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اهلل  – طيب  سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  دخل  عندما 
ثراه - مكة املكرمة، أصدر بالغًا، انفردت بنشره صحيفة: "أم القرى" 
يف أول عدد صدر منها يوم اجلمعة 15 جمادى األولى 1343هـ املوافق 
12 ديسمبر 1924م، وأبقى فيه املؤسس الباني – رحمه اهلل – الوظائف 
املتعلق  النص  وجاء  عليه،  كانت  ما  على  املكرمة  مكة  يف  الدينية 

بالطوافة كما يلي: 
"فال يحل يف هذه الديار غير ما أحله اهلل، وال يحرم فيها غير ما حرمه 
اهلل، وكل من كان من العلماء يف هذه الديار أو من مطويف احلرم الشريف 
فال  نزده  لم  إن  قبل،  من  عليه  كان  ما  على  له  فهو  راتب  ذا  واملطوفني 
ننقصه شيئًا، إال رجاًل أقام الناس عليه احلجة أنه ال يصلح ملا هو قائم 
عليه، فذلك ممنوع ما كان له من قبل، وكل من قبل، وكل من كان له 

حق ثابت سابق يف بيت مال املسلمني أعطيناه ولم ننقصه شيئًا". 

هــذا بالغ

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

األراضي املقدسة، وحتى مغادرته ساملًا غامنًا إلى بالده بإذن اهلل.

الرســالـة

الرؤيـة
بالتنسيق نتكامل لتقدمي أقصى الرعاية 

لضيوف الرحمن

اجلمعة 15 جمادى األولى 1343هـ
املوافق 12 ديسمبر 1924م



جهـود تتضافر 
وعمل يتواصل

ة ودول  ة واإلسللاميِّ أنهت وزارة احلّج والُعمرة لقاءاتها مع رؤسللاء وفود شللؤون حّج الدول العربيِّ
ة، والتي انطلقت يف شهر ربيع اآلخر املنصرم، واستمرت لشهرين متتاليني،  األقليات اإلسللاميِّ
ومت فيهللا االجتمللاع مللع وفللود أكثللر مللن )50( دولللة، لبحللث ترتيبات حجللاج البيللت العتيق 
ومتطلباتهللم، والتي جاءت وفقللًا للتوجيهات الكرمية لإلعداد اجليد السللتقبال وفود حجاج 
بيت اهلل احلرام وزوار مسجد رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ملوسم حّج هذا العام 1438هل، 
وتقللدمي أفضللل اخلدمات لهم ومتكينهم من أداء نسللكهم بكل يسللر وسللهولة، ويف إطار خطط 
وزارة احلّج والُعمرة ملد جسور التواصل مع هذه الوفود والتعاون والتنسيق معها، وإطاعها على 
التعليمات والضوابط املنظمة لشللؤون احلجاج يف اململكة، للتقيد مبوجبها والعمل مبقتضاها، 
وقللد تخللت هللذه االجتماعات وأعقبتهللا، لقاءات متعددة مع سللفراء وقناصللل بعض الدول، 
تناولللت العاقات املتطورة بني اململكة وبادهم، وبحث املوضوعات املتعلقة بشللؤون املعتمرين 
واحلجللاج القادمني لألراضي املقدسللة من تلك الباد، والتي تكللللت – وهلل املنة والفضل – بكل 

جت بتوقيع محاضر اتفاقيات احلج. جناح، ووجدت خالها الوزارة التجاوب من اجلميع، وتوِّ
وعقللب ذلك.. بللدأت وكاالت الللوزارة وقطاعاتها املختصة – وعلى رأسللها وكالة شللؤون العمرة 
وإداراتها - يف االستنفار ورفع وتيرة العمل واجلاهزية واالستعداد لعمرة شهر رمضان الفضيل، 
والللذي ُيعللدُّ ذروة سللنام موسللم العمللرة، حيث إنه يشللهد توافد أكبللر عدد مللن املعتمرين من 
مختلللف دول العالللم، كما يشللهد يف الوقت نفسلله ختام موسللم عمرة  هذا العللام الذي انطلق 
يف غّرة شللهر صفر املنصرم، واسللتمر ملّدة )8( أشللهر متواصلة، والذي نعم فيه املعتمرون بكثير 
من املسللتجدات اخلدمية والتقنية التي وفرتها الوزارة، وذلللك من منطلق حرصها على تنفيذ 
توجيهللات حكومة خادم احلرمني الشللريفني، وولي العهد، وولي ولي العهللد – رعاهم اهلل – يف 
تقللدمي أرقى وأفضللل اخلدمات والتسللهيات، يف ظل ما حشللدته مللن طاقات وكوادر بشللرية 
مدربللة ومؤهلللة، وما وفرته مللن إمكانات ماديللة وتقنية كبيللرة، تدعمها بنيللة حتتية متينة 
وضخمة، تتمثل يف كثير من املنجزات واملشللروعات العماقة التي عمت املدينتني املقدسللتني: 
)مكة املكرمة واملدينة املنّورة(، وكذلك املشللاعر املقدسللة، ويف الوقت نفسلله، حتقيق تطلعات 
املسللؤولني يف الدولة والوزارة، للخروج مبوسللم عمرة ناجح بكل املقاييس - وكاملواسللم السابقة 

بحول اهلل وقوته -. 
ولتنطلق عقب ذلك مباشللرة، رفع درجات اجلاهزية واالسللتعدادات ملوسم حج هذا العام، 
األمللر الللذي يؤكد – ويف ميادين العمل، وعلللى أرض الواقع - أن آليللة العمل يف أروقة هذه 
الوزارة، مبختلف قطاعاتها وأقسامها، ال تتوقف وال تنقطع، وأنها تسير بوتيرة متواصلة، 

وبصفة مستمرة طوال العام.
ويف اخلتام.. نسللأل اهلل أن يتقبل من املعتمرين والزوار، كما نسللأله سللبحانه وتعالى املزيد من 

التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.     

د. محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة 

افتتاحــية
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رحالت

إلى  الرحالت  بأشهر  قاموا  مستشرقًا   16
أبــرز  وميثلوا  الشريفني،  احلــرمــني  بــالد 
إلى  رحالتهم  وثّقوا  الذين  املستشرقني 

األراضي املقدسة.

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

ذاكرة الوطن

– طيب  إن العالقة بني امللك عبدالعزيز آل سعود 
اهلل ثراه - ومهنة الطوافة عالقة موغلة يف العمق، 
خدمة  ــي  وه بها،  املــنــاط  الــشــرف  ــوة  ق مــن  تنبع 
مالمح  رسمت  أسس  على  وقائمة  الرحمن،  ضيوف 

املنهج الذي حرص امللك املؤسس على السير فيه.

ندوات

بحثًا،   )44( ضمت  ضخمة،  مجلدات   )3(  
مجموعة  شّكلت  صفحة،   )1678( يف  وجاءت 
يف  قدمت  التي  احملكمة،  العلمية  البحوث  من 

ندوة: )الطوافة واملطوفني(.

40

حقائق وأرقام

تقوم الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، 
يف  )احلــج  مبسمى:  سنوي  صحفي  ملف  بإصدار 
ورصد  احلج،  مواسم  أخبار  متابعة  بهدف  أرقام(، 

فعالياتها، وتوثيق أرقامها.

14

52

32

نوافذ

ُيعدُّ مشروع: "السالم عليك أيها النبي"، صرحًا 
تصميمه  مت  مميزًا،  وحضاريًا  راقيًا،  عصريًا 
واملــعــمــاريــة،  الهندسية  الــنــمــاذج  ــدث  ــأح ب
إنشاء  يف  الدراسات  إليه  توصلت  ما  وبأفضل 

املعارض واملتاحف العاملية.

44

ذاكرة الوطن

شارك الدكتور فهد بن عتيق الشبان المالكي، من قسم 
التاريخ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، بجامعة أم 
رحمه  عبدالعزيز-  الملك  )اهتمام  بعنوان:  ببحث  القرى، 
عهده  في  أنظمتها  وتطور  والمطوفين  بالطوافة  اهلل- 
الندوة  فعاليات  في  1924-1953م(،  ـــ/  1343-1373ه
نظمها  التي  والمطوفين”،  “الطوافة  الكبرى:  العلمية 
كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة 
ولقد  22-1435/2/23هــــ.  من:  الفترة  خالل  المكرمة، 
أهمية  فيها  بين  بمقدمة  عمله  ورقة  الباحث  استهل 
هذه الدراسة، وأوضح أنها تغطي حقبة زمنية مهمة في 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الباني  المؤسس  الملك  عهد 
 - ثــراه  اهلل  طيب   – عالقته  تناقش  وأنها  سعود  آل 
بالمطوفين في إطار الشواهد الدالة على تلك العالقة، 
الملك  اهتمام  على  الواضحة  المؤشرات  من  والعديد 
جعلها  حيث  الطوافة،  ومهنة  الحج  بفريضة  المؤسس 
والنفيس،  الغالي  عليها  وتنفق  الدولة  تحتضنها  مهنة 
دخول  منذ  حرص  فقد  ورسومها،  أعبائها  كل  وتتحمل 
1343هـ  األول  ربيع   17 بتاريخ  حكمه  تحت  المكرمة  مكة 
الموافق 16 أكتوبر 1924م، على العناية بالمطوفين، فمّد 
لهم جسور التواصل، ولم يكتف بذلك.. بل قربهم منه، 
تعتبر  إنها  بل  المهن،  كسائر  ليست  مهنتهم  ألن  وذلك 
من أشرف المهن وأعظمها، فمن هنا كانت العالقة بين 

المؤسس والمطوفين عالقة وطيدة.  

مكة المكرمة: الرفادة

 اهتمام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود
بمهنة الطوافة وبالمطوفين وتطور أنظمتها في عهده

أّكدت الدراسة أن العالقة بين الملك 
المؤسس ومهنة الطوافة عالقة موغلة 
في العمق تنبع من قوة الشرف المناط 

بها وهي خدمة ضيوف الرحمن

أدوار كبيرة 
استعرض هذا البحث والدراسة، تأثير عالقة امللك عبدالعزيزبن عبدالرحمن 

آل س���عود مبهنة الطوافة كمهنة قائمة بذاتها، ورصد األدوار الكبيرة التي 

ق���ام بها - طيب الله ثراه - الس���تحداث األنظم���ة والتعليمات، ومن أجل 

ترسيخ بنيان الطوافة واملطوفني، من خالل تطوير أدوات العمل واستخدام 

اجلديد املفيد فيها. كما أن من أهداف هذه الدراسة: )توضيح عالقة امللك 

عبدالعزي���ز بأرباب مهنة الطوافة، ووض���ع دالئل تبرهن على كيفية العالقة 

بينه واملطوفني، ومدى اهتمامه مبهنة الطوافة، ومدى إس���هامه في تطوير 

مهن���ة الطوافة، وجهوده في حل املش���كالت املتعلق���ة بالطوافة واملطوفني، 

والتنظيمات التي اقترحها للمطوفني، واألنظمة التي سنها - رحمه الله- 

للطوافة. 

وأوضح الباحث أن الدراس���ة تقتصر في حدوده���ا الزمنية على الفترة 

املمت���دة من 17 ربيع األول 1343ه����/ 15 أكتوبر 1924م، وهي فترة 

دخول قوات املل���ك عبدالعزيز مكة املكرمة، إلى 2 ربيع األول 1373ه�/ 

9 نوفمبر 1953م، وهو تاريخ وفاة امللك املؤس���س- رحمه الله-، وأشار 

إل���ى أن تلك الفترة تعد مرحلة أساس���ية، حي���ث مت خاللها وضع كثير 

م���ن القواعد والنظم التي بنيت عليه���ا الدولة في مرحلة الحقة، وأوضح 

أن���ه قد تبني له أن م���ا كتب عن التنظيمات في تل���ك الفترة كان مجماًل 

للمملكة العربية السعودية، في حني أن التنظيمات اخلاصة مبكة املكرمة، 

وحتدي���دًا عناية املل���ك عبدالعزيز- رحمه الل���ه - بالطوافة واملطوفني لم 

تدرس دراسة مستقلة، وأن تلك الفترة ثرية باألحداث الكبيرة، وأن املادة 

العلمي���ة املتوافرة، تتناثر في ثنايا املصادر املتنوعة، أما احلدود املكانية 

فتقصر على مكة املكرمة مبفهومها اجلغرافي.

تناول املبحث األول من هذا البحث: )اهتمام امللك عبدالعزيز بالطوافة(، 

وذك���ر أن���ه - رحمه الله - قد اهت���م بالطوافة اهتمام���ًا بالغًا، فتعامل 

معها على أس���اس أنها كيان قائم بذاته، فدرس وتأمل بعض التكوينات 
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تمّثل في إقرارها ألهلها وفي احتضان الدولة لها وإنفاقها عليها وتحمل أعبائها ورسومها..

  

رحالت

االستشراق اتجاه فكري يُعنى بدراسة حضارة األمم الشرقية بصفة عامة، وحضارة اإلسالم والعرب بصفة خاصة، 

وقد كان مقتصرًا في بداية ظهوره على دراسة اإلسالم واللغة العربية، ثم اتسع ليشمل دراسة الشرق كله، بلغاته 

الشرق  ولغات  العربية،  واللغة  اإلسالم  بدراسة  اعتنوا  الذين  الغرب  علماء  هم  فالمستشرقون  وآدابه،  وتقاليده 

وأديانه وآدابه، والمستشرق صفة عالم متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه، وقد اختلف الباحثون 

في إيجاد تعريف موحد لالستشراق، ورغم أن هذا االختالف شكلي وجزئي، إال أنهم يتفقون فيما بينهم على عناصر 

مشتركة لالستشراق والمستشرقين، ويعود ذلك إلى تصور كل واحد منهم لحقيقة االستشراق وأهدافه، فيذكر 

كلمة  دخلت  كما  عام1779 م،  نحو  في  اإلنجليزية  اللغة  في  ظهرت  مستشرق  كلمة  المستشرق "رودنسون" أن 

مكرّس لدراسة  خاص  نظام  فكرة  تجّسدت  وفيها  عام1838 م،  الفرنسية في  األكاديمية  "االستشراق" معجم 

الشرق، ويعرف المستشرق اإلنجليزي "آربري" المستشرق بأنه هو من تبحر في لغات الشرق وآدابه. 
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أبرز المستشرقين الذين وثّقوا
 رحالتهم إلى األراضي المقدسة

يعد »فارتيما« أول مستشرق يخترق مكة 
المكرمة حينما صرح عام 1503م بأنه ينوي 

القيام برحلة تعد من أشق وأصعب الرحالت

يعتبر الرحلة الهولندي »سنوك 
هيروغرونيه« من أبرز الذين وثقوا مكة المكرمة 

بالصورة ولم يستطع زيارة المدينة المنورة

إنتاج  عنوان  له حتت  مقال  نبي في  بن  مالك  ويقول  بعيد"،  أو  قريب  من 

الكتاب  باملستشرقني  نعني  "إننا  املستشرقني يحدد مصطلح االستشراق: 

الغربيني الذين يكتبون عن الفكر اإلسالمي وعن احلضارة اإلسالمية، وأن 

صفة مستشرق ينبغي أن تقتصر على من ليس شرقّيًا، ألنها تصف حالة 

طلب لشيء غير متوافر في البيئة التي نشأ فيها الطالب، ويري كثير من 

ومن  استشرق،  من  أول  أورلياك"، الفرنسي هو  دي  أن "جيرار  الباحثني 

أشهر رحالت املستشرقني إلى بالد احلرمني الشريفني: 

 
رحلة: فارثيما "جونة"

ويعد جونة أو "فارثيما" بحق أول مستشرق يخترق مكة املكرمة، ففي عام 1503م 

أن  ينوي  الرحالت، وكان  تعد من أشق وأصعب  برحلة  القيام  ينوي  أنه  صرح 

إلى  إيطاليا  املقدسة، فسافر من  األراضي  إلى  يتجه  أول رجل مسيحي  يكون 

اإلسكندرية، ثم بيروت ودمشق، حيث تعلم اللغة العربية في عدة أشهر وصل إلى 

املدينة املنورة، الذي انطلق إليها في 8 أبريل من عام 1503م وزمالؤه احلراس 

الستون مع أربعني ألف حاج من دمشق في رحلة شاقة، وبعد )3( أيام توجهت 

احلج،  موسم  خالل  انتابه  الذي  الشعور  عن  وتكلم  املكرمة،  مكة  إلى  القافلة 

القرى والباعة واألضاحي،  أم  في  التجارية  زمزم واحملالت  منى وماء  ووصف 

وغيرها، ثم غادرها مع إحدى القوافل إلى جدة، ثم إلى إحدى السفن الهندية، 

حيث اعتقل في عدن، ليحمل مقيًدا باألغالل إلى سلطان صنعاء، الذي أرسله 

مكباًل إلى الرياض في ثمانني يوًما، وبعد سجنه ٌأخلى سبيله ليغادر إلى عدن، 

حيث أبحر من هناك إلى الهند الشرقية. 

 رحلة: "داكدرا"
هو قبطان أحد السفن البرتغالية التي كانت جتوب السواحل اإلفريقية، أسر 

وجماعته في شواطئ مقديشو، وأُرسل هدية إلى حاكم عدن، وظل سجيًنا 

حتى عام 1516م حيث ُأطيح باحلاكم الذي سجنه، وبعد إعالن إسالمه، 

صاحب احلاكم اجلديد ألداء فريضة احلّج، وفي املدينة املنورة أصيب فجأة 

أن  في  أمله  عال عن  فأعلن بصوت  املسيحي،  الديني  بنوبة من احلماس 

الله عليه وسلم إلى كنيسة مسيحية - كما  يتحول مسجد الرسول صلى 

حدث في كنيسة السيِّدة مرمي في لشبونة -، وقد ضل طريقه في الصحراء 

القاحلة، وبعد معاناة شديدة عثر على قافلة متجهة إلى بابل، فانطلق إلى 

إلى  هرمز  ومن  البرتغالية،  املراكز  أحد  حيث  هرمز  إلى  ومنها  البصرة، 

الهند، ثم إلى البرتغال، وذلك في عام 1520م.

تعريف المستشرق 
في  املتضلع  "العالم  بأنه:  املستشرق  "الروس" تعريف  في موسوعة  وورد 

املستشرق  فيعرف  ديتريش"،  أما "ألبرت  وآدابه"،  وثقافته  الشرق  معرفة 

بأنه: "ذلك الباحث الذي يحاول دراسة الشرق وتفهمه، ولن يتأّتى له الوصول 

والدكتور  الشرق"،  لغات  يتقن  لم  ما  املضمار  نتائج سليمة في هذا  إلى 

شكري النجار، يعرف املستشرق قائاًل: "تطلق كلمة مستشرق بشيء من 

بالشرق  املتصلة  املعرفة  فروع  أحد  في  يتخصص  من  كل  على  التجاوز 

 رحلة: "جوزيف بتس"
وعمره  1678م،  عام  في  القراصنة  أحد  أَس��َره  اجلنسية،  بريطاني  وهو 

اإلسالمي،  الدين  اعتناق  على  وأجبر  تونس  إلى  ُأخذ  حيث  عاًما،   )15(

وبعد ذلك توجه ألداء فريضة احلج مع أحد ساداته، وبرع في وصف رحلته 

إلى  جدة  ومن  بحًرا،  جدة  إلى  سيده  مع  القاهرة، ثم  إلى  انطلقت  التي 

املكرمة وسكانها  مكة  ووصف  كاماًل،  يوًما  استغرقت  حيث  املكرمة،  مكة 

وعاداتهم، وتقاليدهم، واملسجد احلرام وأبوابه وأطواله، واحلجر األسود، 

ثم قدم وصًفا للقافلة املتجهة إلى املدينة املنورة التي وصلها بعد )10( أيام 

لها،  تعرضت  التي  واملخاطر  القافلة،  كذلك طرق سير  ووصفها، ووصف 

فريضة  أدائه  بسبب  العبودية  من  حترر  وبعدها  الشديد،  واحلر  والرياح 

احلج، فأسرع عائًدا إلى إجنلترا، وفي عام 1704م نشر مذكراته في التي 

أصبحت مرجًعا للباحثني الغربيني عن الصحراء العربية، وعن بالد احلرمني 

الشريفني التي كان كثيٌر من املغامرين يجهلها.

 رحلة: "دومنجو لبليش" 
"دومنجو  يسمى:  قادش  من  مثقف  إسبانيا رجل  غادر  عام 1806م،  في 

لبليش"، ووصل إلى شمال إفريقيا، وأشهر إسالمه، وسمى نفسه:  باديا 

جدة،  إلى  ثم  ومن  األحمر،  البحر  إلى  أبحر  ومنها  العباسي"،  بك  "علي 

ليستقبله شريف مكة املكرمة استقبااًل الئًقا، وشاركه قبل احلج بأيام في 

تنظيف الكعبة الشريفة، ورغم إجادته اإلسبانية والفرنسية واإليطالية، فقد 

كان حريًصا على التحدث بالعربية بطالقة وسهولة، ووضع مذكراته، التي 

كلها  املناسك  كما وصف  بارًعا ومفصاًل،  املكرمة وصًفا  مكة  بها  وصف 

بدقة متناهية، وقد حيل بينه وبني املدينة املنورة، حيث ألقي القبض عليه، 

وأوقف، وُأتلفت بعض مقتنياته، وبعدها أجبر بالرجوع من حيث أتى، ويبدو 

أنه قد أسلم فعاًل أو أنه من أحفاد املسلمني الذين جنوا بدينهم من التعصب 
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اختلفت أهدافهم.. وتباينت حيلهم وأساليب دخولهم:

نوافذ

مشروع: “السالم عليك أيها النبي”.. 
واجهة إسالمية رائدة ومعلم حضاري بارز

 يهدف للتعريف الشامل بالنبي صلى اهلل 
عليه وسلم وسيرته العطرة وكريم أخالقه 

وجميل آدابه وبيان عظمة اإلسالم وروعته

تجسيد عصر النبي صلى اهلل عليه وسلم 
وأحواله بكل أبعاده وموجوداته، حتى لكأن 

القارئ يعيش في ذلك العصر

 عرض سير األنبياء عليهم الصالة والسالم 
والتعريف بهم باستخدام أحدث وسائل 

التقنية وأفضل سبل العرض

المتحف العلمي
ويعد املتحف من أهم أقسام هذا املشروع احلضاري، وهو ذو مضمون 

علمي منبثق عن املوسوعة املباركة، وهو فكرة مبتكرة، وقد أخذ املؤسس 

على ذلك شهادات سبق علمي من عدة جهات على فكرة املتحف ومـحتوياته، 

وتقوم فكرة املتحف على تصنيع ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو 

امتلكه أو ورد ذكره على لسانه صلى الله عليه وسلم من: )أثاث - وسالح - 

ولباس - وأوان - ومقتنيات - وعمالت - ومكاييل - وموازين – وغيرها(، 

استخدام  إلى  إضافة  بها،  والتعريفي  والتطبيقي  العملي  الشرح  بهدف 

أحدث وسائل التقنية في التصوير والتجسيد والعرض والشرح والتوصيف 

لتلك األشياء التي يحتاج الناس إلى معرفة أشكالـها وأوصافها وحقائقها، 

حيث يتم عرضها في هذا القسم لتكتمل بذلك أهداف املوسوعة بالتوثيق 

الكامل لعصر النبوة بكل أبعاده وأشكال احلياة فيه، وقد مت التعاقد مع 

الفنية  والنواحي  بالتصنيع  يتعلق  فيما  بالقاهرة  العرب  اآلثاريني  احتاد 

والتاريخية؛ للحصول على الدقة املطلوبة في أشكال املصنوعات وأحجامها.

وتقوم فكرة املتحف على تصنيع ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو 

امتلكه أو ورد ذكره على لسانه صلى الله عليه وسلم، بهدف الشرح العملي 

والتطبيقي والتعريفي بها؛ إضافة إلى استخدام أحدث وسائل التقنية في 

التصوير والتجسيد والعرض والشرح والتوصيف لتلك األشياء التي يحتاج 

الناس إلى معرفة أشكالـها وأوصافها وحقائقها حيث يتم عرضها في هذا 
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يهدف لبيان عظمة اإلسالم والتعريف بالنبي الكريم وعرض سير األنبياء بأساليب مبتكرة: 

يُعدُّ مشروع: “السالم عليك أيها النبي”، صرح عصري راٍق، ومبنى حضاري مميز، تم تصميمه على أحدث وأرقى 
المعارض  إنشاء  في  الدراسات  إليه  توصلت  ما  وبأجمل  والتقنية،  والفنية  والمعمارية  الهندسية  النماذج 
والمتاحف العالمية، لتجتمع فيه روعة المباني وسمو المعاني، وليمثل هذا الصرح واجهة إسالمية رائدة ومعلمًا 
حضاريًا بارزًا. ومضمونه عبارة عن اختيارات من بعض ما اشتملت عليه الموسوعة التي يعكف مؤسسه على 
إعدادها، من فتوحات ربانية، وموضوعات نورانية، غير مسبوقة في فنون الثناء على اهلل عز وجل ودالئل توحيده 
أخالقه،  وكريم  العطرة  وسيرته  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بالنبي  الشامل  والتعريف  قدرته،  وشواهد  وعظمته 
وجميل آدابه، وبيان عظمة اإلسالم وروعته، وعرض سير األنبياء جميعًا عليهم الصالة والسالم، والتعريف بهم، 
مستخدمين في ذلك أحدث وسائل التقنية وأفضل سبل العرض. يقع بحي “النسيم” بمكة المكرمة، وسيتم 
القارات  في  العالم  دول  عواصم  أهم  في  وخارجها،  المملكة  داخل  له  دائمة  فروع  فتح  وجل-  عز  اهلل  بإذن   -

الخمس.  
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حقائق وأرقام

حرص�ًا م�ن الهيئ�ة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائ�ف: 
)المطوف�ون - األدالء - ال�وكالء – الزمازم�ة(، والت�ي تعم�ل 
بإش�راف وزارة الح�ج والعمرة، ف�ي متابعة أخبار مواس�م الحج، 
ورصد فعالياته�ا، وتوثيق أرقامها، تق�وم بإصدار ملف صحفي 
س�نوي بمس�مى: )الحج في أرقام(، والذي أكمل في موس�م 
ح�ج الع�ام الماض�ي س�نته التاس�عة عش�رة، وص�در ع�دده 
)الس�ابع(، لش�هري ذي القعدة – ذي الحجة 1437ه�، وضم من 
الموضوع�ات: )القي�ادة وش�ؤون الح�ج، وفعالي�ات وزارة الحج 
والعم�رة، وفعالي�ات الهيئ�ة التنس�يقية، ومؤسس�ات أرب�اب 
الطوائ�ف، والجه�ات ذات العالق�ة، وأختت�م بمق�االت بع�ض 
الُكتَّ�اب(، وضم هذا العدد الذي جاء في أكثر من )300( صفحة، 
العدي�د من المعلومات الرقمية واإلحصائيات الموثقة، والتي 
ح�رص المس�ؤولون ع�ن إع�داده عل�ى الحص�ول عليه�ا م�ن 
مصادرها األصلية والرسمية، ليعد مرجعًا مهمًا لكل باحث عن 

معلومية رقمية تختص بأعمال الحج.

“الهيئة التنسيقية”
 ترصد معلومات موسم الحج وتوثق أرقامه

أكمل اإلصدار التوثيقي )الحج في 
أرقام( سنته التاسعة عشرة وصدر عدده 

)السابع( في موسم حج عام 1437ه�

أبرز البرقية التي رفعها سمو ولي العهد إلى 
خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اكتمال 

دخول الحجاج لموسم حج عام 1437ه�

من المعلومات التي ضمها صدور توجيهات خادم 
الحرمين الشريفين باالستفادة من جميع األدوار 

بمشروع توسعة الحرم المكي

وكذلك االستفادة من )3( مناسيب من مباني اخلدمات )املصاطب( املطلة 

على الساحات الشمالية وأنفاق املشاة املؤدية إلى منطقة جرول.

الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  نائب رئيس  العهد  ولي  برقية رفعها  وفي 

نايف  بن  محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  العليا  احلج  جلنة  رئيس 

عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  إلى  عبدالعزيز،  بن 

مبناسبة اكتمال دخول احلجاج ملوسم حج عام 1437هـ، أوضحت: 

• عدد احلجاج القادمني من اخلارج بلغ )1,325,372( حاجًا. 
• عدد الذكور منهم )723,805(، ميثلون )%55(. 
• عدد اإلناث )601,567(، ميثلن نسبة )%45(. 

• كما بينت البرقية أن دخول حجاج هذا العام كان على النحو التالي:
• عن طريق اجلو )1,246,883( حاجًا.

• عن طريق البر )65,766( حاجًا.
• عن طريق البحر )12,723( حاجًا.

• وأن حجاج هذا العام ميثلون )164( جنسية من مختلف أقطار العالم. 
• وأنه قد نقص عدد احلجاج القادمني لهذا العام عن العام املاضي 1436هـ 

)64,889( حاجًا بنسبة قدرها )%5(.

برئاسة  املركزية  احلج  جلنة  اجتماعات  رصد  أيضًا،  املعلومات  هذه  ومن 

جلنة  رئيس  املكرمة  مكة  منطقة  أمير  الشريفني  احلرمني  خادم  مستشار 

احلج املركزية صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل، ومنها اجتماعها 

الذي عقد في اخلامس من شهر ذي القعدة، والذي مت فيه مت استعراض 

واستعداداتها  الرحمن،  ضيوف  بخدمة  العالقة  ذات  اجلهات  خطط 

والعمرة  احلج  وزارة  من  املقدم  العرض  ومنها  احلج،  ملوسم  وجاهزيتها 

إلى  يصل  أن  املتوقع  من  الداخل واخلــارج  حجاج  عدد  أن  كشف  الذي 

على  في خطتها  الوزارة  اعتمدت  فيما  العام،  هذا  حاج  مليون   1,5 نحو 

التفويج  الداخل، فيما سيتم  النظام املوحد حلجاج اخلارج ونظام حجاج 

وتخلل  اإللكتروني،  التفويج  برنامج  عبر  إلكتروني  بشكل  احلج  أداء  بعد 

نحو  جندت  التي  املقدسة  العاصمة  أمانة  خطة  استعراض  االجتماع 

23,050 كادرًا من موظفيها وموظفي الشركات واملؤسسات العاملة معها 

لتنفيذ خطة وبرنامج عمل األمانة باحلج، وفي اجتماع جلنة احلج املركزية 

احلج والعمرة خالل  وزارة  وقدمت  ـــ،  بتاريخ 1437/11/20ه ُعقد  الذي 

الذين  أعداد احلجاج  تخلله إحصاءات عن  االجتماع عرضًا عن خططها 

بلغ  والذين  اجلوية والبحرية،  املنافذ  عبر  اخلارج  من  اململكة  إلى  وصلوا 

عددهم حتى تاريخه 428 ألف حاج، فيما بلغ عدد املقاعد مؤكدة احلجز 

خطة  إلى  العرض  وتطرق  حاج،   1,398,000 من  أكثر  الداخل  حلجاج 

التفويج املعتمدة واخلاصة باجلمرات وقطار املشاعر، ومنها تعيني 6 آالف 

مرشد لتوعية احلجاج في هذا اجلانب وتخصيص عدد 234 عربة كهربائية 

لنقل احملتاجني من كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة على منحدرات 

منشأة اجلمرات، واستعراض مشروع إنشاء 36 ألف دورة مياه باملشاعر 

املقدسة، ورفع الطاقة السريرية ملستشفيات مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 

لتصل إلى )5( آالف سرير، إضافة لـ203 مراكز صحية موسمية وأخرى 

موزعة في مكة املكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات، وقوافل طبية مجهزة بعدد 

45 حافلة، إلى جانب 20 فرقة طبية. وفيما يخص املياه، أكد امللف أنه قد 

مت توفير نحو 10 ماليني متر مكعب من املياه للموسم، وسيتم ألول مرة 

تشغيل )4( خزانات إستراتيجية في املعيصم تقدر طاقتها بـ 767 ألف متر 

مكعب، فيما مت جتهيز )4( ماليني عبوة مياه زمزم من مختلف األحجام. 

جوالت تفقدية
الكرمي في املشاعر  أرقام( خبر وأرقام جولة سموه  أبرز )احلج في  كما 

أن  أوضحت  والتي  1437/11/26هــــ،  بتاريخ  جرت  والتي  املقدسة، 

وأن  صحيًا،  مركزًا  و)128(  مستشفيات   )8( هيأت  قد  الصحة  وزارة 

احتياجات  ليلبي  للغذاء  مشروعًا  قدمت  املكرمة  مكة  منطقة  تطوير  هيئة 

)700( ألف حاج. وعقب تفقد سموه ملجمع صاالت احلج والعمرة مبطار 

امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي متت بتاريخ 1437/11/30هـ، كشف 

املسؤولني األرقام التالية عن هذا املجمع:

• املساحة: 510 آالف متر مربع.
• صاالت مبنى احلجاج الشرقي: املساحة: 90 ألف متر مربع.

• املنطقة املكشوفة “البالزا”: املساحة: 160 ألف متر مربع
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للسنة التاسعة عشرة.. وفي ملفها الصحفي السنوي “الحج في أرقام”:

القيادة والحج
اهتم هذا اإلصدار الصحفي الرقمي بإبراز اهتمام القيادة – أيدها الله 

املعلومات  ومن  محتوياته،  تصدرت  والتي  للحج واحلجاج،  ورعايتها   –
التي ضمها في هذا الشأن، صدور توجيهات خادم احلرمني الشريفني 

من  باالستفادة   - الله  رعاه   – سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 

االستيعابية  الطاقة  ورفع  املكي،  احلرم  توسعة  األدوار مبشروع  جميع 

للمطاف لتصل إلى )107,000( طائف في الساعة، وجتهيز دورات املياه 

واملواضئ ليصبح العدد اإلجمالي لها )16,300( دورة مياه وميضأة، 

المحتويــات

الرفادة - العدد السادس عشر
شعبان  1438هـ

ندوات

حرصًا من كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة على نشر كل ما يتعلق بتاريخ الحج 
الذي هو الركن الخامس من أركان اإلسالم، رأى طباعة بحوث وأوراق عمل الندوة العلمية الكبرى التي نظمها 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  ورعاها  والمطوفين"،  "الطوافة  عن  القرى،  أم  جامعة  رحاب  في 
عبدالعزيز - عندما كان حفظه اهلل وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع -، وافتتحها معالي وزير 
التعليم العالي – السابق- الدكتور خالد بن محمد العنقري، وذلك بالشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة 
ووزارة الحج والعمرة، خالل الفترة: 22-1435/2/23هـ، وشارك فيها ثلة من الباحثين واألكاديميين، وذلك ضمن 
المكرمة،  مكة  تاريخ  وتوثيق  التاريخية،  المعرفة  نشر  في  وجهوده  المجتمعية،  الثقافية  الكرسي  فعاليات 
العلمية  المؤسسات  مع  التواصل  على  الكرسي  حرص  العلمية  والندوة  الثقافية  التظاهرة  هذه  ولتؤكد 
والمراكز البحثية والباحثين المختصين والمهتمين، سعيًا للتالقح الفكري بين الباحثين ومدًا لجسور التعاون 

والتبادل العلمي بينهم، وذلك تحقيقًا ألهدافه التي في مقدمتها خدمة تاريخ البلد األمين.

مكة المكرمة: الرفادة

بحوث وأوراق عمل الندوة العلمية:
 “الطوافة والمطوفون”

 إبراز جهود المملكة في تطوير الطوافة والعناية 
بالمطوفين ارتقاًء بالخدمات المقدمة للحجاج 

وتسهيل أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة

خدمة تاريخ مكة المكرمة من خالل العناية 
بتدوين تاريخ الطوافة وإثراء الفكر التاريخي 

بالدراسات المهتمة بهذه المهنة

إظهار دور الحكومة في تطوير الطوافة ونقلها 
من الفردية إلى النظام المؤسساتي الممنهج 

وفق أدق األنظمة وأحدث التقنيات

اهتمام الباحثين 
محاورها،  املتخصصني وتغطية  الباحثني  استكتاب  على  الندوة  عملت  وقد 

فحظيت باهتمام الباحثني والباحثات في الداخل واخلارج، وليتقدم لها )60( 

باحثًا، حاز )42( بحثًا مقدمًا بالقبول التحكيمي، تقاسمها الرجال والنساء، 

وأسهم فيها أرباب املهنة من املطوفني واملطوفات األكادمييني منهم وأصحاب 

وُأتيح  العمل،  ميادين  مختلف  في  الفعلية  واملمارسات  امليدانية  اخلبرات 

لهؤالء الدارسني والباحثني املجال للمشاركة العلمية والنقاش البناء الهادف، 

الذي يؤدي إلى حوار علمي ممنهج خلدمة تاريخ املنطقة، وتاريخ هذه املهنة 

العريقة: )الطوافة(. 

 )3( في  الندوة  هذه  في  ُقدمت  التي  العمل  وأوراق  البحوث  هذه  وج��اءت 

الثاني )558(  مجلدات ضخمة، ضم املجلد األول )568( صفحة، واملجلد 

صفحة، والثالث حوى )552( صفحة، وتنبع أهميتها واحلرص على طباعتها 

الطوافة  تاريخ  في  محكمة  علمية  بحوث  من  حتتويه  ما  ألهمية  ونشرها، 

عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  كرسي  على  القائمني  من  ورغبة  واملطوفني، 

البلد األمني وتوثيقه من  تاريخ هذا  املكرمة في خدمة  تاريخ مكة  لدراسات 

جميع جوانبه، وفي نشر ما ينفع الباحثني واملهتمني، كما وارتأى الكرسي 

للمعرفة،  ونشرًا  التاريخي،  الفكر  إث��راء  في  إسهامًا  البحوث،  هذه  نشر 

العربية واإلسالمية،  للمكتبة  الندوة إضافة علمية مميزة  نتاج هذه  وليشكل 

الفعاليات  من  ج��زءًا  تعد  واملطوفني"،  الطوافة  "ن��دوة  بحوث  وأن  خاصة 

واملشروعات البحثية التاريخية التي يعكف عليها الكرسي، والتي بلغت نحو 

وأن  خاصة  باحث،   )100( من  أكثر  إجنازها  في  يشارك  بحث،   )100(

أهداف هذه الندوة قد تركزت في خدمة تاريخ مكة املكرمة من خالل العناية 

بتدوين تاريخ الطوافة، وإثراء الفكر التاريخي بالدراسات املهتمة بهذه املهنة، 

وذلك بتسليط الضوء على ماهية الطوافة وأخالقياتها، ونشأتها، وتاريخها، 

خدمة  في  املطوفني  جهود  وإيضاح  وآثارها،  ودورها،  وتطورها،  وتوثيقها، 

وأثرهم  املكرمة،  مبكة  العامة  احلياة  في  ودورهم  احلرام،  الله  بيت  حجاج 

العربية  اململكة  جهود  إبراز  وكذا  اجلوانب،  مختلف  من  املكي  املجتمع  في 

املقدمة  باخلدمات  ارتقاء  باملطوفني،  والعناية  الطوافة  تطوير  في  السعودية 

حلجاج بيت الله احلرام، وتسهياًل عليهم في أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، 

مفيدين من املشروعات الكبرى التي مت تنفيذها - والتي حتت التنفيذ - في 

كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، ومن اجلهود الضخمة 

الرحمن، خاصة  الرشيدة لضيوف  تقدمها دولتنا  التي  الكبيرة  والتسهيالت 

بخدمة  وتقوم  بهما،  والعناية  الشريفني  احلرمني  رعاية  شرف  تنال  وأنها 

أولوياتها  قائمة  رأس  على  ذلك  كل  وجتعل  وال��زوار،  واملعتمرين  احلجاج 

والتسهيالت  املميزة  واخلدمات  التاريخية  التوسعات  فبجانب  واهتماماتها، 

وباملؤسسات،  باألنظمة،   – الله  أيدها   – الرشيدة  الدولة  اهتمت  الكبيرة، 

والتقنيات  العصرية  الوسائل  أحدث  وفق  أعمالها  تؤدي  لكي  واإلج��راءات، 

احلديثة، لتسهيل قدوم املسلمني من كل فج عميق ألداء مناسك احلج وتيسير 

رحلة عمرهم.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة ضمت )10( محاور، أبرزت مفهوم الطوافة، 

ومدلوالتها  وأنظمتها  السعودي،  العهد  في  التاريخي  وتطورها  ونشأتها، 

فيهم،  توافرها  الواجب  والشروط  اختيارهم،  وكيفية  واملطوفون  التاريخية، 

العربية  اململكة  وعناية  ومؤسساتها،  الطوافة،  وأسر  وخدماتهم،  ومهماتهم 
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جاءت في )3( مجلدات.. ضمت )1678( صفحًة و)44( بحثا:

يقوم مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج – والذي يعمل بإشراف الهيئة التنسيقية لمؤسسات 
أرباب الطوائف، بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات، وتحت إشراف ومتابعة وزارة الحج، بأدوار 

محورية في عمليات نقل الحجاج، وإرشاد حافالتهم، وضمان سرعة وصولها لمقرات مجموعات 
الخدمة الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة الست في مكة المكرمة، وبالمؤسسة األهلية 

لألدالء بالمدينة المنورة، ولكي يطلع بهذه األدوار والمهام على الوجه األكمل، فقد بدأ 
استعداداته ألعمال هذا الموسم منذ وقت مبكر، وذلك من خالل التنسيق المستمر مع الجهات 

والقطاعات األخرى ذات العالقة بمنظومة الحج، لتسهيل عملية تنقل الحجيج وإرشادهم في 
أوقات قياسية. مع الحرص على دعم خططه الميدانية المعدة لموسم حج هذا العام 1437هـ، 

بكثير من المستجدات الخدمية، وفي مقدمتها الحرص على رفع معدالت أداء كوادره العاملة 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومهاراتهم عن طريق التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل 

المختلفة، وكذلك االهتمام بتزويدهم باألجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة. ولعل من أبرز هذه 
المستجدات، تم في موسم حج هذا العام، قيام المكتب بإتباع آلية جديدة تهدف إلى راحة ضيوف 

الرحمن وإيصالهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة. 



أضواء

2017م،  لعام  اإلسالمية  السياحة  عاصمة  املنورة  املدينة  اختيار 
وتاريخية،  دينية  قيمة  من  لها  وما  املسلمني  لدى  مكانتها  يعكس 
الحتضانها املسجد النبوي، والعديد من املعالم التاريخية املرتبطة 

بالسيرة النبوية.
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وملكة  الشريفني  للحرمني  األولــى  الفوتوغرافية  اللقطات  اكتسبت 
املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة أهمية كبيرة، كونها التاريخ 

املرئي الوحيد املتبقي لهذه األماكن املقدسة.
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ضيوف الرحمن

تح�رص وزارة الح�ج والعم�رة، والقطاع�ات األهلية التي تعم�ل تحت مظلتها وبإش�رافها، عل�ى تقديم أقص�ى الخدمات لضيوف 
الرحمن الذين يفدون إلى األراضي المقدس�ة في كل عام، ألداء مناس�ك الحج وش�عيرة العمرة، وزيارة مسجد المصطفى صلى 
اهلل عليه وس�لم، وفي الوقت نفسه، تهتم "الوزارة" اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الحاج والمعتمر والزائر الخدمية، وضمان حصوله 
على جميع الخدمات والتسهيالت الواردة في حزم الخدمات التي يتعاقد عليها مع الجهة المنظمة، سواء كانت مؤسسة طوافة، 
أو شركة ومؤسسة ُمقدِّمة لخدمات حجاج الداخل، أو وكيل خارجي. ولتحقيق هذه األهداف وتكريسها وتطبيقها على أرض الواقع، 
ش�كلت وزارة الح�ج والعمرة لجانًا للمراقب�ة والمتابعة الميداني�ة، وذلك من باب الح�رص على تقديم الخدم�ات المتميزة لحجاج 
بيت اهلل الحرام، وفق الخطة التش�غيلية لوزارة الحج والعمرة، ولكل مؤسس�ة من مؤسس�ات الطوافة الس�ت، كما أنشأت مركزًا 

للتواصل، لتلقي الشكاوى والمالحظات الخاصة بخدمات ضيوف الرحمن.

جدة: الرفادة

“وثيقة خدمية” فاعلة..
تضمن حقوق الحاج والمعتمر

دور رقابي ل� »الحج والعمرة« لحماية حقوق 
حجاج الخارج الخدمية المحددة وفقًا للضوابط 

المحددة وتبعًا للتعاقدات

أطلق����ت وزارة احلج والعم����رة مؤخرًا � ومن خ����ال بوابتها اإللكترونية 

على ش����بكة "اإلنترنت" � وثيقة: "حقوق احلجاج واملعتمرين"، التي تعمل 

الوزارة على حمايتها وتطويرها بشكل مستمر، وبينت هذه الوثيقة التي 

ص����درت مؤخرًا، حقوق حجاج اخلارج ودور الوزارة الرقابى حلمايتها، 

وفق����ًا للضوابط احملددة تبعًا للتعاق����دات اإللزامية بني ممثلى احلجاج، 

وهي مكاتب ش����ؤون احلجاج أو الش����ركات واحلاج من جهة، وممثلي 

احلجاج وموردي اخلدمات، مثل خدمة: )اإلس����كان، والنقل، واإلعاشة، 

واخلدمات اللوجستية، وخدمات السكن في املشاعر املقدسة(. 

وأوضح����ت "ال����وزارة"، أنه����ا تتلق����ى ش����كاوى احلج����اج واملعتمرين 

مة خلدمات احلج والعمرة،  وماحظاتهم على الشركات واملؤسسات املُقدِّ

وتعرضه����ا على جلنة مختصة للنظر فيها والتحقيق بش����أنها، وإصدار 

الق����رار املناس����ب حيالها، ومعاقبة الش����ركات واملؤسس����ات املخالفة، 

وذل����ك بتغرميها ماليًا، أو إيقافها عن اخلدمة ملوس����م أو أكثر، أو إلغاء 

تراخيصه����ا. وتضمنت حقوق احلج����اج واملعتمرين العديد من احلقوق 

اخلدمية، أبرزها اآلتى:

أواًل: حقوق الحاج 
حقوق حج����اج الداخل: يتمتع احلجاج بجملة م����ن احلقوق التي متنح 

له����م عند رغبتهم في احلج، ومن هذه احلقوق ما هو مناط بوزارة احلج 

والعمرة للتأكد من حصولهم عليها، وهذه احلقوق هي:

• متكينه���م م���ن أداء فريض���ة احلج بع���د التعاق���د مع إحدى 
الش���ركات واملؤسس���ات املرخص له���ا من ال���وزارة، وانطباق 

األنظمة والتعليمات عليهم.

• تقوم الوزارة بتأهيل الشركات واملؤسسات القادرة على تقدمي اخلدمة 
بالشكل املناسب للحجاج.

تس����هل وزارة احلج والعمرة لراغبي احلج عملية تعاقدهم مع الشركات 

واملؤسسات املرخصة، وتقوم بنقل بيانات احلجاج إلى وزارة الداخلية، 

لتق����وم بإصدار تصاريح احلج عند اس����تكمال الش����روط الازمة لهم، 

بصفتها اجلهة املختصة بذلك.

• تق����وم وزارة احل����ج والعمرة بأخ����ذ الضمانات املالي����ة الازمة على 
الشركات واملؤسسات، لضمان وفائها بالعقود املبرمة مع احلجاج.

تنف����ذ وزارة احلج والعمرة برامج الرقابة الفاعلة على تنفيذ الش����ركات 

واملؤسسات للخدمات املتفق عليها مع احلجاج.

• تتلقى "الوزارة" من احلجاج ش����كاواهم وماحظاتهم على الش����ركات 
واملؤسسات، وتقوم بعرضها على اللجنة املختصة بالنظر فيها والتحقيق 

بشأنها وإصدار القرار املناسب حيالها.

• تق����وم "الوزارة" بتقدمي ما لديها من تقارير عن أداء املرخص لهم في 
املوس����م، وما يصلها من تقارير م����ن اجلهات املختصة للجنة النظر في 

املخالفات ملساعدتها في النظر في شكاوى احلجاج.

تق����وم وزارة احلج والعم����رة بتنفيذ قرارات جلنة النظ����ر في املخالفات 

إلعادة حقوق احلج����اج املقررة من اللجنة، باإلضافة إلى تنفيذ قرارات 

تصميم عدة برامج رقابة فاعلة لمتابعة تنفيذ 
الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق 

عليها مع الحجاج
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أصدرتها وزارة )الحج والعمرة( مؤخرًا وأكدت حرصها على تطبيقها

القيام بأخذ الضمانات المالية الالزمة على 
الشركات والمؤسسات لضمان وفائها 

بالعقود المبرمة مع الحجاج

ظـالل

اكتسبت اللقطات الفوتوغرافية األولى للحرمين الشريفين ولمكة المكرمة 

المرئي  التاريخ  كونها  كبيرة،  أهمية  المقدسة،  والمشاعر  المنورة  والمدينة 

الجذري،  التغيير  من  حاالت  شهدت  التي  المقدسة  لألماكن  المتبقي  الوحيد 

حيث حظيت باهتمام المصورين من عرب وأجانب، فعلى مدى عقود - وقبل 

الرّحالة  أنظار  محط  كانت   - والفوتوغرافي  الشمسي  التصوير  اكتشاف 

مناطقها  معظم  كانت  التي  العربية  الجزيرة  في  تجولوا  الذين  األوروبيين 

للمصورين  بالنسبة  مجهولة  شبه  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في 

األجانب - باستثناء بعض الصور لجدة وعدن ومسقط - التي التقطها على ما 

يبدو مصورون كانوا في طريقهم إلى الهند، حيث أصبحت هذه الصور الوثيقة 

السعودي،  العهد  في  وخصوصًا  طالها،  الذي  التطور  على  الشاهدة  الوحيدة 

تغيب  ال  الشعوب  ذاكرة  في  حاضرة  الصور  بعض  تبقى  نفسه  الوقت  وفي 

من  كثيرًا  تعرض  تزال  ال  التي  اإلعالم  وسائل  عن  تغيب  ال  كما  أذهانهم،  عن 

للصورة  لما  وذلك  الطاهرة،  للبقاع  الفريدة  واألرشيفية  التاريخية  اللقطات 

مصدرًا  القديمة  الفوتوغرافية  الصور  تعد  حيث  كبيرة،  وقدرات  تأثيرات  من 

علميًا مهمًا من مصادر كتابة التاريخ، لتوفيرها مادة لدراسة تاريخ األمم والدول 

والتغييرات التي حدثت خالل السنوات التي أعقبت التقاطها.

جدة: الرفادة
أنتجت شركة هندية تدعى “إتش إيه 

ميرزا وأوالده )دلهي(” عام 1326هـ نسخًا 
مصورة لمواقع مناسك الحج

نقل “شكسبير” معاناته وصعوبة نقل 
األفالم التي كانت بحوزته في األجواء 

الحارة والجافة ووسط رمال الصحراء

أول صورة فوتوغرافية في أراضي المملكة كانت 
في عام 1277هـ عندما زار العقيد المصري “محمد 

صادق” المدينة المنورة

أدت أدوارا كبيرة في توثيق تطورات الحرمين الشريفين ومشاهد الحج

الصورة الفوتوغرافية.. ورحلتها 
من كاميرا “الكوداك” إلى “الديجيتال”

طريقة الحفر 
تؤكد بعض املصادر أنه لم تظهر أية صورة شمس���ية ملناطق ش���به اجلزيرة 

العربية قبل عام 1861م، رغم أن اكتشاف التصوير الشمسي قد مت اإلعالن 

عن���ه في عام 1830م، ويذكر مؤرخو التصوير بأن الرحالة األوروبيني الذين 

جتولوا في شبه اجلزيرة العربية من أمثال دومينغو باديا ليبيليش واملعروف 

باس���م “علي بك”، وجون لوي���س بوركهارت وغيرهما، نش���روا مخططات 

طبع���ت بطريقة احلفر ملكة املكرمة ومدن جدة وينبع وغيرها، وكانت تس���بق 

عملية نش���ر تلك املخططات مرحلة يقوم فيها رس���امون محترفون وحفارون 

بوضع اللمسات الفنية التي يرونها مناسبة على هذه املخططات، وفي أكثر 

األحيان كانت هذه الرس���وم تختلف عن الرس���م االنطباعي األصلي الذي 

نقلت عن���ه، وعلى النقيض من ذلك، فإن الص���ور الفوتوغرافية في مجملها 

كانت عبارة عن س���جل بصري دقيق ملا س���جلته عدس���ة املصور في حلظة 

معينة من الزمن.

وهكذا.. بقيت معظم مناطق وأقاليم اجلزيرة العربية في نهاية القرن الثالث 

عش���ر وبداية الرابع عش���ر الهجري بعيدة عن أعني وعدس���ات املصورين، 

ورمبا كانت عدس���ة “محمد صادق” وآخرين مم���ن عاصروه ولم تصل لنا 

صورهم، تكاد محاوالتهم بل صورهم أن تنفرد بالس���بق التاريخي للتوثيق 

الفوتوغراف���ي ملنطقة اجلزيرة العربية، وعليه فق���د ظلت معظم أقاليم بالدنا 

مبعزل عن الصورة الفوتوغرافية؛ ألسباب انعدام األمن حينها � السيما في 

بعض األقاليم � أو لصعوبة وقس���وة الظ���روف املناخية واجلغرافية لبالدنا، 

كما أوضح ذلك فيما بعد اجلنرال شكسبير، ناهيك عن الصراعات اإلقليمية 

ونفور بعض األهالي من الغرباء، وعدم الس���ماح لغير املسلمني بدخول مكة 
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ورشة عمل

أمير مكة: “أقول بكل عرفان.. 
أشكركم وأعتز بمشاركتكم في هذا العمل”

العدد السادس عشر - شعبان 1438 هـ    06

مخاطبا القطاعات المشاركة في ورشة عمل )صياغة التخطيط التكاملي لموسم حج 1438هــ(:

ضمن استعدادات الجهات والقطاعات – الحكومية واألهلية - المعنية باستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم في 

موسم حج هذا العام، نظمت إمارة منطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، والقطاعات ذات العالقة، ورشة أعمال 

الحج السنوية الثانية، تحت شعار: )صياغة التخطيط التكاملي لموسم حج 1438هــ(، بتاريخ 05 ربيع األول 1438هـ الموافق 04 ديسمبر 

2016 م، بفندق “هيلتون” بجدة، ودشنها صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة 

مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، بمشاركة 130 خبيرًا يمثلون 45 جهة حكومية وأهلية يأتي في مقدمتها مؤسسات أرباب 

الطوائف: )المطوفون، األدالء، الوكالء، الزمازمة(   تتشرف بتقديم خدماتها في مواسم الحج، وذلك لمناقشة آليات وسبل تقديم أرقى 

الخدمات لضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين، وولي ولي العهد – حفظهم اهلل 

- الرامية لتطوير كل ما من شأنه خدمة الحجاج، ويوفر األمن والراحة لهم، وذلك منذ بداية رحلتهم اإليمانية، وحتى عودتهم ألوطانهم.

جدة: الرفادة

ً



ورش���ة العمل هذه، التي نظمتها إمارة منطقة مكة املكرمة - وللعام الثاني 

عل���ى التوالي -، تأتي امتدادًا لسلس���لة اللقاءات التي يعقدها س���مو أمير 

منطقة مكة املكرم���ة مع القطاعات احلكومية واألهلي���ة ذات الصلة بخدمة 

ضيوف الرحمن، كم���ا تأتي إنفاذًا لتوجيهات القي���ادة بضرورة التخطيط 

واالس���تعداد املبكر ملوس���م حج كل عام، وملراجعة ما مت تنفيذه من خطط 

وبرامج خالل موس���م حج العام املاضي، وطرح ما مت رصده من مالحظات 

على طاول���ة النقاش، متهيدًا للخروج بحلول له���ا، تضمن – بعد عون الله 

وتوفيق���ه -، وتكاتف اجلهود، جناح موس���م احلج، وذلك عطفًا على النتائج 

اإليجابية التي حققتها ورش���ة عمل احلج )األول���ى(، التي عقدت في العام 

املاض���ي 1437ه� وكان لها أبلغ األثر، بالتناغم والتكاتف الذي اتس���م به 

أداء جميع اجلهات، للخلوص ملُخرجات وتوصيات أسهمت - بعد توفيق الله 

-  في اخلروج مبوسم حج ناجح.

تثمين الجهود
وفي كلمة لراعي الورش���ة صاحب الس���مو امللكي األمي���ر خالد الفيصل، 

مستش���ار خادم احلرمني الش���ريفني أمير منطقة مكة املكرمة، رئيس جلنة 

احلج املركزية، عند افتتاحها، أكد س���مّوه أن السبب وراء جناح موسم حج 

العام املاضي يعود - بعد توفيق الله سبحانه وتعالى - إلى إخالص النوايا 

وجتلي املزايا، سائاًل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن تتكلل جهود اجلميع 

بالنجاح، كما حدث في موس���م حج العام املاضي الذي كان مضربًا للمثل، 

شاكرًا كل من أسهم في هذا النجاح .

وقال سموه: "ال أبالغ عندما أبدأ الشكر والتقدير من القمة خلادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - الذي دومًا 

ما يولي مك���ة املكرمة واحلج والعمرة أهمية بالغ���ة"، وأردف بقوله: "خالل 

العام املاضي حني زار – يحفظه الله – احلرم قال إن كل ما يحتاجه هذا 

املكان سيتحقق بإذن الله".

وأش���ار أمير منطقة مكة املكرمة إلى أنه وجّه باالنتهاء من الدراسة األولية 

ملش���روع تطوير املش���اعر املقدس���ة، التي وجه خادم احلرمني الش���ريفني 

باالستعجال في إعدادها والرفع بها إليه - حفظه الله -.

وثّمن سموه اجلهود التي بذلتها اجلهات احلكومية واألهلية ومن شارك من 

الرجال والنس���اء في تقدمي اخلدمة لضيوف الرحمن، قائاًل: "أقول لهم بكل 

عرفان أشكركم وأعتز مبشاركتكم في هذا العمل".

وعن عوامل جناح موسم حج 1437ه� بعد توفيق الله، قال صاحب السمو 

امللكي األمير خالد الفيصل، مستشار خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة 

أمير مكة يؤكد على ضرورة أن تكون مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة والطائف 

مدنًا إسالمية عصرية ذات هوية سعودية

الفيصل يثّمن الجهود التي بذلتها الجهات 
الحكومية واألهلية ومن شارك من الرجال 

والنساء في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن
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مك���ة املكرمة، رئيس جلنة احلج املركزية: "خلصت النوايا.. فتجلّت املزايا.. 

فنج���ح احلج"، مضيفًا: "إن ما وصلنا إليه اليوم بعد توفيق الله، جاء نتيجة 

ملا أس���س له وبناه اآلباء واألجداد، فأصبحنا به أكثر الش���عوب قدرة على 

إدارة وتنظيم احلشود منذ عهد إبراهيم عليه السالم وحتى وقتنا احلاضر"، 

مؤكدًا ضرورة أن تكون مكة املكرمة واملشاعر وجدة والطائف مدنًا إسالمية 

عصرية ذات هوية سعودية .

وختم س���موه بالقول: "من ال يس���تطيع أن يس���اهم في حتقيق هذا احللم، 

فليتخلى عن املسؤولية وليترك املجال ملن هو أجدر منه لتحّمل املسؤولية"، ثم 

كّرم سموه اجلهات املشاركة في احلج.

وبدوره، كش���ف معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر 

بن���ن، في كلمة له خالل فعاليات ورش���ة العمل، أنه رغم كل املنجزات التي 

حتقق���ت في مواس���م احلج األع���وام املاضية، إال أن هن���اك حاجة لتطوير 

مجاالت صناعة ضيافة وفود الرحمن كاإلسكان والتغذية والنقل، واحلاجة 

أيضًا إلى تكريس التنس���يق والتكامل بني مختلف املؤسس���ات العاملة في 

قطاعي احلج والعمرة، إلى جانب احلاجة للتصدي بحزم ملخالفي نظام احلج 

وأصحاب احلمالت الوهمية وسماسرة احلمالت، وأضاف معالي وزير احلج 

والعمرة: "ننطلق اليوم من منهجية رئيس جلنة احلج املركزية صاحب السمو 

امللكي األمير خالد الفيصل في تعزيز اإليجابيات واالستفادة منها وتفادي 

أي س���لبيات قد تعترضنا، وتقدمي خدمات متطورة بتنسيق كامل بني جميع 

اجلهات العاملة في منظومة احلج والعمرة. 

وأكد معاليه أن االستثمار في اإلنسان - خاصة في خدمة ضيوف الرحمن 

-، يشكل حجر الزاوية في بناء جيل جديد من الشباب السعودي املتفاعل مع 

متطلب���ات الصناعة ومنظومة اخلدمات احلديثة التي تقدمها الدولة لضيوف 

الرحمن ولقطاع احلج والعم���رة، وإطالق برامج التدريب املتقدمة والتأهيل 

وفق رؤية وطنية طموحة، وعبر دور تكاملي نستطيع العبور به إلى األهداف 

املنشودة وتقدمي أرقى اخلدمات. وأضاف أن قطاع احلج والعمرة يعد أحد 

ركائز اململكة 2030 ليشهد تطورات غير مسبوقة، ألن فلسفة العمل تعتمد 

على كفاءة األداء، وتطبي���ق معايير اجلودة، ومقاييس اإلنتاجية، واالعتماد 

على التقنية، وتكريس الش���فافية، وحس���ن اس���تغالل الطاقة االستيعابية، 

وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

المحاور والموضوعات
ثم انطلقت فعاليات ورشة العمل، ليتم مناقشة العديد من املوضوعات التي 

ته���دف لبذل أقصى اجلهود وتوفير كل اإلمكان���ات، لتقدمي أرقي اخلدمات 

لضيوف الرحمن في موس���م حج هذا العام 1438ه�، والتي متثلت في )6( 

محاور، من أبرزها: )خدمات اإلسكان، واإلعاشة، والنقل، واملرافق العامة، 

واالس���تقبال والتفويج، والتوعية والتثقيف(، باإلضافة إلى اخلدمات املقدمة 

من القطاعات احلكومية واألهلية - س���واء كانت خدمية أو إشرافية -، إلى 

جانب ما اس���تجد من محاور على جدول األعم���ال، وأتاحت املجال لطرح 

األفكار واحللول التطويرية للمش���اعر املقدس���ة ومناقشتها مع كل اجلهات 

املش���اركة، بغية الوصول إلى حلول تتوافق مع رؤية اململكة 2030 وأعداد 

ضيوف الرحمن من احلجاج املستقبلية املتوقعة.

وخالل فعاليات الورشة، ناقش املجتمعون، املالحظات املرصودة على احملاور 

الس���تة التي متت مناقشتها، وتطرقوا إلى أبرز املالحظات املرصودة خالل 

موسم حج العام املاضي )1437ه�(، عطفًا على أن فرق العمل امليدانية، قد 

رصدت بعض املالحظات التي متت مناقش���تها خالل اجتماعات جلنة احلج 

املركزية، برئاس���ة سمو األمير خالد الفيصل، الذي أصدر توجيهاته بوضع 

احللول لهذه املالحظات من خالل عقد ورشة عمل لبحث آليات وسبل تقدمي 

أرقى اخلدمات لضيوف الرحمن، مبا يحقق تطلعات القيادة – أيدها الله -، 

الرامية لتطوير كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله احلرام، ويوفر األمن 

والراحة لهم، منذ بداية رحلتهم اإلميانية، وحتى عودتهم ألوطانهم س���املني 

غامنني، وذلك بالتعرف على مالحظات حج املوس���م املاضي ومناقشة ُسبل 

معاجلتها، كذلك حتديد اجلهات املس���ؤولة ع���ن معاجلة املالحظات ومتابعة 

تصحيحها خالل املوسم القادم، إلى جانب مناقشة كيفية تطوير خطط عمل 

القطاعات العاملة في موس���م احلج، وذلك لتطبيقها خالل موسم 1438ه�، 

وأخيرًا مناقش���ة خطة عمل لورش العمل التفصيلية التي تتبع ورشة العمل 

الرئيسة، ودراسة التقارير التي وردت من أعضاء جلنة احلج املركزية.

كما استعرض املش���اركون في الورشة عددًا من اإليجابيات، ومنها جناح 

هيئة تطوير منطقة مكة املكرمة في األعمال التي أس���ندت إليها، ومن بينها 

جناح تشغيل قطار املشاعر املقدسة، والتأكيد على التزام أغلب مجموعات 

احلجاج مبواعيد تفويجها، وجناح قوات أمن املنش���آت في إدارة احلشود، 

وقيام الشركات املشاركة في إدارة احلشود واألعمال املسندة بأداء أعمالها 

بش���كل جيد، وتشغيل منشأة اجلمرات واملش���روعات املساندة لها دون أية 

أعطال، واستكمال تنفيذ وتش���غيل ونظافة مشروع دورات املياه باملشاعر 

املقدسة، وإنشاء وتشغيل سلم للمشاة من جبل الرحمة إلى جنوب الساحة، 

وإنشاء وتشغيل مشروع تهيئة منطقة نزول حجاج مؤسسة مطوفي حجاج 

الدول اإلفريقية غير العربية مبشعر عرفات، وتنظيم تدفقات حشود احلجاج 

املش���اة بالتوازن لدخول الطرقات املؤدية إلى باطن منى ومنشأة اجلمرات، 

وإدارة تدفقات وتوازن احلشود املتجهة إلى مكة املكرمة أو احلرم من منشأة 

اجلمرات، وخفض أعداد املتس���للني للحج بدون تصريح بنسبة كبيرة، وخلو 

موسم احلج من احلوادث الكبيرة واألمراض الوبائية .

التوصيات والمخرجات
وف���ي ختام أعمال ورش���ة العم���ل، مت التوصل لعدد م���ن التوصيات، ليّتم 

مناقشة خدمات اإلسكان واإلعاشة والنقل 
والمرافق العامة واالستقبال والتفويج 

وخدمات القطاعات الحكومية واألهلية

طرح األفكار التطويرية للمشاعر المقدسة 
للوصول إلى حلول تتوافق مع رؤية المملكة 

2030 واألعداد المستقبلية
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تقدميه���ا لصاحب الس���مو امللكي األمي���ر خالد الفيصل مستش���ار خادم 

احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية، ومن 

ثّم الرفع بها لصاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف ولي العهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس جلنة احلج العليا، للتوجيه حيال 

البدء في تنفيذ هذه املخرجات والتوصيات.  

حيث أوصى املشاركون بتحسني وتطوير آليات اإلرشاد واللوحات اإلرشادية 

في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة، واستكمال تظليل املمرات املؤدية حملطات 

قطار املشاعر املقدس���ة وملنشأة اجلمرات، والتوسع في مشروعات تلطيف 

الهواء برذاذ املاء في ش���وارع مشعري منى وعرفات وطرق املشاة، إضافة 

لتهيئة املرافق واخلدمات لالستخدام السهل اآلمن من قبل ذوي االحتياجات 

اخلاصة واملقعدين، وزيادة املباس���ط النظامية للمواد الغذائية في املشاعر 

املقدسة، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة الباعة املتجولني .

وأكد املش���اركون على ضرورة جتهيز وتطوي���ر مواقع نزول احلجاج حول 

محطات قطار املشاعر املقدسة مبشعر مزدلفة، والعمل وفق التعليمات فيما 

يخص منح تأشيرات الزيارة والتأشيرات التجارية، بحيث ال يسمح حلامليها 

باستغاللها ألداء مناسك احلج بطريقة غير نظامية. 

واقتراح املش���اركون تنفيذ طرق مساندة للمش���اة بني مشعر منى واحلرم 

املكي الش���ريف، وخاصة ملناطق توس���عة احلرم الشمالية، وتطوير عمليات 

نظافة املشاعر املقدسة، والنظر في احللول والتقنيات غير التقليدية، وتطوير 

تكييف جميع مخيمات احلجاج مبش���عر منى، وذلك قبل بدء أعمال موس���م 

حج 1438ه�، وإحالل اخليام التقليدية مبش���عر عرفات مبشروع إسكان أو 

خيام مطورة مقاومة للحري���ق، وكذلك اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعدم تأخر 

وصول احلجاج ملكة املكرمة قبل نهاية اخلامس من ذي احلجة.

وأوصت الورشة بتوزيع كثافة السفر بني مكة املكرمة واملدينة املنورة، بحيث 

ال تتج���اوز 50 ألف ح���اج يوميًا، وإلزام مكاتب ش���ؤون احلجاج: )بعثات 

احلج( وشركات السياحة، بالتعاقد مع مؤسسات أو شركات وطنية مختصة 

لتوفير التغذية واإلعاشة حلجاجهم، ومتابعة استكمال مشروع تنفيذ املسار 

اإللكتروني للحجاج، وتطوير منطقة اخليام الغربية، وتطوير وحتسني وضع 

تلطيف اله���واء أو التكييف، مبنطقة اخليام "البالزا"، مبجمع صاالت احلج 

والعم���رة مبطار املل���ك عبدالعزيز الدولي مبحافظة ج���دة، وإتاحة الفرصة 

للحجاج للتعاقد مع ش���ركات نقل احلجاج لنقلهم من وإلى املطار حس���ب 

رغباتهم واحتياجاتهم.

وناقش���ت ضرورة التأكيد على الهيئة العامة للطيران املدني باالستفادة من 

كام���ل فترة قدوم احلجاج، وتوزيع كثافة رحالت احلج عليها، ومنع التكدس 

في أواخ���ر أيام مرحلة الق���دوم، وأوصت بأهمية توفير شاش���ات مراقبة 

تلفزيوني���ة )مونتي���رات( بصاالت احلج باملطارات لع���رض جدول الرحالت 

والصالة املخصصة إلنهاء إجراءات كل رحلة.

وأوص���وا بتعزيز اإليجابيات الت���ي مت رصدها في حج العام املاضي، ومن 

بينه���ا أهمية توافر عموم اخلدمات األساس���ية في مكة املكرمة واملش���اعر 

املقدسة جلميع احلجاج، وعدم حدوث انقطاعات أو أعطال تذكر في خدمات 

املياه والكهرباء واالتصاالت، واالستفادة من املراحل املنجزة من مشروعات 

توس���عة املسجد احلرام واملطاف، وتشغيل اخلزن اإلستراتيجي اجلديد في 

منطق���ة املعيصم بطاقة 760 ألف متر مكعب، والتخصيص املبكر ملخيمات 

احلجاج باملش���اعر املقدس���ة، وتطور آليات وخطط تفويج احلجاج ملنش���أة 

جلم���رات وإلى محطات القطار، وارتفاع نس���بة االلت���زام ببرامج التفويج 

واملالحظات امليدانية، وحتقيق نسبة التوازن املطلوبة ملغادرة احلجاج مشعر 

منى يوم���ي ال� 12 و13، وتعجل غالبية احلجاج في النفرة من منى يوم ال� 

12 من شهر احلج .
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رؤى

برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والستعراض عدد من أوراق العمل 
المتعلقة برسملة مؤسسات أرباب الطوائف، وإصدار أسهم رأسمالها، ومناقشة وضع المزيد من آليات 
)الرؤية  بعنوان:  عمل  ورشة  والعمرة،  الحج  وزارة  نظمت  والتطوير،  الرقي  من  المزيد  لتحقيق  العمل 
الكبرى،  مكة  بقاعة  1438هـ  محرم   28 بتاريخ  وذلك  الطوائف(،  أرباب  مؤسسات  لتطوير  المستقبلية 
إدارات  مجالس  ورؤساء  الطوائف،  أرباب  لمؤسسات  التنسيقية  الهيئة  ومجلس  الوزارة،  وكالء  وبحضور 
المؤسسات ونوابهم، وعدد من أعضاء مجالس اإلدارات، ومسؤولي الوزارة، وبعض مساهمي مؤسسات 

أرباب الطوائف.

مكة المكرمة: الرفادة

إصدار ورسملة أسهم المؤسسات 
على طاولة النقاش
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في ورشة عمل استعرضت رؤى مستقبلية لتطوير مؤسسات أرباب الطوائف:



منظومة الحج والعمرة تحتل أولوية إستراتيجية 
لدى المملكة منذ تأسيسها وتعد امتدادًا لدورها 

التاريخي في خدمة اإلسالم والمسلمين

فعاليات الورشة تنطلق من إستراتيجية 
الوزارة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 
ومبادرات برنامج التحول الوطني2020 

العناية واالهتمام 
واس���تهلت كلمات هذه الورشة بكلمة ملعالي وزير احلج والعمرة، رفع 

في بدايتها أسمى عبارات الشكر للقيادة الكرمية – أيدها الله – على 

دعمها الكبير لوزارة احلج والعمرة بصفة خاصة، وملؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف بصفة عامة، وملا توفره من مش���روعات ضخمة، وخدمات 

وتس���هيالت كبيرة حلجاج البيت العتيق، ونوه مبا أولته حكومة خادم 

احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي 

العه���د، من عناي���ة واهتمام بقاصدي احلرمني الش���ريفني من الزوار 

واملعتمرين وزوار مس���جد املصطفى صلى الله عليه وسلم، وحرصها 

ف���ي كل عام على تقدمي أفضل وأرقى اخلدمات، وتوفير كل اإلمكانات 

لهم؛ ليؤدوا مناس���كهم وعباداتهم في أجواء إميانية كاملة وبكل يسر 

وسهولة وأمان. 

كما توجه معاليه بالش���كر للجميع على احلضور واملش���اركة، وخص 

بالش���كر أصحاب الع���روض وأوراق العمل، وأك���د  معاليه على ما 

حتتله منظومة احلج والعمرة من أولوية إس���تراتيجية لدى اململكة منذ 

تأسيس���ها، والتي تعد امتدادًا للدور التاريخي للقيادة السعودية في 

خدمة اإلس���الم واملسلمني، موضحًا أن قطاع احلج والعمرة يعد أحد 

ركائز رؤية اململكة 2030. وأش���ار في ه���ذه الصدد إلى أن فعاليات 

هذه الورش���ة تنطلق من إستراتيجية وزارة احلج والعمرة نحو حتقيق 

رؤية اململكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني2020 ، بتضافر 

جهود جميع املؤسس���ات ذات العالقة مبنظومة احل���ج والعمرة، عبر 

تعزيز مرحلة التطوير والتنظيم والتخطيط التي تشهدها صناعة احلج 

والعمرة نحو خدمة ضيوف الرحمن .

واعتبر أن هذه الورش���ة املهمة لها أولوية وقيمة كبيرتني على القائمني 

والعاملني في خدمة احلجاج من مؤسسات أرباب الطوائف، لترسيخ  

مبدأ العمل طوال العام داخل مؤسس���ات أرباب الطوائف - بداًل من 

العمل في موس���م احلج فقط -، مؤكدًا أن قطاع احلج والعمرة يشهد 

تطورات غير مس���بوقة؛ إذ  تعمل الوزارة على تطبيق منهجية جديدة، 

أساس���ها اعتماد التقنية لتطوير األداء، وتكريَس الش���فافية، وتطبيَق 

معايي���ر اجلودة ومقايي���س األداء، لرفِع مس���توى اجلاهزية، وزيادة 

الطاقة االس���تيعابية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة التنسيق بني 

منظومة احلج والعمرة .

وأض���اف معالي وزير احلج والعمرة أن الوزارة تس���تعد لالنتقال من 

خدم���ة احلاج، إلى صناعة الضيافة واالنتق���ال إلى ثقافة العمل على 

مدار الع���ام، وبناء منظوم���ة فاعلة من خدم���ات واقتصاديات احلج 

والعمرة، وذلك مبا ينسجم والرؤية الطموحة لهذه البالد املباركة. 

معرب���ًا معاليه عن أمله في أن حتقق هذه الورش���ة األهداف املرجوة 

منها، وأن تخرج بتوصيات وُمخرجات تس���هم في وضع بعض الرؤى 

املستقبلية لهذه املؤسسات التسع التي تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن 

من حجاج اخلارج، وتؤدى لتحقيق مزيد من التطور في آليات عملها، 

واالرتق���اء مبا تقدمه من خدمات لوفد الله، وذلك مبا تضمه من كوادر 

مؤهلة ومدربة متلك الكثير من اخلبرات التراكمية امليدانية، ومبا تذخر 

به من إمكانات كبيرة، لتنفيذ توجيهات القيادة الرش���يدة بحش���د كل 

الطاقات البش���رية، وتسخير جميع اإلمكانات املادية والتقنية لتسهيل 
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أداء الرك���ن اخلامس من أركان اإلس���الم، جلميع الوافدين لألراضي 

املقدس���ة من خارج البالد، ألداء مناسك احلج، ولكي تواكب تطلعات 

جميع املسلمني، في اخلروج مبوسم حج ناجح – بحول الله وقوته -، 

وأكد معاليه أن الوزارة س���تقف مع أي مش���روع أو رؤية أو مقترح، 

يسهم في حتقيق ذلك.   

فعاليات الورشة
وعقب ذلك بدأت فعاليات الورش����ة، باس����تعراض )4( أوراق عمل 

قدم����ت من بع����ض املتخصص����ني ومس����ؤولي الرس����ملة، تناولت: 

)استعراض مش����روع متكامل لتطوير مؤسسات أرباب الطوائف، 

والبديل املتوازن لرس����ملة مؤسس����ات أرب����اب الطوائف، وإصدار 

أس����هم رأس مال املؤسسات، وتوريث األس����هم ألرباب الطوائف، 

وفقًا لضوابط محددة نظامًا(.

وناقش���ت الورش���ة آليات وضع برامج متقدمة  ته���دف  إلى تطوير  

األداء الع���ام  واخلدمات املقدمة  حلجاج بي���ت الله العتيق من خالل 

رف���ع كفاءة اإلنتاجية العامة ملؤسس���ات  أرب���اب الطوائف، وحتقيق 

املزي���د من التجويد للخدمة، وتوفير الرعاي���ة ألكبر عدد من احلجاج، 

للنهوض بخدمات واقتصاديات احلج، وس���لطت الضوء على الرسملة 

ومآالتها، وتأثير آليات الرس���ملة التي على املهنة واملؤسسات، فضاًل 

ع���ن احلديث عن البدي���ل املتوازن بني التطوي���ر واحلفاظ على أصول 

املهن���ة، ووضع الضوابط التي تضمن تق���دمي أرقى اخلدمات للحاج، 

واملوازنة بني املنافع واملكاس���ب واجلوانب الروحانية لفريضة النسك، 

خاصة وأن الرس���ملة من ش���أنها أن حتقق جانب الربحية باإلضافة 

إل���ى تطوير اخلدمات ووضع املؤسس���ية احلقيقية ملؤسس���ات أرباب 

الطوائ���ف باإلضافة إلى تس���ليطها الضوء على توري���ث املهنة ألبناء 

املطوف���ني واألدالء والوكالء والزمازمة، وذل���ك بحكم أنهم هم الدائرة 

األقرب للحاج ملعرفتهم بس���لوكيات ومذاهب احلجاج من الديار التي 

أتوا منها واالس���تعانة بهم في حل بعض املش���كالت التي قد تعترض 

طريق احلجاج.

وفي ختام فعاليات الورشة، مت فتح باب احلوار والنقاش بني معالي 

وزير احلج والعمرة واملشاركني واحلضور، والتي اتسمت بالشفافية 

واملوضوعي����ة جتاه كل ما يتعلق بالرقي باخلدمات املقدمة لضيوف 

الرحم����ن، وكذل����ك ُفتح باب املناقش����ات وامل����داوالت واملداخالت، 

لتشهد الورش����ة تفاعاًل كبيرًا من جميع احلضور، وحرص ملحوظ 

على املش����اركة، واإلدالء ب����اآلراء واملقترحات. ولتخرج بالعديد من 

التوصيات اخلاصة بوضع أطر الرس����ملة، وطريقة حس����اب رأس 

مال مؤسسات أرباب الطوائف، لرفعها للمسؤولني ومتخذي القرار 

للنظر فيها. 

رفِع مستوى الجاهزية وزيادة الطاقة االستيعابية 
وتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة التنسيق بين 

منظومة الحج والعمرة
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تطبيق منهجية جديدة أساسها اعتماد 
التقنية لتطوير األداء وتكريَس الشفافية 

وتطبيَق معايير الجودة ومقاييس األداء 



نظرة إقدار 
في “قاموس الحج والعمرة” للعطار
لقد احتّل الشأُن املكّي – يف املاضي – مكاَنُه ومكانته يف فكر العلماء واملفّكرين واألدباء املكيني بخاصًة؛ 
فألفوا يف ذلك تأريخًا وفقهًا وفكرًا وأدبًا، ولم يَدُعوا يف ذلك بابًا إال وكان لهم فيه َطْرٌق وُدخول واجتهاٌد 
وش�������هادٌة وحضور، ومل�������ا كان احلج فريضًة ذات خصوصية – يف الزمان وامل�������كان – متعلقة بالبلد احلرام؛ 
كان�������ْت من أولى اهتمامات الفقهاء املكيني كتابًة، وكما يقول اإلمام س�������فيان بن عيينة: "خذوا املناس�������ك 

عن املكيني".
وم�������ن ذل�������ك ما ُأّلف كمعاج�������م وقواميس مختّصة باحلج مثل: "موس�������وعة احلج والعم�������رة" للدكتور قطب 
مصطفى س�������انو، "معجم املناسك على مذهب اإلمام مالك"، للش�������يخ إبراهيم شعيب املالكي، وغيرها من 
الكت�������ب احَلجّي�������ة التي جم�������َع مؤلفوها أحكام ومصطلحات احل�������ج مرتبًة على حروف املعج�������م ثم بّينوها 

تفصياًل بحسب احلاجة .
أما معجم املفكر املكي أحمد بن عبد الغفور عطار املعنون "قاموس احلج والُعمرة من َحّجِة النبّي وُعَمِره" 
عليه وعلى آله الصالة والسالم؛ فقد جاء موجزًا ُمْسِعفًا للحاج عن مسألِتِه يف احلج كدليٍل يرافُقُه يسّد 

حاجَتُه املعرفّية دون مزيد تفصيل فقهٍي يخّص الباحثني .
َفنْي س�������ابقنْي له يف احلج: األول كتاب ضخم هو "َحّجة  وقد كانْت جتربة املؤلف يف هذا الكتاب وليدَة ُمَؤلَّ
النب�������ي صلى اهلل عليه وس�������لم"، واآلخر كت�������اب يف مقاس اجليب ه�������و "أحكام احلج والعم�������رة"؛ فكان كتابه 

القاموس اخلالصة التي ابتغاها للحاج املتعّجل يف بحثه عن املسألة بإيجاز يغنيه عن اإلسهاب .
والعّط�������ار – كما هو مع�������روف – أديب لغوي ومحق�������ق عميق املعرفة مبعاجم وقوامي�������س اللغة، لذلك كان 
معجم�������ه يف مصطلحات احلج س�������هل البحث؛ إذ يكفي الباحث جتري�������د الكلمة من أل التعريف ثم يبحث 
عنها حسب أول حرٍف فيها دون احلاجة إلى جتريدها من احلروف الزائدة وال إرجاعها إلى أصلها؛ فكلمة 
)املبيت( يجدها يف حرف امليم، وكلمة )االستحس�������ان( يجدها يف حرف األلف وهكذا؛ تيس�������يرًا على احلاج 

الباحث البسيط 
ب�������دأ املؤلُف القاموَس مبقّدمة س�������َرَد فيها حدي�������َث الصحابي اجلليل جابر بن عب�������د اهلل – رضي اهلل عنه 
– بُطوِل�������ِه يف حّجة النبي صلى اهلل عليه وس�������لم، ثم ابت�������دأت صفحات القاموس الذي حَوى أكثر من 270 

مصطلحًا؛ كانت بدايُتها بحْرف األلف وكلمة "اإلسالم" وختامها بحرف الياء وكلمة "يوم الوقوف".
ولم يس�������رد املؤلُف املصادَر واملراجع التي اعتمَدها يف قاموسه بل اكتفى باإلشارة إلى اعتماِده على القرآن 
الكرمي، وأمهات كتب احلديث الش�������ريف وشروحها، وكتب الفقه واملناسك على املذاهب األربعة، باإلضافة 

إلى املعجمات اللغوية ومعجمات العلوم والفنون وبخاصة علوم الدين .
والكتاب يف اجلملة من معاجم احلج املفيدة ومؤلُفُه قاَمٌة فكرّية كبيرة على مستوى مكة املكرمة واململكة 
ب�������ل العالم العرب�������ي، وحقيٌق به وبكتبه األخرى أن جُتّدد طبعاُتها القدمي�������ة الناِفَدة؛ فهذا القاموس مّر 
على طبعته األخيرة 30 عامًا تقريبًا ! فهل س�������يكون لوزارة احلج – بالتعاون مع وزارة الثقافة واإلعالم 
– دوٌر يف إع�������ادة طباع�������ة كتب احلج ملؤلفيها الِكبار من علماء ومفكري الوطن كمش�������روع إثرائي لنهضة 

تراث وثقافة احلج؟!
ختامًا فإن قواميس احلج الفقهية كثيرة، وكلها تغّرُد داخل أس�������وار الفقهاء واملؤّرخني؛ وهناك من معاني 
وقيم احلج الس�������امية ما نحتاُج فعاًل إلى أن تأخذ مكانه�������ا فيه قبل مصطلحات الفقه وضوابط التاريخ؛ 
فاحلج مدرس�������ة كبيرة نتعلم فيها: احلب، والتعاون، والتعايش، والتس�������امح، والعدل، واملس�������اواة، واحلرية، 

وااللتزام… فمتى اّتسعْت لهذه القيم قواميُس احُلّجاج ؛ حقق احلج غايته ومنتهاه!

نقاًل مع التعديل عن صحيفة: "مكة اإللكترونية" الصادرة بتاريخ 2015/09/29م

مقـــــــال

حسن محمد شعيب
كاتب بصحيفة مكة اإللكترونية

Shuaib2002@gmail.com 



ذاكرة الوطن

شارك الدكتور فهد بن عتيق الشبان المالكي، من قسم 
التاريخ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، بجامعة أم 
رحمه  عبدالعزيز-  الملك  )اهتمام  بعنوان:  ببحث  القرى، 
عهده  في  أنظمتها  وتطور  والمطوفين  بالطوافة  اهلل- 
الندوة  فعاليات  في  1924-1953م(،  ـــ/  1343-1373ه
نظمها  التي  والمطوفين”،  “الطوافة  الكبرى:  العلمية 
كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة 
ولقد  22-1435/2/23هــــ.  من:  الفترة  خالل  المكرمة، 
أهمية  فيها  بين  بمقدمة  عمله  ورقة  الباحث  استهل 
مهمة  زمنية  حقبة  تغطي  أنها  وأوضح  الدراسة،  هذه 
عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  عهد  في 
 - ثــراه  اهلل  طيب   – عالقته  تناقش  وأنها  سعود  آل 
بالمطوفين في إطار الشواهد الدالة على تلك العالقة، 
الملك  اهتمام  على  الواضحة  المؤشرات  من  والعديد 
جعلها  حيث  الطوافة،  ومهنة  الحج  بفريضة  المؤسس 
والنفيس،  الغالي  عليها  وتنفق  الدولة  تحتضنها  مهنة 
دخول  منذ  حرص  فقد  ورسومها،  أعبائها  كل  وتتحمل 
1343هـ  األول  ربيع   17 بتاريخ  حكمه  تحت  المكرمة  مكة 
الموافق 16 أكتوبر 1924م، على العناية بالمطوفين، فمّد 
لهم جسور التواصل، ولم يكتف بذلك.. بل قربهم منه، 
تعتبر  إنها  بل  المهن،  كسائر  ليست  مهنتهم  ألن  وذلك 
من أشرف المهن وأعظمها، فمن هنا كانت العالقة بين 

المؤسس والمطوفين عالقة وطيدة.  

مكة المكرمة: الرفادة

 اهتمام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود
بمهنة الطوافة وبالمطوفين وتطور أنظمتها في عهده
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تمثل في إقرارها ألهلها وفي احتضان الدولة لها وإنفاقها عليها وتحمل أعبائها ورسومها..
ّ



أّكدت الدراسة أن العالقة بين الملك 
المؤسس ومهنة الطوافة عالقة موغلة 
في العمق تنبع من قوة الشرف المناط 

بها وهي خدمة ضيوف الرحمن

أدوار كبيرة 
استعرض هذا البحث والدراسة، تأثير عالقة امللك عبدالعزيزبن عبدالرحمن 

آل سعود مبهنة الطوافة كمهنة قائمة بذاتها، ورصد األدوار الكبيرة التي 

قام بها - طيب الله ثراه - الس���تحداث األنظم���ة والتعليمات، ومن أجل 

ترسيخ بنيان الطوافة واملطوفني، من خالل تطوير أدوات العمل واستخدام 

اجلديد املفيد فيها. كما أن من أهداف هذه الدراسة: )توضيح عالقة امللك 

عبدالعزيز بأرباب مهن���ة الطوافة، ووضع دالئل تبرهن على كيفية العالقة 

بينه واملطوفني، ومدى اهتمامه مبهنة الطوافة، ومدى إس���هامه في تطوير 

مهنة الطوافة، وجهوده في حل املش���كالت املتعلق���ة بالطوافة واملطوفني، 

والتنظيمات التي اقترحها للمطوفني، واألنظمة التي سنها - رحمه الله- 

للطوافة. 

وأوضح الباحث أن الدراس���ة تقتصر في حدوده���ا الزمنية على الفترة 

املمت���دة من 17 ربيع األول 1343ه����/ 15 أكتوبر 1924م، وهي فترة 

دخ���ول امللك عبدالعزي���ز مكة املكرمة، إلى 2 ربي���ع األول 1373ه�/ 9 

نوفمبر 1953م، وهو تاريخ وفاة امللك املؤس���س- رحمه الله-، وأش���ار 

إل���ى أن تلك الفترة تعد مرحلة أساس���ية، حي���ث مت خاللها وضع كثير 

م���ن القواعد والنظم التي بني���ت عليها الدولة في مرحلة الحقة، وأوضح 

أن���ه قد تبني ل���ه أن ما كتب عن التنظيمات في تل���ك الفترة كان مجماًل 

للمملكة العربية السعودية، في حني أن التنظيمات اخلاصة مبكة املكرمة، 

وحتديدًا عناي���ة امللك عبدالعزيز- رحمه الل���ه - بالطوافة واملطوفني لم 

تدرس دراسة مستقلة، وأن تلك الفترة ثرية باألحداث الكبيرة، وأن املادة 

العلمي���ة املتوافرة، تتناثر في ثنايا املصادر املتنوعة، أما احلدود املكانية 

فتقصر على مكة املكرمة مبفهومها اجلغرافي.

تناول املبحث األول من هذا البحث: )اهتمام امللك عبدالعزيز بالطوافة(، 

وذك���ر أن���ه - رحمه الله - قد اهت���م بالطوافة اهتمام���ًا بالغًا، فتعامل 

معها على أس���اس أنها كيان قائم بذاته، فدرس وتأمل بعض التكوينات 

15العدد السادس عشر - شعبان 1438 هـ   



اإلدارية الس���ابقة ملهن���ة الطوافة، مم���ا كان له األثر في اس���تفادته من 

بعضها في تأسيس اجلهاز اإلداري ألداء العمل الطوافي لنظامه اجلديد، 

وتطوير البعض اآلخر منها، وأوضح أن العالقة بني امللك املؤس���س ومهنة 

الطواف���ة عالقة موغلة في العمق، تنبع من قوة الش���رف املناط بها، وهي 

خدم���ة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله احلرام وقاصدي األماكن املعظمة 

واملشاعر املقدس���ة، وقائمة على أسس رسمت مالمح املنهج الذي حرص 

امللك املؤس���س - رحمه الله - على الس���ير فيه، وأن األساس األول هو: 

)القدرة اإلدارية(، حي���ث إنه عند دخوله مكة املكرمة، لم تكن هناك إدارة 

خاص���ة للحج واحلجاج، فاعتمد بقدرته اإلدارية على إصدار األوامر ذات 

الطاب���ع اإلداري، التي تتالءم مع فترة احلرب الدائرة بينه وبني امللك علي 

بن احلس���ني 1343ه�/ 1924م. واألساس الثاني: )إيجاد احللول البديلة 

وق���ت األزمات(، فأعلن املل���ك الباني في بالغه حني دخول ملكة املكرمة عن 

إق���راره للمطوفني في أعمالهم، في املادة الرابعة من البالغ: "فال يحل في 

ه���ذه الديار غير ما أحل���ه الله، وال يحرم فيها غير ما حرمه الله، وكل من 

كان من العلماء في هذه الديار أو من مطوفي احلرم الش���ريف واملطوفني 

ذا راتب فهو له على ما كان عليه من قبل، إن لم نزده فال ننقصه شيئًا، إال 

رج���اًل أقام الناس عليه احلجة أنه ال يصلح ملا هو قائم عليه، فذلك ممنوع 

ما كان له من قبل، وكل من قبل، وكل من كان له حق ثابت سابق في بيت 

مال املسلمني أعطيناه ولم ننقصه شيئًا". 

األمن واألمان
وأش����ار الباحث إلى أن امللك عبدالعزي����ز - رحمه الله – قد عمل على 

إيج����اد املوانئ البديلة مثل: )الليث، وراب����غ، والقنفذة(، وتأمني الطرق 

بينه����ا وبني مكة املكرمة، ليمكن احلجاج من أداء فريضة حجهم بأمن، 

وذلك في عام 1343ه�/ 1925م. واألس����اس الثالث: )التغيير والتبديل 

ملصلح����ة العمل(، ومثال ذلك صدور أمري����ن ملكني في عام 1346ه�/ 

1927م، يقضي األول بإلغاء جلنة احلج السابقة، وتشكيل جلنة جديدة، 

ويتضمن الثاني تش����كيل جلنة تتألف من أم����ني العاصمة، وقائم مقام 

العاصمة ووكيل املالية العامة ملباش����رة ما يتعلق باحلجاج. واألساس 

الرابع: )العمل حتت مظلة مديرية خاصة ملهنة الطوافة(، فظهرت املديرية 

العامة لش����ؤون احلج عام 1365ه�/1946م. أما األس����اس اخلامس، 

فهو: )متابعة التنظيمات الداخلية(، فاهتم – طيب الله ثراه - بطوائف 

املطوفني وبتعيني رئيس لكل طائفة من الطوائف. واألس����اس السادس: 

)سن األنظمة الدقيقة(، فكلف مجلس الشورى بالنظر في موضوع نظام 

وكالء املطوف����ني، ومت بحث النظام بحضور كل من رؤس����اء الطوائف، 

ونقباء الوكالء، وبحضور وكالء املطوفني ومشايخ اجلاوة، على أن يكون 

هذا النظام مستقاًل بذاته غير ملحق بنظام املطوفني، وخرج نظام وكالء 

املطوفني ومش����ايخ اجلاوى، بصيغته النهائية ف����ي 1365/10/21ه� 

املواف����ق 1946/9/17م، وجرى اعتماده من امللك عبدالعزيز – رحمه 

الله – في تاري����خ 1365/10/28ه� املواف����ق 1946/9/24م. وذكر 

املتحدث أن األساس الس����ابع هو: )إلغاء الرسوم(، وهي رسوم احلج 

املالية التي كانت تؤخذ من احلجاج لقاء ما يقدم لهم من خدمات عامة، 

إلى س����نة 1371ه�/ 1952م، فأمر امللك عبدالعزيز- رحمه الله- وزير 

ماليته بإعفاء احلجاج من تلك الرس����وم، وقدرت حينئذ )30( مليون من 

الرياالت، ومن اإلجراءات التي اتخذها امللك عبدالعزيز – رحمه الله - 

إزاء ذلك أن احلجاج أح����رار في اختيار من يريدون من املطوفني، من 

دون رس����وم مالية تترتب على هذا االختي����ار، وأنه مينع منعًا باتًا على 

املطوفني أن يأخذوا ش����يئًا من احلجاج، إال ما يتفضل به احلاج عليهم 

م����ن العطايا واملنح، والتأكد من مدى توافر األكل والش����رب للحجاج. 

ويتلخص األس����اس الثامن في: )إرس����اء قواعد األمن ملهنة الطوافة(، 

وذك����ر الباحث أنه منذ أن مت مبايعة امللك عبدالعزيز- رحمه الله- على 

احلجاز س����نة 1344ه�/ 1925م، كان أول عمل قام به إرس����اء قواعد 

األمن ملهنة الطوافة سيكون مبا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 

وس����لم، فال يحل في هذه املهنة إال م����ا أحله الله، وال يحرم فيها إال ما 

اهتم - رحمه اهلل - بالطوافة اهتمامًا 
بالغًا وتعامل معها على أساس أنها 
كيان قائم بذاته فدرس وتأمل بعض 

تكويناتها اإلدارية السابقة
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إال ما حرمه الله ، كما أعلن أنه سوف يضرب بيد من حديد وبال رحمة 

وال ش����فقة على كل من تس����ول له نفسه العبث باألمن في هذه املهنة أو 

محاولة تعكير صفوها، وركز بصفة خاصة على توفير األمن والطمأنينة 

حلجاج بيت الله احلرام في جميع املش����اعر والطرق����ات املؤدية إليها، 

وكذلك في س����ير العمل الطوافي، وأعلن كذلك أنه لن تكون هناك هوادة 

ف����ي عدم تنفيذ تنظيمات الطوافة، حيث أنه ال يقبل فيها ش����فاعة، فمن 

الت����زم العمل بها فأولئك من اآلمنني م����ن العقاب، ومن عصى واعتدى 

فإمنا إثمه على نفس����ه وال يلومن إال نفسه، وحث - رحمه الله- رؤساء 

املطوفني على التمس����ك بروح اإلس����الم، وعدم التع����رض ملهنة الطوافة 

بس����وء أو أذى، وأن عليهم إفهام أبن����اء املطوفني والعاملني معهم ذلك، 

وأن أي ح����اج يتعرض لالعتداء في أي مكان في البلد احلرام س����وف 

يتلق����ى العق����اب الرادع، ومن ثم فقد تعهد امللك املؤس����س – طيب الله 

ثراه - في س����بيل اهتمامه مبهنة الطوافة، بتوطيد األمن وجلب الراحة 

والهناء، وإرساء قواعد األمن جلميع الوافدين من احلجاج والقاصدين 

للمش����اعر املقدس����ة، وفي هذا الصدد أشار - رحمه الله - في خطابه 

االفتتاحي للمؤمتر اإلسالمي- مؤمتر مكة األول- املنعقد في يوم األحد 

25 ذوالقعدة 1344ه� املوافق 6 يونيو 1926م، إلى أن األمن العام في 

جميع بالد احلجاز حتى بني احلرمني الشريفني بدرجة من الكمال التي 

لم يعرف مثلها منذ قرون كثيرة، بل ال يوجد ما يفوقها في أرقى ممالك 

الدنيا نظامًا وقوة، وهذا األمن واحلرية ال تتقيد إال بأحكام الشرع.

وقد أتت تلك اإلجراءات ثمارها، وظهر إرس���اء قواعد األمن على يد امللك 

عبدالعزي���ز- رحم���ه الله- وأصبحت مهن���ة الطوافة الت���ي يظللها حكمه 

مض���رب املث���ل حقًا في األم���ان واالطمئنان. ولو لم يكن م���ن مآثر امللك 

عبدالعزيز- رحمه الله- س���وى هذا األمان الش���امل الوارف الظالل على 

األرواح واألم���وال، لكان كافيًا، وأش���ار الباحث ف���ي معرض حديثه إلى 

أن هذا األس���اس هو األس���اس األهم من بني تلك األسس التي قام عليها 

اهتم���ام املل���ك عبدالعزيز- رحمه الله- مبهنة الطواف���ة، ألن ركائز األمن 

وتوفي���ر األمان واس���تتباب العمل الطوافي ال يقوم إال في مناخ مس���تقر 

وبيئة مناسبة.

القاعدة المشتركة 
وأش���ار الباحث إل���ى أن هناك )8( أس���س قامت عليها بني���ان القاعدة 

املش���تركة للعم���ل املوحد بني املل���ك عبدالعزيز- رحمه الل���ه - واملطوفني 

ألداء مهمة عظيمة وش���رف كبير وأمانة كبرى ومسؤولية عظمى، وأن هذه 

األسس على النحو التالي:

• األساس األول: الشورى
الش���ك أن مبدأ الش���ورى مبدأ إس���المي عظيم، ومن خالله استطاع امللك 

عبدالعزي���ز –رحمه الله- أن يجعله أساس���ه األول في تعامله مع املطوفني، 

فلم ينفرد برأيه في اس���تحداث األنظمة ولم يعم���ل مبعزل عن أرباب مهنة 

الطوافة، فنالحظ في 1343/5/24ه���� املوافق 1924/12/22م دعا إلى 

تكوين مجلس شورى أهلي ينتخب من قبل العلماء واملطوفني وأعيان وجتار 

مك���ة املكرم���ة، وقد مت انتخ���اب )15( عض���وًا، وأوكل للمجلس النظر في 

مصلح���ة الطوافة واملطوفني، ووضع نظامًا خاصًا ملهنة الطوافة، وجاء هذا 

النظ���ام في )21( مادة من ضمنها النظ���ر في كل ما يتعلق بأمر احلجاج، 

وفي 8 محرم من عام 1344ه� املوافق 1925م، مت حل مجلس الش���ورى، 

وتش���كيل مجلس شورى جديد، لتوسيع دائرة مش���اركة املطوفني فيه، فتم 

الدراسة خالل الفترة من 1343/3/17هـ 
وهي فترة دخول قوات الملك عبدالعزيز 

مكة المكرمة إلى 1373/3/2هـ وهو تاريخ 
وفاة الملك المؤسس- رحمه اهلل –
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انتخ���اب )18( عض���وًا أغلبهم من املطوفني، وكان م���ن مهام هذا املجلس 

تكوين عدد من اللجان للنظر في الشؤون احمللية، فكان هذا املجلس النواة 

لكثير من النظم اإلدارية التي وضعها – رحمه الله - فيما بعد.

وف���ي 2 محرم 1345ه� املوافق 12 يولي���و 1926م، قدم مدير األمن العام 

ومعه عدد من املطوفني اقتراحًا للملك عبدالعزيز – رحمه الله - بخصوص 

عدد من األمور التنظيمية، منها تكليف شرطة السواحل، واملطوفني ووكالء 

املطوفني، بوضع س���جالت لرصد أسماء احلجاج حني قدومهم ومغادرتهم، 

وتقدميها للحكومة، فوافق امللك عبدالعزيز – رحمه الله- على املقترح، كما 

تضمنت الوثيقة نفس���ها تش���كيل إدارة للحج، تتألف من مش���ايخ اجلاوة، 

وش���يخ املطوفني، ومدير الصحة، ورئيس بلدية مكة املكرمة، ومديرية األمن 

العام، وأن تكون حتت رئاس���ة النائب العام جلالل���ة امللك، وأن تفوض لها 

الصالحي���ات التام���ة في البت في جميع ش���ؤون احل���ج، فحظيت كل تلك 

املش���اورات بتصديق جاللة امللك. كما أصدر أمر ملكي في عام 1351ه�/ 

1932م يقض���ي بإحالة ش���ؤون احلج واحلجاج - ومب���ا في ذلك املطوفني 

- إلى اختصاص مجلس الش���ورى، وبهذا العمل اس���تطاع امللك املؤسس 

أن يجعل املطوفني حتت غطاء ش���وري واس���ع من أهل االختصاص، كما 

استطاع أن ميزج بني تالقح األفكار بني املطوفني أنفسهم وبني أهل اخلبرة 

والدراية والدراسة في هذا املجال، للخروج بعمل منظم وأداء متقن.

• األساس الثاني: العمل املشترك
أعد امللك املؤسس املطوفني كوحدة متماسكة، ومتجانسة متتاز بالفاعلية، 

والتفاع���ل املتميز ب���ني أعضائها، ومن أجل حتقيق العمل املش���ترك أخذ 

يتطلع إلى وضع النظم الكفيلة بالس���ير وفق منهجية العمل املوحدة، ففي 

عام 1345ه� املوافق 1926م صدرت "التعليمات األساس���ية" التي تعتبر 

أول دستور للبالد، والتي أكدت على تشكيل: "جلنة إدارة احلج" في املادة 

)14( من���ه، حيث تتألف من رؤس���اء الدوائ���ر ذات العالقة باحلج، وتكون 

حتت رئاسة النائب العام، كما أكدت على صالحياتها في النظر في شؤون 

احلج واحلجاج، واتخاذ الق���رارات التي تقتضيها املصلحة، ووضع قرار 

جلن���ة إدارة احلج موضع التنفيذ من النياب���ة العامة بعد التصديق عليها 

م���ن جاللة امللك، ويبدو أن هذه اللجنة لم تعمل في إطار العمل املش���ترك 

الذي رس���مه امللك عبدالعزيز- رحمه الله -، فم���ا كان منه إال أن أصدر 

نظامًا جديدًا يس���مح ويتيح للمطوفني بالعمل املشترك، وأصدر أمر ملكي 

في 1345/3/24ه� املوافق 1926/11/29م، يقضي مبشاركة املطوفني 

في العمل الطوافي، وأن حتظى قضاياهم ومعالماتهم باإلذن امللكي، وقد 

يع���ود ذلك ألهمية هذه املهنة في نظر امللك عبدالعزيز- رحمه الله-، الذي 

كان يدرك أن جناح هذه املهنة ال يكون بدون مشاركة فاعلة من املطوفني.

• األساس الثالث: النقد البناء
مم���ا يؤكد اهتمام امللك عبدالعزيز وحرص���ه - رحمه الله - على تقييم أداء 

عمل املطوفني، صدور أمر ملكي في عام 1346ه�/ 1927م، بتش���كيل جلنة 

 أمر الملك عبدالعزيز- رحمه اهلل -
 بإعفاء الحجاج من رسوم الحج المالية 
التي كانت تؤخذ منهم لقاء ما يقدم 

لهم من خدمات عامة
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لوض���ع نظ���ام: "إلدارة احلج واملطوفني ووكالئهم"، على أن تكون مباش���رة 

أعمالها حتت نظره، زد على ذلك أن امللك املؤس���س ش���ّكل جلنة خاصة في 

1346/4/9ه� املوافق 1927/10/5م، تسمى: "جلنة إصالح احلج" هدفها 

تق���ومي أداء املطوفني ووكالئهم، واألخذ بهم نحو العم���ل املبني على قواعد 

لراحة احلجاج، وكانت هذه اللجنة تتألف من )13( عضوًا، من كبار موظفي 

الدولة. وقد عملت هذه اللجنة على أس���اس النق���د البناء، وقدمت اقتراحها 

للمل���ك عبدالعزيز- رحمه الله- بتش���كيل هيئة مراقبة تس���مى "هيئة مراقبة 

املطوف���ني والوكالء" في كل م���ن مكة املكرمة وج���دة، وينتخب أعضاء هذه 

الهيئة من ذوي السيرة احلسنة الذين يتقنون لغة احلجاج، وأنيط بهذه الهيئة 

تفتي���ش منازل احلجاج، ومالحظة نظافتها، ومطابقة عدد احلجاج ملس���احة 

السكن، وتلقي شكاوى احلجاج من مطوفيهم ورفعها إلى احلكومة، كما ترفع 

مخالفات املطوفني والوكالء مع احلجاج، س���واء كانت على الرسوم الواجب 

اس���تيفاؤها أو غير ذلك، وحظيت هذه االقتراح���ات بالتصديق امللكي، كما 

صدر عام 1346ه�/ 1928م، - بعد مضي )5( أشهر على األمر السابق - 

أمر من النائب العام بتشكيل: "هيئة مراقبة املطوفني" مبكة املكرمة، وتتكون 

هذه الهيئ���ة من )7( أعضاء، من بينهم الرئيس، ويظهر من األعمال املناطة 

بأعضائها أنها نفس الهيئة السابقة، ولكن استثني منها الوكالء- فليس من 

املنطق أن تش���كل هيئتان في وقت واحد ملزاول���ة العمل ذاته-، وترفع هيئة 

مراقبة املطوف���ني واحلجاج مخالفات املطوفني والوكالء للحكومة، التي توقع 

اجلزاء املناسب لكل من يبدي تقصيرًا أو تهاونا في عمله.

• األساس الرابع: الشروط الواجب توافرها يف املطوف
اعتنى امللك عبدالعزيز أشد العناية بتعريف املطوف بواجباته، حيث جاءت 

اخلطوة األولى لتنظيم الطوافة وتعريف مهامها في عهده امللك عبدالعزيز- 

رحمه الله - بصدور نظام إدارة احلج في يوم الثالثاء العشرين من ربيع 

األول عام 1345ه� املوافق للثامن العش���رين في ش���هر سبتمبر من سنة 

1926م، الذي حدد مهام وواجب���ات املطوفني والزمازمة ووكالء املطوفني 

بج���دة ووكالء املدين���ة املنورة، إضافة إلى وظائ���ف إدارة الصحة العامة 

وواجب���ات احلجاج. وللوصول إل���ى املزيد من التنظي���م والتعريف مبهنة 

الطوافة وضوابط العالقة بني املطوف واحلاج، واالرتقاء بخدمات احلجيج 

صدر املرس���وم امللكي رقم 39/1/54 وتاري���خ 1355/2/23ه� املوافق 

1936/5/20م بتنظيم أعمال املطوفني وحتديد مهامهم ومس���ؤولياتهم، 

ث���م جاء املرس���وم امللكي رق���م 7267 وتاري���خ 1367/11/3ه� املوافق 

1948/9/6م، املص���ادق على نظام املطوفني وتعريفهم بأعمالهم، معتبرًا 

الطواف���ة عبارة ع���ن وظائف معين���ة يؤديها كل مطوف تثب���ت معلمانيته 

مبقتضى تعليماتها املخصوصة، وهو دليل احلاج في مناس���كه وجميع ما 

يتعلق باحلج، وهو املس���ؤول عنه ضم���ن اختصاصه مبوجب هذا النظام، 

وم���ن اإلجراءات الت���ي اتخذها املل���ك عبدالعزيز- رحمه الل���ه- لتثقيف 

املطوفني وتعليمهم أصول املهنة إنش���اء مدرس���ة خاصة باملطوفني، حيث 

صدر املرس���وم امللكي في 23 محرم 1347ه�/ املوافق 11 يوليو 1928م 

بإنش���اء مدرس���ة للمطوفني يتلقون فيها علم التوحيد، ودراس���ات خاصة 

بالعبادات واملناس���ك وأدائها حسبما دونه علماء السلف واألئمة األربعة، 

ثم دراس���ات ح���ول ما يجب على املطوف���ني القيام به نح���و احلجاج من 

حسن الوفادة وتسهيل س���بل الراحة، إضافة إلى اتباع األنظمة اإلدارية 

املوضوع���ة للحجاج... إل���خ، وبذلك عمل امللك املؤس���س على بذل كل ما 

بوسعه لتعريف املطوفني مبهنتهم ومدى املسؤولية امللقاة على عاتقهم جتاه 

موسم احلج وضيوف الرحمن.

اهتم – طيب اهلل ثراه - بطوائف المطوفين 
وبتعيين رئيس لكل طائفة من الطوائف 

وبسن األنظمة الدقيقة والنظر في نظام 
وكالء المطوفين
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• األساس اخلامس: حل اخلالفات بأسهل الطرق
جعل امللك الباني من ضمن األس���س التي تقوم عليها اهتمامه باملطوفني، 

إيج���اد احللول املناس���بة بأقصر الطرق املمكنة، فص���در عام 1351ه�/ 

1933م، أمره امللكي بتشكيل جلنة يكون من مهامها: )النظر في املنازعات 

والشكايات التي حتدث بني احلجاج ومطوفيهم، وبني املطوفني فيما بينهم، 

وب���ني املطوفني واملخرج���ني، واملقومني واجلّمال���ة، والقضايا املقدمة على 

أرباب الس���يارات(، وفيم���ا يتعلق بتنظيم الدعاية لنم���و حركة احلج فقد 

أنبطت بوزارة املالية.

وفي العام نفس���ه، بدأ يفكر امللك عبدالعزيز- رحمه الله- في إنشاء هيئة 

خاصة حلل اخلالفات بأسهل الطرق، فكلف وزارة الداخلية لوضع اإلطار 

املناس���ب لها، فطرحت وزارة الداخلية منظورها لهذه الهيئة، بحيث تكون 

مرجعًا رئيس���ًا أعلى تس���تطيع أن تقوم مبا يعهد إليها من ش���ؤون احلج 

واحلجاج، ووضع تصور لتشكيل اللجنة املقترحة بتأليف جلنة إدارة للحج 

م���ن )20( عضوًا ميثلون الدوائر ذات العالق���ة باحلج واحلجاج، وتتكون 

ه���ذه اللجنة من ثالث هيئات، ه���ي: )هيئة حقوقية متييزية، وهيئة إدارية، 

وهيئة عامة(، وأعد لهذه اللجنة وهيئاتها نظامها، على أن تكون مرجعيتها 

مقام رئاسة الوكالء، وصدر أمر ملكي في عام 1352ه�/ 1933م، يقضي 

بإحالة شؤون احلج واحلجاج - ومبا في ذلك املطوفون - إلى اختصاص 

مجل���س الش���ورى، وقد كان مجلس الش���ورى قبل ه���ذا الضم يختص 

باجلانب التنظيمي للمطوفني، واحلجاج.

وفي عام 1355ه�/ 1936م، أمر - رحمه الله - مجلس الشورى بوضع 

أكث���ر تنظيم حل���ل اخلالفات، فوض���ع املجلس عدة مش���روعات كبدائل 

تطويري���ة لبع���ض اإلدارات اخلاصة باملطوفني واحلج���اج، ومنها: إبدال 

مسمى: "جلنة احلج العليا"، إلى: "هيئة متييز قضايا املطوفني"، حيث إن 

جلنة احلج العليا الس���ابقة اختصت بالنظر في قضايا املطوفني - سواء 

فيما بينهم أو فيما بينهم وبني احلجاج -، وإنش���اء إدارة جديدة تختص 

باحلج واحلجاج، ذات صالحيات واس���عة، وبذلك جنح امللك عبدالعزيز- 

رحمه الله- في خلق جو من الود والرحمة والتنظيم والتنسيق في صفوف 

املطوفني واحلجاج على حد سواء.

• األساس السادس: منح املطوفني الثقة
حيث أصدر - رحمه الله - في عام 1353ه�/ 1933م أمرًا ملكيًا بتشكيل 

جلنة عليا رفعت باس���م: "الهيئة العلي���ا"، الهدف منها منح املطوفني كامل 

الثق���ة في عملهم، حيث تضمن القرار إحالة أوراق وس���جالت جلنة احلج 

إلى الهيئة العليا، وتختلف هذه الهيئة عن سابقاتها من حيث األعضاء، إذ 

يتكون أعضاؤه���ا جميعهم من فئة املطوفني، وتتألف من رئيس املطوفني، 

ورئيس مطوفي الهنود، وشيخ مشايخ اجلاوة، إضافة إلى عضوين من كل 

هيئة من هيئات املطوفني، وانتخب الش���يخ حامد عبداملنان ش���يخ مشايخ 

اجلاوة رئيس���ًا لها، ومن بني األعمال الت���ي تنظر فيها: )معاجلة القضايا 

اخلالفية البينية ب���ني املطوفني، وقضايا احلجاج واملطوفني(، وترتبط هذه 

الهيئة بوزارة الداخلية مباش���رة، وقد يع���ود ربطها بوزارة الداخلية لكون 

األمور التي تنظر فيها هذه الهيئة هي القضايا اخلالفية.

ومما يؤكد اهتمام امللك املؤس����س - رحمه الله - مبنح املطوفني الثقة 

م����ا جرى عام 1355ه�����م 1936م من انتخاب جلن����ة للحج، ومن بني 

أعلن الملك المؤسس الباني عبدالعزيز 
في المادة الرابعة من “بالغه” حين 

دخول مكة المكرمة عن إقراره 
للمطوفين في أعمالهم 
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أعضائه����ا مطوفون من مختلف طوائف املطوف����ني، كما ضمت عضوًا 

مندوب����ًا عن الزمام����ة، وكذلك مت انتخاب هيئة أمن����اء املطوفني، وهيئة 

مش����ايخ اجلاوة، كما ج����رى في العام الذي ت����اله حتديد الصالحيات 

واملس����ؤوليات اخلاصة بش����ؤون احلج واحلجاج، ومنح الثقة باملطوفني 

في حتديد مس����ؤوليات وكيل املطوف، وإيكال مراقبة س����ير العمل لهم 

بعدد من اجلهات، منها: هيئة األمناء، ونقباء املطوفني ومباش����رة العمل 

به اعتبارًا من موسم 1356-1357ه�/ 1937-1938م. ومن املالحظ 

على هذه اللجان والهيئات التي تش����كلت أنها أس����همت في زرع الثقة 

للمطوفني، والعمل في جو من العطاء والبذل املستمر في خدمة ضيوف 

حجاج بيت الله احلرام.

• األساس السابع: تسخير اإلمكانات للمطوفني:
أدى اهتمام امللك عبدالعزيز- رحمه الله – باملرافق العامة للحجاج، وتطور 

وسائل املواصالت إلى ازدياد عدد احلجاج، ومن ثم زيادة عدد املطوفني، 

فأس���قطت تلك الزيادة ظاللها على املطوفني، مما أدى إلى كثرة أعبائهم، 

ومن أجل عضد عمل املطوفني ومعاونتهم في تنظيم أمور احلجيج وتطبيق 

التعليمات واألنشطة، سخر امللك الباني - رحمه الله - كل إمكانات الدولة 

ف���ي خدمتهم، وأمر ف���ي عام 1355ه�/ 1936م، برب���ط أعمال املطوفني 

بوزارة املالية، وأن يتألف أداء العمل املطوفي في )5( شعب هي: )الشعبة 

املالية، والش���عبة الدينية، والشعبة الصحية، وش���عبة الدعاية والترجمة، 

وش���عبة املواصالت(، وكل ذلك يحتاج للجهد والطاقات التي جعلها امللك 

عبدالعزي���ز- رحمه الله- في متناول أيدي املطوف���ني، فذللها لهم وقدمها 

إليهم ليكونوا على أمت استعداد خلدمة قاصدي بيت الله احلرام.

• األساس الثامن: جعلهم موظفي دولة
م���ن أجل اكتمال العمل الطوافي ف���ي متامه رأى امللك عبدالعزيز –رحمه 

الل���ه- أن يجعل املطوفني موظفي دولة، يص���رف لهم نظير عملهم رواتب 

مجزية من خزينة الدولة، فما كان منه إال أن أصدر في غرة صفر من العام 

1371ه� املوافق لعام 1951م، أمرًا ساميًا رقم 150 متضمنًا )20( بندًا 

تهدف إلى رفع مستوى كفاءتهم والتوسع في أعمالهم، وربط التوظيف في 

الوظائف ذات العالقة الوثيقة باحلجاج، مثل: )نقابة الس���يارات، ورؤساء 

املطوفني، وهيئاتهم مبكة املكرم���ة، وهيئة متييز قضايا املطوفني، ورئيس 

الزمازم���ة مبكة املكرم���ة، وهيئة األدالء في املدينة املن���ورة، ونقابة وكالء 

املطوفني مبكة املكرمة وجدة واملط���ارات، وهيئة املراقبة بجدة، وتضمنت 

املادة )16( من املرس���وم، اعتماد رؤساء املطوفني في مكة املكرمة وجدة 

من موظفي الدولة، وأن تصرف له���م الرواتب من ميزانية املديرية العامة 

للحج واإلذاع���ة، كما نصت املادة )17( على وج���وب االهتمام مبوضوع 

املطوف���ني ووكالئهم، الذي من ش���أنه رفع رواتبه���م واعتمادها وضمان 

راحتهم، وقد نص األمر الس���امي على وجوب تق���دمي الوزارات التي لها 

صلة باحلج واحلجاج املساعدة الفعالة التي تكفل حسن أداء هذه اإلدارة 

ألعمالها، مث���ل: )وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة املالية، ووزارة 

اخلارجية، ورئاس���ة القضاء(، ومن خالل هذا اس���تطاع املؤسس الباني 

املل���ك عبدالعزيز- رحمه الله- أن يتوج عمل املطوفني بإيجاد ضمان مالي 

يحفظ لهم اس���تقرارهم الوظيفي ومس���تقبلهم املادي ال���ذي بدوره يعود 

بالنجاح على مواسم احلج.

دعا إلى تكوين مجلس شورى أهلي ينتخب 
من قبل العلماء والمطوفين وأعيان وتجار 

مكة المكرمة فتم انتخاب )15( عضوًا
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أضواء

الحجاج  من  وقاصديهما  الشريفين  الحرمين  لخدمة  المملكة  تبذلها  التي  العظيمة  الجهود 
والعمار والزوار، وتقديم كل الرعاية لهم ليؤدوا مناسكهم في راحة ويسر، تأتي من منطلق 
منذ  وذلك  الرحمن،  ضيوف  تجاه  البالد  هذه  عاتق  على  الملقاة  المسؤولية  عظم  استشعار 
تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودـ  طيب اهلل ثراهـ  وصواًل 

إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل.

مكة المكرمة: الرفادة

خادم الحرمين الشريفين يوجه برفع 
الطاقة االستيعابية للحجاج 

بدءا من موسم حج هذا العام
ً
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وزير الحج والعمرة: ما توليه المملكة لقطاع 
الحج والعمرة من دعم وخدمات يحظى برضا 

المسلمين في جميع أنحاء العالم

ومعتمرين  حجاجًا  الرحمن،  لضيوف  اململكة  توليها  التي  للرعاية  امتدادًا 

وزائرين، يأتي توجيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 

يحفظه الله، برفع الطاقة االستيعابية للحجاج ملوسم حج هذا العام 1438هـ، 

ورفع أعداد احلجاج من الداخل واخلارج، مبا يتفق والضوابط املنظمة لذلك، 

ومتكني الدول اإلسالمية الراغبة في رفع أعدادهم هذا العام من زيادة أعداد 

حجاجها، وتقدمي اخلدمات والتسهيالت لضيوف الرحمن كافة.

وكان مجلس الوزراء في جلسته يوم االثنني 11 ربيع اآلخر 1438هـ املوافق 

خادم  بتوجيه  نوه  الرياض،  مبدينة  اليمامة  قصر  في  2017م،  يناير   9

واخلارج،  الداخل  من  احلجاج  أعداد  برفع  الله،  رعاه  الشريفني  احلرمني 

مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الكرمية التي يوليها أيده الله، خلدمة 

منذ  واملعتمرين  للحجاج  املناسك  أداء  سبل  وتيسير  واملسلمني،  اإلسالم 

وصولهم أرض اململكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وقد رفع معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، 

الرحمن من  العاملني في قطاع احلج والعمرة وضيوف  باسمه ونيابة عن 

احلجاج واملعتمرين خالص الشكر واالمتنان خلادم احلرمني الشريفني امللك 

العهد  ولي  ولي  وسمو  العهد  ولي  وسمو  آل سعود  عبدالعزيز  بن  سلمان 

يحفظهم الله، مبناسبة املوافقة على رفع الطاقة االستيعابية للحجاج ملوسم 

حج هذا العام 1438هـ، ورفع أعداد احلجاج من الداخل واخلارج، مبا يتفق 

أعداد  رفع  الراغبة في  الدول اإلسالمية  لذلك، ومتكني  املنظمة  والضوابط 

حجاجها هذا العام من زيادة أعداد حجاجها، وتقدمي اخلدمات والتسهيالت 

لضيوف الرحمن كافة، مبا ميكنهم من أداء نسكهم بيسر واطمئنان.

وقال معالي وزير احلج والعمرة إن صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 

نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

رئيس جلنة احلج العليا حفظه الله، أكد في توجيهاته على توسيع الفرص 

لراغبي احلج من مختلف الدول اإلسالمية بشكل تدريجي وصواًل لألعداد 

املعمول بها قبل عام 1433هـ، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل 

التوسعة الكبرى التي يشهدها املسجد احلرام واملشاعر املقدسة، مؤكدًا أن 

جميع القطاعات العاملة في وزارة احلج والعمرة واملؤسسات املرتبطة بها 

قد رفعت درجة اجلاهزية للتهيؤ الستقبال األعداد اإلضافية للحجاج في حج 

هذا العام مبا يتوافق واحلاجة الفعلية، منوهًا بالرعاية الكرمية واخلدمات 

واملعتمرين  للحجاج  الشريفني  احلرمني  تقدمها حكومة خادم  التي  اجلليلة 

منذ وصولهم إلى أرض اململكة، وحتى مغادرتهم لبالدهم ساملني غامنني.

وأبرز معالي وزير احلج والعمرة ما توليه حكومة خادم احلرمني الشريفني 

برضا  حظيت  كبرى  ومشاريع  وخدمات  دعم  من  والعمرة  احلج  لقطاع 

املسلمني في جميع أنحاء العالم اإلسالمي، موضحًا أن قطاع احلج والعمرة 

قلب  في  يأتي  ــزوار  وال واملعتمرين  احلجاج  من  الرحمن  ضيوف  وخدمة 

إستراتيجية اململكة 2030، داعيًا املولى عز وجل أن يدمي على هذه البالد 

رفعتها وأن يحفظ قيادتها.

جدير بالذكر أن اململكة أصدرت قرارًا قبل نحو ثالث سنوات تزامن مع بدء 

ترتب عليها ضيق املساحة وازدحام  والتي  للمطاف،  أعمال توسعة كبيرة 

وسالمتهم،  أمنهم  على  خطورة  يشكل  قد  ملا  وتفاديًا  الطائفني،  وتكدس 

وتهديدًا لراحتهم وصحتهم، مت تقليص أعداد حجاج اخلارج بنسبة %20، 

فيما مت خفض 50% من حجاج الداخل، وقد لقي قرار اململكة بتقليص أعداد 

حجاج الداخل واخلارج، الذي فرضته مشروعات التطوير والتوسعة التي 

شهدتها مكة املكرمة واملسجد احلرام على وجه اخلصوص، ترحيبًا واسعًا 

على الصعيدين احمللي والدولي.

كان املطاف قبل مشروع التوسعة، يتسع لقرابة 48 ألف طائف 

في الساعة، وفي أثناء املشروع أصبح يتسع لـ 22 ألف طائف 

في الساعة، وبعد نهاية املشروع أصبح يستوعب 105 آالف 

واملصلحة  الشرعية  الضرورة  فإن  لذلك  الساعة،  في  طائف 

بشكل  احلجاج  أعداد  نسبة  تخفيض  اقتضت  املرعية،  العامة 

العام 1438هـ،  هذا  من موسم حج  وبدءًا  واستثنائي،  مؤقت 

ستعود النسبة كما كانت، وذلك بعد أن اكتملت أعمال التوسعة.
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أضواء

رعى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني يوم السبت 21 جمادى األولى 1438هـ الموافق 18 
فبراير 2017م، حفل افتتاح مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة اإلسالمية لعام 

2017، بحضور صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير 
منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وذلك بحديقة 

الملك فهد المركزية.

المدينة المنورة: الرفادة

المدينة المنورة
 عاصمة السياحة اإلسالمية 2017
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األمير سلطان بن سلمان: اختيار المدينة 
لهذا اللقب يعكس قيمتها الدينية 

والتاريخية

المدينة تشكل نواة حقيقية في 
تنمية القطاع السياحي الذي تشهده 

المملكة

في بداية حفل االفتتاح أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان أن اختيار املدينة املنورة 

لهذا اللقب يعكس مكانة املدينة املنورة لدى املسلمني وما لها من قيمة دينية 

وتاريخية، الحتضانها املسجد النبوي، ومسجد قباء، والعديد من املعالم 

التاريخية املرتبطة بالسيرة النبوية، وملا تضمه من معالم ومواقع سياحية 

وتراثية مهمة من متاحف وقصور تاريخية ومواقع أثرية، ومساجد تاريخية 

ارتبطت بأحداث السيرة والتابعني.

وقال سمو األمير سلطان بن سلمان: »يشرفني ويسعدني أن أشارك 

في انطالق املدينة املنورة عاصمة للسياحة اإلسالمية، املدينة املنورة 

إلى  املسلمني جميعًا«، مشيرًا  قلوب  كبيرة في  مبا حتمله من مكانة 

املكان  املنورة  املدينة  املسارات جلعل  من  عدد  على  عملت  الهيئة  أن 

األمثل واملكان األهم لتتاح فيه الفرصة جلميع املسلمني للزيارة ولقاء 

أهل املدينة املنورة. وأضاف: يأتوا قبل كل شيء لزيارة احلرم النبوي 

التاريخ  مواقع  زي��ارة  خالل  من  حقيقية  جتربة  ليعيشوا  الشريف، 
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اإلسالمي، وليجدوا جميع اخلدمات واملرافق مهيأة وجاهزة لهم، وهذا 

ما نقوم به اآلن بتوجيهات من خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز، ومبتابعة حثيثة وموفقة من صاحب السمو امللكي األمير 

هي  املنورة  املدينة  معه، جلعل  يعمل  من  وجميع  سلمان،  بن  فيصل 

املكان األفضل، واخليار األول ملن يريد أن يأتي ويتمتع ويستفيد من 

هذا املكان املبارك.

باهتمام  حظيت  املنورة  املدينة  أن  سلمان،  بن  سلطان  األمير  وأكد 

الدولة على مختلف املستويات، وشهدت حزمة من املشروعات التنموية 

واخلدمات،  املرافق،  تطوير  في  كبيرة  انطالقة  اآلن  وتشهد  الكبرى، 

املدينة  تطوير  هيئة  مع  بالتعاون  السياحي،  اإليواء  مرافق  ذلك  ومن 

املنورة واألمانة.

مواقع التاريخ اإلسالمي
وأضاف صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان: من بني تلك 

على  العمل  يجري  اإلسالمي حيث  التاريخ  العناية مبواقع  املشروعات، 

تطوير مواقع الغزوات الكبرى بدر وأحد واخلندق، واملساجد التاريخية 

الراشدين  واخللفاء  وسلم،  عليه  الله  صلى  الكرمي  بالرسول  املرتبطة 

بترميم  الشريفني،  تبني خادم احلرمني  إلى  منوهًا  عليهم،  الله  رضوان 

العناية  برنامج  ضمن  املنورة،  املدينة  في  التاريخية  املساجد  من  عدد 

باملساجد التاريخية، وإلى املشروعات املهمة التي تنفذها اململكة لتوسعة 

احلرم وتطوير املنطقة املركزية.. وأشار إلى أن املدينة املنورة هي أحد 

تعد إحدى  التي  املسلمني،  اململكة وجهة  الرئيسة في مبادرة  املسارات 

مبادرات الهيئة املهمة.

موقع جذب
وأضاف: »املدينة املنورة هي املستهدفة مع مكة املكرمة، لتكون هي املواقع 

اجلاذبة لكل ما يهم املسلمني، سواء املعارض واملؤمترات، أو الفعاليات، أو 

االستشفاء أو التعلم، كما أننا نعمل اآلن بتضامن كبير مع كل اجلهات في 

اململكة، وكل شركائنا في املنطقة لكي نطور املتاحف اجلديدة من ضمنها 

اإلسالمي،  التاريخ  مواقع  ال��زوار،  مواقع  اإلسالمية،  املعارك  متاحف 

املساجد التاريخية التي تتم تطويرها اآلن، متحف املدينة املنورة”.

مكانًا  املنورة  املدينة  جتعل  التي  األمور  من  الكثير  هناك  سموه:  وتابع 

للزيارة والبقاء ملدد أطول، فنحن نستهدف أن نفتح القلوب قبل األبواب 

لكل املسلمني؛ ليأتوا مع أسرهم ومع أبنائهم، ومن أهم التحديات اليوم 

التي نواجهها في هذا العالم اجلديد املتطور، أن نربط املسلمني وأبناءهم 

ومعرفة  العظيم،  اإلسالم  هذا  بقصة  خاصة،  منهم  والشباب  وأسرهم، 

انطالق هذا الدين العظيم.

وأضاف: نحن نتوقع ونأمل مبشيئة الله أن يأتي املسلم هنا، ويجد قبل 

كل شيء، املعاملة املميزة الكرمية من مواطني هذا البلد الكرمي، ومواطني 

بلد احلرمني الشريفني، وأن يعيش املسلم جتربة جميلة مع أسرته، ويعود 

مستفيدًا، وأن يقدم الفائدة لبالده بإذن الله في وجوده معنا، وأن يعود 

مرات عديدة، وسنني متتابعة، وهو يستذكر بكل التقدير، وبكل احلب، وبكل 

السعادة زيارته للمملكة واملدينة املنورة خاصة.

كما ألقى مدير اللجنة التنفيذية ملناسبة املدينة عاصمة السياحة اإلسالمية 

وكيل إمارة منطقة املدينة املكلف وهيب السهلي، كلمة حتدث فيها عن فضل 

املدينة املنورة، والتي اختارها الله لتكون مهجرًا للرسول املصطفى صلى 

الله عليه وسلم.. وأضاف: تبقى املدينة املنورة تسكن القلوب ملا متلكه من 

تعيشه  الذي  الزاهر  إلى احلاضر  باإلضافة  كبير،  وثقافي  إرث إسالمي 

عاصمة  لتكون  املنورة  املدينة  تفوز  اليوم  السهلي:  وقال  املنورة.  املدينة 

للسياحة اإلسالمية، وذلك في ظل القيادة احلكيمة واالهتمام والرعاية التي 

جتدها املدينة املنورة من قبل خادم احلرمني الشريفني حفظه الله.

وأشار إلى أن مناسبة املدينة املنورة عاصمة السياحة اإلسالمية كان لها 

رجال أوفياء يتابعون ويشرفون على جميع التفاصيل واإلجراءات املختلفة، 

الرئيس  سلمان  بن  األمير سلطان  امللكي  السمو  مقدمتهم صاحب  وفي 

وهيب السهلي: المجتمع المديني رائد 
في عطائه والمناسبة سوف تساهم في 

التعرف على الموروث الثقافي
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العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو امللكي األمير فيصل 

بن سلمان أمير منطقة املدينة املنورة، وذلك ملا يقدمانه من دعم وجهود 

في كافة املجاالت.

باملسؤوليات،  وقيامه  عطائه  في  رائد  املديني  املجتمع  أن  السهلي  وذكر 

مشيرًا إلى أن املناسبة سوف تساهم في التعرف على املوروث الثقافي، 

التاريخية  املساجد  حيث  الزاهر،  واحلاضر  املنورة،  املدينة  متلكه  الذي 

واملنابع الثقافية املختلفة، والندوات الفكرية والعمل االجتماعي، مؤكدًا أنها 

جميعًا تندرج حتت املنظومة الشاملة للسياحة.

وكان حفل االفتتاح قد بدأ بعرض مرئي عن فعاليات املناسبة، ثم دشن 

املناسبة  فعاليات  املنورة  املدينة  منطقة  أمير  وسمو  الهيئة  رئيس  سمو 

إلكترونيًا، بعد ذلك مت تقدمي العرض املسرحي “املنورة”.

نواة لتنمية القطاع السياحي
من جانبه أكد صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز 

عاصمة  لقب  لنيل  املنورة  املدينة  تتويج  أن  املنورة،  املدينة  منطقة  أمير 

السياحة اإلسالمية للعام 2017م، جاء متوافقًا مع اخلطوات احلثيثة في 

تنمية القطاع السياحي باملنطقة. وقال سموه: املدينة املنورة هي في األصل 

وجهة للسياحة اإلسالمية وتشكل نواة حقيقية في تنمية القطاع السياحي 

منذ  البالد  هذه  قادة  الله  »شّرف  سموه:  وأضاف  اململكة،  تشهده  الذي 

تأسيسها بخدمة احلرمني الشريفني، وتبذل الدولة جهودًا كبيرة في تقدمي 

اخلدمات والتسهيالت لقاصديهما، ونتطلع بأن تفضى املشروعات الضخمة 

احلرمني  خ��ادم  حكومة  ترعاها  التي  التحتية  البنية  وتطوير  واجلبارة 

واألنشطة  البرامج  إلى  باإلضافة  عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك  الشريفني 

والفعاليات باملنطقة ألن تكون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهة 

سياحية رئيسية يقصدها الزوار من كل أنحاء العالم على مدار العام.

وأشاد سموه بجهود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب 

احلكومية  القطاعات  وجميع  سلمان  بن  سلطان  األمير  امللكي  السمو 

أن  إلى  مشيرًا  باملنطقة،  السياحية  التنمية  مجلس  وأعضاء  واخلاصة 

خالل  السياحي  القطاع  في  والتقدم  النمو  من  مزيد  على  ُمقبلة  املنطقة 

الفترة الراهنة.

مسارات سياحية وتراث المديني
بن  سلطان  األمير  امللكي  السمو  دشن صاحب  صلة،  ذي  وعلى صعيد 

سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، على هامش حفل االفتتاح، 

برنامج املسارات السياحية الذي جاء بالتزامن مع اختيار املدينة عاصمة 

للسياحة اإلسالمية 2017، والذي اعتمد في وقت سابق من قبل مجلس 

مسارات   3 يتضمن  وال��ذي  املنورة،  املدينة  مبنطقة  السياحية  التنمية 

على  تشتمل  املنورة،  للمدينة  السياحية  املسارات  خطة  ضمن  رئيسية 

بالتراث  للتعريف  مسار  وكذلك  النبوية،  بالسيرة  للتعريف  خاص  مسار 

الثقافي والطبيعي، وآخر للتسوق والترفيه. وتهدف املسارات السياحية إلى 

تنظيم النشاط السياحي، وكذلك توفير املرجعية اإلرشادية للزائر ومنظمي 

الرحالت السياحية، وتنظيم أعمال التطوير والتنمية السياحية، والتركيز 

على املنتج الواقعي الذي سيبدو عليه املسار للسائح، باإلضافة إلى إيجاد 

وعاء متكامل إلعداد ُخطط العمل وتوحيد اجلهود املُبعثرة.

كما دشن سمو رئيس هيئة السياحة وسمو أمير املنطقة املرحلة الثانية 

بن  سلطان  األمير  سمو  وقام  فهد،  امللك  بحديقة  املديني  التراثي  للحي 

احلرفية  املنتجات  أكشاك  على  بجولة  االفتتاح  هامش حفل  على  سلمان 

من  ومعروضاتهم  احلرفيني  ب��أداء  سموه  وأش��اد  املدينة.  وبنات  ألبناء 

الفنون التشكيلية واألشكال الفخارية وغيرها  مشغوالت يدوية وإبداعات 

من احلرف املدعومة ضمن برنامج “بارع” الذي تدعمه الهيئة.

جدير بالذكر أن اختيار املدينة املنورة قد مت في ختام أعمال اجتماع وزراء 

في  عقد  والذي  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  األعضاء  الدول  في  السياحة 

نيجيريا بتاريخ 23 ديسمبر 2015م ملا لها من مكانة لدى املسلمني وما 

لها من قيمة دينية وتاريخية.

 اختيار المدينة المنورة قد تم في ختام أعمال 
اجتماع وزراء السياحة في الدول األعضاء 

لمنظمة التعاون اإلسالمي
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برامج

تزايد أعداد الحجاج عامًا بعد عام، دعا الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، إلعداد برنامج 

خاص بـ )التطويف المركزي(، تشرف عليه الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، بغرض 

التسهيل على حجاج بيت اهلل الحرام، وتمكينهم من أداء طواف القدوم، وفق تنظيم يتماشى 

مع قدسية المكان والزمان، وفق آلية عمل عالية الدقة، تحفظ سالمة الحجاج وتنظم تفويجهم، 

حتى يؤدوا مناسكهم في أمن وأمان.

مكة المكرمة: الرفادة

برنامج )التطويف المركزي(.. 
سالمة الحجاج أواًل

يدخل عامه الرابع في موسم حج هذا العام
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التقيد بالخطة التشغيلية والتزام مكاتب 
الخدمة الميدانية بالواجبات المطلوبة 

ساهم في نجاح المشروع

إرشاد وتوجيه الحجاج إلى الطريقة 
الشرعية الصحيحة ألداء شعيرة الطواف 

بكل يسر وسهولة

من أجل حتقيق أقصى درجات األمن والسالمة حلجاج بيت الله احلرام، 

أعدت وزارة احلج والعمرة، بإش���راف من الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات 

أرباب الطوائف، برنامجًا خاصًا ب� )التطويف املركزي(، منذ موس���م حج 

1435ه�، بغرض التس���هيل على حجاج بي���ت الله احلرام، ومتكينهم من 

أداء ط���واف الق���دوم، وفق آلية عمل عالية الدق���ة، تظهر الرعاية الكرمية 

حلجاج بيت الله احلرام، وتؤكد مساعدتهم ألداء الطواف بسهولة ويسر، 

والبرنامج كان ثمرة مباركة من ثمار توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة احلج 

والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، تهدف 

إلى الرقي في األداء، وتقدمي اخلدمات كافة لقاصدي احلرمني الش���ريفني 

من احلجاج واملعتمرين. 

مذكرة تفاهم
الثال���ث من جمادى اآلخرة 1435ه� املوافق للثالث من أبريل 2014م، كان 

موع���دًا لتوقيع مذكرة تفاه���م بني وزارة احلج والعمرة، والرئاس���ة العامة 

لش���ؤون املسجد احلرام واملس���جد النبوي، والتي تشمل املجاالت اإلدارية 

والفني���ة واخلدمي���ة بني اجلهت���ني فيما يحق���ق مصلحة احلج���اج والُعّمار 

وال���زوار، وتوعيتهم وإرش���ادهم من خالل اإلص���دارات العلمية والكتيبات 

اإلرشادية التي تصدرها الوزارة والرئاسة، وذلك بهدف التنسيق والتعاون 

وتضافر اجلهود لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتقدمي أفضل اخلدمات 

والتسهيالت لقاصدي احلرمني الشريفني من حجاج ومعتمرين. 

وم���ن أبرز م���ا جاء في مذكرة التفاهم أن تؤك���د وزارة احلج والعمرة على 

مكاتب ش���ؤون احلجاج عبر مؤسس���ات الطوافة، توعية حجاجهم لاللتزام 

بآداب احلرمني الش���ريفني وأنظمتها وأحكامها، واالس���تفادة من خدمات 

الرئاس���ة املهيأة فيهما، والتنسيق املستمر بني الرئاسة والوزارة مبا يكفل 

َبكي بني اجلهتني  أداء املناسك بكل يسر وسهولة، داعية إلى إمتام الربط الشَّ

بهدف تبادل وتكامل املعلومات عن احلجاج والعمار والزوار وفق تنسيق يتم 

ب���ني املختصني في هذا اخلصوص، والعناية بالتعاون من الناحية اإلعالمية 

والتقني���ة وإمكانياتهما املتاح���ة بني اجلهتني خلدمة احلج���اج واملعتمرين، 

والتنس���يق بني اجلهتني في مجال الترجمة واستثمارها في توعية احلجاج 

واملعتمرين بلغاتهم.

كما دعت املذكرة إلى التعاون بني اجلهتني في تنظيم احملاضرات والندوات 

العلمية التي يقوم بها أئمة وعلماء ومدرس���و احلرمني الش���ريفني لضيوف 

الرحمن، أو املختصون من منسوبي وزارة احلج والعمرة حسب االحتياج، 

وكذلك تبادل الزيارات واالستضافات للشخصيات واملؤسسات بني اجلهتني، 

لالطالع على اجلهود املبذولة في خدمة احلجاج واملعتمرين. 

كم���ا بينت املذكرة أن التنس���يق في التعاون يكون م���ن خالل من يحددهم 

الطرفان، وأش���ارت إلى أن حت���دد أهداف التعاون ب���ني الطرفني ونطاقه 

ومجاالته، وينبثق عنها برامج عمل وجلان تنسيقية ومشاريع تنفيذية لتفعيل 

هذا التعاون وفق اتفاقي���ات تفصيلية الحقة، وكل ذلك ينطلق من أن خدمة 

احلجاج ش���رف عظيم ونعمة مباركة يحرص اجلميع على أدائها على الوجه 

األفض���ل، لذا فإن جميع مؤسس���ات الطوافة حترص دائمًا على ترش���يح 

مجموع���ة من املطوفني الذين يحرصون على االنخ���راط في البرنامج الذي 

أعدته الوزارة لهذا الش���أن، وتعمل املؤسسات على أن يشمل البرنامج في 

بداياته ما يقارب األلف مطوف، يتم تدريبهم لالنضمام لهذا البرنامج الذي 

سيكون مستمرًا وجزًءا أساسيًا لكل من يتقدم للعمل امليداني في مؤسسات 

الطوافة ف���ي مكة املكرمة بإذن الله، وكذلك البرنامج الذي ُيعد للمؤسس���ة 

األهلي���ة لألدالء واخلاص بآداب الزيارة النبوية والتعريف باألماكن التي لها 

أثر شرعي في املدينة املنورة.

االنطالقة الحقيقية
متثلت بدايات برنامج )التطويف املركزي( في قيام املؤسسات األهلية للطوافة 

في عام 1435ه�، باقتراح مش���روع إنش���اء مراكز لتطويف احلجاج حتت 

إشراف الهيئة التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف، وقد تضمن املقترح 

أن تعط���ى األولوية للعمل بهذه املراكز للمطوفني وأبنائهم وأبناء املطوفات، 

وط���الب اجلامعات، وكانت مدة التنفيذ قرابة الش���هر وبنجاح التجربة، مت 

اختيار املرش���حني للعمل، ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم للحصول على رخصة 

تطويف من الرئاسة العامة لش���ؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، كما 
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وتتلخص آليات التنفيذ في احلرص التام على عدم إرس���ال احلجاج إلى 

احل���رم املك���ي ألداء الطواف قب���ل وبعد كل صالة بنحو س���اعة، وتوعية 

احلجاج وإرش���ادهم قبل البدء في إرسالهم للمسجد احلرام، والتأكد من 

تزويد جميع احلجاج باألساور، 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 بشرية موزعة 

على أبواب املس���جد احلرام، وهي: مركز باب امللك عبدالعزيز، مركز باب 

امللك فهد، ومركز باب الس���الم، وكذلك تأمني بع���ض اآلليات واألجهزة، 

والتي تتمثل في: زي موحد جلميع العاملني امليدانيني موضح عليه ش���عار 

مؤسسات الطوافة املميزة، إصدار بطاقة تعريفية جلميع العاملني، وتأمني 

أجهزة "برافو" جلميع العاملني واملشرفني واإلداريني في املراكز.

وهناك الكثير من العوامل التي مت تفعيلها إلجناح هذا املش����روع، 

من أهمها:

التنس���يق ما بني املؤسسات ومدير املش���روع على عقد جلسات تعريفية 

بالبرنامج. 

االجتماع مع رؤس���اء مكاتب اخلدمة امليدانية، وش���رح طريقة التطويف، 

وأهميتها، من أجل التأكد من أداء احلجاج لطواف القدوم باعتباره ركنًا 

من أركان احلج، وتزويد رؤس���اء مكاتب اخلدم���ة امليدانية وفريق العمل 

بإحصائيات عن عدد احلجاج الذين سيتم تطويفهم في كل مرحلة.

وفيم���ا يختص بالتخطيط ملوقع مركز التطوي���ف، فقد مت اختيار موقع 

رئيس للمش���روع، روعي أن يكون بجوار احلرم املكي، وذلك بالتنسيق 

مع أمانة العاصمة املقدس���ة، ويكون هدفه اس���تقبال اتصاالت مكاتب 

خدمات احلجاج والتنس���يق فيما بينها إلمتام عملية التطويف بسهولة 

ويسر، وقيام املرشدين التابعني ملكاتب اخلدمة امليدانية بتجميع احلجاج 

الراغبني في الطواف من أج���ل التوجه بهم إلى مواقع التطويف داخل 

احلرم، وتوعيتهم بأهمية السير على هيئة مجموعة واحدة وعدم اخلروج 

عنها تالفيًا للضياع وعدم التعرض لإلرهاق. 

وق���د جرى إعداد آلية لتوزيع وإدارة عم���ل املطوفني، تتلخص في أن يتم 

البرنامج ثمرة توقيع مذكرة تفاهم بين 
وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة 

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

مت إعداد هيكلة إدارية وميزانية تقديرية لتنفيذ املشروع، واختيار مدير من 

قبل الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب الطوائف، ومت تفويض رئيس الهيئة 

التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف واألمني العام للهيئة باستكمال كل 

م���ا يلزم حيال تنفيذ خطة تفويج احلج���اج ألداء طواف القدوم وفق الهيكل 

التنظيمي اخلاص باملشروع.

خطط محكمة
وحرصت الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف من خالل برنامج 

التطوي���ف املركزي على تنفي���ذ خطة عمل محكم���ة، مت إعدادها وتنفيذها 

بالتنس���يق والتعاون مع املؤسس���ات األهلي���ة للطوافة ومكات���ب خدماتها 

امليدانية، حيث تلتقي األهداف إلرشاد وتوجيه حجاج املؤسسات إلى الطريقة 

الش���رعية الصحيحة ألداء ش���عيرة طواف القدوم، وذلك ألداء نسكهم بكل 

يسر وسهولة، إضافة إلى احلفاظ على سالمة احلجاج من التيه والضياع، 

وتف���ادي الزحام من خالل وجود مراقبني ومرش���دين ميدانيني يعملون على 

مدار األربعة والعشرين س���اعة، وذلك من خالل إنشاء ثالث مراكز بشرية 

داخل املس���جد احلرام، وتعيني مش���رفني عليها وعدد من املطوفني املؤهلني 

للقيام بخدمة ضيوف الرحمن فيما يخص الطواف والسعي، وذلك لقناعات 

القائمني على أمر "الهيئة التنسيقية" التامة بأن قيام مكاتب اخلدمة امليدانية 

بتعي���ني مرش���دي تطويف الصطح���اب احلجاج إلى املس���جد احلرام، هو 

أم���ر ملزم وضروري لتفادى حاالت ضي���اع احلجاج، وما يترتب عليها من 

مشكالت ومتاعب ومعاناة لهم. 
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توزيع املطوفني 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 180 مطوفًا، يتم تقسيمهم إلى ثالث ورديات، كل وردية تعمل 

ملدة 8 ساعات.

حتتوي كل وردية على: مدير للمركز، وموظف إداري، 60 مطوفًا، باإلضافة 

إلى عدد من املراقبني.

يق���وم املطوف الواحد خ���الل الوردية الواحدة بالتطوي���ف 5 مرات يوميًا، 

ومبعدل 250 حاجًا يوميًا للمطوف الواحد.

وبدورها، تقوم إدارة ش���ؤون التطويف باملسجد احلرام بأعمالها اإلشرافية 

والرقابي���ة، وذلك بإيجاد مواق���ع ميدانية خلدمة التطوي���ف املركزي داخل 

املسجد احلرام بالتعاون مع "الهيئة التنسيقية" ومؤسسات الطوافة األهلية 

في املواقع احملددة، مع توفير عدد من املطوفني املؤقتني الستقبال احلجاج 

التابعني ملؤسساتهم، والقيام بتطويفهم والتأكد من إكمالهم النسك بالشكل 

الصحيح، وذلك من الك���وادر الوطنية املدربة، بعد أن خضعوا لالختبارات 

واملقاب���الت الش���خصية التي تؤهله���م لذلك، والذين حرص���وا على النزول 

مع حجاجهم واالضطالع مبس���ؤولياتهم جتاه مهنة التطويف وإرش���ادهم 

وتوجيههم، علمًا بأن إدارة ش���ؤون التطويف باملس���جد احلرام تقوم مبنح 

وجتديد التصاريح ملطوفي تلك املؤسسات بعد استكمال املسوغات النظامية 

والتنسيق مع الوزارة في ذلك.

مقومات نجاح
قامت مؤسسات الطوافة التي شاركت في برنامج التطويف املركزي بإنشاء 

مراكز موزعة على أبواب املس���جد احلرام، بعد التنسيق مع الرئاسة العامة 

لش���ؤون املس���جد احلرام، عند باب امللك عبدالعزيز، وباب امللك فهد، وباب 

الس���الم. أما املراكز الثالثة األخرى فكانت في الساحات احمليطة باملسجد 

احلرام بعد التنسيق مع أمانة العاصمة املقدسة في: منطقة جياد - منطقة 

املسفلة - ومنطقة جبل الكعبة.

وكان أب���رز م���ا مييز العامل���ون امليدانيون في برنام���ج التطويف املركزي 

ذلك الزي املوحد املوضح عليه ش���عار الهيئة التنس���يقية ملؤسسات أرباب 

الطوائف، إضافة إلى شعار مؤسسات الطوافة املشاركة في البرنامج، كما 

مت تام���ني أجهزة برافو جلميع العاملني واملش���رفني واإلداريني في املراكز، 

وتوفير الكراس���ي املتحركة الالزمة لكبار الس���ن، وتوفير أجهزة احلاسب 

اآللي ملتابعة إدخاالت املكاتب والتسديد أواًل بأول.

ولع���ل أهم النقاط التي س���اهمت في جناح املش���روع متثلت ف���ي التقيد 

التام باخلطة التش���غيلية وتنفيذها بكل دقة وسهولة ويسر، والتزام مكاتب 

اخلدم���ة امليدانية بالواجب���ات املطلوبة منهم، إضافة إل���ى التواصل الدائم 

والفوري املباشر فيما بني إدارة املشروع ومكاتب اخلدمة امليدانية حلل أي 

مالحظات، والتزام العاملني في املش���روع بأوقات الدوام اليومي، والتعامل 

الرائ���ع مع ضيوف بيت الله احلرام وتق���دمي يد العون لهم وتذليل الصعاب 

التي واجهتهم.

ومما يجدر ذكره أن برنامج )التطويف املركزي( الذي تعده وتش���رف عليه 

الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف، يدخل موسمه الرابع هذا العام 

1438ه�، حيث بدأ تنفيذه في موسم حج 1435ه�.

إنشاء ثالثة مراكز داخل المسجد الحرام 
وتعيين مشرفين وعدد من المطوفين 

المؤهلين للقيام بخدمة ضيوف الرحمن

يقوم المطوف الواحد خالل الوردية 
الواحدة بالتطويف 5 مرات

بمعدل 250 حاجًا يوميًا
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رحالت

االستشراق اتجاه فكري يُعنى بدراسة حضارة األمم الشرقية بصفة عامة، وحضارة اإلسالم والعرب بصفة خاصة، 

وقد كان مقتصرًا في بداية ظهوره على دراسة اإلسالم واللغة العربية، ثم اتسع ليشمل دراسة الشرق كله، بلغاته 

الشرق  ولغات  العربية،  واللغة  اإلسالم  بدراسة  اعتنوا  الذين  الغرب  علماء  هم  فالمستشرقون  وآدابه،  وتقاليده 

وأديانه وآدابه، والمستشرق صفة عالم متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدابه، وقد اختلف الباحثون 

في إيجاد تعريف موحد لالستشراق، ورغم أن هذا االختالف شكلي وجزئي، إال أنهم يتفقون فيما بينهم على عناصر 

مشتركة لالستشراق والمستشرقين، ويعود ذلك إلى تصور كل واحد منهم لحقيقة االستشراق وأهدافه، فيذكر 

كلمة  دخلت  كما  عام1779 م،  نحو  في  اإلنجليزية  اللغة  في  ظهرت  مستشرق  كلمة  المستشرق "رودنسون" أن 

مكرّس لدراسة  خاص  نظام  فكرة  تجّسدت  وفيها  عام1838 م،  الفرنسية في  األكاديمية  "االستشراق" معجم 

الشرق، ويعرف المستشرق اإلنجليزي "آربري" المستشرق بأنه هو من تبحر في لغات الشرق وآدابه. 

مكة المكرمة: الرفادة

أبرز المستشرقين الذين وثّقوا
 رحالتهم إلى األراضي المقدسة

يعد »فارتيما« أول مستشرق يخترق مكة 
المكرمة حينما صرح عام 1503م بأنه ينوي 

القيام برحلة تعد من أشق وأصعب الرحالت

تعريف المستشرق 
في  املتضلع  "العالم  بأنه:  املستشرق  "الروس" تعريف  وورد في موسوعة 

املستشرق  فيعرف  ديتريش"،  أما "ألبرت  وآدابه"،  وثقافته  الشرق  معرفة 

بأنه: "ذلك الباحث الذي يحاول دراسة الشرق وتفهمه، ولن يتأّتى له الوصول 

والدكتور  الشرق"،  لغات  يتقن  لم  ما  املضمار  نتائج سليمة في هذا  إلى 

شكري النجار، يعرف املستشرق قائاًل: "تطلق كلمة مستشرق بشيء من 

بالشرق  املتصلة  املعرفة  فروع  أحد  في  يتخصص  من  كل  على  التجاوز 

اختلفت أهدافهم.. وتباينت حيلهم وأساليب دخولهم



  

يعتبر الرحالة الهولندي »سنوك 
هيروغرونيه« من أبرز الذين وثقوا مكة المكرمة 

بالصورة ولم يستطع زيارة المدينة المنورة

إنتاج  عنوان  له حتت  مقال  نبي في  بن  مالك  ويقول  بعيد"،  أو  قريب  من 

املستشرقني يحدد مصطلح االستشراق: "إننا نعني باملستشرقني الكتاب 

الغربيني الذين يكتبون عن الفكر اإلسالمي وعن احلضارة اإلسالمية، وأن 

صفة مستشرق ينبغي أن تقتصر على من ليس شرقّيًا، ألنها تصف حالة 

طلب لشيء غير متوافر في البيئة التي نشأ فيها الطالب، ويري كثير من 

ومن  استشرق،  من  أول  أورلياك"، الفرنسي هو  دي  أن "جيرار  الباحثني 

أشهر رحالت املستشرقني إلى بالد احلرمني الشريفني: 

 
رحلة: فارثيما "جونة"

ويعد جونة أو "فارثيما" بحق أول مستشرق يخترق مكة املكرمة، ففي عام 1503م 

صرح أنه ينوي القيام برحلة تعد من أشق وأصعب الرحالت، وكان ينوي أن 

إلى  إيطاليا  املقدسة، فسافر من  إلى األراضي  يتجه  يكون أول رجل مسيحي 

اإلسكندرية، ثم بيروت ودمشق، حيث تعلم اللغة العربية في عدة أشهر وصل إلى 

املدينة املنورة، الذي انطلق إليها في 8 أبريل من عام 1503م وزمالؤه احلراس 

الستون مع أربعني ألف حاج من دمشق في رحلة شاقة، وبعد )3( أيام توجهت 

احلج،  موسم  خالل  انتابه  الذي  الشعور  عن  وتكلم  املكرمة،  مكة  إلى  القافلة 

والباعة واألضاحي،  القرى  أم  التجارية في  ووصف منى وماء زمزم واحملالت 

وغيرها، ثم غادرها مع إحدى القوافل إلى جدة، ثم إلى إحدى السفن الهندية، 

حيث اعتقل في عدن، ليحمل مقيًدا باألغالل إلى سلطان صنعاء، الذي أرسله 

مكباًل إلى الرياض في ثمانني يوًما، وبعد سجنه ٌأخلى سبيله ليغادر إلى عدن، 

حيث أبحر من هناك إلى الهند الشرقية. 

 رحلة: "داكدرا"
هو قبطان أحد السفن البرتغالية التي كانت جتوب السواحل اإلفريقية، أسر 

وجماعته في شواطئ مقديشو، وُأرسل هدية إلى حاكم عدن، وظل سجيًنا 

حتى عام 1516م حيث ُأطيح باحلاكم الذي سجنه، وبعد إعالن إسالمه، 

صاحب احلاكم اجلديد ألداء فريضة احلّج، وفي املدينة املنورة أصيب فجأة 

أن  أمله في  فأعلن بصوت عال عن  املسيحي،  الديني  بنوبة من احلماس 

يتحول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كنيسة مسيحية - كما 

حدث في كنيسة السيِّدة مرمي في لشبونة -، وقد ضل طريقه في الصحراء 

القاحلة، وبعد معاناة شديدة عثر على قافلة متجهة إلى بابل، فانطلق إلى 

إلى  هرمز  ومن  البرتغالية،  املراكز  أحد  حيث  هرمز  إلى  ومنها  البصرة، 

الهند، ثم إلى البرتغال، وذلك في عام 1520م.

 رحلة: "جوزيف بتس"
وعمره  1678م،  عام  في  القراصنة  أحد  أَسَره  اجلنسية،  بريطاني  وهو 

اإلسالمي،  الدين  اعتناق  على  وأجبر  تونس  إلى  ُأخذ  حيث  عاًما،   )15(

وبعد ذلك توجه ألداء فريضة احلج مع أحد ساداته، وبرع في وصف رحلته 

إلى  جدة  ومن  بحًرا،  جدة  إلى  سيده  مع  القاهرة، ثم  إلى  انطلقت  التي 

املكرمة وسكانها  مكة  كاماًل، ووصف  يوًما  استغرقت  املكرمة، حيث  مكة 

وعاداتهم، وتقاليدهم، واملسجد احلرام وأبوابه وأطواله، واحلجر األسود، 

ثم قدم وصًفا للقافلة املتجهة إلى املدينة املنورة التي وصلها بعد )10( أيام 

لها،  تعرضت  التي  واملخاطر  القافلة،  ووصفها، ووصف كذلك طرق سير 

فريضة  أدائه  بسبب  العبودية  من  وبعدها حترر  الشديد،  واحلر  والرياح 

احلج، فأسرع عائًدا إلى إجنلترا، وفي عام 1704م نشر مذكراته في التي 

أصبحت مرجًعا للباحثني الغربيني عن الصحراء العربية، وعن بالد احلرمني 

الشريفني التي كان كثيٌر من املغامرين يجهلها.

 رحلة: "دومنجو لبليش" 
"دومنجو  قادش يسمى:  في عام 1806م، غادر إسبانيا رجل مثقف من 

باديا لبليش"، ووصل إلى شمال إفريقيا، وأشهر إسالمه، وسمى نفسه: 

جدة،  إلى  ثم  ومن  األحمر،  البحر  إلى  أبحر  ومنها  العباسي"،  بك  "علي 

ليستقبله شريف مكة املكرمة استقبااًل الئًقا، وشاركه قبل احلج بأيام في 

تنظيف الكعبة الشريفة، ورغم إجادته اإلسبانية والفرنسية واإليطالية، فقد 

كان حريًصا على التحدث بالعربية بطالقة وسهولة، ووضع مذكراته، التي 

املناسك كلها  بارًعا ومفصاًل، كما وصف  املكرمة وصًفا  بها مكة  وصف 

بدقة متناهية، وقد حيل بينه وبني املدينة املنورة، حيث ألقي القبض عليه، 

وأوقف، وُأتلفت بعض مقتنياته، وبعدها أجبر بالرجوع من حيث أتى، ويبدو 

أنه قد أسلم فعاًل أو أنه من أحفاد املسلمني الذين جنوا بدينهم من التعصب 



  

النصراني األعمى، ومن محاكم التفتيش في إسبانيا؛ وذلك ألنه لم ُيِسئ في 

وصفه للدين اإلسالمي.

رحلة: "سيتزن"
إلى  عشر  التاسع  القرن  أوائل  في  "سيتزن"  واملستشرق  الرّحالة  سافر 

بالد العرب، وأوغل في شبه اجلزيرة العربية، وأعلن إسالمه، وأدى فريضة 

احلج، ثم غادر مكة املكرمة عائدًا إلى اليمن، وهناك بدأ ينسخ النصوص 

احلميرية املنقوشة على الصخور، وتوفي في ظروف غامضة بصنعاء في 

العام 1811م.

 رحلة: "جوهان بركهاردت"
تخرج الرّحالة جوهان لودفج بركهاردت"في جامعة ليزغ وجامعة جوتنجن، 

وذهب إلى لندن، ووضع نفسه حتت تصرف اجلمعية اإلفريقية، فأرسلته 

اجلمعية في مهمة استكشاف استعمارية، فوصل إلى حلب، وهناك تسمى 

بـ "إبراهيم بن عبدالله"، وسرعان ما أتقن اللغة العربية وآدابها، بل برع 

القاهرة،  إلى  انتقل  1814م  عام  وفي  وغيره،  كالتفسير  الدين  علوم  في 

ومنها إلى ساحل البحر األحمر حتى وصل جدة، ثم ذهب للطائف، ومن 

كاماًل  وصًفا  احلج  موسم  فوصف  املكرمة،  مكة  إلى  الرحال  شد  هناك 

ووافًيا، كما وصف أهالي العاصمة املقدسة بإسهاب، وقارنهم مع غيرهم 

من اجلنسيات التي تؤم البلد العتيق، وامتاز عن غيره من املستشرقني أنه 

درس احلالة االقتصادية ملكة املكرمة وطرقها وشوارعها، وبعدها سافر إلى 

املدينة املنورة، فوصفها أيضًا، وقد نشر كتابه الشهير: "رحالت إلى بالد 

العرب" في العام 1829م، والذي أصبح مرجعًا مهمًا ملن أراد أن يعرف 

شيًئا عن جزيرة العرب، والسيما للدوائر االستعماريَّة.

 رحلة: "جورج والين":
هلسنكي،  جامعة  في  العربية  للغة  أستاذًا  والني"  أوجست  "جورج  عمل 

وحصل على منحة مالية من جامعته، وُكلِّف بالسفر إلى جند؛ بغية احلصول 

على معلومات عن طبيعة وقوة سكانها - كما تقول التقارير - ثم الذهاب 

لليمن مبهمة احلصول على النقوش والكتابات احلميرية، ووصل إلى حائل 

وحائل  القصر  ووصف  رشيد،  بن  عبدالله  قصر  في  ونزل  1845م،  عام 

وصًفا مستفيًضا، وبعد شهرين من وجوده في حائل انضم إلى جماعة من 

احلجاج اآلتني من بالد العجم، واشترك معهم في مسيرة دامت حوالي 85 

املكرمة،  ملكة  وبعدها أمت رحلته  املنورة،  للمدينة  للوصول  ُمتواصلة  ساعة 

ولكنه لم يسجل شيًئا عن مناسك احلج، ويبدو أنَّ مرضه قد أقعده، ومنعه 

من القيام بذلك. 

 رحلة: "فون مالتزن"
أملاني اجلنسية، درس اللغة العربية واللهجة املغربية في شمال إفريقيا، وزار 

ونشر  منهم،  أنه  وتظاهر  املغاربة،  احلجاج  بزي  وتزيا  املقدسة،  األماكن 

رحلته في العام 1865م في أملانيا.

 رحلة: ريتشارد بورتون"
إلى مكة  الذهاب  برتبة مالزم عندما عزم على  وهو ضابط إجنليزي كان 

ألَّف كتاًبا عام 1857م اسمه: "احلج إلى مكة واملدينة" في  املكرمة، وقد 

مجلَّدين مزداَنني باملصورات والرسومات اجلميلة امللونة، وقد وصف فيهما 

فلقَّب  بدأت من مصر،  التي  الشريفني  إلى احلرمني  بها  قام  التي  الرحلة 

نفسه: "الشيخ عبدالله"، وادعى أنه أفغاني، وتنكر في هيئة درويش، وفي 

طريقه إلى السويس صادف الصحراء ألول مرة في حياته، وذلك في متوز 

من عام 1853م، وبعد 12 يوًما وصلت الباخرة إلى ينبع، وهناك استأجر 

- كأكثر احلجاج - جماًل بدوالر ذهبي، وبعدها وصف معاناته في الوصول 

إلى املدينة املنورة التي وصفها وصفًا دقيقًا، وبعد أن مكث شهرين هناك 

أهلها،  التي استطرد في وصفها، ووصف  املكرمة  م وجهه شطر مكة  ميَّ

أن  يفوته  ولم  احلكم،  على  والصراع  فيها،  السياسي  والوضع  وأبنيتها، 

يسجل كل شاردة وواردة في دفتر كان ُيخفيه ضمن حقيبته التي الزمته 

في سفره. 
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 رحلة: "جون فير كين"
وهو بحار سابق ادعى في قصة نشرها عام 1881م، أنه زار مكة املكرمة 

خلسة متنكًرا بشكل رجل هندّي، واشترك في تنفيذ مناسك احلج، وقال: 

امللتحني  الرجال  أولئك  مهيًبا،  الناس  من  األلوف  أولئك  منظر  كان  "لقد 

الكعبة دورة بعد  القساة املظهر، وهم واقفون، ثم سائرون يدورون حول 

من  وكغيره  الله وميجد محمًدا"،  يسبح  وهو  اإلمام،  يتابعون  وهم  دورة، 

املستشرقني، زار فير كني املدينة املنورة، والقى املصاعب والعناء في السفر 

- كغيِره أيضًا -.

 رحلة: "سنوك هيروغرونيه" 
وهو هولندي اجلنسية، تلقى علومه في جامعتي "ستراسبورغ وليدن" منذ 

عام 1874م، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ليدن سنة 1880م، 

الدراسات  أستاذ  منصب  وشغل  مكة"،  "احتفاالت  عنوان:  حملت  والتي 

قد  1870م،  عام  منذ  الهولندية  احلكومة  وكانت  اجلامعة،  في  العربية 

مكة  وبالتحديد  احلجاز،  منطقة  عن  املعلومات  جمع  على  بالتركيز  بدأْت 

املسلمني  احلجاج  آالف  الستقبال  رئيسة  بوابة  كونهما  وجدة،  املكرمة 

اإلندونيسيني؛ لذلك ُأرسل سنوك في أغسطس من عام 1884م إلى جدة، 

واعتنق اإلسالم، وأطلق على نفِسه اسم: "عبدالغفار"، وأجرى عملية ختان، 

وبدأ بدراسة اللهجة احمللية متهيًدا لذهابه إلى مكة املكرمة، وبالفعل غادر 

برفقة مسلم من جاوة،  فبراير 1885م،  والعشرين من  الواحد  في  جدة 

ووصل البلد احلرام مساء اليوم التالي وأمضى فيها ما يقارب ستة أشهر، 

وهناك تزوج فتاة مسلمة من جاوة، وبواسطتها اطلع على معلومات كثيرة 

حول احلج ومناسكه، وعادات املسلمني، واحلياة االجتماعية فيها، وخالل 

إقامته، التقط صوًرا ملكة وللحجاج، وليعد من أبرز الذين وثقوا مكة املكرمة 

بالصورة، ولم يستطع زيارة املدينة املنورة، وبعد نقله إلى جدة، عاد من 

هناك إلى هولندا، وقام بنشر عدة أبحاث عن احلج ومناسكه، كما نشر 

1888م،  ليدن  املصور"  ة  مكَّ "أطلس  بعنوان:  األول  مصورين،  مجلدين 

والثاني "صور من مكة" ليدن 1889م. 

 رحلة: "وافيل"
قام في أوائل القرن العشرين بالدخول إلى مكة املكرمة متنكًرا، وقد دفع 

ثالثة جنيهات أسترالية، وثالثة شلنات أجرة مقعد في سكة حديد احلجاز 

للسفر إلى املدينة املنورة، ومعه رفيقان أحدهما من كينيا، واآلخر عربي من 

ل مستشرق يقدم إلى املدينة املنورة بالقطار، وملا  حلب، ورمبا يكون هذا أوَّ

اج من كل حدب  وصل املدينة أعجب بها لنظافتها وغناها، وقد راقب احلجَّ

وصوب، ووصفها، وغادر املدينة املنورة في قافلة لتوصله إلى ينبع، ومنها 

ا، ولم ينس ذكر تعرض  ركب السفينة إلى جدة، وبعدها إلى مكة املكرمة بّرً

القافلة لقطاع الطرق بني املدينة املنورة وينبع، وأما الطريق من جدة إلى 

مكة املكرمة، والبالغ أربعني مياًل، فقد كان آمًنا بسبب كثرة احلصون على 

جانبيه، ووصف مكة املكرمة، وأسهب في وصف أسواِقها. 

 رحلة: "أدريان بروست"
عام  العرب  جزيرة  إلى  برحلة  بروست"  ــان  "أدري الفرنسي  الطبيب  قام 

برع الرّحالة »جوزيف بتس« في وصف رحلته 
التي انطلقت إلى القاهرة ثم إلى جدة 

بحًرا ومن جدة إلى مكة المكرمة

ُكلِّف »جورج أوجست والين« بالسفر إلى نجد 
بغية الحصول على معلومات عن طبيعة وقوة 

سكانها كما تقول التقارير
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كتاًبا  ألف  أنه  بيد  للحجاج،  الصحي  الوضع  عن  تقرير  لوضع  1893م، 

في 400 صفحة، ومن خالل املعلومات الدقيقة التي أْوردها يبدو أنَّه شارك 

في أعمال حج 1892 و1893م، ووصف احلياة االجتماعية بجدة، وبيوتها 

ومنازلها وسكانها الذين قدرهم بـ 35,000 نسمة، وأسهب في وْصف مكة 

املكرمة جغرافّيًا واجتماعّيًا وصحّيًا، فقدر عدد سكانها بـ 60,000 نسمة، 

إلى 200,000 في موسم احلج، وحتدث في كتابه عن  يرتفع  العدد  وأن 

الرحالة الغربيني الذين زاروا مكة املكرمة وكتبوا عن رحالتهم، وأشار إلى 

روش"  "ليون  الفرنسي  الة  والرحَّ جزائري،  طبيب  برفقة  "مورسلي"  رحلة 

الذي أرسل إلى مكة املكرمة من قبل اجلنرال الفرنسي "بوجو"، حيث عرف 

اإلسالم، ثم دخل البيت احلرام بعد التغلب على كثير من املخاطر، حيث إن 

احلجاج ملا تعرفوه في مكة املكرمة أرادوا قتله، لوال خدم الشريف األقوياء 

الذين أبعدوه عنهم، وأوصلوه إلى جدة خالل سبع ساعات.

رحلة: "جون فيلبي"
جزيرة  في  حياته  من  طويلة  فترة  قضى  مشهور،  مستشرق  فيلبي  جون 

عام  النهرين  بني  فيما  السياسية  الشؤون  عن  مسؤواًل  كان  فقد  العرب، 

1917م، وكان مولًعا بالرحالت واضًعا نصب عينيه أن يكون أول أوروبي 

يقطع الربع اخلالي، وتقرب فيلبي من جاللة امللك املؤسس عبدالعزيز آل 

سعود بالرياض، وصف الرياض عامي 1917 / 1918م بشكل مفصل في 

كتابه: "قلب جزيرة العرب"، الذي نشر فيه عدًدا من اخلرائط والصور، والتي 

ا للباحثني بعده، وفي عام 1925م اعتنق اإلسالم، وترك  غدت مرجًعا مهّمً

خدمة احلكومة البريطانية، واستقر في مكة املكرمة، وتسمى بـ "عبدالله".

رحلة: "محمد أسد"
يعتبر املستشرق النمساوي "محمد أسد"، أشهر املستشرقني على اإلطالق 

بسبب صدقه؛ فقد اعتنق اإلسالم بصدق وإميان، وذلك عام 1926م، وألف 

ا"، وبِقي هناك خمس سنوات  عدة كتب، من أشهرها "الطريق إلى مكة حاّجً

يتعلم أصول الدين والفقه.

 رحلة: "توفيان نوفا"
عمل املستشرق البلغاري "د. توفيان تيوفا نوفا" أستاذًا في جامعة صوفيا، 

املستشرقني  باحتاد  وعضو  األميركيني،  املستشرقني  جمعية  في  وعضوًا 

األوروبيني، فقد صرح أنه اعتنق اإلسالم عن اقتناع تام؛ ألنه الدين احلق 

الذي يسوي بني البشر، ويصون جميع احلقوق اإلنسانية، ويرسي قواعد 

عاًما   12 من  أكثر  وأمضى  كافة،  البشرية  املجتمعات  في  واألمن  السلم 

وأشرفت  البلغارية،  باللغة  الكرمي  القرآن  ملعاني  صحيحة  ترجمة  إلجناز 

أعلن  إجنازها  من  االنتهاء  وبعد  بلغاريا،  في  اإلفتاء  دار  طباعتها  على 

اعتناقه لإلسالم بعد أن تفهم معاني اآليات القرآنية الكرمية نتيجة لتعمقه 

في دراسة اإلسالم ومعطياته احلضارية والثقافية الوفيرة، حيث ثبت لديه 

أن احلضارة اإلسالمية هي أم احلضارات العاملية املعاصرة، وأرقى أنواع 

ولم يجد  أدى فريضة احلج عام 1999م،  ثم  كله،  العالم  احلضارات في 

معارضة من أسرته بشأن اعتناقه اإلسالم؛ فهو املسلم الوحيد في أسرته، 

وزوجته وابنته ما زاال على عقيدتهم املسيحية األرثوذكسية.
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زار »فون مالتزن« األماكن المقدسة وتزيا 
بزي الحجاج المغاربة وتظاهر أنه منهم ونشر 

رحلته في العام 1865م في ألمانيا

اعتنق  المستشرق »نوفا« اإلسالم عن اقتناع تام 
ألنه الدين الحق الذي يساوي بين البشر ويصون 

الحقوق اإلنسانية



شخصية العدد

والثقافة  والتاريخ  األدب  دوحة  في  الشامخة  القامات  أحد  يعد  1404هـ(،   –  1329( مدني  عبداهلل  بن  أمين  السيد  الراحل  الفقيد 
وكان  السابقين،  بلديتها  رؤساء  وأحد  الماضي،  القرن  في  الشهيرة  وأعيانها  المنورة  المدينة  شخصيات  بالدنا، ومن  في 
جريدة  تحرير  رئيس  منصب  تولى  حينما  اإلعالمي  الوسط  عرفه  رائــدًا،  وصحفيًا  وعالمًا،  وأديبًا  موسوعيًا  مؤرخًا  اهلل،  رحمه 
األول  أما  الطيبة،  طيبة  في  جريدة  تحرير  يرأس  الذي  الثاني  والرجل  تحريرها،  ترأس  من  أول  يعد  حيث  تأسيسها،  عند  )المدينة( 
ولم  حافظ.  عثمان  السيد  هو  والثالث  “الحجاز”،  جريدة  لتحرير  رئيسًا  عمل  حيث  باشا،  فخري  أيام  غوث  حمزة  السيد  كان  فقد 
األدبي  باإلنتاج  وتميز  أخرى،  ومجالت  سيارة  صحف  إلى  تعداها  وإنما  “المدينة”،  على  والصحفي  اإلعالمي  نشاطه  يقتصر 
والباحثين  والمهتمين  للقراء  أخرج  ومؤلفًا،  ومنقبًا  باحثًا  ثم  التاريخ،  يلتهم  قارئًا  ساعده  اشتد  وعندما  الرصين،  والعلمي 
العربية.   الجزيرة  تاريخ  في  البحث  مجال  في  وريادتها  أثرها  لها  وكان  خاصة،  بطبيعة  مؤلفاته  واتصفت  التاريخ،  من  موسوعات 

المدينة المنورة: الرفادة

أمين بن عبدالله مدني.. 

مسيرة حافلة 
في عالم الفكر 
والثقافة واألدب 

والصحافة
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التعليم والعمل
ُوِلد أمني بن عبدالله مدني في شهر ذي احلجة من عام 1328هـ باملدينة املنورة في حياة والده 

السيد عبدالله مدني، وتوفي والده بعد شهرين من والدته، ونشأ الطفل )أمني( حتفه عناية املولى 

عز وجل، وترعاه أمه، ويحافظ عليه أخوه األكبر )عبيد(، وعندما شـــهدت طيبة الطيبة األحداث 

التي جرت في عهد فخري باشـــا، الذي كان يلتقط الرجل، ويحشـــره حشرًا في القطار ليرحله 

إلى الشام، لم يخرجوا منها.

وعندما بلغ الســـابعة من عمره، جيء له بأســـاتذة خصوصيني في البيت لتعليمه الفقه ومبادئ 

القراءة والكتابة، وتلقى العلوم على يد عدد من املشـــايخ منهم الشيخ العمري، والشيخ محمود 

الطيب األنصاري، والشيخ إبراهيم البري، ولعلّه قد اكتسب من خاله شقيق أمه قاضي املدينة 

املنورة السيد محمد زكي البرزجني بعض العلوم واملعارف. وعقب هذه املرحلة التحق مبدرسة 

اشتد ساعده قارئًا يلتهم 
التاريخ ثم باحثًا ومؤلفًا ليخرج 
للقراء والمهتمين والباحثين 

موسوعات من التاريخ



شـــّكل محور اهتمامه األول، فأخذ يقرأ وينقب في كتبه، لتستوقفه قضاياه 

ومشـــكالته، وعزم على أن يكتب فيه موســـوعة كبيرة، رأت بعض أجزائها 

النور، ثم التفت إلى تاريخ العرب في اجلاهلية وفي بدايات اإلســـالم، فألّف 

موسوعة تاريخية موسومة بـ )العرب في أحقاب التاريخ(، فاقت صفحاتها 

الثالثة آالف وخمسمائة صفحة، تتكون من ثالثة كتب ضخمة، هي: )التاريخ 

العربي ومصادره، والتاريخ العربي وبدايته، والتاريخ العربي وجغرافيته(، 

صدر اجلزء األول منها في عام 1385هـ/ 1965م، وجاءت بأســـلوب أدبي 

رصني متأثر بالبالغة العربية، ليســـتمتع القارئ بجمـــال الكلمة، ورصانة 

التعبير وإشـــراقته. وفي هذه األجزاء الثالثة، تولى الكشـــف عن كثير من 

القضايا التاريخية التي كانت تشغل بال الباحثني واملؤرخني، وجلّى العديد 

مـــن القضايا، ودفع عـــن التاريخ العربي كثيرًا من التهم والشـــبهات التي 

العلوم الشـــرعية في عام 1344هـ، حيث قرأ شيئًا من علم البالغة وبعض 

الدروس العربية على يد األســـتاذ عبدالقدوس األنصاري، الذي كان يعمل 

مدرســـًا بها، ثم دخل املدرســـة االبتدائية “األميرية”، واستمر فيها حتى 

نال الشـــهادة، وليدرس على يد األســـتاذ األنصاري ـ مـــرة أخرى ـ مواد 

اجلغرافيا والتاريخ واحملفوظات، وعن هذه احلقبة يقول األستاذ عبدالقدوس 

األنصاري: “وجدت السيد أمني منتظمًا في الصف الرابع في هذه املدرسة 

التـــي كنت بدوري أدرس فيها، فتشـــرفت به تلميـــذًا ضمن تالمذة الفصل 

املذكـــور”، ثم أخذ يحضر دروس الشـــيخ محمد الطيب األنصاري باحلرم 

الشريف وتخرج على يده. 

وفيما يتعلق مبسيرته العملية، فقد مت تعيينه مساعدًا لسكرتير مجلس إدارة 

جلنة مطالبة أوقاف احلرمني، ثم مت تعيينه رئيســـاً لتحرير جريدة )املدينة(، 

وعقـــب ذلك انتقل إلى مكة املكرمة، وتعني مفتشـــًا بوزارة املالية بواســـطة 

الشـــيخ محمد سرور الصبان، ثم ســـكرتيرًا لديوان التفتيش، ثم عاد إلى 

املدينة املنورة، وتولى إدارة معمل النسيج بها، وبعد مدة استقال من العمل 

في هذا املعمل، وتعنّي رئيســـًا لبلديتها، ثم اســـتقال من هذه الوظيفة، وقد 

انتخب عضوًا في عدة وفود رسمية نيابة عن  أهالي املدينة املنورة.

باحث ومؤلف
وعندما اشـــتد ساعد األديب الراحل الســـيد أمني قارئًا يلتهم التاريخ، ثم 

باحثًا ومؤلفـــًا، أخرج للقراء واملهتمني والباحثني موســـوعات من التاريخ، 

فقد كان يرحمه الله، ال يختزن ما عرف، فانصرف في بداية مشـــواره إلى 

التاريخ بصفة عامة، ليتجاوز الكتابات التاريخية احمللية إلى رؤية إسالمية 

وعربية أشـــمل، ثم إلى تاريخ البالد العربيـــة على وجه اخلصوص، والذي 

قرأ شيئًا من علم البالغة وبعض الدروس 
العربية على يد األستاذ عبدالقدوس األنصاري 

بمدرسة العلوم الشرعية 

ألّف موسوعة العرب في أحقاب التاريخ 
التي تتكون من ثالثة كتب ضخمة وفاقت 

صفحاتها الثالثة آالف وخمسمائة صفحة
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تميز باإلنتاج األدبي والعلمي الرصين 
ولمؤلفاته أثرها وريادتها في مجاالت البحث

كما كان رحمه الله، شاعرًا ينظم القوافي ويقرض الشعر، ونشر شعره في 

ديوانه: )املدنيات(، وله قصيدة أّبن فيها أخاه املرحوم الس���يد عبيد مدني، 

نشرت في مجلة “املنهل”، بتاريخ 11/17/ 1396ه�، يقول فيها:

ق������������در ط������������وى ص��������ن��������وي ف��������ص��������رت وح������ي������دا
ب����ع����ي����دا ي��������ل��������وح  رؤى  ال������ش������ق������ي������ق  وغ���������������دا 

م�����������ا ك��������ن��������ت أح���������س���������ب ع��������ن��������دم��������ا ودع��������ت��������ه
م���������ف���������ق���������ودا ه������������ال������������ك������������ًا  أودع  أن���������������������ي 

ف���������ك���������أن���������ه رف�����������������ض ال����������ت����������رح����������ل ص�����ح�����ب�����ة
ل��������ل��������م��������وت ي�������ب�������ق�������ى زاه���������������������������دًا م����������وع����������ودا

ن���������������زل ال���������ق���������ض���������اء ب������������ه ف����������ف����������رق ب����ي����ن����ن����ا
ي��������������ا ل��������ي��������ت��������ه َح�����������������������ّي وك������������ن������������ت ف������ق������ي������دا

وبعد وفاته طيب الله ثراه، أّسس أبناؤه جائزة سنوية مبسمى: )جائزة السيد 

أم���ن مدني للبحث في تاريخ اجلزي���رة العربية(، ويرأس هيئة اجلائزة ابنه 

معالي السيد إياد بن أمن مدني، وزير الثقافة واإلعالم األسبق ووزير احلج 

األس���بق، وذلك في عام 1409ه�، حتت مظلة ن���ادي املدينة املنورة األدبي 

الثقافي، تكرميًا لوالده���م وإبرازًا جلهوده في البحث التاريخي الذي أثرى 

ب���ه املكتبة العربية، وتهدف إلى تش���جيع النش���اط البحثي في هذا املجال، 

ورفد احلركة الثقافية والعلمية في اململكة، وتأصيل التراث، واإلس���هام في 

تعميق معرفة األجيال القادمة بتاريخها وحضارتها وتراثها، وحفز هممهم 

على التعرف عليه والتأمل ف���ي أبعاده. وينحصر موضوعها في البحث في 

تاريخ اجلزيرة العربية وجغرافيتها والدراسات املتعلقة بها، وتتيح للباحثن 

واملؤرخ���ن تتويج جهوده���م بجائزة معنوية أواًل ومادية ثانيًا، كما تش���كل 

إضافة مهمة ملسيرة احلركة الثقافية واألدبية في السعودية بشكل عام، وفي 

مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم )طيبة الطيبة( على وجه اخلصوص، 

وحتظى برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي أمير منطقة املدينة املنورة، 

وتتألف جلنة حتكيمها من كبار أس���اتذة األدب والفكر والثقافة، ويتم تنظيم 

دورة له���ا كل عامن، ونالها منذ انطالقتها منذ نحو ثالثة عقود، العديد من 

الرموز األدبية البارعة والهيئات الفكرية والثقافية في اململكة.

اتهم بها أو ُحملت عليه من ِقبل بعض املستشرقن ومن تبعهم من باحثن، 

وذل���ك مبا يوجد في املصادر العربية الش���املة، وبصورة منهجية الفتة، إذ 

اتصفت كتابته للتاريخ بعدم انحيازها لسرد الوقائع واألحداث، أو تسجيل 

أس���ماء اخللفاء الراش���دين والقادة، أو عرض املعارك، إمنا اتخذ التاريخ 

عن���د منحاه احلضاري، فأّرخ للفكر العرب���ي، وللثقافات التي تفاعل معها، 

ولبعض القضايا األساسية في احلياة العربية، مثل قضايا الوالء، والنسب، 

والشعوبية، واملهارات احلرفية، والواقع املعيشي لإلنسان، كما وقف طوياًل 

عند كبار املؤرخن الذين كتبوا في التاريخ اإلس���المي، فدلنا على سيرتهم 

وأهم أعمالهم. 

وف���ي مج���ال اللقاءات الثقافي���ة واألدبية، كان له مجل���س يعقده في منزله 

الكائن في باب الش���امي، يؤم���ه مجموعة كبيرة من أدب���اء املدينة املنورة 

ومثقفيه���ا وضيوفها واملهتم���ن بالتاريخ واألدب، ويناقش���ون فيه مختلف 

القضايا األدبية والعلمية والتاريخية، وكان من أش���هر رّواده: عبدالقدوس 

األنصاري، ومحمد حس���ن زيدان، وجعفر فقيه، ومحمد احلافظ، وعباس 

قمقمجي، وعلي حافظ، وعثمان حافظ، ومحمد هاشم رشيد، ومحمد العيد 

اخلطراوي، ونايف هاش���م الدعيس، وغيرهم، وظل هذا املجلس قائًما حتى 

وفاته يرحمه الله. 

كما اتصف باجلود والكرم، وكان بيته مبثابة مقر للقادم واملغادر من الزوار 

واحلج���اج القادمن من منطقة احلجاز، كم���ا كان خوانه ممدودًا كل يوم، 

وكان كثيرًا ما يناول بعض جلسائه ممن يعرفهم من ذوي احلاجة جنيهات 

ذهبية، وهو الذي بنى الفندق املشهور يومئذ بفندق “املدني” وأسماه: “دار 

الس���الم”، فكان ينزل فيه كثير من أعيان احلجاج، وقد نزل فيه بعد وفاته 

كل من أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا..

آثار باقية
توفي الس���يد أمن مدني في املدينة املنورة عام 1404ه�، املوافق لعام عام 

1976م، وت���رك الفقي���د الراحل مجموعة من الكت���ب القيمة، وكذلك بعض 

املخطوطات، مثل التاريخ العربي وشعوبه، والتاريخ العربي ودوله، باإلضافة 

إلى بعض الدراس���ات األخرى. كما ألّف تاريخ املدينة املنورة )في خمس���ة 

أجزاء(، وتاريخ املسجد النبوي، ومساجد املدينة املنورة وأحكامها، وكتابًا 

خامس���ًا عن مؤرخي املدينة املن���ورة، وله من املؤلفات أيضًا كتاب: )العرب 

في أحقاب التاريخ(، ويعتبر كتابه: )الثقافة اإلسالمية وحواضرها(، مرجعًا 

مهمًا ملن أراد أن يس���تزيد من املعرفة عن الثقافة التي نشأت في أحضان 

الدين اإلس���المي، وهي ثقافة جتمع بن طلب العلم في رضاء الله ورسوله، 

وتدعو لتعددية الرأي، وس���عة األفق، وأنها لتتخذ لغة احلب وسيلة لنبذ كل 

ما هو ش���اذ ودخيل، بعيدًا عن كراهية اآلخر وإقصائه، واالستبداد بالرأي 

الواح���د، والوقوف عن���د ظاهر النصوص دون معرفة مبقاصد الش���ريعة، 

وجتهيل اآلخرين ورميهم مبا نهى عنه إمام املرس���لن، وخامت النبين عليه 

صلوات الله وسالمه. وقد نادى بعض األدباء واملفكرين بأن يعاد طبع بعض 

كتبه املخطوطة.

أّسس أبناؤه في عام 1409هـ جائزة سنوية 
بمسمى )جائزة السيد أمين مدني للبحث في 

تاريخ الجزيرة العربية( 



ندوات

حرصًا من كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة على نشر كل ما يتعلق بتاريخ الحج 
الذي هو الركن الخامس من أركان اإلسالم، رأى طباعة بحوث وأوراق عمل الندوة العلمية الكبرى التي نظمها 
بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  ورعاها  والمطوفين"،  "الطوافة  عن  القرى،  أم  جامعة  رحاب  في 
عبدالعزيز - عندما كان حفظه اهلل وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع -، وافتتحها معالي وزير 
التعليم العالي – السابق- الدكتور خالد بن محمد العنقري، وذلك بالشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة 
ووزارة الحج والعمرة، خالل الفترة: 22-1435/2/23هـ، وشارك فيها ثلة من الباحثين واألكاديميين، وذلك ضمن 
المكرمة،  مكة  تاريخ  وتوثيق  التاريخية،  المعرفة  نشر  في  وجهوده  المجتمعية،  الثقافية  الكرسي  فعاليات 
العلمية  المؤسسات  مع  التواصل  على  الكرسي  حرص  العلمية  والندوة  الثقافية  التظاهرة  هذه  ولتؤكد 
والمراكز البحثية والباحثين المختصين والمهتمين، سعيًا للتالقح الفكري بين الباحثين ومدًا لجسور التعاون 

والتبادل العلمي بينهم، وذلك تحقيقًا ألهدافه التي في مقدمتها خدمة تاريخ البلد األمين.

مكة المكرمة: الرفادة

بحوث وأوراق عمل الندوة العلمية:
 “الطوافة والمطوفون”
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جاءت في )3( مجلدات.. ضمت )1678( صفحة و)44( بحثا
ً



 إبراز جهود المملكة في تطوير الطوافة والعناية 
بالمطوفين ارتقاًء بالخدمات المقدمة للحجاج 

وتسهيل أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة

خدمة تاريخ مكة المكرمة من خالل العناية 
بتدوين تاريخ الطوافة وإثراء الفكر التاريخي 

بالدراسات المهتمة بهذه المهنة

إظهار دور الحكومة في تطوير الطوافة ونقلها 
من الفردية إلى النظام المؤسساتي الممنهج 

وفق أدق األنظمة وأحدث التقنيات

اهتمام الباحثين 
محاورها،  وتغطية  املتخصصني  الباحثني  استكتاب  على  الندوة  عملت  وقد 

فحظيت باهتمام الباحثني والباحثات في الداخل واخلارج، وليتقدم لها )60( 

باحثًا، حاز )42( بحثًا مقدمًا بالقبول التحكيمي، تقاسمها الرجال والنساء، 

وأسهم فيها أرباب املهنة من املطوفني واملطوفات األكادمييني منهم وأصحاب 

وُأتيح  العمل،  ميادين  مختلف  في  الفعلية  واملمارسات  امليدانية  اخلبرات 

لهؤالء الدارسني والباحثني املجال للمشاركة العلمية والنقاش البناء الهادف، 

الذي يؤدي إلى حوار علمي ممنهج خلدمة تاريخ املنطقة، وتاريخ هذه املهنة 

العريقة: )الطوافة(. 

 )3( في  الندوة  هذه  في  ُقدمت  التي  العمل  وأوراق  البحوث  هذه  وجاءت 

الثاني )558(  مجلدات ضخمة، ضم املجلد األول )568( صفحة، واملجلد 

صفحة، والثالث حوى )552( صفحة، وتنبع أهميتها واحلرص على طباعتها 

الطوافة  تاريخ  في  محكمة  علمية  بحوث  من  حتتويه  ما  ألهمية  ونشرها، 

عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  كرسي  على  القائمني  من  ورغبة  واملطوفني، 

لدراسات تاريخ مكة املكرمة في خدمة تاريخ هذا البلد األمني وتوثيقه من 

جميع جوانبه، وفي نشر ما ينفع الباحثني واملهتمني، كما وارتأى الكرسي 

للمعرفة،  ونشرًا  التاريخي،  الفكر  إثراء  في  إسهامًا  البحوث،  هذه  نشر 

وليشكل نتاج هذه الندوة إضافة علمية مميزة للمكتبة العربية واإلسالمية، 

الفعاليات  من  ج��زءًا  تعد  واملطوفني"،  الطوافة  "ن��دوة  بحوث  وأن  خاصة 

واملشروعات البحثية التاريخية التي يعكف عليها الكرسي، والتي بلغت نحو 

وأن  خاصة  باحث،   )100( من  أكثر  إجنازها  في  يشارك  بحث،   )100(

أهداف هذه الندوة قد تركزت في خدمة تاريخ مكة املكرمة من خالل العناية 

بتدوين تاريخ الطوافة، وإثراء الفكر التاريخي بالدراسات املهتمة بهذه املهنة، 

وذلك بتسليط الضوء على ماهية الطوافة وأخالقياتها، ونشأتها، وتاريخها، 

املطوفني في خدمة  وإيضاح جهود  وآثارها،  وتطورها، ودورها،  وتوثيقها، 

وأثرهم  املكرمة،  العامة مبكة  احلياة  في  ودورهم  احلرام،  الله  بيت  حجاج 

العربية  اململكة  إبراز جهود  وكذا  املكي من مختلف اجلوانب،  املجتمع  في 

املقدمة  باخلدمات  ارتقاء  باملطوفني،  والعناية  الطوافة  تطوير  في  السعودية 

حلجاج بيت الله احلرام، وتسهياًل عليهم في أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، 

مفيدين من املشروعات الكبرى التي مت تنفيذها - والتي حتت التنفيذ - في 

كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة، ومن اجلهود الضخمة 

والتسهيالت الكبيرة التي تقدمها دولتنا الرشيدة لضيوف الرحمن، خاصة 

بخدمة  وتقوم  بهما،  والعناية  الشريفني  احلرمني  رعاية  شرف  تنال  وأنها 

أولوياتها  قائمة  رأس  على  ذلك  كل  وجتعل  وال��زوار،  واملعتمرين  احلجاج 

والتسهيالت  املميزة  واخلدمات  التاريخية  التوسعات  فبجانب  واهتماماتها، 

وباملؤسسات،  باألنظمة،   – الله  أيدها   – الرشيدة  الدولة  اهتمت  الكبيرة، 

والتقنيات  العصرية  الوسائل  أحدث  وفق  أعمالها  تؤدي  لكي  واإلج��راءات، 

احلديثة، لتسهيل قدوم املسلمني من كل فج عميق ألداء مناسك احلج وتيسير 

رحلة عمرهم.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة ضمت )10( محاور، أبرزت مفهوم الطوافة، 

ومدلوالتها  وأنظمتها  السعودي،  العهد  في  التاريخي  وتطورها  ونشأتها، 

فيهم،  توافرها  الواجب  والشروط  اختيارهم،  وكيفية  واملطوفون  التاريخية، 

العربية  اململكة  وعناية  ومؤسساتها،  الطوافة،  وأسر  وخدماتهم،  ومهماتهم 
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السعودية بالطوافة واملطوفني، والطوافة في كتب الرحالة، والوثائق والصور 

املكي:  املجتمع  في  الطوافة  وآثار  واملطوفني،  بالطوافة  اخلاصة  التاريخية 

)اجتماعيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا(.

المجلد األول 
االفتتاحية،  الكلمات  بعض  الثالثة،  املجلدات  هذه  من  األول  املجلد  ضم 

وهي: )كلمة كرسي امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة، 

للمطوف  املطوفني،  وكلمة  الشريف،  حسني  بن  عبدالله  الدكتور  لألستناذ 

امللك  لدارة  العام  األمني  وكلمة  الدين.  سيف  برهان  عبدالواحد  األستاذ 

عبدالعزيز، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وكلمة معالي مدير جامعة أم 

القرى، الدكتور بكري بن معتوق عساس، وحوى من البحوث وأوراق العمل 

تاريخية،  قراءة  واملدلول،  اللفظ  الطوافة..  )بحث:  الندوة:  في  قدمت  التي 

للدكتور إبراهيم بن عطية الله هالل السلمي، ومهنة الطوافة: وظيفتها وتطور 

مهامها عبر العصور، لألستاذة نورة بنت عبدالعزيز املوينع، واملطوف ودوره 

في خدمة احلجيج: املطوف إبراهيم محمد سقاط أمنوذجًا، لألستاذة أمل 

اإلسالم  قبل  احلرام  الله  بيت  تقدم حلجيج  التي  واخلدمات  فهمي سقاط، 

وعالقتها مبفهوم الطوافة، وقدمها األستاذ الدكتور أحمد محمود صابون، 

العهد  بداية  حتى  التاريخي  وتطورها  ومفهومها  واملطوفون  والطوافة 

وبحث:  دهيش،  بن  عبدالله  بن  عبداللطيف  الدكتور  لألستاذ  السعودي، 

للدكتور حسن عبدالوهاب سليم،  الطوافة واملطوفون في العصر اململوكي، 

من  العثمانية،  الوثائق  بعض  التاريخي من خالل  وتطوره  الطوافة  ومفهوم 

تقدمي الدكتور سعد الدين أونال، والطوافة واملطوفون في أوائل القرن الرابع 

عشر الهجري/ أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، من خالل بعض الوثائق 

العثمانية، للدكتورة سعدية بنت سعيد البيشي، وورقة عمل: الطوافة في مكة 

املكرمة في العصر العثماني من خالل كتب الرحالة األوروبيني، والتي قدمتها 

الدكتورة آمال رمضان عبداحلميد، وحجاج جاوا ومطوفوهم من خالل كتاب 

سنوك "صفحات من تاريخ مكة املكرمة"، للدكتورة حياة بنت مناور الرشيدي، 

والطوافة واملطوفون من خالل مشاهدة وانطباع األمير شكيب أرسالن في 

الرحلة احلجازية، للدكتورة تركية بنت حمد بن ناصر جار الله، وأخيرًا بحث: 

التطور التاريخي لرحالت املطوفني في العهد السعودي، من تقدمي األستاذة 

جوزى بنت محمد بن فهد السبيعي(.

المجلد الثاني 
واملجلد الثاني الذي جاء في )558( صفحة، تناول تاريخ الطوافة في املاضي، 

حقائق  )الطوافة  البحوث:  من  وضم  السعودي،  العهد  في  تطوراتها  وأهم 

إلى  الهجري  عشر  الثاني  القرن  بداية  منذ  الرحالت  كتب  ترويها  وأخبار 

بداية العهد السعودي، للدكتورة عواطف بنت محمد بن يوسف نواب، وإدارة 

والطوافة  الثقفي،  رابع  علي  بن  يوسف  الدكتور  لألستاذ  التطويف،  شؤون 

1953/1924م،  1373/1343ه���-  عبدالعزيز  امللك  عهد  في  واملطوفون 

للدكتورة حصة بنت جمعان الهاللي، واهتمام امللك عبدالعزيز – رحمه الله 

- بالطوافة واملطوفني وتطور أنظمتها في عهده، 1343-1373ه�/ 1924-

في  تاريخية  قراءة  وبحث  املالكي،  الشبان  عتيق  بن  فهد  للدكتور  1953م، 

أنظمة الطوافة واملطوفني، للدكتور محمد سعد الرحاحلة، والدكتور إيناس 

خلف اخلالدي، وأنظمة الطوافة ومراحلها ومؤسساتها في العهد السعودي، 

للدكتورة أحالم علي أحمد أبوقايد، وتنظيم مهنة الطوافة في العهد السعودي 

وتطورها من مرحلة الفردية غير املنظمة إلى اجلماعية املؤسساتية، للدكتور 

جازان  منطقة  الطوافة  على  املنافذ  خدمات  وأث��ر  أحمد،  جالل  إبراهيم 

أمنوذجًا، لألستاذ الدكتور علي ابن يحيى العريشي، والدكتور عبدالرحمن 

بن يحيى الصايغ، ودور املطوفة في املجتمع املكي قبل العهد املؤسساتي 

بكر  عبدالله  للدكتورة سميرة  )1434/1343ه���- 2013/1925م(،  وبعده 

بناتي، واملطوفات في حي الشامية وما جاوره، لألستاذ الدكتور فوزي بن 

تنبع أهمية هذه المجلدات والحرص على 
طباعتها ونشرها لما تحتويه من بحوث علمية 

محكمة في تاريخ الطوافة والمطوفين 

حظيت هذه الندوة العلمية الكبرى باهتمام 
الباحثين والباحثات في داخل المملكة وخارجها 

وتقدم لها )60( باحثًا وباحثًة
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محمد بن عبده ساعاتي، وبحث دور الطوافة املكية في تغيير بعض العادات 

الغذائية باملجتمع املكي، للدكتورة مارية بنت طالب الزهراني، وأخيرًا ورقة 

عمل: مؤسسات الطوافة واملهام املنوطه بها في العهد السعودي، للدكتورة 

راجية إسماعيل أبوزيد إسماعيل(.

المجلد الثالث
نشرت  والذي  واألخير،  الثالث  املجلد  في  العمل  وأوراق  البحوث  نشر  وتوالى 

فيه أوراق عمل تناولت جهود وأعمال وأدوار بعض مؤسسات أرباب الطوائف، 

وهي: )ورقة عمل: الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف ودورها في خدمة 

الدين،  سيف  برهان  بن  عبدالواحد  األستاذ  للمطوف  احلرام،  الله  بيت  حجاج 

بن سعد  معاضة  بن  منصور  للدكتور  العربية،  الدول  حجاج  مطوفي  ومؤسسة 

العمري، والطوافة من وجهة نظر حجاج فلسطني، لألستاذ الدكتور نظام عزت 

العباسي، ودور مؤسسة مطوفي حجاج إفريقيا غير العربية في خدمة حجاج بيت 

الله احلرام، للمطوف الدكتور عبدالرحمن محمد علي مارية، وبحث أسر الطوافة 

املكية حلجاج إفريقيا، للدكتورة جنوى بنت محمد إكرام، ومؤسسة مطوفي حجاج 

جنوب آسيا النشأة والتطور، للدكتورة سحر بنت علي بن محمد دعدع، واملؤسسة 

خدماتها  تاريخها-  نشأتها-  آسيا:  شرق  جنوب  دول  حجاج  ملطوفي  األهلية 

مبكة  املطوفون  عمل:  وورقة  قستي،  حسني  فوزي  األستاذ  للمطوف  عالقاتها، 

األستاذ  للدليل  الفردية،  إبان اخلدمة  املنورة  باملدينة  باألدالء  وعالقاتهم  املكرمة 

الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، وبحث اجلوانب االقتصادية ملهنة الطوافة على 

محمد  السيد  للدكتور  )1343-1428ه���(،  السعودي  العهد  في  املكي  املجتمع 

أحمد السريتي، وآثار الطوافة الثقافية واالجتماعية املتبادلة بني احلجاج واملكيني، 

لألستاذ الدكتور محمد بن علي الهرفي، وكذلك ورقة عمل تناولت: آثار الطوافة 

القرن 14ه�/ 20م حتى  منذ  واقتصاديًا  واجتماعيًا  ثقافيًا  املكي  املجتمع  على 

الوقت احلالي، قدمتها األستاذة الدكتورة أميرة بنت علي مداح(.

خدمات جليلة 
وقد تبنى كرسي األمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة 

تنظيم: "ندوة الطوافة واملطوفني"، انطالقًا من أن جميع املهن التي ارتبطت 

بخدمة ضيوف الرحمن، كمهن: )املطوفني، واألدالء، والوكالء، والزمازمة(، 

وغيرها، تعد من املهن التي ميارسها سكان البلد احلرام وطيبة الطيبة وجدة، 

ويؤدون من خاللها كثير من اخلدمات اجلليلة. ولتكريس رسالته نحو خدمة 

هذا املكان املقدس، وحرصًا على عبق هذا التاريخ الذي يعد امتدادًا حلاضر 

على حتقيق  ويعمل  رسالته،  الكرسي  وليؤدي  ومستقبلها،  اإلسالمية  األمة 

وما  املكرمة  مكة  تاريخ  وأن  املكرمة، خاصة  مكة  تاريخ  خدمة  في  أهدافه 

تضمه مكوناته العطرة من أماكن مقدسة، ومعالم تاريخية، وما يتصل بذلك 

التاريخ من أحداث وشخصيات، بحاجة ماسة إلى مزيد من البحث والدراسة 

بتاريخ  لالهتمام  تلمسًا  وأيضًا  عليه،  األضواء  وتسليط  واحلفظ،  واجلمع 

الشريفني  احلرمني  خادم  اهتمام حكومة  من  وانطالقًا  الشريفني،  احلرمني 

املطوفني،  من  عليها  القائمني  وبرعاية  احل��رام،  الله  بيت  حجاج  بخدمة 

واستمرارًا لسياسة دولتنا الرشيدة جتاه مكة املكرمة وأهلها وقاصديها من 

احلجاج واملعتمرين والطائفني والركع السجود.

وقد رأى الكرسي أن تاريخ الطوافة لم ينل حظه من الدراسة والبحث، وأن 

في دراسته حفظًا لتاريخ الطوافة، ورصدًا لدور املطوفني في خدمة حجاج 

بيت الله احلرام، وإبانة ألثرهم في املجتمع املكي، وإظهارًا لدور حكومتنا 

املؤسساتي  النظام  إلى  الفردية  من  ونقلها  الطوافة  تطوير  في  الرشيدة 

املمنهج وفق أدق األنظمة وأحدث التقنيات، ارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن.

القرى  أم  جامعة  بني  بالشراكة  نشأ  قد  الكرسي  هذا  أن   بالذكر  وجدير 

تأسيسه  وجاء  العالي،  التعليم  وزارة  من  وبتمويل  عبدالعزيز،  امللك  ودارة 

تاريخ  وبخاصة  التاريخية  للدراسات  ودعمًا  التاريخ  بعلم  االهتمام  ليؤكد 

مكة املكرمة، واستمرارًا للجهود املبذولة خلدمة التاريخ الوطني واإلسالمي، 

وعناية باملؤرخني وباملؤسسات التاريخية، واهتمامًا بهذا العلم قراءًة، ونقدًا، 

ومتابعًة، وروايًة، وتصنيفًا، ودعمًا، وليكون هذا الكرسي مكماًل لدور دارة 

العلمية، في حتقيق  امللك عبدالعزيز ومركز تاريخ مكة املكرمة واملؤسسات 

التميز واإلبداع البحثي، وإثراء الشراكة املجتمعية وحركة الفكر التاريخي، 

وفي استجالء القيم العظيمة من تاريخنا الوطني واإلسالمي املجيد.

تهدف الندوة لحفظ تاريخ الطوافة ورصد أدوار 
المطوفين في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام 

وإبانة أثرهم في المجتمع المكي

إثراء الشراكة المجتمعية لمؤسسات الطوافة 
وحركة الفكر التاريخي واستجالء القيم 

العظيمة من تاريخنا الوطني واإلسالمي المجيد
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نوافذ

مشروع: “السالم عليك أيها النبي”.. 
واجهة إسالمية رائدة ومعلم حضاري بارز
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يهدف لبيان عظمة اإلسالم والتعريف بالنبي الكريم وعرض سير األنبياء بأساليب مبتكرة: 

أحدث  على  تصميمه  تم  مميزًا،  حضاريًا  ومبنى  راقيًا،  عصريًا  صرحًا  النبي”،  أيها  عليك  “السالم  مشروع:  يُعدُّ 
إنشاء  في  الدراسات  إليه  توصلت  ما  وبأجمل  والتقنية،  والفنية  والمعمارية  الهندسية  النماذج  وأرقى 
المعارض والمتاحف العالمية، لتجتمع فيه روعة المباني وسمو المعاني، وليمثل هذا الصرح واجهة إسالمية 
رائدة ومعلمًا حضاريًا بارزًا. ومضمونه عبارة عن اختيارات من بعض ما اشتملت عليه الموسوعة التي يعكف 
مؤسسه على إعدادها، من فتوحات ربانية، وموضوعات نورانية، غير مسبوقة في فنون الثناء على اهلل عز وجل 
العطرة  وسيرته  وسلم  عليه  اهلل  صلى  بالنبي  الشامل  والتعريف  قدرته،  وشواهد  وعظمته  توحيده  ودالئل 
وكريم أخالقه، وجميل آدابه، وبيان عظمة اإلسالم وروعته، وعرض سير األنبياء جميعًا عليهم الصالة والسالم، 
والتعريف بهم، مستخدمين في ذلك أحدث وسائل التقنية وأفضل سبل العرض. يقع بحي “النسيم” بمكة 
دول  عواصم  أهم  في  وخارجها،  المملكة  داخل  له  دائمة  فروع  فتح  وجل-  عز  اهلل  بإذن   - وسيتم  المكرمة، 

العالم في القارات الخمس.  

مكة المكرمة: الرفادة



 يهدف للتعريف الشامل بالنبي صلى اهلل 
عليه وسلم وسيرته العطرة وكريم أخالقه 

وجميل آدابه وبيان عظمة اإلسالم وروعته

تجسيد عصر النبي صلى اهلل عليه وسلم 
وأحواله بكل أبعاده وموجوداته حتى لكأن 

القارئ يعيش في ذلك العصر

 عرض سير األنبياء عليهم الصالة والسالم 
والتعريف بهم باستخدام أحدث وسائل 

التقنية وأفضل سبل العرض

المتحف العلمي
ويعد املتحف من أهم أقسام هذا املشروع احلضاري، وهو ذو مضمون 

علمي منبثق عن املوسوعة املباركة، وهو فكرة مبتكرة، وقد أخذ املؤسس 

على ذلك شهادات سبق علمي من عدة جهات على فكرة املتحف ومـحتوياته، 

وتقوم فكرة املتحف على تصنيع ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو 

امتلكه أو ورد ذكره على لسانه صلى الله عليه وسلم من: )أثاث - وسالح - 

ولباس - وأوان - ومقتنيات - وعمالت - ومكاييل - وموازين – وغيرها(، 

استخدام  إلى  إضافة  بها،  والتعريفي  والتطبيقي  العملي  الشرح  بهدف 

أحدث وسائل التقنية في التصوير والتجسيد والعرض والشرح والتوصيف 

لتلك األشياء التي يحتاج الناس إلى معرفة أشكالـها وأوصافها وحقائقها، 

حيث يتم عرضها في هذا القسم لتكتمل بذلك أهداف املوسوعة بالتوثيق 

الكامل لعصر النبوة بكل أبعاده وأشكال احلياة فيه، وقد مت التعاقد مع 

الفنية  والنواحي  بالتصنيع  يتعلق  فيما  بالقاهرة  العرب  اآلثاريني  احتاد 

والتاريخية؛ للحصول على الدقة املطلوبة في أشكال املصنوعات وأحجامها.

وتقوم فكرة املتحف على تصنيع ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو 

امتلكه أو ورد ذكره على لسانه صلى الله عليه وسلم، بهدف الشرح العملي 

والتطبيقي والتعريفي بها؛ إضافة إلى استخدام أحدث وسائل التقنية في 

التصوير والتجسيد والعرض والشرح والتوصيف لتلك األشياء التي يحتاج 

الناس إلى معرفة أشكالـها وأوصافها وحقائقها حيث يتم عرضها في هذا 
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بكل  النبوة  لعصر  الكامل  بالتوثيق  املوسوعة  أهداف  بذلك  لتكتمل  القسم 

أبعاده وأشكال احلياة فيه.

النبي  أيها  عليك  السالم  موسوعة  في  بالتفصيل  وشرحه  تناوله  مت  ومما 

)األثاث  الشريفة:  والسنة  الكرمي  القرآن  في  ذكرها  الوارد  من  املتحفية 

واألواني واملقتنيات واملعادن، والسالح - ما استعمله النبي صلى الله عليه 

وسلم من السالح - واملالبس، وأنواع احللي والزينة واملالبس - ما لبسه 

النبي صلى الله عليه وسلم - واملكاييل واملوازين واملقاييس، والـمسافات، 

والعمالت، وأدوات الصناعة والزراعة واملهن، والطعام والشراب - ما تناوله 

وآالته،  الطب  وأدوات   - وشراب  طعام  من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي 

وأنواع األدوية، وأدوات الصيد وآالته، وأنواع الطيب والعطور، وغيرها(، 

املسميات  تلك  من  جلبه  أو  صناعته  متت  مما  املتحف  معروضات  ومن 

والقوس،  والدرع،  والسيف،  والدينار،  والدرهم،  والصاع،  )املد،  يلي:  ما 

والرايات،  والفأس،  والترس،  والقسي،  والرماح،  والسهام،  والكنانة، 

واجلراب،  والبكرة،  والغرب،  والدلو،  والقربة،  واملغفر،  والبيضة،  والعنزة، 

والقطيفة،  واألفيق،  والركوة،  والقصعة،  والصحفة،  والبرمة،  والطست، 

ــرداء،  وال واخلــامت،  والرحى،  ــدرى،  وامل واخلمرة،  واحلصير،  واخلميلة، 

واإلزار، والعمامة، والنعال، واجلبة، والقباء، والقميص، والبردة(.

ويشتمل املتحف كذلك على مجسمات وخرائط وصور ومناذج تقريبية ملكة 

عليه  الله  النبي صلى  عهد  في  األقصى  واملسجد  املنورة  واملدينة  املكرمة 

الفوائد  روائع  من  الفكرة  هذه  أظهرت  وقد  احلاضر،  الزمن  وفي  وسلم، 

العلمية والتربوية ما ال حد له، وساهمت في جتسيد عصر النبي صلى الله 

عليه وسلم وأحواله بكل أبعاده وموجوداته، حتى لكأن القارئ يعيش في 

ذلك العصر، هذا إذا أخذنا بعني االعتبار أن ما استعمله النبي صلى الله 

عليه وسلم من هذه املسميات ليست أموًرا خاصة به؛ بل هي أشياء مشتركة 

بني عموم الناس، وكان يستعملها املسلم وغير املسلـم؛ فهي أمور سائدة 

ومشتركة بني الناس يتم بيانها وشرحها خالل هذه املوسوعة، التي قامت 

على استقصاء وشرح كل ما ورد في الوحي الشريف والتعريف به، مع 

وضع تاريخ الصنع لكل قطعة دفًعا لتوهم التبرك والتقديس.

المشروعات العامة
ويشتمل املعرض على عشرات املشروعات العامة واألقسام الرئيسة، التي 

يندرج حتتها مئات املوضوعات، ومن أهم املشروعات العامة:

•مشروع: قصة الكون وبداية احلياة
ويشتمل على احلديث عن: )بداية خلق الكون - بداية خلق اإلنسان - بداية 

إرسال الرسل عليهم السالم - حالة األمم قبل بعثة النبي - صلى الله عليه 

وسلم(.

•مشروع: الله عز وجل أهل الثناء واملجد
وهو مشروع  وأهمها،  املوسوعة  أكبر مشروعات  من  يعد  املشروع  وهذا 

لكل  عرض  على  ويشتمل  واستنباطاته،  وعرضه  فكرته  في  وعظيم  مميز 

حصد المشروع الحضاري العديد من الجوائز 
وحظي بزيارة أكثر من )300( عالـم من داخل 

المملكة ومن مختلف أنحاء العالـم

يضم متحفًا فريدًا تقوم فكرته على تصنيع ما 
استعمله النبي الكريم أو امتلكه أو ورد ذكره 

على لسانه صلى اهلل عليه وسلم
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وتوحيده،  وجل  عز  الله  عن  الشريفة،  والسنة  الكرمي  القرآن  في  ورد  ما 

عظمته،  ودالئل  عبادته،  ووجوب  وصفاته،  وأسمائه  وألوهيته،  وربوبيته، 

وآالئه ونعمه، وأفعاله، وذكره وشكره، والثناء عليه عز وجل، والتحذير من 

الشرك ووسائله، وقد مت في ذلك جمع أكثر من ألف دليل من القرآن الكرمي 

وألف دليل من السنة الشريفة ليكون بذلك أكبر موسوعة في التوحيد. وقد 

بلغ مجموع ذلك أكثر من )30( ألف دليل من الكتاب والسنة، إنه قسم جليل 

جميل بديع، يقف بالقارئ مع الله اخلالق املنعم املتفضل، الوهاب، صاحب 

الفضل واجلود والعطاء، فله عز وجل احلمد والشكر والثناء حتى يرضى.

مكة  في  معه  كأنك  عليه وسلم  الله  الله صلى  مشروع: محمد رسول   •  

املكرمة

ويشتمل على صور وماكيتات ملكة املكرمة في زمن النبي صلى الله عليه 

وسلم، إضافة إلى احلديث عن فضائل مكة املكرمة وخصائصها، والكعبة 

املشرفة، واملسجد احلرام، واملشاعر املقدسة.

مشروع: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك معه في املدينة   • 

املنورة

الله  صلى  النبي  زمن  في  املنورة  للمدينة  وماكيتات  صور  على  ويشتمل 

عليه وسلم، إضافة إلى احلديث عن فضائل املدينة املنورة وخصائصها - 

واملسجد النبوي الشريف.

 • مشروع: محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه:

ويشتمل على: )صفاته صلى الله عليه وسلم اخَللْقية واخُلُلقية – آدابه صلى 

عبادته صلى  فضائله وشمائله صلى الله عليه وسلم –  الله عليه وسلم – 

إشاراته صلى الله عليه  الله عليه وسلم - أفعاله صلى الله عليه وسلم – 

وسلم – جهاده وغزواته صلى الله عليه وسلم – سفره وحضره صلى الله 

عليه وسلم – نومه وصحوه صلى الله عليه وسلم - طعامه وشرابه صلى 

لباسه صلى الله عليه  حجراته صلى الله عليه وسلم –  الله عليه وسلم – 

وسلم... وغيرها(.

 • مشروع: سيرة اجلسد النبوي الشريف

وهو من أعظم املشروعات التجديدية في عرض سيرة النبي صلى الله عليه 

وسلم، ويقع في )3( مجلدات.

 • مشروع: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدار اآلخرة

وهو من املوضوعات اجلديدة واملتميزة.

 • مشروع: روائع وبدائع 

وفيه: )روائع احلب واالفتداء - روائع االقتداء واالقتفاء - روائع االلتزام 

روائع الوصف  روائع الذكريات –  روائع الذوق واألناقة –  واالحتكام – 

والتشبيه(.

 • مشروع: خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.

 • مشروع: )آل البيت رضي الله عنهم(:

ويشتمل على أكثر من )300( عنوان في فضائل آل البيت رضي الله عنهم 

ومنزلتهم في الكتاب والسنة مع عدد من التراجم والقصائد.

يضم المتحف مجسمات وخرائط وصورًا ونماذج 
تقريبية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد 

األقصى في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم

المتحف من أهم أقسام المشروع الحضاري 
وحصد شهادات سبق علمي من عدة جهات 

على فكرته ومـحتوياته
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 • مشروع: أمهات املؤمنني رضي الله عنهن.

 • مشروع: عطاء النساء.

 • مشروع: احلديقة احملمدية.

وتشتمل على حديقة غناء بها: )نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكل من 

له عالقة قرابة أو رحم أو مصاهرة أو رضاع به صلى الله عليه وسلم 

في حياته(.

لوحات الشرف
رجالية،  شرف  الئـحة  أعظم  وفيها  شرف،  لوحات  مشروع:  يضم  كما 

وتختص بذكر لكل رجل له أي موقف شرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، 

وكذلك أعظم الئـحة شرف نسائية، خاصة بذكر لكل امرأة لها أي موقف 

شرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الئـحة شرف أطفال، لذكر 

كل طفل له أي موقف شرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، باإلضافة إلى:

 • مشروع: املرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه.

 • مشروع: الطفل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه.

 • مشروع: الدولة احملمدية

املهام  التسليم: تفصيل شامل ألنواع  الصالة وأمت  على صاحبها أفضل 

واملسؤوليات واألقسام لدولة النبي صلى الله عليه وسلم.

 • مشروع: اإلسالم وأركانه والتعريف به.

 • مشروع: الكتب السماوية.

 • مشروع: األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم.

 • مشروع: املسجد األقصى وما يتعلق به.

 • مشروع: املكان والزمان والشعوب والقبائل وما يتعلق بها

وفيه ذكر لكل قبيلة أو شعب أو طائفة أو بلد أو مكان جاء ذكره في الكتاب 

الكرمي أو السنة الشريفة، ولكل بلد أو موطن زاره النبي صلى الله عليه 

وسلم أو مر به أو أقام فيه، مع ذكر كل ما ورد فيها من نصوص في الكتاب 

الكرمي والسنة الشريفة.

• مشروع: اإلنسان وحقوقه ومكانته وما يتعلق به في الكتاب الكرمي والسنة 
الشريفة.

والسنة  الكرمي  الكتاب  في  بها  يتعلق  وما  السالمة  وسائل  مشروع:   •
الشريفة.
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جمع أكثر من )1000( دليل من القرآن الكريم 
و)1000( دليل من السنة الشريفة لتعتبر أكبر 

موسوعة في التوحيد

مشروع لذكر كل قبيلة أو شعب أو طائفة أو 
بلد أو مكان جاء ذكره في الكتاب الكريم أو 

السنة الشريفة



والسنة  الكرمي  الكتاب  في  بها  ومايتعلق  الرياضية  التربية  مشروع:   •
الشريفة.

• مشروع: احليوانات والطيور والدواب وما يتعلق بها في الكتاب الكرمي 
والسنة الشريفة.

• مشروع: الكون والبيئة وما يتعلق بها في الكتاب الكرمي والسنة الشريفة.
الكرمي  الكتاب  في  بها  يتعلق  وما  واملعامالت  والشراء  البيع  مشروع:   •

والسنة الشريفة.

الكرمي والسنة  الكتاب  مشروع: الصناعة والزراعة وأنواع احلرف في   •
الشريفة.

والسنة  الكرمي  الكتاب  في  بهما  يتعلق  وما  والشراب  الطعام  مشروع:   •
الشريفة.

• مشروع: إلهام السالم 
وهو عبارة عن قصائد املشرف العام الربانية والنبوية، وهي تربو على )3( 

آالف بيت.

• مشروعات متنوعة
عرضها  مت  التي  املهمة،  املشروعات  عشرات  مضى  ما  إلى  ويضاف 

باملعرض، وخصوًصا املوضوعات التي تالمس حياة الناس مثل: )احلوار 

- احلب - الفن - التسامح - السالم - الرحمة - اإلعالم - االقتصاد - 

اإلرهاب - الغلو – وغيرها(، ومنها كذلك مشروع التقنية في خدمة النبي 

التقنيات احلديثة،  الله عليه وسلم وسنته، وهو عبارة عن توظيف  صلى 

كتقنية األبعاد الثالثية: )الثري دي ماكس(، و)الهولوجرام(، و)األوجمنتد 

السيرة  روائع  بعض  عرض  في  وغيرها  التفاعلي،  والعرض  رياليتي(، 

النبوية الشريفة.

فكرة إبداعية
ف  وهذه املوسوعة املتحفية، تزيد على ذكر هذه األشياء وشرحها أن ُتعرَّ

بها من خالل صناعتها، وإعادتها لألنظار بعد أن اختفت من حياة الناس، 

وأن تـختصر ما تناثر في بطون الكتب واملجلدات من شروح وأوصاف، 

أثناء  به  مرَّ  ما  من خالل  املوسوعة  مؤلف  عند  املتحف  فكرة  نشأت  وقد 

البحث والكتابة في املوسوعة، من مسميات كثيرة وردت في القرآن الكرمي 

وفي السنة النبوية، غير معروفة األشكال واألوصاف، وأن كثيًرا منها مهما 

وصف باأللفاظ والكلمات ال يعرف كنهها، وال تدرك حقيقتها، وتبقى غير 

واضحة في ذهن املتلقي، بينما لو رآها فإن نظرة واحدة جتعلها راسخة 

في الذهن حاضرة في الفؤاد، كما أن هذه الفكرة اإلبداعية شأنها شأن 

أي وسيلة تعليمية ولوحة توضيحية. 

إنه عمل أشبه ما يكون باألفالم الوثائقية التي جتسد عصر النبي - صلى 

الله عليه وسلم  - بكل موجوداته وصور حياته، وذلك انطالقًا من أن من 

حق األجيال احلالية - وقد اختفت من حياتهم كثير من األشياء واملسميات 

التعليمية التي كانت معروفًة عند أسالفهم السابقني -، أن نعيد تعريفها 

لهم بطريقٍة يفهمونها، ووسيلٍة يشاهدونها، فحينما يقرأ القارئ أو يسمع 

قوله تعالى: }والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدمي{، يتم شرح 

بقوله  مرَّ  وإذا  العرجون،  هو  هذا  يقال:  حيث  بجلبه،  له  عملًيا  العرجون 

تعالى: }وتكون اجلبال كالعهن املنفوش{، ُيشرح العهن له بتلك الطريقة، ثم 

يقال: هذا هو، وهكذا بقية املسميات، كالسابغات - واجلفان - والقدور - 

وغيرها، وإذا  والزرابي -  واللؤلؤ - واملرجان - والقطمير - والفتيل – 

اغتسل  أو  باملد،  توضأ  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي   أن  باإلنسان  مر 

مثل  وهو  يقال:  ثم  تعريفاتها،  وذكر  والصاع  املد  وصف  يتم  بالصاع  

هذا،  أو قريب منه، وإذا مر بالقارئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى 

على اخُلمـرة، يقال له: وهي مثل هذه، وإذا مر به أن النبي صلى الله عليه 

وسلم لبس القباء، يقال له: وهو مثل هذا، وإذا قرأ عن: )العنزة - واملغفر 

 - والرحى   - واألفيق   - واملخفقة  واملرفقة  -   - والركوة   - والــدرع   -

الندثارها  املجهولة  املسميات  مئات  من  وغيرها(،  واخلطام...   - والسرج 

من حياة الناس، فإن املوسوعة تضيف إلى الشرح املقروء شرًحا منظوًرا 

لـها، وللقارئ أن يتخيل مدى الفهم والبيان واملتعة لو أن أحد العلماء وهو 

األوصاف  لطالبه  ويورد  غيرهما،  أو  الركوة...  أو   - املدرى  عن:  يشرح 

واألقوال والشروح، ثم فجأًة يعرضها لهم ويقول: هي مثل هذه، وكما قيل: 

ليس اخلبر كالعيان، ومت جمع ما ورد من نصوص الكتاب الكرمي والسنة 

الشريفة عن هذه املسميات جميًعا، في موسوعة خاصة قد تصل إلى )20( 

مجلًدا، مع ذكر شروحها وتعريفاتها وكالم أهل العلم فيها وما ورد عنها في 

كتب التفسير واحلديث واللغة، وما يتعلق ببعضها من أحكام.

حصد هذا املشروع احلضاري العديد من اجلوائز، ووقع كثير من اتفاقيات 

ومن  اململكة  داخل  عالـم من   )300( أكثر من  بزيارة  الشراكات، وحظي 

فكرة  كانت  الذين  املسؤولني،  كبار  بزيارة  وكذلك  العالـم،  أنحاء  مختلف 

املتحف محل إعجابهم وتأييدهم، ورأوا فيها إبداًعا وابتكاًرا وجتديًدا في 

عرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وسجلوا - في كلماتهم 

تعنى  التي  التجديدية  الوسيلة  بهذه  وانبهارهم  إعجابهم   - وتقاريظهم 

الشريفة،  والسنة  الكرمي  القرآن  خدمة  بهدف  املنظور،  العملي  بالشرح 

واعتبروها جتديًدا في خدمة السنة الشريفة وبياًنا تطبيقّيًا وشرًحا عملّيًا 

وسلم  عليه  الله  النبي صلى  بحياة  املعرفة  يقوي  وأنها مما  لها،  منظوًرا 

حتى  بتفاصيلها،  وسنته  لسيرته  الشامل  اجلميل  واالستحضار  وزمنه، 

لكأنك معه أو كأنك تراه صلى الله عليه وسلم.
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استخدام التقنية في التصوير والتجسيد 
والعرض والتوصيف لألشياء التي يتوجب 

معرفة أشكالـها وأوصافها وحقائقها

للتصنيع والنواحي الفنية والتاريخية 
وللحصول على الدقة المطلوبة 

للمصنوعات وأحجامها تم التعاقد مع 
اتحاد اآلثاريين 



عرض كتاب 

الكت�اب التوثيق�ي: “من الكويت إل�ى مكة المكرمة.. الرحل�ة الميمونة إلى بيت اهلل الحرام”، يعد أول س�جل موثق لمس�ار حجاج 
الكويت لألراضي المقدس�ة بواس�طة الجمال، وقد اس�تغرقت تل�ك الرحلة نحو 95 يومًا ابت�داًء من 18 فبراير إل�ى 23 مايو من عام 
1932م، ورص�د في�ه الكاتب حرك�ة القافلة بالس�اعة والدقيقة منذ خروجه�ا من الكويت نحو حف�ر الباطن فمدينة بري�دة فالمدينة 
المنورة فمكة المكرمة، ثم العودة عبر س�هل ركبة فمران وضرية إلى مدينة بريدة ومنها إلى الكويت في رحلة اس�تغرقت نحو )3( 
أش�هر، وقام مركز البحوث والدراس�ات الكويتية بنش�ر هذا المؤلف التوثيقي، حيث تمت هذه الرحلة التاريخية النادرة قبل أكثر من 
)8( عق�ود، وت�م جمعها في هذا المؤلف الذي صدر في عام 1432ه�، الموافق لعام 2011م، وذلك بعد أن أهدى مدير جامعة الكويت 
الس�ابق األس�تاذ الدكتور عبداللطيف أحمد البدر، مركز البحوث والدراسات الكويتية مجموعة من وثائق أسرة “البدر”، التي تعتبر من 
األس�ر الكويتية المعروفة، والتي ُوِجد من بينها كراس�ة صغيرة تتضمن س�جاًل مخطوطًا كتبه الفقيد الراحل مساعد يعقوب البدر، 

يصف فيه رحلته من الكويت إلى مكة المكرمة حاجًا على ظهور اإلبل في عام 1350ه� الموافق لعام 1932م.

جدة: الرفادة

من الكويت إلى مكة المكرمة.. 
“الرحلة الميمونة إلى بيت اهلل الحرام”

استغرقت تلك الرحلة التاريخية لألراضي 
المقدسة نحو 95 يومًا ابتداًء من 18 فبراير إلى 23 

مايو من عام 1932م

ُكتب المخطوط في دفتر مدرسي من 
الحجم المتوسط بالحبر األسود والعناوين 

باألحمر ووضع العنوان في صفحة مستقلة

قّدم الكاتب وصفًا دقيقًا لمعالم الطريق 

ومراحله المختلفة والظواهر الطبيعية التي مر 

بها كاألودية والجبال والنباتات

صياغة جديدة 
اش���تمل العمل في إعداد هذه الرحلة على قس���مني: القسم األول: تضمن 

صياغ���ة جديدة لنص الرحلة، مت فيها إثب���ات التوقيت اإلفرجني بداًل من 

التوقي���ت الزوالي الذي اعتمده الكاتب - وذل���ك لقلة من يعرفه في الوقت 

احلاضر -، وترتيب عناصر مش���اهداته وفق الزمن الذي ذكره، واالكتفاء 

بالتاري���خ امليالدي، ألن التاريخ الهجري س���يرد في نص الرحلة الذي في 

القس���م الثان���ي، وإضافة خريطة أم���ام كل صفحة تبني مس���ار الرحلة، 

باالعتم���اد فيه���ا على خرائط مبقي���اس 1/ 500,000 للمملك���ة العربية 

السعودية، واالستعانة بخرائط طبوغرافية أخرى مبقاييس مختلفة للتحقق 

من املس���ار املذكور، وبصور فضائية م���ن )قوقل( لتوضيح بعض مظاهر 
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حدثت قبل )88( عاما.. وتعد أول توثيق لمسار الحجاج الكويتيين على ظهور اإلبل
ً



تسجيل أسماء القرى والبالد التي كانت على 
طريق الحج المذكور أو قريبة منه مع ذكر السكان 

من القبائل وأعدادهم 

صياغة جديدة لتوثيق هذه الرحلة تم فيها إثبات 
التوقيت اإلفرنجي بداًل من التوقيت الزوالي الذي 

اعتمده الكاتب 

االستعانة بخرائط طبوغرافية للتحقق من 
المسار وبصور فضائية من )قوقل( لتوضيح 

بعض مظاهر سطح األرض

سطح األرض، وصور أخرى التقطها احملرر في أثناء دراساته امليدانية.

وُكتب املخطوط في دفتر مدرسي من احلجم املتوسط باحلبر األسود والعناوين 

الرئيسة باألحمر، وقد وضع عنوان الرحلة في صفحة مستقلة “الرحلة امليمونة 

إلى بيت الله احلرام”، ثم يبدأ في الصفحة التالية بعد البس���ملة بقوله: “يوم 

اخلميس 11 شوال سنة 1350ه� موافق 18 فبروري سنة 1932م( الساعة 3 

نهارًا امتطينا ظهور ركائبنا خارج جدار مدينتنا العامرة في الكويت والساعة 

8.30 نزلنا اجلهراء..” ووضع الكاتب في الهامش األمين من الصفحة جدواًل 

يس���جل فيه مس���ار القافلة في كل يوم من أيام الرحلة بالس���اعات والدقائق 

ويكتب ذلك في عنوان مستقل، مثال ذلك: “2 مسير يوم اجلمعة 12 ش م 19 

ف وأمامها كتب 6.40 أي س���ت ساعات وأربعني دقيقة، ويقصد بالشني هنا 

)شوال( وامليم )موافق( والفاء )فبروري( أي فبراير. 

وحتمل بعض الصفحات عناوين جانبية مثل “من الكويت إلى احلفر”، “ومن 

بريدة إلى املدينة املنورة”، و”من املدينة املنورة إلى مكة املكرمة”، و”من مكة 

املكرمة إلى بريدة”، و”من بريدة إلى الوطن احملروس الكويت”. 

معالم الطريق 
وق���ّدم الكاتب وصفًا دقيقًا ملعالم الطريق من الكويت إلى مكة املكرمة والعودة 

منه���ا بعد أداء فريضة احلج، ومراحله املختلف���ة والظواهر الطبيعية التي مر 

بها كاألودية واجلبال والنباتات، وقد مت له ذلك على ظهور اإلبل قبل استخدام 

الس���يارات في حم���الت احلج، ولتعد هذه الرحلة أول���ى وصف دقيق للطريق 

املذكور تتبع الكاتب منازله واملس���افات بني تلك املنازل بالس���اعات والدقائق، 

وقدم تقريرًا واضحًا ملعالم س���طح األرض التي مير بها الطريق مثل الشعاب 

واخلب���رات والكثبان الرملي���ة واآلبار، وذكر ما ينبت ف���ي أنحاء الطريق من 

النباتات كالعش���ر والعرفج واحلمض والس���در والدوم وغي���ر ذلك من أنواع 

الشجر والنبات.

وسّجل الكاتب أس���ماء القرى والبالد التي كانت على طريق احلج املذكور أو 

قريبة منه، وكان يذكر أحيانًا س���كانها من القبائل وعددهم وأميرهم في ذلك 

الوقت، وس���جل أيضًا أسماء األودية والكثبان الرملية واجلبال التي كانت في 

طريق رحلة احلج وأشكالها، وهو أمر ال جنده عند كثير ممن سجل رحلته حلج 

بيت الله احلرام، فأغلبهم يركز على املناسك واملشاهد في كل من مكة املكرمة 

واملدين���ة املنورة، أما الطريق فكان���ت أوصافهم عامة ال تقف عند التفصيالت 

الدقيقة ملسار الرحلة. 

وقد أحس���ن في وص���ف الطريق وأجاد، ووثق مس���ارًا مهمًا من طرق احلج 

بأس���لوب دقيق ال جنده عند من سبقه من الرّحالني الذين سجلوا خط سيرهم 

للحج إلى بيت الله احلرام، واتسم أسلوبه باإليجاز وبخلوه من املبالغات التي 

يلج���أ إليها أحيانًا كتَّاب الرحالت، وما أش���ار إليه م���ن صعاب في رحلته ال 

يتج���اوز الواقع الذي كان���ت عليها ظروف الطرق في اجلزيرة العربية في ذلك 

الوقت.

أم���ا عن مس���ار الرحلة، فه���و -  كما ذك���ر - يبدأ من الكوي���ت إلى احلفر 

ومنها إلى بريدة عبر كثبان الدهناء ومرورًا مبحطة أساس���ية وهي قبة، ومن 

بري���دة تتجه القافلة إلى املدينة املنورة مرورًا بعقل���ة الصقور والنقرة وعرجا 

واحلناكية، ومن املدينة املنورة لم تأخذ القافلة الطريق املعتاد إلى مكة املكرمة 

وهو طريق ذو احلليفة وبدر ورابغ الذي يسير في سهل تهامة إلى مكة املكرمة 

بل يعود احلجاج ش���رقًا ليأخذوا طريق احلاج القدمي املعروف بطريق زبيدة، 

وهو يأخذ بني حرتي رهاط وكشب مارًا بأفيعية وبركة املسلح، ومن ثم يحرم 

احلاج من الضربية عند قرن املنازل أو السيل، وهو ميقات حجاج جند، ومن 

هناك إلى مكة املكرمة لقضاء مناس���ك احلج، وقد قدر عدد خيام احلجاج عند 

حفر الباطن بنحو )50( خيمة.

طريق العودة 
أما عن طريق العودة إلى الكويت، فيس���ير الطريق في مراحله األولى باجتاه 

الش���مال الش���رقي إلى بركة العقيق، ثم يعبر هضبة ركبة إلى مران، ويتجه 

ش���مااًل إلى الطرف اجلنوبي من عريق الدس���م )نف���ود العريق( الذي يقطعه 

باالجتاه إلى ضرية شرقًا، ثم يتحول إلى الشمال والشمال الشرقي إلى بريدة 

حيث يعود من الطريق نفسه الذي سلكته القافلة في ذهابها إلى احلج وأجزاء 

كثيرة من الطريق يتفق مع طريق احلاج القدمي: )درب زبيدة(.

وكاتب هذه الرحلة امليمونة هو مساعد يعقوب البدر، رجل من رجاالت الكويت 

املعدودين، ومن عائلة لها مكانتها املش���هودة في تاريخ الكويت، وقد كان من 

أبرز رجالها املرحوم يوس���ف عبداحملسن البدر )1800- 1879م( الذي نزل 

في ضيافته لويس بلي املقيم السياسي البريطاني في اخلليج حيث أقام عنده 

نحو شهر من الزمان، وذلك في يناير 1865م، وقد ذكر لويس بلي أن يوسف 

البدر قد أعانه على ترتيب س���فره إل���ى الرياض، وهي املهمة التي كان قادمًا 

من أجلها من خالل اختيار أدالء الطريق واجلمال اجليدة واألشخاص املهمني 

الذين ميكن مقابلتهم في الرياض.

وق���د ذك���ر الكاتب من كان في صحبته من حج���اج الكويت، فنص على ثالث 

حمالت، وذكر بعض أس���ماء العائالت التي صاحبت حملتهم، كما ذكر بعض 

األش���خاص باالس���م، وعند وصولهم إل���ى املدينة املنورة ذك���ر مجموعة من 

احلجاج الذين أتوا عن طريق البحر. 

وجتدر اإلشارة إلى أنه إلى عام 1926م كان أمير احلج عبدالعزيز بن حسن 

الذي اس���تمر في عمله هذا نحو عشرين عامًا، وهو من آل مهنا من القصيم، 

وقد ُذكر اسمه أميرًا للحج في عام 1906م، وذلك ضمن يوميات اخلليج.
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حقائق وأرقام

حرص�ًا م�ن الهيئ�ة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائ�ف: 
)المطوف�ون - األدالء - ال�وكالء – الزمازم�ة(، والت�ي تعم�ل 
بإش�راف وزارة الح�ج والعمرة، ف�ي متابعة أخبار مواس�م الحج، 
ورصد فعالياته�ا، وتوثيق أرقامها، تق�وم بإصدار ملف صحفي 
س�نوي بمس�مى: )الحج في أرقام(، والذي أكمل في موس�م 
ح�ج الع�ام الماض�ي س�نته التاس�عة عش�رة، وص�در ع�دده 
)الس�ابع(، لش�هري ذي القعدة – ذي الحجة 1437ه�، وضم من 
الموضوع�ات: )القي�ادة وش�ؤون الح�ج، وفعالي�ات وزارة الحج 
والعم�رة، وفعالي�ات الهيئ�ة التنس�يقية، ومؤسس�ات أرب�اب 
الطوائ�ف، والجه�ات ذات العالق�ة، وأختت�م بمق�االت بع�ض 
الُكتَّ�اب(، وضم هذا العدد الذي جاء في أكثر من )300( صفحة، 
العدي�د من المعلومات الرقمية واإلحصائيات الموثقة، والتي 
ح�رص المس�ؤولون ع�ن إع�داده عل�ى الحص�ول عليه�ا م�ن 
مصادرها األصلية والرسمية، ليعد مرجعًا مهمًا لكل باحث عن 

معلومية رقمية تختص بأعمال الحج.

“الهيئة التنسيقية”
 ترصد معلومات موسم الحج وتوثق أرقامه

من المعلومات التي ضمها صدور توجيهات خادم 
الحرمين الشريفين باالستفادة من جميع األدوار 

بمشروع توسعة الحرم المكي
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مكة المكرمة: الرفادة

للسنة التاسعة عشرة.. وفي ملفها الصحفي السنوي “الحج في أرقام”:

القيادة والحج
اهتم هذا اإلصدار الصحفي الرقمي بإبراز اهتمام القيادة – أيدها الله 

املعلومات  ومن  محتوياته،  تصدرت  والتي  للحج واحلجاج،  ورعايتها   –
التي ضمها في هذا الشأن، صدور توجيهات خادم احلرمني الشريفني 

من  باالستفادة   - الله  رعاه   – سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 

االستيعابية  الطاقة  ورفع  املكي،  احلرم  توسعة  األدوار مبشروع  جميع 

للمطاف لتصل إلى )107,000( طائف في الساعة، وجتهيز دورات املياه 

واملواضئ ليصبح العدد اإلجمالي لها )16,300( دورة مياه وميضأة، 



أكمل اإلصدار التوثيقي )الحج في 
أرقام( سنته التاسعة عشرة وصدر عدده 

)السابع( في موسم حج عام 1437ه�

أبرز البرقية التي رفعها سمو ولي العهد إلى 
خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اكتمال 

دخول الحجاج لموسم حج عام 1437ه�

وكذلك االستفادة من )3( مناسيب من مباني اخلدمات )املصاطب( املطلة 

على الساحات الشمالية وأنفاق املشاة املؤدية إلى منطقة جرول.

الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  نائب رئيس  العهد  ولي  برقية رفعها  وفي 

نايف  بن  محمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  العليا  احلج  جلنة  رئيس 

عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  إلى  عبدالعزيز،  بن 

مبناسبة اكتمال دخول احلجاج ملوسم حج عام 1437هـ، أوضحت: 

• عدد احلجاج القادمني من اخلارج بلغ )1,325,372( حاجًا. 
• عدد الذكور منهم )723,805(، ميثلون )%55(. 
• عدد اإلناث )601,567(، ميثلن نسبة )%45(. 

• كما بينت البرقية أن دخول حجاج هذا العام كان على النحو التالي:
• عن طريق اجلو )1,246,883( حاجًا.

• عن طريق البر )65,766( حاجًا.
• عن طريق البحر )12,723( حاجًا.

• وأن حجاج هذا العام ميثلون )164( جنسية من مختلف أقطار العالم. 
• وأنه قد نقص عدد احلجاج القادمني لهذا العام عن العام املاضي 1436هـ 

)64,889( حاجًا بنسبة قدرها )%5(.

برئاسة  املركزية  احلج  جلنة  اجتماعات  رصد  أيضًا،  املعلومات  هذه  ومن 

جلنة  رئيس  املكرمة  مكة  منطقة  أمير  الشريفني  احلرمني  خادم  مستشار 

احلج املركزية صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل، ومنها اجتماعها 

الذي عقد في اخلامس من شهر ذي القعدة، والذي مت فيه مت استعراض 

واستعداداتها  الرحمن،  ضيوف  بخدمة  العالقة  ذات  اجلهات  خطط 

والعمرة  احلج  وزارة  من  املقدم  العرض  ومنها  احلج،  ملوسم  وجاهزيتها 

إلى  يصل  أن  املتوقع  من  الداخل واخلــارج  حجاج  عدد  أن  كشف  الذي 

على  في خطتها  الوزارة  اعتمدت  فيما  العام،  هذا  حاج  مليون   1,5 نحو 

التفويج  الداخل، فيما سيتم  النظام املوحد حلجاج اخلارج ونظام حجاج 

وتخلل  اإللكتروني،  التفويج  برنامج  عبر  إلكتروني  بشكل  احلج  أداء  بعد 

نحو  جندت  التي  املقدسة  العاصمة  أمانة  خطة  استعراض  االجتماع 

23,050 كادرًا من موظفيها وموظفي الشركات واملؤسسات العاملة معها 

لتنفيذ خطة وبرنامج عمل األمانة باحلج، وفي اجتماع جلنة احلج املركزية 

احلج والعمرة خالل  وزارة  وقدمت  ـــ،  بتاريخ 1437/11/20ه ُعقد  الذي 

الذين  أعداد احلجاج  تخلله إحصاءات عن  االجتماع عرضًا عن خططها 

بلغ  والذين  اجلوية والبحرية،  املنافذ  عبر  اخلارج  من  اململكة  إلى  وصلوا 

عددهم حتى تاريخه 428 ألف حاج، فيما بلغ عدد املقاعد مؤكدة احلجز 

خطة  إلى  العرض  وتطرق  حاج،   1,398,000 من  أكثر  الداخل  حلجاج 

التفويج املعتمدة واخلاصة باجلمرات وقطار املشاعر، ومنها تعيني 6 آالف 

مرشد لتوعية احلجاج في هذا اجلانب وتخصيص عدد 234 عربة كهربائية 

لنقل احملتاجني من كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة على منحدرات 

منشأة اجلمرات، واستعراض مشروع إنشاء 36 ألف دورة مياه باملشاعر 

املقدسة، ورفع الطاقة السريرية ملستشفيات مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 

لتصل إلى )5( آالف سرير، إضافة لـ203 مراكز صحية موسمية وأخرى 

موزعة في مكة املكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات، وقوافل طبية مجهزة بعدد 

45 حافلة، إلى جانب 20 فرقة طبية. وفيما يخص املياه، أكد امللف أنه قد 

مت توفير نحو 10 ماليني متر مكعب من املياه للموسم، وسيتم ألول مرة 

تشغيل )4( خزانات إستراتيجية في املعيصم تقدر طاقتها بـ 767 ألف متر 

مكعب، فيما مت جتهيز )4( ماليني عبوة مياه زمزم من مختلف األحجام. 

جوالت تفقدية
الكرمي في املشاعر  أرقام( خبر وأرقام جولة سموه  أبرز )احلج في  كما 

أن  أوضحت  والتي  1437/11/26هــــ،  بتاريخ  جرت  والتي  املقدسة، 

وأن  صحيًا،  مركزًا  و)128(  مستشفيات   )8( هيأت  قد  الصحة  وزارة 

احتياجات  ليلبي  للغذاء  مشروعًا  قدمت  املكرمة  مكة  منطقة  تطوير  هيئة 

)700( ألف حاج. وعقب تفقد سموه ملجمع صاالت احلج والعمرة مبطار 

امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي متت بتاريخ 1437/11/30هـ، كشف 

املسؤولني األرقام التالية عن هذا املجمع:

• املساحة: 510 آالف متر مربع.
• صاالت مبنى احلجاج الشرقي: املساحة: 90 ألف متر مربع.

• املنطقة املكشوفة “البالزا”: املساحة: 160 ألف متر مربع
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• منطقة للمطاعم واخلدمات التجارية:
• املساحة: 9418 مترًا مربعًا.

• مواقف الطائرات: 26
• اجلسور املتحركة: 10

• بوابات السفر: 18
• صاالت لسفر احلجاج واملعتمرين: 14

• كاونترات اجلوازات: 143
• كاونترات للجنة احلصر: 120

• كاونترات ملكتب الوكالء املوحد: 224
• كاونترات للسفر: 254

• طول سيور احلقائب: 1180 مترًا
• غرف فندقية: 123

• مناطق انتظار احلجاج بالبالزا: 20
• مصليات: 40

• مجمعات لدورات املياه: 32
وجاء في )احلج في أرقام( أن من خدمات شركة املياه الوطنية التي وقف 

دورة  ألف   70 شاملة  مياه  دورة  مجمع   3,300 نحو  عدد  سموه،  عليها 

مبكة  مكعب،  متر  مليون   18 نحو  توزيع  مع  املقدسة،  املشاعر  في  مياه 

املكرمة واملشاعر املقدسة خالل موسم احلج، وتأمني املياه بكميات تصل 

لنحو 180 ألف متر مكعب يوميًا من محطة التحلية في الشعيبة )1- 2(، 

إضافة إلى 460 ألف متر مكعب من محطة الشعيبة )3(، عالوة على كمية 

أخرى تقدر بـ )2,000( متر مكعب يوميًا من مشروع مياه وادي ملكان 

ملكة  كمية  بإجمالي  املكي،  للحرم  التابعة  املياه  دورات  لتغذية  املخصصة 

املكرمة واملشاعر بنحو 650.000 م3 يوميًا، إلى جانب االستعانة باخلزن 

اإلستراتيجي للمياه في املشاعر املقّدسة الذي تتجاوز طاقته االستيعابية 

مليونني و400 ألف متر مكعب.

أنشطة “الحج والعمرة”
الصحفي،  امللف  هذا  أبرز  والعمرة،  احلج  وزارة  بأنشطة  يختص  وفيما 

استقبال وزارة احلج والعمرة بتاريخ 1437/11/1هـ طالئع حجاج بيت 

الدولي  عبدالعزيز  امللك  مطار  عبر  عام 1437هـ  ملوسم حج  احلرام  الله 

بجدة، وعددهم 800 حاج، قادمني من باكستان وبنجالديش، وكذلك توقع 

املدير العام ملطار املؤسس وصول نحو 850 ألف حاج عبر املطار، منوهًا 

بوجود أكثر من 27 جهة حكومية وخاصة لراحة ضيوف الرحمن، وإعالن 

حاج  ألف   60 وصول  بجدة،  التركية  بالقنصلية  الدينية  الشؤون  ملحق 

تركي، وبحث رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول 

العربية باإلنابة مع رئيس مكتب شؤون حجاج ليبيا خدمات 5600 حاج 

الدورات  في  الصحة،  وزارة  من  مرشح   200 من  أكثر  ومشاركة  ليبي، 

التدريبية استعدادًا ملوسم احلج.

وأشار امللف إلى تأكيدات املدير العام لفرع وزارة احلج والعمرة مبنطقة 

املدينة املنورة، بتاريخ 1437/11/2هـ، بأن الطاقة االستيعابية التي مت 

اخلارج  اإللكتروني حلجاج  املسار  في  احلج  وزارة  بوابة  عبر  تسجيلها 

الذين  الزوار  عدد  وأن  املنورة،  باملدينة  فندقيًا  سريرًا   318,639 تضم 

ستحتضنهم املنطقة خالل أعمال موسمي احلج األول والثاني يقدر بنسبة 

97% من إجمالي ضيوف الرحمن القادمني إلى األراضي املقدسة، وأنه 

من املتوقع استقبال نحو 750 ألف حاج خالل املوسم األول، باإلضافة إلى 
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رصد اجتماعات لجنة الحج المركزية 
الستعراض خطط الجهات ذات العالقة بخدمة 
الحجاج واستعداداتها وجاهزيتها لموسم الحج



استقبال 700 ألف حاج خالل موسم ما بعد احلج.

وُنشر فيه خبر عن إعالن املشرف على العالقات العامة واإلعالم في وزارة 

احلج والعمرة بتاريخ 1437/11/4هـ، أن نحو 100 ألف مواطن ومقيم، 

املسار  عبر  العام،  هذا  حج  موسم  في  تسجيلهم  أمتوا  اجلنسني،  من 

اإللكتروني حلجاج الداخل في بوابة الوزارة على شبكة “اإلنترنت”، وذلك 

البوابة )1( مليون زائر  خالل الـ72 ساعة، فيما استقبلت خدماتها عبر 

خالل الفترة نفسها. 

احلج  شؤون  مدير  كشف  نفسه،  التاريخ  وفي  أنه  امللف  هذا  في  وجاء 

والعمرة مبطار امللك عبدالعزيز الدولي، بجدة، املشرف على صاالت احلج 

كل ساعة، خالل  استقبال 4300 حاج  عن  احلج،  والعمرة خالل موسم 

فترة الذروة التي تبدأ في الـ20 من شهر ذي القعدة احلالي، وذلك عبر 13 

صالة مت تخصيصها الستقبال احلجاج، هذا العام، وأن إنهاء إجراءات 

وصول احلجاج تستغرق ما بني 30 إلى 45 دقيقة، منذ حلظة الوصول، 

وحتى يستقبل احلاج احلافلة مغادرا املطار، وأن إدارة املطار خصصت 

للمغادرة،  واحدة  وصالة  لالستقبال،  صالة   13 العام  هذا  احلج  ملوسم 

انتهاء املناسك  الـ14 ملغادرة احلجاج، فور  فيما سيتم تشغيل الصاالت 

)تخصيص 14  في:  تتمثل  باألرقام  املؤسس  وأن جهود مطار  مباشرة، 

صالة لالستقبال واملغادرة، واستقبال 3000 حاج في الساعة الواحد في 

واستقبال  الواحدة،  الساعة  خالل  حاج   3600 ومغادرة  العادية،  األيام 

4300 حاج خالل الساعة الواحدة في اوقات الذروة من 30 الى 40 دقيقة 

إلنهاء إجراءات احلجاج(. 

وأيضًا خبر انطالق فعاليات ندوة احلج الكبرى في الثالث من شهر ذي 

أنحاء  من  ومفكر  عالم   200 بحضور  أيام،   )3( تستمر  والتي  احلجة، 

العالم اإلسالمي، وأيضًا خبر حتديد الوزارة 12 ساعة يحظر فيها خروج 

اجلمرات،  لرمي  الثالثة  األيام  خالل  مخيماتهم  من  النظاميني  احلجاج 

الطوافة  مؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  الزحام،  ومنع  سالمتهم،  لضمان 

 -  6 العاشر:  )اليوم  هي:  احلظر  أوقات  وأن  الداخل  حجاج  وشركات 

10:30 صباحًا، واليوم احلادي عشر: 2 - 4 مساًء، واليوم الثاني عشر: 

10:30 - 2 ظهرًا(، وأن الطاقة االستيعابية جلسر اجلمرات تبلغ )300( 

الساعة جلدولة  في  ألف حاج   150( إلى:  مقسمة  كل ساعة،  ألف حاج 

احلجاج النظاميني، و150 ألف حاج في الساعة خلدمة احلاالت الطارئة 

والتحركات العامة(.

معلومات رقمية
املستشار  إعالن  أيضًا،  أرقام(  في  )احلج  الصحفي:  امللف  هذا  وأبرز 

املتحدث باسم الوزارة، أن عدد املتخلفني من عمرة هذا العام قد تقلص 

مبا ال يزيد عن 7 آالف متخلف، معظمهم من كبار السن واملرضى الذين 

ماليني   6 إجمالي  من  مجانًا،  احلكومية  املستشفيات  في  العالج  يتلقون 

معتمر غادروا إلى بلدانهم بعد أداء املناسك، وأضاف أن الوزارة قدمت 

طيلة )9( أشهر مضت أكثر من 43 ألف خدمة على مدار الساعة وفق 

أحدث األنظمة اآللية والتقنية عالية اجلودة واألداء.

وكذلك بعض األرقام عن خيام مشعر منى، والتي تعد من أكبر مشروعات 

اململكة في املشاعر املقدسة خلدمة وراحة احلجاج، ومنها: )مبساحة 1,5 

أبعاد اخليمة  وتبلغ  مليون حاج،  مليون متر مربع، وتستوعب نحو 1.6 

النمطية 8 × 8 أمتار، كما استخدمت أْيًضا خيام مبقاسات تتراوح ما بني 

6 × 8 و12 × 8 أمتار، وإجمالي طول شبكة إطفاء احلريق 100 كيلومتر 

تتراوح ما بني 250 مليمتًرا و700 مليمتر، تضم  بأقطار  املواسير،  من 

نوه برفع الطاقة االستيعابية للمطاف إلى 
)107,000( طائف وزيادة أعداد دورات المياه 

والمواضئ ليصبح عددها )16,300( 
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للمياه  800 محبس و740 فوهة للحريق، وتضم شبكة تكييف وخراطيم 

داخل املخيمات، وصناديق يحتوي كل منها على خرطوم بطول 30 مترًا، 

مع طفايات للحريق موزعة باملمرات، وتشتمل اخليام على طفايات للحريق 

بوزن 6 كيلو جرامات مبعدل طفاية لكل مخيم(.

وكذلك نوه امللف بتوضيح مستشار وزارة احلج والعمرة املتحدث الرسمي 

أن هناك 4,300 مسكن جاهز ومرخص في املشاعر الستقبال احلجاج 

مت الكشف عليها، فضاًل عن )5( آالف حافلة انتقلت إلى مساكن احلجاج 

جاهزة لنقل ضيوف الرحمن.

ونشر )احلج في أرقام(، إنقاذ وزارة احلج والعمرة بتاريخ 1437/12/13هـ 

مناطق  جميع  من  وهمية  حمالت  رسوم  قيمة  ريال،  مليار  نصف  لنحو 

حاج،   48,400 مقداره  ما  فيها  ط  تورَّ حملة   54 إجمالي  بعدد  اململكة، 

وضبط أكثر من 256 ألف مخالف ال يحملون تصاريح للحجِّ عبر 21 منفذ 

مة، وحجز أكثر من 100 ألف مركبة  ة املكرَّ “منع” منتشرة على حدود مكَّ
صها أصحابها لنقل مخالفني. خصَّ

وكذلك خبر تشديد الوزارة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي 

إلى   40 بنسبة  واإلناث  الذكور  عدد  توزع  أن  املخيمات  لها  ستخصص 

60%، وأن املخيمات التي مت تخصيصها هي:

• املخيم رقم )2002 و2007( في فئة ب 
• مخيمات )3003( في فئة ج 

• مخيمات )من 4043 إلى 4047( في فئة د،أ
• املخيمات )5041 و5137 و5131 و5135 و5136 و 512(.

وجاء فيه: أنه في الثامن من شهر ذي القعدة، أعلنت وزارة احلج والعمرة 

وصول 129,442 حاجًا حتى تاريخه، منهم 44,526 حاجًا عبر مطار امللك 

عبدالعزيز بجدة، و84,833 حاجًا عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 

باملدينة املنورة، وأنه من املتوقع قدوم نحو 1438 رحلة حج، بزيادة بنسبة 

4% عن موسم احلج املاضي، والتي قدم على منت رحالتها نحو 550 ألف 

حاج إلى املدينة املنورة، وأن احلركة التشغيلية للمطار تبدأ في التصاعد 

املتمثلة في 37 شركة طيران محلية  الدولية  الرحالت  تدريجيًا الستقبال 

بنحو 99 رحلة،  العقدة  أعلى مستوياتها في 15 ذي  إلى  لتصل  وعاملية 

وتعود الرحالت إلى االنخفاض تدريجيًا حتى اليوم الرابع من شهر ذي 

احلجة بنحو 43 رحلة طيران.

ميناء  إلى  الوزارة عن وصول 1,030حاجًا سودانيًا  وكذلك إعالن 

بتاريخ 1437/11/15هـ، وذلك كأول فوج حجاج  جدة اإلسالمي 

من السودان.

ونشر )احلج في أرقام( كذلك، خبر حتديد وزارة احلج والعمرة لضوابط 

تعيني فريق ملراقبة بوابات مجموعات اخلدمة امليدانية خالل الفترة من 

10 - 13 ذي احلجة، بحيث يعني أعضاء التفويج مبجموعات اخلدمة مع 

إضافة مساعد للمجموعات الكبيرة التي يتجاوز عدد حجاجها 2,500 

حاج، ومطالبة الوزارة بتكليف عضو تفويج واحد لكل مخيم عدد حجاجه 

أقل من 2,500 وعددها 813 مخيمًا، في حني يكلف مراقبون لكل مخيم 

عدد حجاجه أكثر من 2,500 حاج وعددها 249 مخيمًا، ويكلف مراقب 

واحد ملؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل التي يقل عدد حجاجها 

عن 1,500 وعددها 270 مخيمًا، مع تقسيم فريق العمل الرقابي إلى 

)حجاج  واملجموعات:  املخيمات  عدد  بأن  علمًا  إشرافية،  مناطق   10

 200 الداخل:  وحجاج  مخيمًا،   1062 وعدد  مجموعة،   624 اخلارج: 

شركة ومؤسسة، وعدد 277 مخيمًا(.

كما جاء في هذا اإلصدار الرقمي إعالن الوزارة عن توقيع محاضر “اتفاقية 

مع أكثر من 75 دولة من دول العالم العربي واإلسالمي، كذلك دول  حج” 

األقليات اإلسالمية، وأن أعداد الوفود الرسمية بلغت أكثر من 54 دولة وفدت 

إلى اململكة، وعدد اجلنسيات املسجلة ملوسم حج هذا العام بلغ أكثر من 160 

جنسية من جميع دول العالم، وأنه بتاريخ 1437/12/14هـ، بدأت وزارة 

احلج والعمرة باملدينة املنورة بالتعاون مع املؤسسة األهلية لألدالء، في تنفيذ 

خطة موسم احلج الثاني حيث من املتوقع أن تصل عدد احلافالت في هذا 

التاريخ أكثر من 300 حافلة وكل حافلة بداخلها 50 حاجًا.

غادروا خالل  اخلارج  من حجاج  نحو %58  أن  الصحفي  امللف  ونشر 

أيام  انتهاء  منذ  وذلك  املغادرة،  موسم  بداية  من  األولى  الـ10  األيام 

التشريق يوم 15 سبتمبر حلجاج الداخل الذين غادروا إلى مدنهم داخل 

اململكة، وأن مغادرة حجاج دول اخلليج بدأت في 16 سبتمبر، وحتديد 

مغادرة حجاج اخلارج من 17 سبتمبر، وأن إجمالي املغادرين من بداية 

موسم املغادرة حلجاج اخلارج، يبلغ أكثر من 581,274 حاجًا عبر مطار 

امللك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعدد 125,664 حاجًا عبر مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز الدولي باملدينة املنورة، و9,748 حاجًا عبر ميناء جدة 

اإلسالمي، ومبجموع 779,843 حاجًا، أي ما يعادل 58% من إجمالي 

املنافذ  كافة  من  حاجًا   1,325,725 إلى  وصلوا  الذين  اخلارج  حجيج 

اجلوية والبحرية والبرية.

فعاليات “الهيئة التنسيقية”
وتضمن هذا امللف أن مؤسسات الطوافة األهلية واملؤسسة األهلية لألدالء 
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من أهم موضوعات الملف الصحفي: 
)القيادة وشؤون الحج وفعاليات وزارة الحج 

والعمرة وفعاليات الهيئة التنسيقية( 



ومكتب الوكالء املوحد قد وزعوا – وحتى الثاني من شهر ذي احلجة - أكثر 

السجادات  شملت  الرحمن،  ضيوف  على  هدية  املليون  ونصف  مليون  من 

واملسابح واملصاحف والتمور، يضاف إليها الشمسيات.

تركيا  حجاج  ملطوفي  األهلية  املؤسسة  أن  أرق��ام(،  في  )احلج  وأوضح 

ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، قامت في هذا العام، بخدمة نحو 183 

ألف حاج،  قدموا من )80( دولة، وذلك من خالل  )43( مكتبًا للخدمات 

امليدانية، منهم 72 ألفًا من تركيا، يخدمهم 15 مكتبًا و)9( بعثات و)6( 

شركات، ومتثل حصة أميركا 13 ألف حاج، وأستراليا 5 آالف، وكندا 3 

آالف، وبريطانيا 17 ألفًا، وفرنسا 4 آالف، أما روسيا فيبلغ عدد حجاجها 

نحو 16 ألف حاج، ومن طاجكيستان )6( آالف، و)9( آالف من األوزبك، 

و)4( آالف من قيرقستان، و)4( آالف من كازاخستان، فيما يتراوح عدد 

حجاج تركمناستان ما بني  188 و600 حاج، اعتذار بعض دول أوروبا 

ألبانيا  من  حضرت  حيث  الرسمية،  حصصها  كامل  قدوم  عن  الشرقية 

أعداد بسيطة ال تتجاوز املئات بعد أن كانت أعدادهم تصل أللفي حاج، 

ومن أذربيجان )1,050( حاجًا من أصل )4,500( حاج كانوا يحضرون 

سنويًا، وقامت املؤسسة في هذا العام - وألول مرة - بإنشاء خيام أملانية 

الصنع وذات مواصفات عالية في مقار سكن احلجاج األتراك في عرفات، 

بتكلفة تزيد عن 40 مليون ريال.

ومن األرقام اإلحصائية، أبرز امللف الصحفي أن مكتب الزمازمة املوحد،  

قد قام باس�تقبال احلاج مبركزي التوجيه بعبوة من ماء زمزم املبرد سعة 

330 مل، وأن كميات ماء زمزم التي وزعها املكتب خالل الفترة من غرة 

شهر ذي القعدة املنصرم وحتى تاريخ 1437/12/3ه�، على حجاج بيت 

الله احلرام عبر مكاتب مجموعات اخلدمات امليدانية التابعة للمكتب مبكة 

املكرمة، قد بلغت 6,152,300 لتر، إلى جانب توزيع 307,615 عبوة سعة 

20 لترًا، كما وزع 375,850 عبوة سعة 20 لترًا على ضيوف الرحمن 

خالل الفترة نفسها، وذلك مبركزي التوجيه بطريقي مكة املكرمة - جدة 

السريع ومكة املكرمة – املدينة املنورة، باإلضافة إلى توزيع 1,138,393 

عبوة سعة كل عبوة 330 مليلتر، وأن مصنع التعبئة اآللية ملاء زمزم التابع 

إنتاج  يقام على مساحة 10 آالف متر مربع، ويتكون من خطي  للمكتب 

وتعبئة عبوات سعة 20 لترًا، بطاقة إنتاجية تقدر ب� 2000 عبوة في الساعة 

لكل خط ومنطقة تخزين وخدمات ومرافق، وفق أعلى املواصفات الفنية. 

وأبرز )احلج في أرقام( أن عدد 140 مطوفًا، وابن مطوف، في املؤسسة 

األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب آسيا قد خضعوا الختبارات قياس 

“هاسب”،  نظام  وذلك ضمن  للحجاج،  اإلعاشة  خدمات  تقدمي  كفاءة 

جلودة وسالمة الغذاء، وأن عدد 37 مراقبًا ومشرفًا قد اجتازوا املقابالت 

اجلمرات،  ملنشأة  احلجاج  تفويج  عمليات  على  لتعيينهم  الشخصية 

مت  كما  مراقبًا،  و25  مشرفًا   12 الختيار  شخصية  مقابالت  وأجرت 

إلى 12 منطقة، ومت منح عدد 200 مطوف من  “منى”  توزيع مشعر 

مطوفي املؤسسة رخصة للتطويف باحلرم املكي الشريف. وأن املؤسسة 

 118 على  عرفات  مشعر  في  مربع  متر  ألف  و897  مليونًا  وزعت  قد 

مكتب خدمة ميدانية تابعة لها، استعدادًا لتجهيزها الستقبال احلجاج، 

مؤكدة أن تخصيص املواقع يستند إلى معطيات منها، املشمولون بخدمة 

القطار، حيث يخدمهم 48 مكتب خدمة ميدانية، ومن ينقلون باحلافالت 

يخدمهم 70 مكتبًا. 

فعاليات متعددة
وُنشر في هذا امللف الصحفي، خبر اعتماد معالي وزير احلج والعمرة، 

التشغيلية ملؤسسة مطوفي  بننت، اخلطة  الدكتور محمد صالح بن طاهر 

جلان  أن  بينت  والتي  احلج،  ملوسم  العربية  غير  اإلفريقية  الدول  حجاج 

املتابعة واملساندة باملؤسسة أسند إليها في هذا العام: )متابعة مؤشرات 

أداء اخلطة التشغيلية وفي مقدمتها أمتتة التفويج للمساكن بنسبة %90، 

وتوزيع 600 ألف مطوية عن السالمة والصحة العامة والتفويج إلى منشأة 

اجلمرات، وزيارات متابعة ورصد ملجموعات اخلدمة امليدانية خالل 5 أيام، 

وزيارات يومية لرصد املالحظات على املساكن احلجاج - تقدمي 120 لقاًء 

تقوم  املؤسسة  أن  وبني  لقاءات(.    3 بواقع   املخيمات مبنى  في  توعويًا 

بخدمة نحو 172 ألفًا من احلجاج، وذلك بواسطة 5 آالف كادر بشري، 

وأن املساحة املخصصة لها مبشعر منى تبلغ، 312 ألف متر مربع، وتضم 

16 ألفًا و527 خيمة، وقد وثقت - حتى يوم التاسع والعشرين من ذي 

القعدة - عدد 898 عقدًا إلسكان حجاجها عبر البوابة املوحدة واملسار 

اإللكتروني لوزارة احلج، وسخرت 38 كادرًا بشريًا للقيام مبهامها وأداء 

دورها في هذا العام، وقامت بتفويج 11,458 من حجاجها إلى املسجد 

وسائل  ووفرت  القعدة.  ذي  من  الثامن  في  وصولهم  تتابع  منذ  احلرام 

واإلجنليزية  العربية  منها  احلجاج  بلغات  وتوضيحية  وتوعوية  إرشادية 

والفرنسية والهوساوية، متثلت في عدد 50 ألف بروشور و20 ألف مطوية 

 350 جانب  إلى  إرشادية  لوحة   500 إلى  باإلضافة  بوسترًا،  و3,250 

مرشدًا يرتدون زيًا موحدًا، وكذلك توفير 50 جهاز استقبال )رسيفر( لنقل 

تعليمات التفويج والبرامج التوعوية واإلرشادية للحجاج داخل مخيماتهم، 

ومكبرات للصوت متحركة بلغ عددها 15 مكبًرا لعملية توجيه احلجاج من 

مزلفة إلى مخيماتهم مبنى، وكذلك توجيههم من مقار مخيماتهم مبشعر 

أبرز )الحج في أرقام( خبر جولة سمو  أمير 
مكة المكرمة في المشاعر المقدسة وأخبار 

وأنشطة وزارة الحج والعمرة وفعالياتها
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الضوئية  اإلشــارات  استخدام  خالل  من  احملــددة،  املسارات  إلى  منى 

املتحركة، مع إعداد كوادر جلنة التفويج البالغ عددهم 32 عنصًرا، إلى 

جانب 50 مرشًدا مبكاتب اخلدمة امليدانية.

األهلية  املؤسسة  إدارة  مجلس  ترشيح  خبر  أرقام(،  في  )احلج  وأبرز 

في  للعمل  مطوفة   49 لعدد  آسيا،  شرق  جنوب  دول  حجاج  ملطوفي 

اللجنة النسائية التابعة للمؤسسة، علمًا بأن  هذه اللجنة النسائية تضم 

حتت مظلتها عدة جلان فرعية منها: )اللجنة امليدانية، واللجنة الثقافية، 

وجلنة القوافل الصحية، واللجنة التنسيقية واإلعالمية، وجلنة املشتريات 

وتغليف الهدايا(، وأن املؤسسة قد أمنت عدد 5,000 وحدة من مراوح 

في  لها  التابعة  امليدانية  اخلدمات  مجموعات  على  لتوزيعها  املاء  رذاذ 

املشاعر املقدسة. 

وجاء في هذا امللف الصحفي التوثيقي، أن املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة 

القعدة من عام 1437هـ، األعمال  املنورة، قد أطلقت في غرة شهر ذي 

امليدانية لـ 56 مرفقًا تابعًا للمؤسسة، وهي عدد 11 قطاعًا، و56 مرفقًا 

تابعًا للمؤسسة - ما بني وحدة وقطاع ومركز ومكتب وإدارة -، وهي: 

جلان،  و8  إدارة،  و12  مساندًا،  مكتبًا  و16  ميداني،  خدمة  مكتب   17(

ألكثر  جاذبة  عمل  بيئة  توفير  من  بالتأكد  وقامت  استقبال(،  مراكز  و3 

كما  خدمة،  موقع   )32( وجتهيز  وموسمي،  دائم  موظف   )2,600( من 

شملت التجهيزات )104( سيارات، وأكثر من )150( نقطة نت، و)220( 

شريحة نت واتصال، باإلضافة إلى )220( جهاز ال سلكي، و)90( محطة 

عقدًا  لـ )10,092(  التصديق  بتاريخ 1437/11/12هـــ، مت  وأنه  ثابتة. 

للتأكد  لـ)584( فندقًا ودور سكنية مصرحة، وتنفيذ )851( زيارة  تابعة 

برنامج  يباشرها  التي  النواقص  وتسجيل  احلجاج  مساكن  جاهزية  من 

عمل وحدة تأمني النواقص، وبتاريخ 1437/11/7هـ، وصلت إلى املدينة 

املنورة أولى رحالت حجاج إندونيسيا، ضمت )445( حاًجا من )180( 

ألف حاج إندونيسي يتوقع وصولهم للمدينة املنورة في هذا العام مقسمني 

على موسمني: ما قبل احلج، وما بعده، وبتاريخ 1437/11/17هـ، وصل 

عدد احلجاج القادمني إلى املدينة املنورة 31,050 حاجًا وفق إحصائية 

املؤسسة، ليصبح عدد احلجاج الواصلني 303,900 حاج، منهم 22855 

حاجًا قدموا عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، و8078 

حاجًا عن طريق محطة الهجرة، و117 برًا، فيما غادر إلى مكة املكرمة 

108325 حاجًا.

وفي اخلامس عشر من شهر ذي احلجة، أعلنت املؤسسة جناح املوسم 

األول )موسم ما قبل احلج( واستعدادها للموسم الثاني، وأن عدد احلجاج 

بلغ  العام  املوسم األول من حج هذا  املنورة خالل  للمدينة  الذين وصلوا 

)716,285( حاًجا منهم )546,516( حاًجا وصلوا عن طريق مطار األمير 

الهجرة،  محطة  طريق  عن  و)141,781(  الدولي،  عبدالعزيز  بن  محمد 

استقبال  املتوقع  ومن  البر،  حاًجا مبحطة   )27,988( استقبال  مت  فيما 

اإلنسانية  اخلدمات  قطاع  وقام  الثاني،  املوسم  خالل  حاجًا   522,126

باملؤسسة مبتابعة حاالت احلجاج املنومني باملستشفيات، وإنهاء إجراءات 

)88( حاًجا ممن توفاهم الله في املدينة، كما مت إرشاد )5,436( حاًجا 

زيارة   )2,154( بتنفيذ  الطوارئ  قطاع  وقام  التائهني،  احلجاج  مبراكز 

للدور السكنية، وبلغ عدد عقود اإلسكان املدخلة بنظام العقد اإللكتروني 

الثالث  وحتى  بأنه  علمًا  عقًدا،   )11,035( املؤسسة  قبل  من  واملصدقة 

والعمرة عقود 1,243,382 حاجًا،  وزارة احلج  من ذي احلجة، صدقت 

واعتمدت 10,931 عقدًا إلكترونيًا من خالل املؤسسة، منهم 5,342 عقدًا 

للموسم الثاني. 

أنشطة المؤسسات
الدول  ملطوفي حجاج  األهلية  املؤسسة  أن  الصحفي  امللف  هذا  وأوضح 

العربية تخدم في موسم حج عام 1437هـ، نحو 280 ألف حاج، ، قادمني 

من 19 دولة عربية، بواسطة نحو 1,500  مطوف ومطوفة، عبر 121 مكتب 

خدمة ميدانية، وأنه قد مت توظيف نحو 4,000 موظف موسمي خالل فترة 

احلج، علمًا بأن املخيمات املخصصة حلجاج املؤسسة مبشعر منى يبلغ 

مساحتها نحو 400 الف متر مربع، وتستوعب نحو 280 ألف حاج، بينما 

بلغ عدد املطوفني املشاركني في برنامج “الطواف املركزي” في املؤسسة 

90 مطوفًا، يتم تقسيمهم إلى )3( ورديات كل وردية تعمل ملدة 8 ساعات 

ويوجد فيها 30 مطوفًا، وتتكون كل مجموعة من مدير مركز وموظف إداري 
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رصد أخبار مؤسسات أرباب الطوائف وتتبع 
فعاليات الجهات ذات العالقة وتوثيق أرقامها 

وأُختتم بمقاالت لبعض الُكتَّاب



و30 مطوفًا و3 مراقبني، ويقوم هذا البرنامج بخدمة نحو 750 ألف حاج، 

ويقوم املطوف خالل الوردية الواحدة بالتطويف لـ)3( مرات، ومبعدل 300 

حاج يوميًا، وشارك أكثر من 40 مطوفًا من رؤساء ونواب مجموعات اخلدمة 

بالتطويف املركزي، الذي نظمته  التعريفي  اللقاء  امليدانية باملؤسسة، في 

املؤسسة ملطوفيها، وأن 60 حاجًا ليبيا من ذوي االحتياجات اخلاصة ممن 

أصيبوا نتيجة احلرب في بالدهم، مع 120 حاجًا من مرافقيهم، يؤدون 

مناسك احلج هذا العام في ضيافة املؤسسة، وخبر إطالق املؤسسة الرقم 

املوحد 920003503 خلدمة حجاجها ومطوفيها، ومشاركة عدد 37 وحدة 

كشفية بواقع 600 كشاف يرافقهم 44 قائدًا كشفيًا مع املؤسسة ملساندة 

موقعًا   121 من  وإيابًا  ذهابًا  اجلمرات  إلى  املكاتب  من  احلجاج  تفويج 

موزعة في مشعر منى. وخبر عن كشف املؤسسة عن وصول نحو 20 ألف 

حاج عربي عبر تأشيرة: )حج املجاملة(، وأن عدد احلجاج الذين قدموا 

من دول شمال اجلزيرة العربية، التي تضم دول لبنان وسورية والعراق 

واألردن وفلسطني بهذه التأشيرة بلغ نحو 4600 حاج، من بينهم 1200 

من العراق، و3400 من األردن، ومن لبنان نحو 1200 حاج، وتعد )حج 

والقنصليات  السعودية  السفارات  من  صادرة  رسمية  تأشيرة  املجاملة( 

في اخلارج للراغبني في احلج؛ بهدف التسهيل على املسلمني في عدد من 

البلدان ألداء املناسك.

للحجاج  الناقلة  احلافالت  إرشاد  مكتب  أن  أرقام(  في  )احلج  في  ونشر 

قد جند أكثر من 2,000 موظف، من إداريني ومرشدين، ومت توفير أكثر 

وحتى التاسع  من 800 جهاز لوحي للمرشدين، وأن املكتب قد قام  – 

بإرشاد وتوجيه 23,159 حافلة، نقلت أكثر من   – من شهر ذي احلجة 

مليون حاج إلى مساكنهم مبكة املكرمة واملدينة املنورة، واستقبل املكتب 

في مكة املكرمة 10 آالف حافلة و500 ألف حاج، باإلضافة إلى استقبال 

12 ألف حافلة و600 ألف حاج في املدينة املنورة، وجميعهم مت إرشادهم 

وإيصالهم إلى مقار سكنهم ضمن اخلطط امليدانية املعدة ملوسم حج عام 

1437هـ. وضمن خطته التشغيلية ملوسم ما بعد احلج، قام بتوجيه وإرشاد 

10,014 حافلة، وذلك مبشاركة قواه العاملة التي تزيد عن 950 مرشًدا 

واالستعداد الستقبال على ما يربو 650 ألف حاج.

وبني امللف أن عدد 23 شركة نقل من شركات النقل العام الواقعة حتت 

مقعًدا موزعة  قد جهزت عدد 719,400  للسيارات،  العامة  النقابة  مظلة 

على منت أكثر من 17 ألف حافلة، وذلك لنقل 1,330 مليون حاج، بني مكة 

واملشاعر املقدسة، وأنه قد أعدت خطتها التشغيلية ملوسم حج 1437هـ، 

من خالل حافالت مجهزة ومهيأة فنيًا وإداريًا، من بينها 1,106 حافالت 

حديثة بقيمة تقريبية تصل إلى 380 مليون ريال، لنقل أكثر من 6,4 مليون 

حاج من خالل 162 ألف رحلة بني مطارات القدوم ومكة املكرمة واملدينة 

منذ  حاج  مليون   1,330 نقل  وليتم  املقدسة،  املشاعر  مدن  وفي  املنورة 

القدوم وقبل يوم التروية، ونقل 183 ألف حاج بنظام الرحالت الترددية 

ملؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، و218 ألف حاج ملؤسسة 

الدول  ألف حاج ملؤسسة حجاج  آسيا، و142  دول جنوب شرق  حجاج 

اإلفريقية غير العربية، مع تخفيض عدد احلافالت العاملة في نقل احلجاج 

بنسبة 33% تقريبًا.

الجهات ذات العالقة
هذا باإلضافة إلى نشر أخبار وأرقام كثير من اجلهات ذات العالقة بأعمال 

موسم حج العام املاضي )1437هـ(، ومنها: )وزارات الشؤون اإلسالمية 

مشروع  وإدارة  والدفاع،  والنقل،  واملالية،  والصحة،  واإلرشاد،  والدعوة 

العامة،  االستثمارات  لصندوق  التابع  منى  مبخيمات  احلجاج  إسكان 

والرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، ومشروع امللك 

والنهي  باملعروف  األمر  لهيئة  العامة  والرئاسة  زمزم،  ماء  لسقيا  عبدالله 

ومعهد  اإلسالمي،  العالم  ورابطة  املقدسة،  العاصمة  وأمانة  املنكر،  عن 

خادم احلرمني الشريفني ألبحاث احلج والعمرة بجامعة أم القرى، واملديرية 

األمير  ومطار  بجدة،  الدولي  عبدالعزيز  امللك  ومطار  للجوازات،  العامة 

للتنميـة،  اإلسـالمي  والبنك  املنورة،  باملدينة  الدولي  عبدالعزيز  بن  محمد 

وبرنامج ضيوف خادم احلرمني الشريفني للحج، واخلطوط اجلوية العربية 

هذا  وغيرها،  األحمر(،  الهالل  وهيئة  اإلسالمي،  جدة  وميناء  السعودية، 

باإلضافة إلى مقاالت عدد من الُكتَّاب، والتي ُنشرت في الصحف الورقية 

واإللكترونية، خالل موسم حج العام املاضي )1437هـ(. 

ضمت صفحاته خبر تحديد الوزارة ألوقات يحظر 
فيها خروج الحجاج النظاميين من مخيماتهم 

لرمي الجمرات لضمان سالمتهم
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عال�م كبي�ر ومفك�ر قدي�ر، متع�دد 

الجوان�ب، متن�وع المواه�ب، وه�و 

ثم�رة من ثم�ار البلد األمي�ن، يحاضر 

ف�ي قضاي�ا فقهية ش�ائكة فيجلي 

ويس�ري، ويناق�ش ف�ي نق�د قضايا 

وتج��دي�ده  األص��ول�ي  الفك���ر 

ف�ي  ويكت�ب  فيب��دع،  وتحلي��ل�ه 

البح�ث العلمي ومصادر الدراس�ات 

القرآنية والسنة النبوية فيستوفي.. 

إنه العالم الجليل صاحب المعالي 

الدكت�ور  األس�تاذ  الش��يخ  فضيل�ة 

ال�ذي  أبوس�ليمان،  عب��دالوه�اب 

جم�ع بي�ن الدراس�ة ف�ي الحلق�ات 

على العلماء والدراس�ة األكاديمية 

بي�ن  جم�ع  كم�ا  الجامع�ات،  ف�ي 

الرفي�ع،  والتواض�ع  الغزي�ر  العل�م 

فبلغت شهرته اآلفاق..

مكة المكرمة: الرفادة

حصد الجوائز ونال ثقة الدولة والعلماء

عبدالوهاب أبوسليمان.. 
قوة الحجة وبراعة االستنباط
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صدر له: "كتابة البحث 
العلمي ومصادر الدراسات 

العربية والتاريخية"

شخصية من الحرمين
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من أركان الفتيا المشهود لهم بالعلم الغزير

اجلامعي فكان له ذلك فصار أحد طلبة كلية الشريعة مبكة املكرمة، وتخرج 

فيها عام )1377هـ(، ثم سافر لبيروت ليحصد من اجلامعة األمريكية دبلوم 

التربيـــة للمعلمني عـــام )1382هـ(، وفي عام )1385هــــ( ابتعث إلى لندن 

ليختلف إلى جامعتها لينال منها درجة الدكتوراه عام )1370هـ( مع توصية 

بطباعة الرســـالة، كمـــا حصل على دبلوم القانون اإلجنليزي والدراســـات 

احلقوقيـــة. أما إذا تأملنا في مســـيرته العملية فنجـــده لم يخرج عن حقل 

التعليم والتدريس وأنعم بها من مهنة، التي كانت وما زالت خير مهنة تضيء 

فكـــر األجيال وتدفع عنهم شـــبح اجلهل وتبعث ملمتهنهـــا التقدير والتبجيل 

وترفع مكانته بني صفوف املجتمع، لذلك استهل حياته العملية معلمًا ملادتي 

الفقه والتفسير مبدرسة الزاهر مبكة املكرمة عام )1378هـ(.

ثم أصدر وزير املعارف أمره بنقله مدرســـًا مبدرسة العزيزية الثانوية مبكة 

املكرمة، وأخرج أثناء تدريســـه ملخصًا مدرســـيًا لكتاب "عبقرية الصديق" 

لألديب الكبير عباس العقاد، ومن هذه الثانوية عال شأنه وظهرت قدرته بني 

أقرانه، ما جعل وزير املعارف يصدر أمره اآلخر لينتقل معيدًا بكلية الشريعة 

معالي الشيخ الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان أحد أملع النجوم املتأللئة في 

علوم الشرع املطهر، فهو من أبرز فقهاء األمة في العصر احلديث، وهو من 

أركان الفتيا املشهود لهم بالعلم الغزير مع قوة احلجة وبراعة في االستنباط 

وسالمة العقيدة وتقبل اآلراء بروح الفقيه العصري.

ويعتبر أبوسليمان من أشـــهر العلماء املعاصرين الذين تناولوا تاريخ مكة 

وآثارها من منظور فقهي متجدد، إذ غاص في بحوثه ودراســـاته في آثار 

احلرم املكي، املسعى، باب السالم، مسجد البيعة، علماء احلجاز، وأدبائها، 

ووراقيها، ومكتبات مكة، وفق ورؤية فقهية وتأصيل علمي ال يجيده إال هو.

سيرة ومسيرة
أبصـــر أبو ســـليمان النور في مكة املكرمة مهبط الوحـــي وعلى مقربة من 

بيت الله احلرام عام 1356هـ /1937م، )شـــعب عامر(، وما أن بلغ ربيعه 

اخلامس حتى جترع كأس اليتم وذلك برحيل والده، فلم يتمتع بعطف األبوة 

وحنانها ولله في ذلك حكمة، بعد ذلك توجه - كغيره من أترابه - إلى حلقات 

العلم الشـــرعي باملســـجد احلرام وأنعم بها من حلقات، التي كانت تتحلق 

حول علماء األمة من رجاالت الفقه والتفســـير والتجويد والنحو واحلديث، 

فكانوا مصدر إشعاع معرفي ونور شرعي يرشد الساري ويهدي احليران، 

وألن هذا الفتى ينحدر من أسرة علمية نبغ فيها غير قليل في علوم الشرع 

والتربيـــة والتاريخ، ما جعله يقبل بنهم شـــديد لينهل من جمهرة من علماء 

املســـجد احلرام ويأخذ العلم الشـــرعي من أفاضلهم، إال أن أحدهم وهو 

العالم اجلليل الشيخ حسن مشـــاط قد استهوى فتانا وحظى على إعجابه 

ما جعل من الشاب عبدالوهاب أن يالزم الشيخ املشاط في دروسه العلمية 

حتى كان من مريديه، لكن هذا امليل لم يحد من طموح هذا الفتى، فالتحق 

بالتعليم االبتدائـــي وتخرج فيه عام )1369هـ(، ما جعله ينضم إلى املعهد 

العلمي الســـعودي ليتخرج فيه عام )1373هـ(، فأرتأى أن يواصل تعليمه 

عالم وباحث ومحقق ساهم في إثراء الحركة 
العلمية والثقافية



كتٌب منها: "فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة"، وله كذلك "البطاقات البنكية 

اإلقراضية"، وكتاب "املقاصد في املناسك"، وكتاب "توسعة املسعى.. عزمية 

ال رخصة"، وكتاب "فقه املعامالت املالية احلديثة".

أمـــا في ميـــدان مناهج البحـــث العلمي فقد صدر له كتـــاب "كتابة البحث 

العلمي ومصادر الدراســـات العربيـــة والتاريخية"، وكتـــاب "كتابة البحث 

العلمي ومصادر الدراســـات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة اإلسالمية"، 

وللشـــيخ عبدالوهاب أبو سليمان ولع واضح وغرام وشغف مبعشوقته مكة 

املكرمة، فأصـــدر جملة كتب عنها، ومنها: "العلمـــاء واألدباء الوراقون في 

احلجـــاز في القرن الرابع عشـــر الهجري"، و"احلرمان الشـــريفان وجامع 

الزيتونـــة"، و"األماكن املأثورة في مكة املكرمة"، و"مكتبة مكة املكرمة قدميًا 

وحديثًا"، ناهيك عن عدد كبير من األبحاث العلمية والفقهية والتاريخية التي 

نشـــرها في أكثـــر املجالت احملكمة، وغير ذلك من املقـــاالت الرصينة التي 

نشرها في الصحف احمللية.

ولفضيلة شـــيخنا أبو ســـليمان جهود علمية متنوعة ومشاركات اجتماعية 

متعددة فرضتها عليه مكانته العلمية السامقة، وحضوره املتواصل في أروقة 

اجلامعات، فقد رأس عددًا من اللجان العلمية التي تهدف إلى تطوير املناهج 

الشرعية األكادميية، كما زار العديد من اجلامعات العربية واإلسالمية ليعمل 

ويدرس مادتـــي أصول الفقه والفقه املقارن، وتدرج بها حتى أصبح عميدًا 

لهـــا عام )1391هـ(، وظل في الكلية التي حتولـــت بعد ذلك إلى جامعة أم 

القرى، وبقى فيها أســـتاذًا مرموقًا حتى أحيل إلى التقاعد عام )1412هـ(، 

وقـــد توجت هذه الرحلة العملية باختياره عضوًا بهيئة كبار العلماء باململكة 

العربية السعودية وذلك مبوجب أمر ملكي عام )1413هـ(، وحتى تاريخه.

خصال فريدة
واملتأمل لرحلة الشـــيخ أبو ســـليمان العلمية يلمس جملة من اخلصال التي 

انفرد بها وأضحت ميزة يتحلى بها، ومن أبرزها تبحره في العلم الشـــرعي 

مما يؤهله مكانة ســـامقة، وكذلك قوة فطنته وسرعة بديهته وحدة ذكائه، مع 

مداومة على القراءة واملطالعة ليســـتخرج كنوز الثقافة الشرعية ويستبط ما 

بني السطور، إلى جانب حسه النقدي وشجاعته في إبداء الرأي، فهو ميحص 

املسائل الفقهية بعقلية فذة وبصيرة ثاقبة، ومن أبرز صفاته محاربته اجلمود 

والتقليد، وكذلك كان لكتاباته قدرة عالية في صناعة الكالم واالسترسال فيه 

بأســـلوب فصيح وعبارات غاية في البالغة والبيـــان، فكأنه يغرف من معني 

عذب ال ينضب، ولن أكون مبالغًا إذا قلت إن تواضعه مع وقاره جعل كل من 

عرفـــه يكن له محبة وتقديرًا، لكونه بعيدًا عن العجب والزهو فحصد إعجاب 

الناس به وثقة العلماء والباحثني فيما يقدم من كتب وأبحاث.

والبد لشـــخصية كهذه أن يكون لها نتاج علمي باهر في التأليف والتحقيق 

ملا يســـتوعبه من علم غزير، لذلك جنده قد نوع فيما أصدر من تآليف، ففي 

الدراسات األصولية صدر له كتاب "الفكر األصولي"، وأيضًا كتاب "منهجية 

اإلمام الشافعي في الفقه وأصوله"، بينما أخرج في حقل الدراسات الفقهية 

من أشهر العلماء المعاصرين الذين تناولوا 
تاريخ مكة وآثارها من منظور فقهي متجدد
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بها كأستاذ زائر مثل جامعة هارفارد وجامعة ماليزيا وجامعة الشيخ زايد 

وجامعة مفيد وجامعة امللك خالد وزيارته لدار اإلفتاء بسلطنة عمان.

وال ريب أن شـــخصية كهذه حفظها الله، تسعى في طلبها امللتقيات الدينية 

واملؤمترات العلمية والندوات الفكرية واملنتديات اإلســـالمية، وهذا ما كان 

له، فما ينتهي من مشـــاركة علمية أو شـــرعية حتى يتلقى دعوة ملشـــاركة 

أخرى، ما جعله محط أنظار منظمي هذه الفعاليات.

وحصـــد معالي الدكتور الشـــيخ عبدالوهاب أبو ســـليمان على كوكبة من 

األوســـمة واجلوائز وكان مـــن أبرزها جائـــزة امللك فيصـــل العاملية عام 

)1435هـ(، كما كرمه امللك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – باختياره 

الشخصية الثقافية ملهرجان اجلنادرية، كما كرمته جامعة أم القرى وكذلك 

اثنينيـــة الشـــيخ عبداملقصود خوجـــة، وأيضًا نادي مكـــة املكرمة الثقافي 

األدبـــي، إضافة إلى حصـــول كتابه املهم "باب الســـالم ودور مكتباته في 

النهضة العلمية واألدبية احلديثة" على جائزة نادي الرياض األدبي".

• ولد يف شهر احملرم عام 1356هـ مبكة املكرمة.	
تلقى تعليمـــــــه االبتدائي بدار األيتام مبكـــــــة املكرمة، وتخرج 	•

عام 1369، ثم التحق باملعهد العلمي الســـــــعودي وتخرج منه 
عام 1373.

• واصــل تعليمه اجلامـعي بكلية الشـــــــريعة مبكـة املكرمة، وتخرج 	
فيها عام 1377. 

• تتلمذ على علماء احلرم املكي الشـــــــريف، والزم الشـــــــيخ حسن 	
محمد مشـــــــاط ســـــــبع ســـــــنوات، ودرس عليه يف منزله، وباحلرم 
الشريف: الفقه، وأصوله، واحلديث، وعلومه، ودرس عليه أيضًا 
علوم اللغة العربيـــــــة: النحو، والبالغـــــــة واملنطـق، مختصراتها 

ومطوالتها خالل مراحل الدراسة الثانوية واجلامعية. 
• بـــــــدأ حياته العمليـــــــة يف صفر عام 1378 مدرســـــــًا ملادتي: الفقه 	

والتفســـــــير مبدرسة الزاهر املتوســــــــطة، وقـد أعد يف هذه الفترة 
تفسـيرًا لألجزاء املقررة من تفسير القرآن. 

• انتدب لتدريس اللغة العربية وطرق تدريـس العلوم الشـــــــرعية 	
بالـــــــدورة الصيفية للمعلمني التي كانـــــــت تنظمها وزارة املعارف 

بالطائف.
• حصل علـــــــى دبلوم التربية للمعلمني مـــــــن اجلامعة األمريكية 	

ببيروت يف صيف عام 1382. 
• صـــــــدر أمـر وزيـــــــر املعارف بنقله مدرســـــــًا إلى املدرســـــــة العزيزية 	

ـــــــوم العربـية والدينية، وأخرج  الثـانويـــــــة مبكة، فدرس فيها العلـ
ـــــــاء هذه الفترة ملخصًا مدرســــــــيًا لكتـــــــاب عبقرية الصديق  أثنـ

لعباس محمود العقاد.
• أمر وزير املعارف بتعيينه معيدًا بكلية الشـــــــريعة ملادتي: أصول 	

الفقه والفقه املقارن يف عام 1384.
• ابتعث إلى جامعة لندن للدراسات العليا عام 1385.	
• حصل على درجة الدكتوراه مع توصية بطبع الرسالة يف شوال 	

من عام 1390.
• حصل على دبلوم يف القانون اإلجنليزي والدراسات احلقوقية 	

أثناء حتضيره للدكتوراه من كلية مدينة لندن

عالـــــــم وباحـــــــث ومحقـــــــق علمـــــــي حصيـــــــف، ســـــــاهم يف إثراء 
احلركـــــــة العلمية والثقافية يف اململكة، وقدم للمكتبة العربية 
واإلســـــــالمية مؤلفـــــــات تعـــــــد مرجعيـــــــة قيمـــــــة للباحثني عن 

املعلومة الصادقة الصحيحة.
الشيخ عبداهلل املنيع 

معالي الشـــــــيخ أبو ســـــــليمان عالـــــــم كبير ومفكـــــــر قدير ورجل 
متميز متعـــــــدد اجلوانب متنوع املواهب، وهـــــــو ثمرة من ثمار 

البلد األمني، ورمزًا من رموز الفكر يف أم القرى.
د. سهيل قاضي

رأيته يحاضر يف قضايا فقهية شائكة فيجلي ويسري، ورأيته 
يناقـــــــش يف نقد قضايـــــــا الفكر األصولي وجتديـــــــده وحتليله 
فيبـــــــدع، ورأيته يكتـــــــب يف البحث العلمي ومصادر الدراســـــــات 

القرآنية والسنة النبوية فيستويف.
د. حسن الوراكلي

العالم أبو ســـــــليمان جدير باالحتفاء والوفاء، ولقد أسعدني 
قيـــــــام القائمني على مهرجان اجلنادريـــــــة بتكرمي هذا العالم 
اجلليـــــــل، الذي هـــــــو أهل لكل تكرمي ووفاء، ملا قدمه للســـــــاحة 

العلمية يف بالدنا.
أ. حمد القاضي

قـــالـوا عنــــه



ظـالل

اكتسبت اللقطات الفوتوغرافية األولى للحرمين الشريفين ولمكة المكرمة 

المرئي  التاريخ  كونها  كبيرة،  أهمية  المقدسة،  والمشاعر  المنورة  والمدينة 

الجذري،  التغيير  من  حاالت  شهدت  التي  المقدسة  لألماكن  المتبقي  الوحيد 

حيث حظيت باهتمام المصورين من عرب وأجانب، فعلى مدى عقود - وقبل 

الرّحالة  أنظار  محط  كانت   - والفوتوغرافي  الشمسي  التصوير  اكتشاف 

مناطقها  معظم  كانت  التي  العربية  الجزيرة  في  تجولوا  الذين  األوروبيين 

للمصورين  بالنسبة  مجهولة  شبه  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في 

األجانب - باستثناء بعض الصور لجدة وعدن ومسقط - التي التقطها على ما 

يبدو مصورون كانوا في طريقهم إلى الهند، حيث أصبحت هذه الصور الوثيقة 

السعودي،  العهد  في  وخصوصًا  طالها،  الذي  التطور  على  الشاهدة  الوحيدة 

تغيب  ال  الشعوب  ذاكرة  في  حاضرة  الصور  بعض  تبقى  نفسه  الوقت  وفي 

من  كثيرًا  تعرض  تزال  ال  التي  اإلعالم  وسائل  عن  تغيب  ال  كما  أذهانهم،  عن 

للصورة  لما  وذلك  الطاهرة،  للبقاع  الفريدة  واألرشيفية  التاريخية  اللقطات 

مصدرًا  القديمة  الفوتوغرافية  الصور  تعد  حيث  كبيرة،  وقدرات  تأثيرات  من 

علميًا مهمًا من مصادر كتابة التاريخ، لتوفيرها مادة لدراسة تاريخ األمم والدول 

والتغييرات التي حدثت خالل السنوات التي أعقبت التقاطها.

جدة: الرفادة

أول صورة فوتوغرافية في أراضي المملكة كانت 
في عام 1277هـ عندما زار العقيد المصري “محمد 

صادق” المدينة المنورة

أدت أدوارا كبيرة في توثيق تطورات الحرمين الشريفين ومشاهد الحج

الصورة الفوتوغرافية.. ورحلتها 
من كاميرا “الكوداك” إلى “الديجيتال”
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أنتجت شركة هندية تدعى “إتش إيه 
ميرزا وأوالده )دلهي(” عام 1326هـ نسخًا 

مصورة لمواقع مناسك الحج

نقل “شكسبير” معاناته وصعوبة نقل 
األفالم التي كانت بحوزته في األجواء 

الحارة والجافة ووسط رمال الصحراء

طريقة الحفر 
تؤكد بعض املصادر أنه لم تظهر أية صورة شمس���ية ملناطق شبه اجلزيرة 

العربية قبل عام 1861م، رغم أن اكتشاف التصوير الشمسي قد مت اإلعالن 

عنه في عام 1830م، ويذكر مؤرخو التصوير بأن الرحالة األوروبيني الذين 

جتولوا في شبه اجلزيرة العربية من أمثال دومينغو باديا ليبيليش واملعروف 

باس���م “علي بك”، وج���ون لويس بوركهارت وغيرهما، نش���روا مخططات 

طبعت بطريقة احلفر ملكة املكرمة ومدن جدة وينبع وغيرها، وكانت تس���بق 

عملية نش���ر تلك املخططات مرحلة يقوم فيها رسامون محترفون وحفارون 

بوضع اللمسات الفنية التي يرونها مناسبة على هذه املخططات، وفي أكثر 

األحيان كانت هذه الرس���وم تختلف عن الرس���م االنطباعي األصلي الذي 

نقل���ت عنه، وعلى النقيض من ذلك، فإن الص���ور الفوتوغرافية في مجملها 

كانت عبارة عن س���جل بصري دقيق ملا س���جلته عدس���ة املصور في حلظة 

معينة من الزمن.

وهكذا.. بقيت معظم مناطق وأقاليم اجلزيرة العربية في نهاية القرن الثالث 

عش���ر وبداية الرابع عش���ر الهجري بعيدة عن أعني وعدس���ات املصورين، 

ورمبا كانت عدس���ة “محمد صادق” وآخري���ن ممن عاصروه ولم تصل لنا 

صورهم، تكاد محاوالتهم بل صورهم أن تنفرد بالس���بق التاريخي للتوثيق 

الفوتوغراف���ي ملنطقة اجلزيرة العربية، وعلي���ه فقد ظلت معظم أقاليم بالدنا 

مبعزل عن الصورة الفوتوغرافية؛ ألسباب انعدام األمن حينها � السيما في 

بعض األقاليم � أو لصعوبة وقس���وة الظ���روف املناخية واجلغرافية لبالدنا، 

كما أوضح ذلك فيما بعد اجلنرال شكسبير، ناهيك عن الصراعات اإلقليمية 

ونفور بعض األهالي من الغرباء، وعدم الس���ماح لغير املسلمني بدخول مكة 
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العزاء في ذلك هو أن العقيد محمد صادق كان يهدف من زيارته هذه جمع 

سجل توثيقي لركن احلج وهو ما استطاع فعله.

ويذك���ر املؤرخ “وليم فيس���ي” أن ظهور أول مص���ور أوروبي في احلجاز 

كان ع���ام 1302ه�، وهو عالم الدراس���ات اإلس���المية الهولن���دي الدكتور 

“هورغروني���ة”، وقال: “كان على آلة التصوير أن تنتظر حتى العقود األولى 
من القرن الرابع عشر الهجري قبل أن تكشف النقاب عن األجزاء األخرى 

ملا أصبح فيما بعد اململكة العربية الس���عودية، أي اجلوف وس���احل اخلليج 

العرب���ي، ولم يتم التقاط أولى الصور في جند حت���ى حلول عام 1331ه�، 

وكانت األجزاء اجلنوبية من اململكة آخر ما جرى تصويره، حيث بدأ تصوير 

وه���اد تهامة منذ بداية األربعينيات من القرن الهجري املاضي، أما هضاب 

عس���ير وأصقاع الربع اخلالي النائية ف���كان عليها االنتظار حتى منتصف 

الق���رن الهجري املاض���ي، قبل أن تصلها أول���ى آالت التصوير والتي جاء 

بها “توماس” و”فيلبي” و”ثيس���يغر”، كما كان الكاتب األمريكي اللبناني 

األص���ل “أمني الريحاني” من أبرز من التقط���وا صورًا ملدينة الرياض في 

أربعيني���ات القرن الهج���ري املنصرم، وتاله “محمد أس���د” في حني كان 

“كارل رس���وان” مختص���ًا بتصوير األجزاء الش���مالية م���ن جزيرة العرب 
وصحراء النفود عام 1345ه�.

ويذكر املؤرخون أن “هورغرونيه” نشر ملفني منفصلني ملا صّوره باحلجاز، 

األول حوى مناظر ملكة املكرمة وصورًا ألشخاص من وجهاء املنطقة وصورًا 

للحجاج، وقال املؤرخ “جيليان غرانت” في هذا الصدد: “إن )هورغورنيه( 

كان له تعليق وحيد على هذه الصور املنشورة في مقدمة النص، نسب فيها 

اثنتني من الصور إلى العقيد “محمد صادق”، والبقية عزاها إلى كاميرته، 

نفسه”،  )هورغورنيه(  يد  على  تعلم  قد  كان  اسمه  يذكر  لم  آخر  ولعربي 

املصور  أعمال  من  أنه  الظن  فأغلب  الثاني  امللف  أن  “غرانت”  وأوضح 

العربي املجهول الهوية الذي يشير إليه “هورغورنيه” بالطبيب العربي دون 

ذكر اسمه، وكانت بعض صوره قد حملت نفس توقيع )هورغورنيه( وهو 

)السيد عبدالغفار(.

املكرم���ة واملدينة املنورة، إال أن هذا لم مينع بعض املستش���رقني الذين 

ل���م تخل نواياهم من خدمة مش���روعات حكوماتهم والذين قطعوا معظم 

أقاليم اجلزيرة العربية مثل “والني” في س���تينيات القرن الثالث عش���ر 

و”بالغري���ف” و”غوارماني” و”بيلي” في س���بعينيات وثمانينيات القرن 

نفس���ه، إضافة إلى “داوتي” و”بلنت” و”زوجت���ه” و”هوبر” الذي زار 

املنطقة مرتني كانت الثاني���ة برفقة “أيونتج” والبارون “فون نولدا”، إال 

أن جميع هؤالء كانوا يخدمون مشروعاتهم، كما أن منهم من جاء يبحث 

عن آثار املنطقة، ولألس���ف لم يحمل أحدًا من هؤالء أي كاميرا رغم أن 

التصوير كان منتشرًا حينها.

ذاكرة التصوير
كما تذكر املراجع التاريخية أن أول صورة فوتوغرافية اُلتقطت داخل أراضي 

اململك���ة كانت في عام 1277ه�، وذلك عندم���ا زار العقيد املصري “محمد 

صادق” املدينة املنورة إلجراء مس���ح عس���كري لطريق احلاج بني مدينتي 

“الوجه” و”ينبع” ومنها إلى “املدينة املنورة”، وكان “العقيد محمد” يحمل 
معه آلة تصوير ضخمة تعمل بطريقة األلواح املبتلة، حدث ذلك بعد اكتشاف 

التصوير بالكاميرا في أوروبا بعش���رين سنة تقريبًا، كما أن “العقيد محمد 

صادق” عاد في عام 1298ه� إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة، والتقى ببعثة 

عس���كرية تركية مكونة من )6( ضباط من بينهم الضابط “علي بك” والذي 

هو مصور بارع؛ لكن لألس���ف لم تصل صوره إلى أيادي املؤرخني، إال أن 

عاد “هاالجيان” لألستديو الخاص به في 
فلسطين بكم وافر من الصور التي 

التقطها لمكة المكرمة والمدينة المنورة
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مناسك الحج 
في األع���وام )1321- 1322- 1326ه�(، قام الل���واء املصري “إبراهيم 

رفع���ت” بتصوير مناس���ك احل���ج والتقط عب���ر آالت التصوي���ر التي كان 

يحمله���ا عددًا من الصور للمدينتني املقدس���تني وطري���ق احلاج من مصر، 

كم���ا وث���ق كل ذلك في كتابه: “مرآة احلرمني” نش���ر م���ن خالله مجموعة 

من الصور التي التقطها مصورون مصريون مثل “محمد علي س���عودي” 

و”خليل أفن���دي” و”أحمد صابر”، إضافة إلى الص���ور التي التقطها هو 

بنفس���ه، وفي الفترة نفسها كان ثمة ش���ركة هندية تدعى “إتش إيه ميرزا 

وأوالده )دلهي(” قد اس���تطاعت إنتاج نسخ مصورة وجيدة ملواقع مناسك 

احل���ج، وفي عام 1326ه� عاد “كورتليمون” م���رة أخرى ولكن بدعوة من 

“السلطان عبداحلميد” لتصوير افتتاح خط سكة حديد احلجاز، كما حضر 
مصورون آخرون لتغطية هذه املناس���بة ك� “األرمني” و”هاالجيان” الذي 

عاد لالس���تديو اخلاص به في فلس���طني بكم وافر من الصور التي التقطها 

ملدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة.

وقال “وليام فيس���ي” في هذه املناسبة: “تيسر السبيل إلى احلجاز كثيرًا 

بافتتاح سكة حديد احلجاز في عام 1326ه�، وبدأ الرحالة مصحوبني بآالت 

التصوير حتدوهم دوافع شتى يعبرون تباعًا إلى األجزاء الشمالية من شبه 

اجلزي���رة العربية، بدًءا من )فوردار( في عام 1319ه� ثم )بتالر( و)آيلمار( 

وعاملا اآلثار الفرنس���يان الوافدان من القدس )جاوسني( و)سافيناك( في 

عام 1325ه�، واملكتشف وعالم الطبيعة )دوغالس كاروثيرز( عام 1327ه�، 

وعالم اإلنسانيات النمساوي )ألويس موسيل( عام 1326ه�، ثم كانت رحلة 

حائل ما بني عامي 1326 – 1333ه� الرحالة البريطانية “غير ترودبيل”.. 

ورغم من أن الرحلة كانت ألس���باب ش���خصية، فقد كانت معلوماتها جليلة 

النفع لالستخبارات البريطانية، ومتثل صورها الفوتوغرافية عن حائل أول 

سجل تفصيلي مصور لبلدة في وسط اجلزيرة.

وقد تزامن���ت رحلة “غيرترودبيل” إلى حائل مع زي���ارة النقيب البريطاني 

“شكس���بير” إلى املغفور له املل���ك الباني عبدالعزيز آل س���عود بالرياض، 
وكان االثنان متحمس���ان وحريصان كل احلرص على توثيق ما يشاهدونه 

حتى إن “غيرترودبيل” رجعت مس���يرة يوم كامل حت���ى تصور طلاًل رأته 

في اليوم الس���ابق، وكان “شكس���بير” الذي توفي في معركة جراب ينقل 

معاناته وصعوبة نقل األفالم التي كانت بحوزته في األجواء احلارة واجلافة 

ووس���ط رمال الصحراء؛ مما يبطل مفعول املواد اللزجة، ناهيك عن حرارة 

وملوحة املاء الذي يس���تخدمه في عملي���ة التظهير واختالطه بذرات الرمال، 

مع ما يعانيه من حمل كاميرته الضخمة بقوائمها الثالثية وكسائها األسود، 

وإن كان���ت “غيرترودبيل” ق���د حصلت على س���بق أول توثيق فوتوغرافي 

ملدينة وس���ط اجلزيرة العربية ممثلة مبدينة حائل اجلميلة، فإن “شكسبير” 

كان له س���بق أول صورة للمل���ك عبدالعزيز رحمه الله، ح���ني صّوره أثناء 

زيارت���ه للكويت عام 1328ه����، وكل هذه اجلهود والص���ور وثقتها “دارة 

املل���ك عبدالعزيز” في إصداراتها ووثائقه���ا التي تهتم وُتعنى بتاريخ وإرث 

“هورغرونيه” نشر ملفين منفصلين لما 
صّوره بالحجاز.. األول حوى مناظر لمكة 

المكرمة وصورًا للحجاج ولوجهاء المنطقة

قام اللواء المصري “إبراهيم رفعت” بتصوير 
مناسك الحج والتقط عددًا من الصور للمدينتين 

المقدستين وطريق الحاج من مصر
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بالدنا وجمي���ع أقاليم اجلزيرة العربية، حتى اس���تمر التصوير في التطور 

وأصبح وميض الفالش متس���قًا ومتزامنًا مع سرعة الغالق، وُعرفت بعدها 

مصطلحات “الُبعد البؤري” وحساس���ية األفالم وسرعتها من بطئها، كما 

تعددت عدس���ات “الزوم” واس���تمر علماء التصوير ومحترفو الصورة في 

تطوير أساليبهم ومعداتهم أواًل بأول.

البدايات األولى
وبالع����ودة إلى بدايات كاميرا التصوير، جن����د أنها قد كانت عبارة عن 

“ُقمرة” من صندوق خش����بي في إحدى جدرانه ثقب تتوس����طه عدس����ة 
يس����قط عليها الضوء وينعكس على اجل����دار اخللفي للُقمرة، وكان هذا 

االكتش����اف متزامنًا الكتشافه وما نسميه اآلن “السينما”، حيث شاع 

بني عامة الناس بالبصرة أن ثمة بيت مهجور تس����كنه اجلن، وقد اهتم 

“اب����ن الهيث����م” بأمر ه����ذه الدار وطلب م����ن صديقه زيارته����ا، وهناك 
اكتش����ف أن ظل املش����اة ينعكس من بني األنقاض على جدران املنزل، 

فيظن الناس أن حركة ظاللهم عبارة عن أش����باح تسكن الدار، وحينها 

اثب����ت “ابن الهيثم” حينها اكتش����افه لنظرية االنعكاس����ات الضوئية، 

وأمّت مع نظرية الغرفة املظلمة ما نس����ميه اآلن “الكاميرا”، إال أن هذه 

اجله����ود ظلت بعد وفاة “ابن الهيثم” حبيس����ة الكتب ولم ُتطور لُتظهر 

ك����رت الصورة، ورمبا ل����و كان ابن الهيثم كيميائيًا الختصر للبش����رية 

جتارب ألف س����نة إلظهار أول كرت مصور، كانت ه����ذه الكاميرا إلى 

عه����د قريب عبارة عن صندوق أو غرفة صغيرة ذات ثالثة أرجل يضطر 

معه����ا املصور أن يدخل حتت عباءة س����وداء حتى يتم له إظهار صورة 

محكم����ة، وكانت هذه األنواع من الكاميرات منتش����رة في نهاية القرن 

الثالث عش����ر وبداية الرابع عش����ر الهجري، وال أدل عليها إال الكاميرا 

الت����ي التقطت أول صورة للملك عبدالعزيز آل س����عود رحمه الله، أثناء 

زيارته للكويت بعدس����ة النقيب البريطاني “شكسبير”، وكل هذا اجلهد 

دع����ا مؤرخ الصورة “وليام فيس����ي” أن يقول: “وهكذا فإن األوروبيني 

ل����م يخترعوا آل����ة التصوير في حد ذاتها؛ ولكنهم اكتش����فوا املعاجلات 

الكيميائية التي مكنتهم من تثبيت الصورة”.

واستمرت تقنية التصوير بالتقدم، وقد أدى ظهور جيل من آالت التصوير 

صغيرة احلجم وس���ريعة املعاجلة إلى انتش���ار الصحافة التصويرية، كما 

يق���ول “غرانت” الذي ذكر أن���ه في عام 1312ه� ُأتي���ح ألحد الرواد في 

هذا املجال وهو “ج���ول غيرفي كورتليمون” التقاط صور في كل من مكة 

املكرمة واملدين���ة املنورة، ومت حتويلها الحقًا إلى ص���ور توضيحية لكتابه 

املس���مى “رحلتي إلى مك���ة”، وكان قد صحبه في رحلت���ه مرافق عربي، 

وقد وصل إلى جدة متقمصًا ش���خصية الطبيب عبدالله الذي يزور البالد 

في مهمة علمية، حام���اًل آلة تصوير من طراز “فوتوجونيل” وكانت دوافع 

رحلته هذه سياسيٌة بحتة.

وانتش���رت بعد ذلك كاميرات املراس���لني واملصورين حتى ُعرفت الكاميرا 

باس���م “العّكاسة” وهو االس���م العربي للكاميرا، وكان شائعًا على ألسنة 

العام���ة في بالدنا، كما كانت الصور تس���مى “عك���وس” لكونها حتبس 

الظل وتعكس الصورة، وكان ذلك مع بداية انتش���ار املصورين احملترفني 

تعد الصور الفوتوغرافية القديمة مصدرًا 
علميًا مهمًا من مصادر كتابة التاريخ لما 

لها من تأثيرات وقدرات كبيرة 

العدد السادس عشر - شعبان 1438 هـ    68



اإلعالم وكاميرات املراقبة املرورية وعدس���ات الهواة، حتى لم يعد وميض 

الف���الش حكرًا على محترف���ي وهواة الصورة، بل لم تع���د الكاميرا اآلن 

بحاج���ة لعملي���ة اإلظهار والتثبيت التي ال تس���تغني عنها اس���توديوهات 

التصوير، إذ مضى عصر ما يسمى “حتميض الصور” إلى عصر الصور 

الرقمية وصور “الفوتوشوب”، واس���تطاعت الكاميرا التي كانت توصف 

أنه���ا غرف حتم���ل على أعمدة ثالث���ة وينوء بحملها عصب���ة من الرجال، 

أصبح���ت اآلن غاية في الصغر حتى إنها تصور أجزاء دقيقة من جس���م 

اإلنس���ان، بل قد تزرع في س���م اخلياط وفي سن القلم، بل وتصورنا من 

الفضاء اخلارجي عبر تقنيات األقمار الصناعية، وأصبح نقل الصور عبر 

تقنيات االتصال والهواتف احملمولة وش���بكة “النت” ال يحتاج منا إال إلى 

ضغطة على زر اإلرسال، وكذلك استقبال أكثر من فيلم أو شريط مصور 

عبر التقنية ذاتها.

جهود التوثيق
ومن���ذ أن ظهرت أول صورة ضوئية، وحتى زماننا هذا، ال تزال الصورة 

تنق���ل لنا ما ل���م تنقله الكلمة واخلبر، وذلك بس���بب أنها تعكس لك واقعًا 

مش���اهد قد تصبح أثناء مش���اهدتك له جزءًا من احلدث، بل قد تستمتع 

بحضورك وأنت القريب منه شعور البعيد عنه مكانًا.

ولتوثي���ق ه���ذا اإلرث الثقاف���ي وحفظ ه���ذه اللقطات الن���ادرة للحج 

واملقدس���ات اإلس���المية، قامت دارة امللك عبدالعزيز بإعداد وتصميم 

موق���ع: )موس���وعة وقاع���دة معلومات احل���ج واحلرمني الش���ريفني( 

اإللكتروني، الذي يعد أكبر مش���روع علمي إسالمي موحد في العالم 

يوثق معلومات احلج واحلرمني الش���ريفني من فترة ما قبل اإلس���الم 

حتى وقتنا احلاضر، بجميع أبعاده التاريخية، واحلضارية، والثقافية، 

ويرصد املش���روع كل ما يتعلق باحلج واحلرمني الش���ريفني في موقع 

موس���وعي موحد يظهر فيه تطور خدمة احلج واحلجاج عبر العصور 

القدمية، والعصور اإلسالمية، حتى العهد السعودي، مع وجود قاعدة 

معلومات مرقمة تتضمن: )األبحاث، والكتب، والوثائق واملخطوطات، 

والص���ور(، التي رصدت املعلومات والدراس���ات واملش���اهد املتعلقة 

باحل���ج واحلجاج من داخل اململكة وخارجها، ويهدف إلى إدخال نحو 

59500 تس���جيلة، تضم نحو 7500 ص���ورة فوتوغرافية، في قاعدة 

معلومات احلرمني الش���ريفني التي تضم ثمانية أقس���ام رئيسة هي: 

)الببلوغرافي���ا، واألماكن، واملصطلح���ات، وبيانات احلج، واألحداث، 

والرس���وم واخلرائط، والص���ور واألفالم(، بينما جنح���ت مكتبة امللك 

عبدالعزي���ز العامة بالرياض في اقتناء مجموع���ة من الصور النادرة 

لكل من مكة املكرمة واملدينة املنورة، بعدسات مصورين عرب وغربيني 

أثناء رحالتهم للحرمني والديار املقدسة.

الذي���ن يعملون ف���ي الصحف احمللي���ة واخلارجية ويصورن املناس���بات، 

الس���يما حني زيارتهم للملك أو ولي عهده آن���ذاك، كما بدأ الناس بتوثيق 

بعض رحالتهم ومناس���باتهم املدرسية والرياضية عبر كاميرا “الكوداك” 

و”البولوراي���د”، حني كانت الكاميرا تق���وم بعمليات فورية لعملية اإلظهار 

والتثبيت أو التحميض عبر مغلفات تظهر بعد التقاط الصورة وبلون أبيض 

ُيلّوح أثناءها املصور بكرت الصورة للهواء حتى تظهر بش���كلها الطبيعي، 

س���واًء كانت ملونة أو غي���ر ملونة، وكان هذا النوع م���ن الكاميرات رغم 

ضمان ظهور كل الصور امللتقطة، إال أن صورته س���تعاني مع الزمن من 

تغيرات قد تضعف دقتها وألوانها، كما أنه ال ميكن تكرارها بأي حال من 

األح���وال، وهو ما تالفته كاميرات اجليل الالحق للكاميرات الفورية، وهي 

كاميرات التحميض التي انتش���رت ف���ي الثمانينيات امليالدية، حيث ميكن 

بعد التحميض االحتفاظ بالشريط احلساس )النيقاتيف(، إلظهار الصور 

م���رة أخرى، إال أن عيوب هذا اجليل من الكاميرات هو عدم ضمان ظهور 

جميع الصور التي مت التقاطها.

وهذه األجيال من الكاميرات تالش���ت منتصف التسعينيات، وظهر حينها 

جي���ل جديد من الصور الرقمية )ديجيتال(، حتى أصبح العالم في عصرنا 

احلالي، يعيش في بحر من احلزم الضوئية، وأصبحت عدس���ات الكاميرا 

تصاحبنا في هواتفنا املتنقلة واألماكن العامة التي ال تخلو من فالش���ات 

األوروبيون الذين تجولوا في شبه الجزيرة 
العربية نشروا مخططات طبعت بطريقة 

الحفر لمكة المكرمة والمدن السعودية

69العدد السادس عشر - شعبان 1438 هـ   



قوافي

عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  المؤسس  الملك  حّسان  الغزاوي،  إبراهيم  أحمد  األستاذ  الفحل  الشاعر  هز 
البيت  في  “الفجر”  لصالة  الرائع  تصويره  في  النفوس،  وزك��ى  المشاعر   - ث��راه  اهلل  طيب   – سعود  آل 
القلوب.. إليه  تهفو  التقى  من  جو  في  تسبح  ربها  إلى  المطمئنة  المؤمنة  النفوس  يجعل  مما  الحرام، 

أحمد إبراهيم الغزاوي
»حّسان امللك املؤسس«

صالة الفجر 
في المسجد الحرام
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أسوُد( و)اخليُط  )الفجر(  انبالح  ى  حترَّ

الــهــدى يلتمس  )مـــــواله(  ـــى  إل وخـــف 

طليقة وهــــي  )األقــــــــدام(  تــســابــقــه 

متجافيًا  - نصفه  إال  )الــلــيــل(  مضى 

)فــريــضــة( ــن  ع  - عــيــنــه  غلبته  فــمــا 

أخو  خطرات   حتسب )الشمس يف الضحى(

بــه )الــشــيــطــان( ركــضــًا بخيله متـــارى 

ـــده وح اهلل(  ـــة  ـــاع )ط إال  ـــي  ه ــا  ــم ف

الــكــرى أجـــفـــانـــه ســنــة  ويــنــهــض يف 

ــا( ــب ــواك ــاء )ك ــم ــس ويــنــظــر يف كــبــد ال

شعاعها ــي  ــاج ــدي ال يف  ألــقــت  ــي  ه إذا 

قــلــبــه ــــأ  والـــــذكـــــر مي  - ــــه  ب كـــأنـــي 

ــق لــســانــه ــري ــط وهــــا هـــو يف عــــرض ال

تـــتـــردد الـــتـــقـــى  جنـــــوى  قــلــبــه  ويف 

يحفد ـ  انــقــض  أمنـــا  يسعى  كـــان  ومـــا 

ويــحــفــزه )اإلميـــــــان( وهــــو مــقــيــد؟!

يهجد )املــضــاجــع(  حلس  إذ  بجنبيه 

يسهد الــفــضــائــل(  )غــيــر  يف  بـــات  وال 

)فـــرقـــد( ـــو  ه ــــه  أن أو  ـ  ــا  ــه ب شــبــيــهــا 

يــرعــد الـــــذي هـــو  ـــه( شـــر  ـــل ويف )رج

ـــه أقـــبـــل أيـــهـــا )املـــتـــعـــبـــد( ـــادي ـــن ت

وتـــشـــهـــد وثــــبــــة  عــــضــــو  ـــــل  ك ويف 

مسدد ــوم(  ــرج ــل )ل منها  )مــصــابــيــح( 

ــــت بــهــا )الـــقـــهـــار( كــيــف ميــجــد!! رأي

يجهد آدم(  ـــن  )اب أن  ســـوى  )مـــالكـــا(، 

يتعقد ال  الــــنــــاس(  )رب  بــتــســبــيــح 
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تـــتـــردد الـــتـــقـــى  جنـــــوى  قــلــبــه  ويف 

يحفد ـ  انــقــض  أمنـــا  يسعى  كـــان  ومـــا 

ويــحــفــزه )اإلميـــــــان( وهــــو مــقــيــد؟!

يهجد )املــضــاجــع(  حلس  إذ  بجنبيه 

يسهد الــفــضــائــل(  )غــيــر  يف  بـــات  وال 

)فـــرقـــد( ـــو  ه ــــه  أن أو  ـ  ــا  ــه ب شــبــيــهــا 

يــرعــد الـــــذي هـــو  ـــه( شـــر  ـــل ويف )رج

ـــه أقـــبـــل أيـــهـــا )املـــتـــعـــبـــد( ـــادي ـــن ت

وتـــشـــهـــد وثــــبــــة  عــــضــــو  ـــــل  ك ويف 

مسدد ــوم(  ــرج ــل )ل منها  )مــصــابــيــح( 

ــــت بــهــا )الـــقـــهـــار( كــيــف ميــجــد!! رأي

يجهد آدم(  ـــن  )اب أن  ســـوى  )مـــالكـــا(، 

يتعقد ال  الــــنــــاس(  )رب  بــتــســبــيــح 

هــالــة اهلل(  )رحـــمـــة  مـــن  بـــه  حتــيــط 

نبضة ـــل  ك يف  اإلحــــســــاس  ــه  ــك ــل ومي

أمــامــه ــوى  ــط ت األرض  وكــــأن  ـ  مــشــى 

مــرقــب كـــل  مـــن  الــصــبــح  أذان  ودوى 

مهلل بــكــل  ــــــوادي(  ال ــــى  )رب وســـألـــت 

)عقيدة( ــي  وه ـ  اهلل  ويــرجــو  يــخــاف 

لتنتهي إال  دنـــيـــاه  ابــــتــــدأت  فــمــا 

حــولــه ـ  اهلل  كــعــبــة  فــتــجــلــت  ـ  ــــا  رن

ــاب اخلـــز ـ الهـــي ســنــدس ــي عــلــيــهــا ث

ســـابـــغ ـ  اهلل  مـــــن  روح  ـــكـــنـــهـــا  ول

وتنتحي ـ  الــقــلــوب  فيها  حــفــا  تطير 

ــاء )الـــصـــفـــا( يف وقــــاره ــق ــل ت وأقـــبـــل 

ربـــه ــــــات  آي )احملــــــــــراب(  يف  يـــرتـــل 

جلودنا صــداهــا  مــن  اقــشــعــرت  مــا  إذا 

وراءه )املــــؤمــــنــــن(  ـــوف  ـــف ص كـــــأن 

جتـــاوبـــت املــخــبــتــن  ـــوب  ـــل ق أن  أو 

وإمنـــــا احلـــــيـــــاة(  ــــــر  )س ــــهــــا  ان أال 

جفنه ـــرء  امل يغمض  عــيــش  خــيــر  ومـــا 

ــا( ــن ــالت )ص نـــــؤدى  إذ  عــلــيــنــا  ســـــواء 

ــيــنــا ـــق األصــــبــــاح أنـــــت ول ـــال فـــيـــا ف

قلوبنا ــــد  وأه الــتــوفــيــق  عــلــى  ــا  ــن أع

يعتلى احلــــق  ـــه  ب فــيــمــا  ــا  ــن ل ومـــكـــن 

ويقصد ينتويه  فيما  )الـــنـــور(  ــن  م

ويسجد )لــلــصــالة(  وميــضــى  خشوعًا 

هــّجــد ـــوم  ـــق وال اهلل(  )بــيــت  وطــــاف 

ــرد ــج ــت ت ـــــرى(  ـــــق ال )أم  بــــه  كــــــأن 

ــدد ــج ــــن الــــــــأآلء بـــــرد م عـــلـــيـــه م

موحد ـــو  وه ـ  )الـــغـــفـــران(  ويــلــتــمــس 

أحمد املخلد  ــعــود  وال ـ  ــد(  )اخلــل ــى  إل

تـــــأود وهــــــي  ـ  ـــــار  ـــــت األس ـــة  ـــدل ـــه م

)مــجــد( هـــي  وال  ـ  ديـــبـــاج  ـ  هـــي  وال 

تنجد ـــــروح  ال ــا  ــه ب ــاع  ــع ــأش ب يــفــيــض 

وتسعد ـ  وتــهــنــى  ـ  ــى  ــل األع املـــأ  ـــى  إل

مجسد ــه  ــي ف ـــن  ـــدي ال كــــأن  )إمـــــــام( 

ــا )مــحــمــد( ــاله ــى( غــــرًا قــد ت ــان ــث )م

مقعد! األرض  إلــى  يهوى  كما  خــررنــا 

وتبعد تــدنــو  ــردوس  ــف ال يف  ــب(  ــواك )م

ــا الـــصـــادحـــات تــغــرد ــه ــي خــمــائــل ف

ويصمد ــــواه  ه عـــن  ــأى  ــن ي ــــرء  امل بــهــا 

مشهد )الــرقــيــبــن(  فـــات  إذا  ـ  عليه 

عسجد( ــد  ــم )جت أم  ـــن(  جل )أذاب 

تعبد  اهلل  أنــــك  ــا  ــن ــم ــق ــت اس وفـــيـــك 

ــر ينشد ــي إلـــى كـــل مـــا فــيــه بـــك اخل

يصعد هـــو  ومــــا  ـ  تـــرضـــاه  أنــــت  ومــــا 



ضيوف الرحمن

تح�رص وزارة الح�ج والعم�رة، والقطاع�ات األهلية التي تعم�ل تحت مظلتها وبإش�رافها، عل�ى تقديم أقص�ى الخدمات لضيوف 
الرحمن الذين يفدون إلى األراضي المقدس�ة في كل عام، ألداء مناس�ك الحج وش�عيرة العمرة، وزيارة مسجد المصطفى صلى 
اهلل عليه وس�لم، وفي الوقت نفسه، تهتم "الوزارة" اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الحاج والمعتمر والزائر الخدمية، وضمان حصوله 
على جميع الخدمات والتسهيالت الواردة في حزم الخدمات التي يتعاقد عليها مع الجهة المنظمة، سواء كانت مؤسسة طوافة، 
أو شركة ومؤسسة ُمقدِّمة لخدمات حجاج الداخل، أو وكيل خارجي. ولتحقيق هذه األهداف وتكريسها وتطبيقها على أرض الواقع، 
ش�كلت وزارة الح�ج والعمرة لجانًا للمراقب�ة والمتابعة الميداني�ة، وذلك من باب الح�رص على تقديم الخدم�ات المتميزة لحجاج 
بيت اهلل الحرام، وفق الخطة التش�غيلية لوزارة الحج والعمرة، ولكل مؤسس�ة من مؤسس�ات الطوافة الس�ت، كما أنشأت مركزًا 

للتواصل، لتلقي الشكاوى والمالحظات الخاصة بخدمات ضيوف الرحمن.

جدة: الرفادة

“وثيقة خدمية” فاعلة..
تضمن حقوق الحاج والمعتمر
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أصدرتها وزارة )الحج والعمرة( مؤخرا وأكدت حرصها على تطبيقها
ٍ



دور رقابي ل� »الحج والعمرة« لحماية حقوق 
حجاج الخارج الخدمية المحددة وفقًا للضوابط 

المحددة وتبعًا للتعاقدات

تصميم عدة برامج رقابة فاعلة لمتابعة تنفيذ 
الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق 

عليها مع الحجاج
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القيام بأخذ الضمانات المالية الالزمة على 
الشركات والمؤسسات لضمان وفائها 

بالعقود المبرمة مع الحجاج

أطلق����ت وزارة احلج والعم����رة مؤخرًا � ومن خ����ال بوابتها اإللكترونية 

على ش����بكة "اإلنترنت" � وثيقة: "حقوق احلجاج واملعتمرين"، التي تعمل 

الوزارة على حمايتها وتطويرها بشكل مستمر، وبينت هذه الوثيقة التي 

ص����درت مؤخرًا، حقوق حجاج اخلارج ودور الوزارة الرقابى حلمايتها، 

وفق����ًا للضوابط احملددة تبعًا للتعاق����دات اإللزامية بني ممثلى احلجاج، 

وهي مكاتب ش����ؤون احلجاج أو الش����ركات واحلاج من جهة، وممثلي 

احلجاج وموردي اخلدمات، مثل خدمة: )اإلس����كان، والنقل، واإلعاشة، 

واخلدمات اللوجستية، وخدمات السكن في املشاعر املقدسة(. 

وأوضح����ت "ال����وزارة"، أنه����ا تتلق����ى ش����كاوى احلج����اج واملعتمرين 

مة خلدمات احلج والعمرة،  وماحظاتهم على الشركات واملؤسسات املُقدِّ

وتعرضه����ا على جلنة مختصة للنظر فيها والتحقيق بش����أنها، وإصدار 

الق����رار املناس����ب حيالها، ومعاقبة الش����ركات واملؤسس����ات املخالفة، 

وذل����ك بتغرميها ماليًا، أو إيقافها عن اخلدمة ملوس����م أو أكثر، أو إلغاء 

تراخيصه����ا. وتضمنت حقوق احلج����اج واملعتمرين العديد من احلقوق 

اخلدمية، أبرزها اآلتى:

أوال: حقوق الحاج 
حقوق حج����اج الداخل: يتمتع احلجاج بجملة م����ن احلقوق التي متنح 

له����م عند رغبتهم في احلج، ومن هذه احلقوق ما هو مناط بوزارة احلج 

والعمرة للتأكد من حصولهم عليها، وهذه احلقوق هي:

• متكينه���م م���ن أداء فريض���ة احلج بع���د التعاق���د مع إحدى 
الش���ركات واملؤسس���ات املرخص له���ا من ال���وزارة، وانطباق 

األنظمة والتعليمات عليهم.

• تقوم الوزارة بتأهيل الشركات واملؤسسات القادرة على تقدمي اخلدمة 
بالشكل املناسب للحجاج.

تس����هل وزارة احلج والعمرة لراغبي احلج عملية تعاقدهم مع الشركات 

واملؤسسات املرخصة، وتقوم بنقل بيانات احلجاج إلى وزارة الداخلية، 

لتق����وم بإصدار تصاريح احلج عند اس����تكمال الش����روط الازمة لهم، 

بصفتها اجلهة املختصة بذلك.

• تق����وم وزارة احل����ج والعمرة بأخ����ذ الضمانات املالي����ة الازمة على 
الشركات واملؤسسات، لضمان وفائها بالعقود املبرمة مع احلجاج.

تنف����ذ وزارة احلج والعمرة برامج الرقابة الفاعلة على تنفيذ الش����ركات 

واملؤسسات للخدمات املتفق عليها مع احلجاج.

• تتلقى "الوزارة" من احلجاج ش����كاواهم وماحظاتهم على الش����ركات 
واملؤسسات، وتقوم بعرضها على اللجنة املختصة بالنظر فيها والتحقيق 

بشأنها وإصدار القرار املناسب حيالها.

• تق����وم "الوزارة" بتقدمي ما لديها من تقارير عن أداء املرخص لهم في 
املوس����م، وما يصلها من تقارير م����ن اجلهات املختصة للجنة النظر في 

املخالفات ملساعدتها في النظر في شكاوى احلجاج.

تق����وم وزارة احلج والعم����رة بتنفيذ قرارات جلنة النظ����ر في املخالفات 

إلعادة حقوق احلج����اج املقررة من اللجنة، باإلضافة إلى تنفيذ قرارات 

ً



الش����ركات واملؤسس����ات، وتقوم بعرضها على اللجنة املختصة بالنظر 

فيها والتحقيق بشأنها وإصدار القرار املناسب حيالها.

• وتقوم "الوزارة" بتقييم ما لديها من تقارير عن أداء املرخص لهم في 
املوس����م وما يصلها من تقارير من اجلهات املختصة للنظر في شكاوى 

احلجاج. 

• كم����ا تقوم وزارة احل����ج والعمرة مبعاقبة الش����ركات واملؤسس����ات 
املخالفة بتغرميها ماليًا، أو إيقافها عن اخلدمة ملوس����م أو أكثر أو إلغاء 

تراخيصها.

ثانيًا: حقوق المعتمر
• توفير البيئة املناسبة ألداء املناسك.

• توفير جميع متطلبات السامة والراحة.
• احلص����ول على التوعية الازمة، والنصح واإلرش����اد في كل ما يتعلق 

بشؤونه أثناء وجوده داخل اململكة.

• إرشاد التائهني، واس����تقبال الشكاوى ومعاجلتها والعمل على حلها، 
وكذلك استقبال املقترحات.

• االستقبال والتوديع في املنافذ.
• نقل املعتمرين وأمتعتهم من وإلى مقر السكن.

• تأمني تنقاتهم بني مدن العمرة.
• التأك����د من حصوله على كل عناصر حزم����ة اخلدمات املتعاقد عليها 

بأرقى مستوى ممكن، واإلشراف على راحته طوال مدة إقامته.

• تأكيد حجوزات سفره.
• تأمني تذكرة س����فر في ح����ال فقدانها والع����ودة بقيمتها على الوكيل 

اخلارجي.

اللجنة املتضمنة معاقبة الش����ركات واملؤسسات املخالفة بتغرميها ماليًا 

أو إيقافها عن اخلدمة ملوسم أو أكثر أو إلغاء تراخيصها.

• تق����وم وزارة احلج والعمرة بتمثيل احلجاج أمام احملاكم الش����رعية 
املختصة، إذا اعترضت الش����ركة أو املؤسس����ة عل����ى قيمة التعويض 

املقررة للحاج.

• تق����وم الوزارة بتس����ليم احلجاج قيمة التعويض املق����ررة للحاج عبر 
القنوات الرسمية املعتمدة.

حقوق حجاج الخارج
 • تق����وم وزارة احلج والعم����رة بدور رقابي حلماي����ة احلقوق اخلدمية 
حلج����اج اخلارج واحملددة وفق����ًا للضوابط الت����ي حددتها وزارة احلج 

والعمرة، تبعًا للتعاقدات اإللزامية بني ممثلي احلجاج: مكاتب ش����ؤون 

احلجاج أو الش����ركات واحلاج من جهة، وبني ممثلي احلجاج وموردي 

اخلدم����ات من جهة أخ����رى، مثل: خدمات اإلس����كان، وخدمات النقل، 

وخدمات اإلعاشة، واخلدمات اللوجس����تية، وخدمات السكن باملشاعر 

املقدس����ة، كما تقوم الوزارة بتلقي ش����كاوى احلجاج وماحظاتهم على 
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تقوم »الحج والعمرة« التقارير الخاصة بأداء 
المرخص لهم في الموسم وما يصلها من 

تقارير من الجهات المختصة



نافذة

مرت الطوافة بأربع مراحل قبل أن تنتقل من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وفي جميع هذه 
المراحل، بل ومنذ عهد النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم، أدت المرأة المكيّة دورًا مهّمًا وحيويًّا 
في  ـ  الرجل  بجانب  ـ  المرأة  فكانت  له،  الراحة  سبل  جميع  وتوفير  وخدمته  الحاّج  رفادة  سبيل  في 
مكة المكرّمة هي المطّوفة والزمزمية، وفي المدينة المنورة هي الدليلة، وفي جدة هي الوكيلة، 
وإكرامهن،  البالد،  خارج  من  الوافدات  الرحمن  ضيفات  وخدمة  المهمة،  األدوار  هذه  أداء  لتواصل 
المقدستين:  المدينتين  أهالي  بها  تعالى  اهلل  خّص  التي  الشريفة  المهن  هذه  بأعباء  والقيام 

مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مدينة جدة بوابة الحرمين الشريفين.

مكة المكرمة: الرفادة

اللجان النسائية تعيد للمرأة دورها 
في خدمة ضيوف الرحمن

أعمال جليلة منذ فجر اإلسالم
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تعريف الجهات النسائية وضيفات الرحمن 
بالجهود التي تبذلها الدولة لخدمة الحجاج

أدوار عظيمة وأعمال جليلة للمرأة 

السعودية في خدمة ضيوف الرحمن

بين الماضي والحاضر
أدوار مهم���ة وأعمال جليلة كانت تقوم بها املرأة الس���عودية في املاضي، 

خلدمة احلاّجات من ضيوف الرحمن، الالتي يفدن من مختلف األصقاع، 

ومن مش���ارق األرض ومغاربها ألداء فريضة احلج، حيث كانت ش���ريكًا 

فاع���اًل مع الرجل في خدمة احلج���اج، وتبرز هذه األعم���ال التي تتنوع 

وتتعدد، لتش���مل االس���تقبال، والضياف���ة، والتوعية الدينية والنس���كية 

والصحية، واإلرش���اد والتوجيه، واملرافقة لزي���ارة بعض املعالم األثرية، 

واملراف���ق والصروح واملنش���آت املهمة، م���ا تؤديه املرأة املكيِّ���ة واملدنيِّة 

واجلداوي���ة، من أدوار فاعلة في هذه املجاالت، التي ُتعدُّ ش���رًفا خّصهن 

الله س���بحانه وتعالى به، وواجًبا دينًيا، وخدمة إنس���انية، تعكس أصالة 

أهل هذه البالد، وما تبوأته املرأة من مكانة، وما وصلت إليه من حضارة 

وتقدم وتطور، لتؤدي دورًا بارزًا في جميع هذه املهن الش���ريفة، ولتعتبر 

شريكًا رئيسيًا في النجاح والتطور.

وتقدي���ًرا لدور املرأة، واعتراًفا مبا تقدم���ه من خدمات جليلة لضيفات 

الرحمن � على مرِّ العصور واألزمنة � كّونت كل مؤسسة من مؤسسات 

أرباب الطوائف جلنة نس���ائية، تضم كوكبة من املطوفات، والدليالت، 

والوكيالت، والزمزميات، وكوادر مؤهلة من نس���اء هذه املهن الشريفة 

وبناته���ن، الالتي يتمي���زن بالكفاءات العالية، م���ن صاحبات املؤهالت 

العلمية والدراس���ية العليا، واألكادميي���ات املرموقات، وعضوات هيئة 

التدري���س واملعلم���ات، والتربوي���ات، والطبيبات، إضاف���ة إلى بعض 

صاحب���ات املهن الرفيعة، وغيرهن م���ن الالتي تقلدن مناصب عليا في 

مختلف ميادين العمل، واكتسنب خبرات عريضة وجتارب كبيرة، للقيام 

بالعمل التطوعي خلدمة ضيفات الرحمن، وفق رؤية ش���رعية مس���تندة 

إل���ى املنهج النبوي والثوابت واملبادئ اإلس���المية التي حتدد ضوابط 

ومعايير مش���اركة املرأة في كل عمل، لتقدمي كل اخلدمات الالزمة لهن 

بطريقة تتماشى مع الدين اإلسالمي احلنيف، وال تتعارض مع العادات 

والتقاليد. 

وبتكوين هذه اللجان النسائية، ودعمها، ومساندتها، وتخصيص برامج 

عمل لها في خطط بعض مؤسس���ات أرباب الطوائف التش���غيلية، تؤكد 

هذه املؤسسات اهتمامها املتعاظم باجلهود واألدوار التي تقوم بها املرأة 

الس���عودية، وتقديرها ملا تؤديه من خدمات جليلة، وما تقوم به من جهود 

مباركة في مجاالت اختصاصها.

وقد ُش���كلت هذه اللجان النسائية، بهدف تفعيل دور املرأة السعودية في 

خدمة حجاج بيت الله احلرام، لُتجس���د هذه األعمال النس���ائية اجلليلة 

م���ا تتمتع به املرأة الس���عودية م���ن صفات حميدة، وم���ا تتحلى به من 

أخ���الق فاضلة، وما وصلت إليه من مكان���ة، وإلبراز دورها في مختلف 

القطاعات العامة واخلاصة. والس���تقبال ضيف���ات الرحمن من حاّجات 

صت لهن في مقرات  بيت الله احلرام في أقس���ام هذه اللجان التي ُخصِّ

املؤسسات، وتعريف اجلهات النسائية املهتمة، وضيفات الرحمن باجلهود 

التي تبذلها الدولة خلدمتهن، وما حش���دته من طاقات، وما س���خرته من 

إمكانات لتيسير أدائهن ملناسك احلج، وإبراز بعض جوانب ما ُيقدم لهن 

من خدمات مميزة من كل اجلهات والقطاعات � العامة واخلاصة بالدولة � 

ذات العالقة بأعمال احلج واملعنية بخدمتهن، ومبا فيها هذه املؤسسات، 

والتعريف بأصول هذه املهن، وإيضاح ما تقدمه املؤسسات من خدمات، 

وإبراز أعمالها عن طريق التواصل مع وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة 

واملشاهدة، ووسائل اإلعالم احلديث، في الداخل واخلارج، بالتنسيق مع 

جلان العالقات العامة باملؤسسات



تطويرها وجتويد األداء فيها، واالرتقاء به. 

وقد وجدت اللجان النس���ائية مبؤسس���ات أرب���اب الطوائف كل الدعم 

واملس���اندة من املس���ؤولني في الدولة وفي وزارة احل���ج والعمرة، ومن 

مجالس إدارات املؤسس���ات، مّما مّكنها م���ن أداء أعمالها على أكمل 

وج���ه، ومتثل ذلك ف���ي متابعة أعمالها والوق���وف بجانبها، ومؤازرتها، 

واحلرص على توفير جميع الوسائل التقنية، وكل ما من شأنه مساعدة 

املشاركات فيها للقيام بأدوارهن. 

أدوار متعددة
وتتمث���ل أب���رز مهام اللج���ان النس���ائية التطوعية مبؤسس���ات أرباب 

الطوائف وأعمالها، في مرافقة الوفود النس���ائية من ضيفات الرحمن، 

لزيارة بعض املعالم األثرية، واملنش���آت واملرافق احلضارية، في كل من 

مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة، مثل مصنع كس���وة الكعبة املشرفة، 

ومتحف عمارة احلرمني الش���ريفني، ومصنع تعبئة مياه زمزم املباركة، 

ومجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.

كما تق����وم اللجان بتنظيم الفعاليات الثقافي����ة، واحملاضرات، وكذلك 

زيارة احلاّجات املنومات مبستشفيات العاصمة املقدسة، الالتي قّدر 

الله له����ن أن يصنب ببعض العوارض الصحية الطارئة بعد وصولهن 

لألراضي املقدسة، وذلك لتفقد أحوالهن، واالطمئنان عليهن، والوقوف 

على أوضاعهن الصحية، وتلبية احتياجاتهن، واملس����اعدة في إكمال 

حجهن، بتوفير س����يارات خاصة وسيارات إسعاف حتملهن للوقوف 

مبش����عر عرفة، كما يقمن بأعمال جليلة خالل أيام التش����ريق بصعيد 

مش����عر منى في كل موس����م ح����ج، من خالل التواص����ل مع ضيفات 

الرحمن من احلاّجات املنومات مبستشفيات املشاعر املقدسة. وكذلك 

التواصل مع املساهمات، من خالل اللقاءات، واملناسبات، واجتماعات 

اجلمعي����ات العمومية، وعق����د دورات تدريبية وتأهيلية لهن، على مدار 

العام بصفة عامة، ولالستعداد ملواسم احلج بصفة خاصة، لتعريفهن 

بأهمية دور املرأة السعودية في خدمة حجاج بيت الله احلرام، وحثهن 

على الظهور مبظهر مش����رف والئق، وتعليمهن فنون التواصل املثمر 

العودة للريادة
اللجان النس���ائية التطوعية التي تنتظم جميع مؤسسات أرباب الطوائف، 

أعادت املرأة ملوقعها ودورها الطبيعي والريادي واملميز والبارز في خدمة 

ضي���وف الرحمن، ف���ي بعض األعمال امليدانية، وف���ي مجاالت اخلدمات 

األخرى، كما أسهمت في تطوير هذا الدور األساسي واملفصلي وأعادته 

للظهور من جديد على أرض الواقع، لتصبح املرأة ش���ريكًا أساس���يًا في 

النجاحات التي تتحقق، وفي مسيرة التطوير التي عمت كل مؤسسة، في 

ظ���ل التوجيهات الكرمية من والة األمر التي تؤكد دائمًا على تكرمي املرأة 

وحف���ظ خصوصيتها وحقوقها التي كفلها لها ديننا احلنيف، لتعتز املرأة 

السعودية وتفخر كثيرًا بخدمة حجاج بيت الله احلرام، والتشرف بتقدمي 

تلك اخلدمات، واملس���اهمة في تطويرها، وتعمي���ق مفهوم أن مهن أرباب 

الطوائف مهن إنس���انية، وشرف كبير يشترك فيه الرجل واملرأة على حٍد 

سواء، ليكن لها األثر الطيب والبالغ في نفوس ضيفات الرحمن، وبصمات 

مضيئة في االرتقاء بخدماتهن. كما أن الرغبة في خدمة ضيفات الرحمن 

بصفة خاصة، وخدمة املجتمع بصفة عامة، متأصلة في املرأة الس���عودية 

من���ذ قدمي الزمان، لذلك فإن كثيرًا منهن جتدهن مس���كونات بحب خدمة 

وطنهن، وإفادة مجتمعهن، ومس���اعدة حاّج���ات البيت احلرام، وذلك منذ 

عهد الطفولة والصبا والش���باب، وحتى تصل إلى س���ن متقدمة، ليقعدها 

تقدم العمر أو املرض عن أداء هذه الواجبات، والقيام بهذه األعمال. 

ولعل من أهم الدوافع واحملفزات أيضًا، أن هذه املهن األربع مهن عريقة 

ومتأصل���ة في نفوس جميع أفراد أس���ر من قام���وا بامتهانها من قدمي 

الزمان � رجااًل ونس���اء � وقد اكتسبها الرجل واكتسبتها املرأة كذلك من 

اآلباء واألمهات، واجلدود واجل���دات، وهي مهن عطاء بال حدود، حتتاج 

لإلخ���الص والتفاني والتجرد، ولكل عناي���ة ورغبة وجهد ذاتي للعمل على 

للجان النسائية بصمات واضحة
 في االرتقاء بخدمة الحاجات
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من الوفود، والبعثات النسائية، وتعريفهن بأنشطة املؤسسة أو املكتب، 

ومب���ا يقدم من خدم���ات. وتبدأ هذه الزيارات مبش���اهدة عرض مرئي 

لبرامج عمل خطة املؤسس���ات التشغيلية، للتعريف بالدور الذي تقوم به 

خلدمة احلجاج الذين تتشرف بخدمتهم، طوال فترة إقامتهم، ولالطالع 

على سعيها احلثيث واملتواصل للوصول بهذه املهنة الشريفة إلى أرقى 

مس���توى، والوقوف على ما وصلت إليه م���ن تطور كبير، والتأكيد على 

حرصها على تأصيل تراث هذه املهنة الشريفة العريقة. كما يقمن بجولة 

ف���ي املعرض الدائم، أو في املتحف للتع���رف على تراث مهن املطوفني 

واألدالء والوكالء والزمازمة العريق، ليتعرفن على ما يعكس���ه املعرض 

أو املتح���ف من نقالت حضارية، وما يضمه من مقتنيات أثرية إليضاح 

النقالت الكبيرة الت���ي حدثت لهذه املهن، والوقوف على ما مرت به من 

تطورات كبيرة، والفارق الكبير بني األمس واليوم. 

م����ن كل ذلك يتضح أن هنال����ك أدوارًا بارزة وكبي����رة تقدمها املرأة 

الس����عودية املطوفة والدليلة والوكيلة والزمزمية، من خالل نش����اطات 

وبرام����ج وفعالي����ات اللجان التطوعية النس����ائية مبؤسس����ات أرباب 

الطوائف، وخاص����ة جهودها التوعوية � الدينية والفقهية والنس����كية 

� وهنال����ك عدد كبير من املطوفات والدلي����الت والوكيالت والزمزميات 

قد ش����اركن في فعاليات وبرامج اللجان التطوعية النسائية ومنذ عدة 

أعوام بنجاح وفعالية، وكان لهن بصمات واضحة في حتقيق النجاح 

الذي تعيشه هذه املؤسسات، من خالل ما يقمن به من أعمال واضحة 

وجلّية جتاه ضيفات الرحمن، والتي تؤكد على أن املرأة شقيقة الرجل، 

وهي شريك رئيسي في جناح مواسم احلج عامًا بعد عام.

التواصل مع الحاّجات في أوطانهن 
عبر وسائل التواصل االجتماعي

والفّع����ال، وأس����س التعامل اجليد، وذلك من منطلق أن حس����ن اخللق، 

وطيب الكالم، وإطعام الطعام، والتعاون على البر والتقوى، من أفضل 

القربات إلى الله تعالى في مثل هذه األوقات الفاضلة، ولها تأثير دعوي 

قوي. 

معارف ومهارات 
ومن هذه املهام كذلك، إكساب املساهمات واملوظفات بعض العلوم واملعارف 

واملهارات، وذلك من منطلق حاجتهن ملزيد من اخلبرات، وملزيد من الدورات 

التدريبي���ة والتأهيلية � وخاصة في مج���ال اللغة � لإلملام مبختلف ثقافات 

ضيف���ات الرحمن ولغاتهن، بهدف خلق أرضي���ة للتفاهم معهن مبختلف 

أجناسهن، ومن أجل التواصل اجليد والفّعال معهن، والقيام باستقبالهن 

عند عقد اجلمعيات العمومية ملؤسسات أرباب الطوائف، وتعبئة استمارات 

املعلومات والنماذج اخلاصة بهن، والتواصل املستمر معهن، واستقبالهن 

مبقرات اللجان النسائية باملؤسسات، عند مراجعتهن للمؤسسات إلجناز 

بعض املعامالت املالية أو اإلدارية، واملساعدة في تسليم مستحقاتهن عند 

صرف العوائد. وأيضًا اس���تقبال طلبات التوظيف في اللجان النس���ائية 

مع بداية موس���م احلج، وإجراء املقابالت الش���خصية مع املتقدمات لهذه 

الوظائف، وتعريفهن بطبيعة العمل، ومعرفة مدى رغبتهن واس���تعدادهن 

ألداء متطلبات العمل ومباشرته، وحضور االجتماعات والدورات النسائية، 

ومتثيل املؤسس���ة أو املكتب في تلك االجتماعات، وإعداد وتنظيم زيارات 

وف���ود مكاتب خدمات احلجاج ملقرات املؤسس���ات، بغرض التعرف على 

مهامه���ا، والقيام بجوالت على املع���ارض الدائمة واملتاحف التي تضمها 

بعض هذه املؤسس���ات. وأيضًا توزيع بع���ض الهدايا التذكارية، والعديد 

من اإلصدارات اإلعالمية، واملطبوعات، والنشرات، واألشرطة واألقراص 

املرنة التوعوية واإلرش���ادية الصادرة من هذه املؤسس���ات على ضيفات 

الرحمن. 

وكذلك من أبرز أنش���طة اللجان النس���ائية مبؤسس���ات أرباب الطوائف 

وفعالياتها، استقبال وفود من النساء من عضوات اللجان النسائية ببعض 

اجلهات باخلارج، وكذلك اس���تقبال طالب���ات ومعلمات الكليات واملدارس 

مبكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة واستضافتهن، وكذلك استضافة العديد 



جاهدة  تسعى  واألهلية،  الحكومية  والقطاعات  الجهات  كل  فيها  تشارك  التي  الحج  أعمال  منظومة 
االرتقاء  من  مزيد  لتحقيق  واالنسجام،  والتعاون  التنسيق  من  بمزيد  القيام  إلى  عام  كل  حج  موسم  في 
العمالقة  المشروعات  لتواكب  الرحمن،  بوفود  العناية  في  الرشيدة  القيادة  تطلعات  لتحقيق  بخدماتها 
بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتأتي اللقاءات مع وفود 
الحجاج  ترتيبات  فيها  تناقش  حيث  الطوائف،  أرباب  مؤسسات  أعمال  صدارة  في  الحج  شؤون  مكاتب 

القادمين للحج.

مكة المكرمة: الرفادة

)أرباب الطوائف( يناقشون ترتيبات 
الحجاج مع وفود مكاتب شؤون الحج
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استعدادا لموسم حج 1438هـ

وفود الحجاج



استقبال  لترتيبات  اجليد  لإلعداد  املستمرة  الكرمية  للتوجيهات  وفقًا 

هذا  حج  ملوسم  الكرمي  رسوله  مسجد  وزوار  احلرام  الله  بيت  وفود 

أداء  من  ومتكينهم  لهم،  اخلدمات  أفضل  وتقدمي  ـــ،  1438ه العام 

إدارات  مجالس  رؤساء  اجتماعات  تأتي  وسهولة،  يسر  بكل  نسكهم 

مؤسسات الطوافة مبكة املكرمة واألدالء باملدينة املنورة والوكالء بجدة 

بوفود مكاتب شؤون احلج، ملناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون احلجاج 

التي  املوضوعات  ومناقشة  العام،  لهذا  احلج  مناسك  ألداء  القادمني 

إلى  باإلضافة  وتنقالتهم،  وإسكانهم  حجاجهم  شؤون  تنظيم  تخص 

اخلدمات  املناقشات  كما شملت  واإلجرائية،  النسكية  التوعية  جوانب 

املوحد  الوكالء  الطوائف ومكتب  أرباب  لهم من مؤسسات  تقدم  التي 

والنقابة العامة للسيارات.

خطط وبرامج
االستعداد ملوسم كل حج يبدأ عادة من انتهاء موسم احلج الذي قبله، 

من خالل مراجعة التقارير وإعداد اخلطط والبرامج والدورات التدريبية، 

مؤسسات  إدارات  مجالس  رؤساء  لقاءات  االستعدادات  هذه  وتسبق 

الطوافة بوفود مكاتب شؤون احلج، وذلك في إطار خطة وزارة احلج 

والعمرة للتنسيق مع مكاتب شؤون احلج في ترتيبات ومتطلبات شؤون 

واللقاءات  االجتماعات  هذه  وتأتي  لهم،  املقدمة  واخلدمات  احلجاج 

التيسير على  ما من شأنه  وتوفير كل  لهم،  املقدمة  ملناقشة اخلدمات 

حجاج بيت الله احلرام، حتى يؤدوا مناسكهم في راحة وسهولة ويسر.

املكرمة  مبكة  الطوافة  مؤسسات  إدارات  مجالس  رؤساء  ويستعرض 

واألدالء باملدينة املنورة والوكالء بجدة خالل اجتماعاتهم مع وفود مكاتب 

شؤون احلج اجلهود املقدمة من اململكة خلدمة ضيوف الرحمن، وكذلك 

إقامة املشاريع والتوسعات املتطورة والعمالقة في احلرمني الشريفني 

واملشاعر املقدسة، حتى تكون ميسرة ومستوعبة جلميع القاصدين من 

حجاج ومعتمرين وزوار ألداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

ويتم التأكيد خالل االجتماعات على أهمية التقيد بالبرنامج املعد من 

وزارة احلج والعمرة واالستمرار في توعية احلجاج قبل وصولهم إلى 

األراضي املقدسة، وكذلك االهتمام بالتفويج على جسر اجلمرات والنقل 

اجلوي، وذلك ضمن الترتيبات التي تعدها وزارة احلج والعمرة للمزيد 

احلرمني  خلادم  السامية  التطلعات  يحقق  مبا  املقدمة،  اخلدمات  من 

الدائم  العهد، وحرصهم  العهد وسمو ولي ولي  الشريفني وسمو ولي 

يحفظهم الله على العناية والرعاية بضيوف بيت الله احلرام.
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اجتماعات مؤسسة مطويف حجاج تركيا

اجتماعات مؤسسة مطويف حجاج جنوب آسيا

اجتماعات مؤسسة مطويف حجاج إيران

اجتماعات مؤسسة مطويف حجاج إفريقيا غير العربية
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شؤون  مكاتب  وفود  مع  اجتماعاتهم  خالل  املؤسسات  رؤساء  وأكد 

وهناك  النهائية الستقبال حجاجهم،  اللمسات  قد وضعوا  أنهم  احلج 

تعاون وثيق بينهم وبني مكاتب شؤون احلج، وصواًل إلى حتقيق تطلعات 

القيادة الرشيدة في أن يؤدي حجاج بيت الله احلرام نسهكم في سهولة 

جرى وضعها  قد  الترتيبات واإلج��راءات  جميع  أن  مبينني  وطمأنينة، 

الطوافة  مؤسسات  بني  التعاون  يسهم  أن  مؤملني  االتفاق،  موضع 

ومكاتب شؤون احلج في حتقيق موسم حج ناجح، ينعم فيه حجاج بيت 

الله احلرام بالطمأنينة والراحة والسكينة.

أن  اجتماعاتهم مع وفود مكاتب احلج  املؤسسات خالل  وأكد رؤساء 

ملوسم  املعد  البرنامج  وتطبيق  إنفاذ  على  تعول  والعمرة  احلج  وزارة 

احلجاج  توعية  في  االستمرار  يتناول  الذي  العام 1438ه�،  هذا  حج 

قبل قدومهم إلى األراضي املقدسة، مع أهمية التقيد بأنظمة وضوابط 

وبرامج مواعيد التفويج على جسر اجلمرات، والتسريع في إنهاء توثيق 

عقود الطيران املدني واإلسكان.

وأشاد رؤساء مؤسسات الطوافة ببرامج التدريب املكثفة التي اعتمدتها 

بعض الدول لتوعية حجاجها، إضافة إلى الزيارات امليدانية، من أجل 

اجلهود  امتدحوا  كما  املقدسة،  األراض��ي  إلى  مجيئهم  قبل  توعيتهم 

الكبيرة التي تبذلها مكاتب شؤون احلج، سواء في يتعلق بااللتزام بنظام 

اإلسكان، ومسارعتها إلى استئجار العمائر املخصصة حلجاجها منذ 

وقت مبكر في مكة املكرمة، واختيارها للمواقع املالئمة لهم، والتي متكن 

مكاتب اخلدمة امليدانية باملؤسسات من تقدمي اخلدمات لهؤالء احلجاج 

السياحية  الشركات  قوائم  إرسال  فيما يخص  أو  في أفضل صورة، 

في وقت قياسي، إضافة إلى التزامها بتطبيق فكرة تقليص مدة مكوث 

احلجاج في املطارات عند القدوم واملغادرة.

وعلى صعيد آخر، أشاد رؤساء الوفود مبا تقدمه حكومة خادم احلرمني 

الشريفني من خدمات وتسهيالت وإجنازات عظيمة في املشاعر املقدسة 

وزوار  احلرام  الله  بيت  حجاج  لعموم  املنورة  واملدينة  املكرمة  ومكة 

بكل  مناسكهم  يؤدوا  لكي  عليه وسلم،  الله  الكرمي صلى  نبيه  مسجد 

يسر وسهولة حتى عودتهم إلى بالدهم إن شاء الله ساملني غامنني.

وأبدى وفود مكاتب شؤون احلج التزامهم بالبرنامج املعد من قبل وزارة 

واملشاريع  واخلدمات  للمجهودات  مواكبًا  يأتي  الذي  والعمرة،  احلج 

املتطورة التي تقدمها حكومة خادم احلرمني الشريفني في تيسير أداء 

نسكهم بكل راحة وطمأنينة، معبرين عن الشكر والتقدير للمملكة على 

التسهيالت التي تقدمها جلميع حجاج بيت الله احلرام.

اجتماعات مؤسسة مطويف حجاج الدول العربية

اجتماعات مكتب الوكالء املوحد  

اجتماعات مؤسسة مطويف حجاج جنوب شرق آسيا

اجتماعات املؤسسة األهلية لألدالء 



األخيرة

صناعة النجاح
تعت���ز قيادة هذه الب���اد – أيدها الله - وتفخر كثيرًا بخدمة اإلس���ام واملس���لمني، وبرعاية 

املقدسات اإلسامية، واملتأمل لتوالي جناحات مواسم احلج والعمرة عامًا بعد آخر، يدرك متام 

اإلدراك أنها قد جعلت خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار ملس���جد املصطفى 

صل���ى الله عليه وس���لم، هدفًا في مقدمة أهدافها، وغاية م���ن أهم غاياتها، ووضعتها في أول 

ُسلّم اهتماماتها، وتلك حقيقة يشهد بها مايني احلجاج واملعتمرين الذين يعودون عقب انتهاء 

مواس���م احلج والعمرة كل عام إلى أوطانهم، وهم يحملون مشاعر الشكر واالمتنان والعرفان 

لهذه القيادة التي مّكنتهم من أداء مناس���ك احلج وشعائر العمرة بكل يسر وساسة وسهولة، 

وبأعطر الذكريات وأجمل االنطباعات عن هذه الباد، وإنسانها العامل في مختلف القطاعات 

واألجه���زة – احلكومية واألهلي���ة – ذات العاقة بأعمال احلّج والعمرة، والذي يجّند نفس���ه 

خلدمتهم، ويقدم كل التس���هيات لهم، ولتش���كل هذه اجلهود الكبيرة إضافة حقيقية إلى هذه 

املنظومة املتكاملة من املشروعات العماقة في مكة املكرمة، واملدينة املنورة، واملشاعر املقدسة، 

لتغدو رحلتي احلج والعمرة با عناء، وثوابًا با مشقة، يكرس خالها احلاج واملعتمر كل وقته 

وجهده في العبادة دون أن ينش���غل بشيء غيرها وبغير الغاية التي جاء من أجلها، والفريضة 

التي قدم ألدائها، وقد أِمن على نفسه وماله وسائر أحواله.

ويواكب صدور هذا العدد من "الرفادة"، قرب انتهاء موسم عمرة هذا العاّم )1438ه�(، الذي 

انطلق في غرة ش���هر صفر املنصرم، وميتد حتى منتصف شهر شوال القادم من هذا العاّم ، 

والذي شهد توافد أعداد مقدرة من املعتمرين، بلغت أكثر من )6( مايني معتمر، مت استقبالهم 

والترحيب بهم وخدمتهم، مبنظومة متكاملة ومتزايدة ومتس���عة من اخلدمات والتسهيات، مع 

احلرص التام على االرتقاء بجودتها، ووفقًا لضوابط وأنظمة وتعليمات محكمة، ومنها: "وثيقة 

حق���وق احلاج واملعتمر" التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، والتي ضمنت حقوق جميع األطراف، 

وكفل���ت – بعد توفيق الله عّز وجّل – أداء متميزًا ملوس���م العم���رة، ولتعد خطوة في االجتاه 

الصحيح نحو حتقيق األهداف اإلس���تراتيجية لبرنامج "الوزارة" نحو التحول الوطني 2020، 

والذي يهدف إلتاحة الفرصة ألعداد كبيرة من املسلمني ألداء مناسك احلج والعمرة، واملرتبطة 

برؤية اململكة 2030، والهادفة لتمكني ضيوف الرحمن من أداء فريضة احلج والعمرة والزيارة 

بكل يس���ر، وإثراء رحلتهم الدينية وجتربتهم الثقافية، وزيادة الطاقة االس���تيعابية الس���تقبال 

ضيوف الرحمن من املعتمرين من )8( مايني، إلى )30( مليون معتمر.     

وليلمس اجلميع شكر املعتمرين لله سبحانه وتعالى الذي أمت ِنعمه عليهم وشرفهم بزيارة بيته 

العتي���ق، وثناءه���م الصادق على قيادة بادنا، احملفزة إلى الفضائل، واملش���جعة على التحلي 

مب���كارم األخاق، ذات العطاءات غير احملدودة، واملتمثلة في ما توفره من خدمات جليلة لهم، 

ثم إلى تلك الوجوه املش���رقة في مختلف القطاعات العاملة – والتي منها بالطبع وزارة احلج 

والعمرة -، وعلى رأس���ها معالي الوزير والربان املاهر الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت، 

الذي يسترش���د اجلميع بتوجيهاته الس���ديدة، وآرائه احلكيمة، وليهن���أ كل من يؤدي واجباته 

وأدواره ف���ي خدمة املعتمرين على أكمل وجه بثواب الله س���بحانه وتعال���ى، وبتقدير الوطن، 

وبدعوات صادقة ممن كتب الله له أداء هذه الشعيرة.

م. عبدالعزيز بن أسعد دمنهوري
وكيل وزارة احلّج والُعمرة املساعد

لشؤون الُعمرة




