة عاش نحو مائة سنة وتوفي عام 1395ه�، والذي بدأ حياته 
بجم���ع احلطب مع إخوانه ويبيعه على أصحاب مصانع النورة في 
النوارية، وقد كلف بجم���ع الضرائب وتقدميها للحكومة في الفترة 

يستخدم “اللغمجية” مادة:
 )الديناميت( وبعض المعاول الحديدية 

ويسمونها )الفاقوش( والمطرقة 
لتفتيت الحجارة
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)اخليط���ي أو املائي( ورمبا اس���تغنى ع���ن امليزان بعدال���ة احلجارة 
ونعومتها ومالس���تها فيكون البنيان مثل املسطرة القائمة. وما ذاك إال 
من )املعلمانية واحلرفنة( في التكحيل اجلميل للحجارة املكحلة على يد 

املعلم املاهر الباهر.
ويقول الكردي إضافة إلى ما تقدم: "وكان نقل األحجار التي تكس���ر 
من جبال مكة املكرمة لبناء البيوت والعمارات في داخل البلدة، 
يتم بواس���طة احلمير فيعملون لكل حمار من أخش���اب 
األش���جار القوية أربع مثلثات متساويات الساقني، 
ثم يجعلون كل مثلثني متقابلني بينهما نحو نصف 
متر ثم يوصلون رأس���ها بخش���بة كما يوصلون 
رؤوس ساقيهما بخش���بة واحدة وسطهما حال 
ثم يضعون كل مثلثني في جانبي احلمار من فوق 
البردعة بعد ربط أطراف ساقيهما ببعضها بحبل 
غليظ قوي ثم يجعلون قطع األحجار املكسرة من 
اجلبال في داخل املثلثني من اجلانبني في كل جانب 
نحو أربعة أحجار أو خمس���ة بحس���ب كبر احلجارة 
وصغره���ا، ثم يأتون به���ا فوق احلمير من محل تكس���ير 
اجلب���ال إلى داخل البلدة حيث يتم البناء، وكذلك كان األمر بالنس���بة 
لنقل النورة بواسطة احلمير بعد وضعها في كيس من اخليش. وهكذا 
كان احلال في بناء املنازل والبيوت ، قبل وجود اإلسمنت، واخلرسانة 

اجلاهزة في الوقت احلالي.

املصدر:
كتاب: )صور من تراث مكة املكرمة يف القرن الرابع عشر الهجري(، 

اجلزء األول، عبداهلل محمد أبكر - بتصرف.

التي سبقت على العصر السعودي، وعاتق بن عالي بن علي اللحياني 
توفي قب���ل عام 1395ه���� وورث الصناعة عن أبيه ال���ذي كان ميلك 
مصنعًا للنورة، وس���عد بن عايش بن سعد اللحياني، وزين بن عايش 
اللحياني، وقد امتلك مع أخيه س���عد مصانع في النوارية، وسلمان بن 
سالم اللحياني، وهو ابن عم شيخ النوارين في النوارية، وعبيدالله بن 

مغيث عبد احلي اللحياني.

ورش الحجارة واللغمجية 
الورشة: هي املكان الذي يعمل فيه احلّجارة – 
أهل صناعة احلجر – بعد ضربها وكس���رها 
من اجلب���ل لتجهيزها لتكون صاحل���ة للبناء، 
ويس���تخدمون في ذل���ك م���ادة: )الديناميت( 
وبعض املعاول احلديدية، ويسمونها )الفاقوش( 
واملطرقة، والورش مثل معامل الطوب ومصانعه 

حالي���ًا، وكان هناك الكثير من الورش مبكة التي 
جتهز احلجارة ، فمنها على سبيل املثال: )ورشة في 

أبو لهب: من اجلهة الش���مالية، فتكون قريبة ملن في تلك 
اجلهة كجرول والبيبان والشهداء. وفي املسفلة: من اجلهة اجلنوبية 

كذلك، وفي املعابدة: وفي احلفاير، وفي ش���عب عامر، وجياد، وكانت 
مجه���زة باملواصالت وهي "احلمير" إليصال احلجارة إلى مكان العمل 
بأجرة مقدرة معلومة، وكان أصحاب الورش يتفننون في نقش احلجر 
ليصبح ناعمًا أملس، حيث يس���اعد القراري واملعلم والفالتي واملرّوج 
في إخراج البنيان في صورة حسنة، تسر الناظرين، وتريح املنقِّل من 

تعب التعديل والتقومي.
وكذل���ك املعلم له دور فعال ف���ي رص احلجارة بيده، وتقوميها مبيزانه 

برية”  “الشِّ
مهنة مكية 
بسيطةفي 

شكلها وكبيرة 
في معانيها 
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األخيرة

خدمات الحجاج..
منظومة متكاملة

ال يختل���ف اثنان على أن خدمة نحو مليوني حاج يفدون إلى األراضي املقدس���ة كل عام من 
أكث���ر   )180( بلدًا من أنحاء العالم على اختالف جنس���ياتهم، وثقافاتهم، ولغاتهم، وبتنّوع 
متطلباتهم، ورغباتهم، وتطلعاتهم، ومش���اربهم، أمر في غاية املشقة والصعوبة، ويحتاج إلى 
إمكان���ات مادية وآلية وتقنية عالية، وإلى كوادر وطاقات بش���رية مؤهلة ومدربة، متلك خبرات 
عريض���ة ف���ي ميادين العمل املرتبطة بزمان تأدية مناس���ك الركن اخلام���س في مكة املكرمة 

واملشاعر املقدسة، والتي ال تقبل التأخير وال التأجيل.
فضيق احلّيز الزمني ومحدودية املكان وتضخم األعداد متثل حتديًا كبيرًا يواجه مؤسس���ات 
أرباب الطوائف التس���ع في كل موسم حج، مما يجعلها في تسارع مع الزمن ملواجهة ضغط 
اخلدم���ة امللزمة بتوفيرها لوفد الله لتمكينهم من أداء حجهم في يس���ر وأمن واطمئنان، بدءًا 
من االستقبال وختامًا بالتوديع، وما بينهما من أعمال شاقة ومضنية منذ قدوم احلجاج  إلى 

اململكة، وخالل تنقالتهم بني املشاعر املقدسة. 
إن اخلب���رات التراكمي���ة التي متلكها مؤسس���ات أرباب الطوائف جعل���ت رحلة احلج أجمل 
الرحالت التي يحلم بها كل مسلم، مبا يتواكب وسعيها مع تطوير اخلدمات واالهتمام الكبير 
من الدولة باحلج واحلجاج، واالس���تفادة الكاملة من املنجزات الضخمة وفي قمتها توس���عة 
احلرمني الش���ريفني واملشاعر املقدس���ة وتطوير خدمات اإلس���كان والنقل. وقد اجتهت هذه 
املؤسسات األهلية – وبقوة - إلى تدعيم أعمالها بالدراسات العلمية والتخطيط اإلستراتيجي 
به���دف االرتقاء مبس���تويات األداء، وتطوير آليات العمل، وتوفير املوارد الالزمة، والتنس���يق 
املتواص���ل والبناء املثمر مع كامل املنظومة – احلكومية واألهلية - ذات العالقة بأعمال احلج 
وش���ؤونه، في الداخل واخلارج لتتواصل هذه اخلطوات املوفقة من النجاحات، والتي شهدتها 
أعمال هذه املؤسسات األهلية في السنوات األخيرة، والتي تساير متطلبات العصر، وتالحق 

تطوراته املتسارعة، في قالب حضاري، يلبي حاجات جميع احلجاج، ويحقق رغباتهم.
 ودون شك.. فان سعي مؤسسات أرباب الطوائف احلثيث ملواكبة ما أجنزته وتنجزه احلكومة 
من أعمال جليلة خلدمة احلجاج، مرتبط جناح حتقيقه بكفاءة العنصر البشري، وهو ما تقوم 
به هذه املؤسسات من العناية بالتأهيل والتدريب، وبناء شراكات مع اجلامعات املهتمة باحلج 

ودراساته، لالرتقاء بأساليب تقدمي اخلدمة وكفاءتها تبعًا للزمان واملكان.

سليمان بن عّواض الزايدي
األمني العاّم جلائزة وزارة احلّج 

لألعمال اإلعالمِيّة




