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بخالص التهاني والتبريكات

إلى صاحب السمو امللكي

الأمري عبدالعزيز بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز-يحفظه اهلل-
على الثقة امللكية الكرمية بتعيينه وزير ًا للداخلية
ّ
وجل أن يحفظه وميده بعونه ويسدد خطاه
سائلني املولى عزّ

استشراف رؤية المملكة 2030
لالرتقاء بخدمات ضيوف الرحمن

د .محمد صالح بننت
وزير احلج والعمرة

اجلهود التي تبذل سنوي ًا إلجناح أعمال احلج والعمرة ،متمثلة يف توجيهات القيادة الرشيدة ،تشكل منظومة متكاملة من احلوافز
قادت اجلميع إلى حتقيق جناحات غير مس��بوقة يف مواس��م احلج املاضية ،مبا يبشر مبزيد من النجاحات يف موسم حج هذا العام
بإذن اهلل تعالى.
وها نحن بعد أن ودعنا املعتمرين الذين متكنوا من أداء مناس��كهم بكل يس��ر وس��هولة بتوفيق من اهلل س��بحانه وتعالى ،ثم بفضل
م��ا وفرت��ه حكومة خادم احلرمني الش��ريفني من مش��روعات وخدمات ،نس��تقبل يف هذه األي��ام حجاج بيت اهلل احل��رام ،ولهؤالء
اس��تحقاقاتهم م��ن الرعاية والعناي��ة واالهتمام ،فاملنج��زات العمالقة الت��ي حتققت يف مكة املكرم��ة ،واملدينة املنورة ،واملش��اعر
املقدس��ة ،ابتداء من تنفيذ أكبر توس��عتني يف تاريخ احلرمني الشريفني ،مرور ًا مبنشأة اجلمرات العمالقة ،وقطار املشاعر املقدسة
وقطار احلرمني ،وش��ق األنفاق وتعبيد الطرق ،وغيرها من مش��روعات ،ش��واهد على ما يوليه والة األمر ـ حفظهم اهلل ـ من رعاية
واهتمام ،حتى أضحى لكل عام منجزاً..
هذه النجاحات التي تتوالى على مواس��م احلج والعمرة ،هي إحدى ثمار االهتمام الذي توليه حكومة خادم احلرمني الش��ريفني،
لقاصدي بيت اهلل احلرام ،وزوار مس��جد رس��وله املصطفى صلى اهلل عليه وس��لم ،وهو اهتمام نابع من استشعار هذه البالد املباركة
ملسؤوليتها اإلسالمية ودورها يف خدمة اإلسالم واملسلمني ،فحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني وولي عهده األمني
حفظهم��ا اهلل ،ه��ي الي��وم ـ كما هي دائم ًا ـ يف كامل اس��تعدادها للعمل على إجناح موس��م ح��ج هذا العام ،ليتواص��ل مع النجاحات
السابقة التي شهدتها األعوام املاضية ،فخدمة ضيوف الرحمن يف قمة أولويات الدولة ومنظومة أهدافها.
واملشروعات واملنجزات التي حتققت يف املدينتني املقدستني ،كان البد أن تواكبها استعدادات وجهود من مختلف القطاعات ،ألننا
نس��ير يف ركاب قيادة هدفها أن يؤدي ضيوف الرحمن مناس��كهم بيس��ر وراحة وأمان ،من خالل حتقيق أفضل التسهيالت وتسخير
حد مع�ين فيما نقدمه وفيما
أحس��ن اإلمكان��ات ،وتقدمي أرقى اخلدم��ات ،وهذا يحتم علينا يف وزارة احل��ج والعمرة أال نقف عند ّ
نسعى إليه ،وأن تظل سياسة التطوير إلى األفضل واألكمل هي السياسة التي نعمل يف إطارها واإلستراتيجية التي نسير مبوجبها
للوصول إلى األهداف املرسومة والغايات املرجوة لرؤية اململكة .2030
وختام�� ًا أس��أل اهلل تعالى دوام التوفيق واس��تمرار النجاح يف أداء هذه البالد ملس��ؤوليتها جتاه ضيوف الرحم��ن ،وأن يكون حج هذا
العام تتويج ًا لنجاحات املواس��م الس��ابقة ،كما أس��أله س��بحانه وتعالى أن يدمي على هذه البالد أمنها وأمانها ،ويحفظ لها قادتها
إنه سميع مجيب.

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

محتويــات

المشرف العام
د .طالل بن صالح قطب
رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف

الرفادة – العدد السابع عشر

رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيران

ذوالقعدة 1438هـ

نائب المشرف العام
د .رأفت بن إسماعيل بدر
نائب رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف
رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنوب آسيا

6

استقباالت
استقبل خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان

رؤساء مجالس إدارة المؤسسات

ب��ن عبدالعزيز حفظه اهلل ،معالي وزي��ر احلج

طارق بن محمد عنقاوي

وال��ع��م��رة ال��دك��ت��ور محمد ص��ال��ح ب��ن�تن ،ووك�لاء
الوزارة ،ومجلس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب

رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي

الطوائف ،ورئيس النقابة العامة للسيارات.

أوروبا وأمريكا وأستراليا

16

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

معارض
معرض" :نايف القيم" – والذي ُيقام ألول مرة

 -يهدف لتخليد ذك��رى صاحب السمو امللكي

رامي بن صالح لبني

األمير نايف بن عبدالعزيز ،واستعراض دوره

رئيس مجلس إدارة مؤسسة إفريقيا غير العربية

ال��ري��ادي وإجن��ازات��ه التي قدمها جت��اه دينه
ووطنه و ُأمته.

م .عباس بن عبدالغني قطان
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدول العربية

حامت بن جعفر بالي
رئيس مجلس إدارة مؤسسة األدالء

د .فاروق بن يحيى بخاري

41

إصدارات
كتب كثيرة ّأرخ��ت ملهن أرب��اب الطوائف ،فال
يخلو كتاب من كتب الرحالت القدمية من ذكر

رئيس مجلس إدارة مكتب الوكالء املوحد

للمطوفني والزمازمة يف مكة املكرمة ،وللوكالء

عبدالهادي بن عبداجلليل زمزمي

يف ج��دة ،واألدالء يف املدينة امل��ن��ورة ،وتبيني
طبيعة مهنهم.

رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد

44

محمد بن حسن قاضي
األمني العام

من امليدان
أكملت مؤسسات أرب��اب الطوائف جاهزيتها
ملوسم حج ه��ذا العام 1438ه���ـ ،لضمان األداء

امتياز اإلنتاج

األم��ث��ل وال��ف��ع��ال ،وت��ق��دمي أف��ض��ل اخل��دم��ات
حلجاج بيت اهلل احلرام وأرقاها وبأعلى املعايير.

املركز الرئيسي

ص.ب  4288جدة 21491
املوقع على اإلنترنت:

http://makpublish.com
هاتف6514148/6517570/6517442 :
فاكس - 6530693 :البريد اإللكتروني:
التحريرeditorial@makpublish.com :
اإلعـالنinfo@makpublish.com :

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

50

إصدارات
ميثل األطلس املصور ملكة املكرمة ،واملشاعر املقدسة
الرقمي ،الذي صدر مؤخراً ،رصد ًا توثيقي ًا مهم ًا

وف��ع��ا ً
ال لسيرة مكة املكرمة وامل��ش��اع��ر املقدسة
ومسيرتها ،وما طرأ عليها من تطورات عبر التاريخ.

66

عرض كتاب
كتاب( :األدالء باملدينة املنورة ..شرف املهنة وعراقة اخلدمة)،
يتقصى تاريخ هذه الطائفة ويستعرض األط��وار التي مرت بها،
قدرة يف
وذلك لكونها من نسيج املجتمع املديني ،ولها إسهامات ُم ّ

59

خدمة احلجاج.

تقنية
ألزمت مؤسسات الطوافة  -ومنذ موسم حج عام 1437هـ
 كل حاج من حجاجها بارتداء "س��وار إلكتروني ذكي"،مرتبط بنظام حتديد املواقع اجلغرايف ،ويحمل املعطيات
الشخصية والطبية للحاج.

70
62

قوافل
كان "الركب املكي" ،ينطلق إلى املدينة املنورة مرتني
يف العام ،وكانت له نظم وع��ادات وقيم يف االستعداد
والسفر والترحال ،تعد من تراث احلضارات يف العالقات
االجتماعية وأدب الرحالت.

معالم
جبل "دفان" معلم مهم من معالم العاصمة املقدسة ،ويشكل جزء ًا
من جبل "قعيقعان" الذي بدوره يضم عدة جبال ،وقد ورد أن سبب
تسميته بجبل "دفان" ،أنه كان يضم عدد ًا من املدافن القدمية.

استقباالت

خادم الحرمين الشريفين يستقبل
وزير الحج والعمرة ورؤساء مؤسسات
أرباب الطوائف
6

العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ

مكة المكرمة :الرفادة
اس�تقبل خادم الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه
اهلل ،ف�ي قصر الصف�ا بمكة المكرمة قبل مغرب يوم الخمي�س  20رمضان 1438هـ
المواف�ق  15يونيو 2017م ،معالي وزير الحج والعم�رة الدكتور محمد صالح بن طاهر
بنت�ن ،ووكالء ال�وزارة ،ومجل�س الهيئ�ة التنس�يقية لمؤسس�ات أرب�اب الطوائف،
المش�كل م�ن رؤس�اء مجال�س إدارات مؤسس�ات أرب�اب الطوائ�ف (المطوف�ون،
واألدالء ،وال�وكالء ،والزمازم�ة) ،ورئيس النقابة العامة للس�يارات ،ورئيس المجلس
التنسيقي لحجاج الداخل ،الذين قدموا للسالم عليه حفظه اهلل.

التشرف بالسالم على
ّ

خ � ��ادم ال �ح��رم �ي��ن ال�ش��ري�ف�ي��ن
واالس� � � �ت� � � �م � � ��اع ل� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه
ال � � � �س � � ��دي � � ��دة ف � �ي � �م � ��ا ي� �خ� �ت ��ص
ب � �خ � ��دم � ��ة ض � � �ي� � ��وف ال� ��رح � �م� ��ن

اس���تقبل خ���ادم احلرمني الش���ريفني رع���اه الله
أصح���اب الفضيل���ة العلم���اء ،واملش���ايخ أئمة
ومؤذني املس���جد احلرام ،وسدنة بيت الله احلرام
الذين قدموا للس�ل�ام عليه رع���اه الله .ويأتي هذا
االس���تقبال والتشريف لرؤس���اء مجالس إدارات
مؤسس���ات أرباب الطوائف ،جري��� ًا على العادة
امللكية الس���نوية ،حيث يتش���رف رؤساء مجالس
إدارات مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف واجلميع،
بالسالم على خادم احلرمني الشريفني رعاه الله،
واالس���تماع لتوجيهاته الس���ديدة ،فيما يختص
بخدمة ضي���وف الرحمن من حج���اج ومعتمرين
وزوار ملس���جد الرس���ول الكرمي صل���ى الله عليه
وسلم ،بجوار الكعبة املشرفة ،وفي العشر األواخر
من ش���هر رمضان املبارك ،وبحضور معالي وزير
احلج والعمرة ووكالء الوزارة.
حضر االس���تقبال ،صاحب السمو األمير فيصل
بن تركي بن عبدالله ،وصاحب السمو األمير خالد
بن فهد بن خالد ،وصاحب الس���مو امللكي األمير
مقرن بن عبدالعزيز آل س���عود ،وصاحب السمو
امللكي األمير منصور بن س���عود بن عبدالعزيز،
وصاحب الس���مو امللكي األمير طالل بن س���عود
ب���ن عبدالعزي���ز ،وصاحب الس���مو األمير تركي
ب���ن عبدالله بن محمد ،مستش���ار خادم احلرمني
الش���ريفني ،وصاحب السمو امللكي األمير سطام
بن س���عود بن عبدالعزيز ،وصاحب السمو األمير
الدكتور بندر بن س���لمان ب���ن محمد ،وصاحب
السمو امللكي األمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام
بن عبدالعزيز مستشار خادم احلرمني الشريفني،
وصاحب الس���مو امللكي األمير منصور بن مقرن
بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ،وصاحب
الس���مو امللكي األمير محمد ب���ن عبدالرحمن بن
عبدالعزيز نائب أمي���ر منطقة الرياض ،وصاحب

االس � � �ت � � �ق � � �ب� � ��ال ي� ��أت� ��ي

ً
ج��ري��ا ع�ل��ى ال �ع��ادة الملكية
ال� �س� �ن ��وي ��ة ب� � �ج � ��وار ال �ك �ع �ب��ة
ال � �م � �ش � ��رف � ��ة وف � � � ��ي ال� �ع� �ش ��ر
األواخ � � � ��ر م� ��ن ش �ه ��ر رم �ض ��ان
السمو امللكي األمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة مكة املكرمة ،وصاحب الس���مو
امللكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.
وبهذه املناس���بة ،رفع املط���وف الدكتور طالل بن
صالح قطب رئيس الهيئة التنس���يقية ملؤسس���ات
أرباب الطوائف ،نياب ًة عن رؤساء مجالس إدارات
املؤسس���ات ،أس���مى عبارات الش���كر والتقدير
واالمتن���ان ملقام خادم احلرمني الش���ريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ،لتفضلّه باعتماد
ه���ذا اللق���اء ،ليحظوا بالس�ل�ام عليه رع���اه الله
مما نحرص
واالس���تماع لتوجيهاته .وأضافّ “ :
علي���ه هو اس���تذكار ك ِّل ما يتعلّق بش���ؤون احلج
واحلجاج م���ن حتديث وتطوير لالرتقاء باخلدمات
لتنفيذ التوجيهات وحتقي���ق الرغبات والتطلعات،
تلبية للمزيد من التيس���ير لضيوف الرحمن الذين
هم دو ًما ف���ي مركز اهتم���ام والة األمر حفظهم
الل���ه ،وذلك منذ عهد املؤس���س املل���ك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل س���عود طيب الله ثراه ،مرور ًا
بأبنائ���ه امللوك البررة رحمه���م الله جميع ًا ،وحتى
هذا العهد الزاهر عهد خادم احلرمني الش���ريفني
امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز ،وس���مو ولي عهده
األمني حفظهما الله.
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رؤى

وضع خدمة ضيوف الرحمن في قلب رؤية المملكة 2030
وتوجت جهوده باختياره وليًا للعهد

محمد بن سلمان :قيادة راسخة ومستقبل مشرق
جدة :الرفادة
يج�يء األم�ر الملك�ي ال�ذي أص�دره خ�ادم
الحرمي�ن الش�ريفين المل�ك س�لمان ب�ن
عبدالعزي�ز آل س�عود يحفظ�ه اهلل ،بتاريخ 26
رمض�ان 1438ه�ـ المواف�ق  21يوني�و 2017م،
باختيار صاحب الس�مو الملك�ي األمير محمد
ب�ن س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز آل س�عود ولي� ًا
للعه�د ،وتعيين س�موه نائب� ًا لرئيس مجلس
الوزراء مع اس�تمراره وزير ًا للدفاع ،واس�تمراره
فيما كلف ب�ه من مهام أخرى ،دليل وش�اهد
حي على ما تحظى به المملكة وهلل الحمد،
م�ن اجتماع للكلم�ة ووحدة للصف�وف ،كما
أن االختيار الموفق يعكس رؤية ثاقبة للملك
س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز ف�ي حس�ن اختي�ار
القيادات الش�ابة التي تقود مستقبل البالد،
إخالص
لما ع�رف عن س�مو األمير محمد م�ن
ٍ
وتف�ان وحرص ت�ام على خدم�ة دينه ووطنه
وأمته .كما ترس�خ هذه األوام�ر الملكية التي
ص�درت مؤخر ًا ،حرص الدول�ة أيدها اهلل ،على
تطوير منظومة الحج والعم�رة ،والتي تحتل
أولوي�ة قصوى ل�دى حكومة خ�ادم الحرمين
الش�ريفين المل�ك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز
آل س�عود حفظ�ه اهلل ،وذل�ك امت�داد ًا للدور
التاريخ�ي للقي�ادة الس�عودية ف�ي خدم�ة
اإلسالم والمسلمين ،ومنذ توحيد هذا الكيان
الشامخ على يد المؤس�س الملك عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل سعود طيب اهلل ثراه.

أثب � � ��ت امتالك � � ��ه جمي � � ��ع
صفات القيادي الناجح وصاحب
كف � � ��اءة عالي � � ��ة وق � � ��درة عل � � ��ى
تحمل المسؤولية
8
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ال � �م � �م � �ل � �ك� ��ة ت � � �ب � ��وأت
م �ك��ان��ة م ��رم ��وق ��ة وأص �ب �ح��ت
ً
ع� � �ن � ��وان � ��ا ل� � �ك � ��رم ال� �ض� �ي ��اف ��ة
وح � �س ��ن ال� � ��وف� � ��ادة وح �ق �ق��ت
م� � � � �ك � � � ��ان � � � ��ة م� � � � �م� � � � �ي � � � ��زة ف� ��ي
ق � � �ل � � ��وب ض � � �ي � � ��وف ال� ��رح � �م� ��ن
مهندس "الرؤية"

ويت���رأس س���مو ولي العه���د مجلس الش���ؤون
االقتصادية والتنمية ،وقام بوضع خطة ش���املة
للنه���وض باقتص���اد اململكة ،هي خط���ة التحول
الوطني واإلص�ل�اح االقتص���ادي  ،2020التي
م ّهدت لتنفيذ (رؤية اململكة  ،)2030التي تتضمن
( )3تقسيمات رئيس���ية ،هي( :اقتصاد مزدهر،
ومجتمع حي���وي ،ووطن طموح) ،ووضع خدمات
احلج والعمرة في قلبه���ا ،وضمنها زيادة أعداد
احلج���اج واملعتمري���ن ،وتطوير البن���ى التحتية
كمطار جدة اجلديد ،ومطار الطائف ،إضافة إلى
تطوير البنى التحتية في مكة املكرمة واس���تثمار
أراض محيط���ة باحلرم املكي الس���تيعاب أعداد
متزايدة من ضيوف الرحمن ،كما تتضمن إنشاء
أكبر متحف إس�ل�امي في العال���م ،وحتديد ًا في
العاصمة الرياض.
وتعتب���ر برام���ج (رؤي���ة اململك���ة  )2030التي
أقره���ا مجلس الوزراء برئاس���ة خادم احلرمني
الش���ريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله ،في  18رجب 1437هـ ،املوافق 25
أبريل 2016م ،اس���تكما ًال ملا سبق إقراره في:
(برنامج التحول الوطني  )2020الذي ُأطلق في
غ ّرة ش���هر رمضان من عام 1437هـ ،املوافق 6
يونيو 2016م ،والذي س���يكون برنامج ًا تنفيذي ًا
لتحقي���ق أه���داف الرؤية في قط���اع اخلدمات،
و(برنام���ج التوازن املال���ي  ،)2020الذي ُأطلق
بتاري���خ  23ربيع األول 1438ه���ـ ،املوافق 22
ديسمبر 2016م.

وتض ّمن���ت "الرؤية" التأكيد على تس���خير اململكة
لطاقاته���ا وإمكاناته���ا خلدمة ضي���وف ال ّرحمن،
نصه" :تب���وأت اململكة العربية
حي���ث ورد فيها ما ّ
ً
الس���عودية مكان ًة مرموقة ف���ي العالم ،وأصبحت
عنوان ًا لكرم الضيافة وحسن الوفادة ،واستطاعت
أن حتق���ق مكان ًة مميز ًة في قلوب ضيوف الرحمن
واملس���لمني في ك ّل مكان ،وقد شرفنا الله بخدمة
احلرمني الش���ريفني وحج���اج بيت الل���ه احلرام
واملعتمري���ن وال���زوار .وفي هذا الس���ياق ،قمنا
مؤخر ًا بتنفيذ توس���عة ثالثة للحرمني الش���ريفني،
وتطوي���ر مطاراتنا وزيادة طاقتها االس���تيعابية،
كما أطلقنا مشروع "مترو مكة املكرمة" ،استكما ًال
ملش���روع قطار املشاعر املقدسة وقطار احلرمني،
باإلضاف���ة إلى ذلك ،عززنا منظومة ش���بكة النقل
من أجل تسهيل الوصول إلى احلرمني الشريفني
واملش���اعر املقدس���ة ومتكني ضيوف الرحمن من
أداء فريضة احل���ج والعمرة والزيارة بكل يس���ر
وس���هولة ،وبفضل الله تضاعفت أعداد املعتمرين
من خ���ارج اململكة خالل العقد املاضي .ونحن ال
ندخر وس���ع ًا في بذل كل جهد وتوفير كل ما يلبي
احتياج���ات ضيوف الرحمن ويحق���ق تطلعاتهم،
ونؤم���ن بأن علين���ا أن نضاع���ف جهودنا لنبقى
رمز ًا لكرم الضيافة وحس���ن الوفادة ،وس���نعمل
على إث���راء رحلتهم الدينية وجتربتهم الثقافية من
خالل التوس���ع في إنشاء املتاحف وتهيئة املواقع
السياحية والتاريخية والثقافية وتنظيم زيارتها.
نص���ه" :من التزاماتنا ...ش���رف
وورد فيه���ا ما ّ
خدم���ة املعتمري���ن املتزايدين عل���ى أكمل وجه،

وقيام ًا بواجبنا الذي ش���رفنا الل���ه به في خدمة
ضيوف الرحم���ن ،فعملنا على توس���عة احلرمني
الش���ريفني مم���ا أدى إلى زيادة ع���دد املعتمرين
إل���ى ( )3أضعاف عل���ى مدى العق���د املاضي،
ليص���ل عددهم في عام  2015إل���ى ( )8ماليني
معتمر من خارج اململكة ،ومن خالل زيادة الطاقة
االس���تيعابية ملنظومة اخلدمات املقدمة للمعتمرين
(م���ن نقل وإقام���ة وغيرها) واالرتق���اء بجودتها،
وس���نعمل على متكني ما يزي���د على ( )15مليون
مسلم من أداء العمرة سنوي ًا بحلول عام 2020م،
م���ع التأكيد عل���ى أن تكون نس���بة رضاهم عن
اخلدمات الت���ي تق ّدم لهم عالية .وسنس���عى إلى
حتقي���ق ذلك من خالل تس���هيل إج���راءات طلب
التأش���يرات وإصداره���ا وص���و ًال إل���ى أمتتتها
وتطوي���ر اخلدم���ات اإللكترونية املتعلق���ة برحلة
املعتمري���ن ،ومتكينهم من إث���راء رحلتهم الدينية
وجتربته���م الثقافي���ة .وس���يكون للقطاعني العام
واخلاص دور كبير في حتس�ي�ن اخلدمات املقدمة
للمعتمرين ومنها اإلقامة والضيافة وتوسيع نطاق
اخلدم���ات املتواف���رة لهم ولعائالتهم ليس���تمتعوا
برحلة متكاملة ،ومن ذلك توفير معلومات ش���املة
ومتكاملة م���ن خالل التطبيقات الذكية للتيس���ير
عليهم وتسهيل حصولهم على املعلومة".
وح ّدد "مجلس الش���ؤون االقتصادي���ة والتنمية"،
( )10برام���ج ذات أهمية إس���تراتيجية للحكومة
لتحقيق رؤية اململك���ة  ،2030منها برنامج يحمل
اس���م( :خدمة ضي���وف الرحمن) ،ي���رأس جلنته
معالي وزير االقتصاد والتخطيط ،ويتيح الفرصة
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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ب� � � ��رن � � ��ام� � � ��ج (خ � � ��دم � � ��ة
ض� � �ي � ��وف ال � ��رح � � �م � ��ن) ي ��ؤك ��د
استعداد جميع المؤسسات
وال � �ق � �ط � ��اع � ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة
واأله � �ل � �ي � ��ة ل �ل �ت �ف ��اع ��ل م �ع��ه
ألكبر عدد ممكن من املس���لمني من أداء فريضة
احلج والعمرة والزيارة عل���ى أكمل وجه ،والعمل
على إث���راء وتعمي���ق جتربتهم من خ�ل�ال تهيئة
احلرمني الش���ريفني ،وحتقيق رس���الة اإلس�ل�ام
العاملي���ة ،وتهيئة املواق���ع الس���ياحية والثقافية،
وإتاحة أفضل اخلدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم
مكة املكرمة واملدينة املنورة واملش���اعر املقدس���ة.
كم���ا يق���وم ه���ذا البرنام���ج ،بعك���س الصورة
املش���رفة واحلضارية للمملكة في خدمة احلرمني
الش���ريفني ،وميثل باإلضافة ملا سبق ،لبنة لتأكيد
عالقة القطاع اخلاص ودوره الفاعل في حتس�ي�ن
اقتصادي���ات القط���اع .ويعمل "املجل���س" على
مراقب���ة تنفيذ هذه البرامج العش���رة حتى العام
2020م ،بإتب���اع احلوكم���ة املق���رة التي تضمن
املس���اءلة والش���فافية والرقابة املستمرة ،وتفعيل
أساليب متابعة املبادرات وتنفيذها.
خارطة الطريق

وج���اءت خارطة الطريق الت���ي أطلقها صاحب
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الس���مو امللكي األمي���ر محمد بن س���لمان بن
عبدالعزي���ز ،ول���ي العهد نائ���ب رئيس مجلس
ال���وزراء وزير الدفاع ،رئيس مجلس الش���ؤون
االقتصادي���ة والتنمي���ة ،والت���ي ش���ملت "رؤية
الس���عودية  ،"2030لتضم عدة أقسام ومحاور
مهمة ،من أبرزها( :اخلطة التنموية املقررة خلدمة
ضيوف الرحمن) ،حيث تبذل السعودية جهودها
سنوي ًا لتوفير س���بل الراحة للحجاج واملعتمرين
على أكم���ل وجه .وفي إطار ذل���ك ،ضمت هذه
الرؤي���ة الطموحة ،أحد األهداف الرئيس���ة التي
س���تعمل عليها الس���عودية خالل الــ���ـ 15عام ًا
القادمة ،والتي نصت عل���ى بند أهدافنا بحلول
1452ه���ـ (( :)2030أن ن ّ
ُس���خر طاقاتن���ا
وإمكاناتن���ا خلدمة ضيوف ال ّرحمن) ،وحش���د
كل الطاق���ات وتوفير جمي���ع اإلمكانات ملواجهة
حركة احلج املتعاظمة من مختلف مناطق العالم
اإلس�ل�امي ،واجلاليات واألقليات اإلسالمية في
دول العالم ،ومتكينهم م���ن تأدية فريضة احلج
بكل يس���ر وسهولة ،حيث أجنزت حكومة اململكة
لذلك أكبر توسعة للحرمني الشريفني في التاريخ
اإلس�ل�امي ،فيما جاء تطوير املش���اعر املقدسة
خطوة مهمة الس���تيعاب هذه األع���داد املتزايدة
س���نوي ًا ،وضمن خط���ة الس���تيعاب نحو ()30
مليون حاج ومعتمر في الس���نوات القادمة ،مع
تق���دمي إس���تراتيجية متكاملة لتطوي���ر منظومة
(احلج والعمرة والزيارة) ،وإتاحة الفرصة لعدد
أكبر من املسلمني لتأدية مناسك احلج والعمرة،
ف���ي وقت يتعاظم لدى املس���لمني أهمية احلفاظ

على هويتهم اإلس�ل�امية ،واس���تكمال متطلبات
شعائرهم الدينية.
وحتدث س���موه الكرمي في مقابلة تلفزيونية أجراها
الصحاف���ي واإلعالم���ي ترك���ي الدخيل ف���ي قناة
"العربي���ة" في ش���هر رجب املنصرم ،ع���ن اهتمام
"الرؤي���ة" بتطوير منظوم���ة احلج والعم���رة ،وذلك
بالنظ���ر إلى خدم���ات أكث���ر رفاهية تق���دم وبكل
اعت���زاز للحاج واملعتمر ،مؤك���د ًا أن البنية التحتية
ملك���ة املكرم���ة واملدينة املدينة قوية ج���د ًا ،وأن ذلك
يتمث���ل في مط���ار امللك عبدالعزي���ز اجلديد بجدة،
ومطار الطائف اجلديد ،والتي ستخدم هذه الرؤية
بشكل كبير جد ًا ،حيث ستستقبل أعدد ًا كبيرة جد ًا
من احلج���اج واملعتمرين والزوار ،وس���تعمل على
اس���تيعاب هذه األعداد املتزايدة عام��� ًا بعد عام،
وكذل���ك تتمثل في إجناز قط���ار احلرمني الذي يعد
رافد ًا قوي ًا ومهم ًا لدعم هذه األرقام ،منوه ًا بالعمل
على إجناز مش���روع مترو مكة املكرمة في أسرع
ً
قائ�ل�ا في هذا اخلص���وص" :البنية التحتية
وقت،
ذات التكلف���ة العالية لتحقيق هذه األهداف متوافرة
وموجودة ،فقط نحتاج إلى بعض املتطلبات البسيطة
التي ستدعم هذا األمر ،حيث توجد أراضي كثيرة
مجاورة للحرم املكي ـ سواء كانت مملوكة للحكومة
أو ملواطنني ـ والتي ستس���تثمر ،لتس���هم في إيواء
جزء من هذه األرقام الكبيرة من ضيوف الرحمن"،
مضيف ًا" :ال أعتقد أنه حتد ،وأظن أنه فقط مس���ألة
إجراءات وتنظي���م ،ومن ثم العمل على إجناز ذلك،
وحتقيقه على أرض الواقع".
وقال س���موه في هذا اخلصوص" :نتعامل مع
احل���ج كفريضة دينية ،وم���ن واجبنا أن نقدم
خدمات احلج بش���كل مجاني متام��� ًا ،وهذا
واج���ب جميع الس���عوديني ال���ذي يقومون به
جتاه العالم اإلس�ل�امي ،وأن ذلك يتم رغم أنه
يصع���ب جد ًا زيادة أعداد احلجاج ،ألن احلج
يأتي في وقت معني ،وفي مواقع معينة ،ولهذه
األسباب نستطيع القيام بزيادة طفيفة ،وليس
بالش���كل الضخ���م ،وفيما يخ���ص املعتمرين
والزوار ،فهناك فرص���ة لزيادة أعدادهم على
م���دار الس���نة ،حيث نس���تهدف زيادتهم إلى
( )30مليون ًا خالل اخلمسة عشر سنة املقبلة،
كما نس���تهدف أيضً ا س���ياح ًا ف���ي مجاالت
مختلف���ة ..ف���ي التاريخ ،في احلض���ارة ،في
الثقاف���ة ،وأيضً ا في بعض املواق���ع الطبيعية
املميزة لدين���ا خاصة في البحر األحمر خالل
السنوات القادمة".

إحصائيات

6
عدد املعتمرين
يف الوقت احلالي أكثر
من  6.700.000معتمر.

1.8
عدد احلجاج
مليون و 800ألف حاج.

900
عدد الفنادق والوحدات
السكنية املرخصة .900

6000
عدد العمائر
املجهزة إلسكان
احلجاج .6000

ت � � � ��وف � � � � �ي � � � ��ر ج � �م � �ي � ��ع
اإلم �ك��ان��ات ل�م��واج�ه��ة حركة
ال � � �ح� � ��ج ال � �م � �ت � �ع� ��اظ � �م� ��ة م��ن

30

5

5000

م �خ �ت �ل ��ف م � �ن ��اط ��ق ال� �ع ��ال ��م
اإلس� � �ل� ��ام� � � � ��ي وال � � �ج � ��ال � � �ي � ��ات

عدد املعتمرين املتوقع
 30مليوناً.

عدد احلجاج املتوقع
 5ماليني حاج.

عدد الفنادق املتوقعة مستقب ً
ال
 5000فندق.

واألق� � � � �ل� � � � �ي � � � ��ات اإلس� �ل��ام � � �ي� � ��ة
السياسات اجلديدة

وإجابة على سؤال حول أبرز السياسات اجلديدة
فيما يتعل���ق باملتاحف والس���ياحة ،قال صاحب
الس���مو امللكي األمي���ر محمد بن س���لمان" :هل
م���ن املعقول أن تكون اململكة العربية الس���عودية
قبلة املس���لمني ،وأهم بلد إس�ل�امي ،دون متحف
إسالمي! وهل هذا يعقل؟ وهل يعقل أن يأتي إلى
بالدنا زائر غير مس���لم ويرغب في أن يطلع على
حضارة اإلسالم وتراثه ،وال يجد متحف ًا أو مركز ًا
متخصص ًا يس���تطيع من خالل���ه أن يثري ثقافته
عن اإلس�ل�ام؟ إني أرى أن هذا أمر غير منطقي
متام ًا ،وأن هذا يدل على ش���ح اخلدمات الثقافية
الت���ي نحتاج لتوافرها في الس���عودية ،فكثير من
غي���ر املس���لمني يربط���ون تاريخ جزي���رة العرب
بتاري���خ قصير جد ًا ،ويزعم���ون أن تاريخنا يعود
فقط إلى  1400عام ،وأن���ه مربوط فقط بالتاريخ
اإلسالمي ..وبال ش���ك أن التاريخ اإلسالمي هو
أه���م مرتكز ومنطل���ق لنا ،ولدينا عم���ق تاريخي
ضخم جد ًا ،ويتقاطع م���ع كثير من احلضارات،
فالتاريخ العربي الذي يعود إلى آالف السنني ،هو
تاريخ الكلم���ة ،وتاريخ املبادئ ،وتاريخ القيم ،وال

يضاهيه أي تاريخ أو حضارة في العالم ،فأفضل
حضارة قي���م ومبادئ هي احلضارة العربية التي
عمره���ا آالف الس���نني" .ويضيف س���موه" :كما
أن لدين���ا في الس���عودية جزء ًا م���ن احلضارات
األوروبي���ة ،والتي لها مواقع مهم���ة ،ولها مكون
حضاري داخ���ل بالدنا ،فعندنا حضارات مندثرة
عمرها آالف الس���نوات ومهمة ج���د ًا ،وهي تعتبر
جزء ًا من خليط احلض���ارات املوجود في اململكة،
ويجب أن نس���تغل هذه احلضارات ،وأن نستفيد
منه���ا بش���كل أو بآخ���ر ،وذلك بإتاح���ة الفرص
للسياحة الداخلية في بالدنا وجلميع اجلنسيات،
ومبا يتواف���ق مع عقيدتنا ،وقيمن���ا ،ومعتقداتنا،
وعاداتنا ،وتقاليدنا".
وهذا االهتم���ام الكبير باحل���ج والعناية الفائقة
بخدم���ة ضيوف الرحمن ،ت���دل على أن صناعة
احلج والعمرة تش���هد مرحلة ب���ارزة من التطوير
والتنظيم والتخطيط والتنمية الدائمة والش���املة
التي تقودها حكومة خادم احلرمني الش���ريفني،
الت���ي توجه دائم ًا على االرتقاء مبنظومة خدمات
ضي���وف الرحمن ،وهو ما يؤكد عليه معالي وزير
احل���ج والعمرة الدكتور محم���د صالح بن طاهر

بننت ،من أن الوزارة تس���تعد لالنتقال من خدمة
احلاج إلى صناعة الضيافة ،واالنتقال من العمل
املوسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام ،وبناء
منظوم���ة فاعلة من خدم���ات واقتصاديات احلج
والعمرة لتحقي���ق أهداف "الرؤي���ة" ،ومبادرات
برنام���ج" :التحول الوطني" ،وذلك بتضافر جهود
جمي���ع اجله���ات والقطاعات واملؤسس���ات ذات
العالقة بأعمال احلج والعمرة والزيارة.
كم���ا أن اإلعالن ع���ن برنام���ج :خدمة ضيوف
الرحم���ن الطم���وح ،يؤك���د بوضوح اس���تعداد
جميع املؤسسات والقطاعات احلكومية واألهلية
للتفاع���ل معه ،وعلى القي���ام بأدوارها كاملة في
ميادين العم���ل املختلفة ،وأن تتع���اون وتتكامل
جهوده���ا للتطبيق الناجح ملا حمله هذا البرنامج
م���ن معان ومضام�ي�ن ،مس���تثمر ًة كل التقنيات
احلديثة ،والتس���هيالت التي تقدمه���ا احلكومة،
ومس���تفيدة م���ن أبن���اء الوط���ن بع���د تدريبهم
وتأهيلهم ،وذلك انطالق ًا من أن إطالق( :برنامج
خدمة ضيوف الرحمن) ،يعد رسالة واضحة على
مواصلة اململكة ملسارها ونهجها الدائم والثابت
في خدمة اإلسالم وأهله.
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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رمــوز الوطن

ليواصل مسيرة استتباب األمن وخدمة ضيوف الرحمن

عبدالعزيز بن سعود بن نايف
وزيرًا للداخلية
الرياض :الرفادة
لمواصلة جهود الدولة أيدها اهلل ،في
استتباب األمن ،وخدمة ضيوف الرحمن
من حجاج ومعتمرين وزوار لمسجد
الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم،
وبث دماء جديدة في شرايين الدولة،
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،بتاريخ
1438/9 / 26ه��ـ ،أم��ر ًا ملكي ًا بتعيين
صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز
بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل
ً
خلفا لصاحب
سعود ،وزي ًرا للداخلية،
السمو الملكي األمير محمد بن نايف
بن عبدالعزيز ،الذي شغل المنصب منذ
العام 1432هـ الموافق لعام 2012م.

ج ��اء ت�ع�ي�ي��ن س�م��وه
وزي� � � � ً�را ل �ل��داخ �ل �ي��ة ،ل �ي��واص��ل
م �س �ي ��رة ج � ��ده رج � ��ل األم� ��ن
األول ،ووت� � � ��د خ �ي �م ��ة أم ��ن
ال � � � �ح � � ��ج ،ص� � ��اح� � ��ب ال� �س� �م ��و
ال �م �ل �ك��ي األم� �ي ��ر ن ��اي ��ف ب��ن
عبدالعزيز آل س�ع��ود ،وزي��ر
الداخلية رئيس لجنة الحج
العليا األس �ب��ق ي��رح�م��ه الله

12

العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن
سعود بن نايف ،من مواليد عام 1404هـ
املوافق  4نوفمبر من عام 1983م .وجاء
تعيني س���موه وزي���ر ًا للداخلية ،ليواصل
مس���يرة جده رجل األم���ن األول ،ووتد
خيمة أمن احلج ،صاحب الس���مو امللكي
األمي���ر نايف بن عبدالعزيز آل س���عود،
وزي���ر الداخلية رئيس جلن���ة احلج العليا
األس���بق يرحمه الله ،وهو الذي تش��� َّرب
إجنازات���ه كمؤس���س لألمن ف���ي ربوع
بالدنا احلبيب���ة ،وكقاهر لإلرهاب والغلو
والتط���رف ،طوال فترة تقلده زمام وزارة
الداخلي���ة رحمه الله ،والتي تولى قيادتها
ألكثر من  30عام ًا.
تخ���رج صاحب الس���مو امللكي األمير
عبدالعزي���ز بن س���عود ب���ن نايف بن
عبدالعزيز آل سعود في القسم اإلداري
مب���دارس الظه���ران األهلي���ة ،وتلقى
التعلي���م اجلامع���ي في قس���م القانون
بجامعة امللك سعود.
وعم���ل س���موه بعدها عدة س���نوات في
القطاع اخلاص.
وكلف����ه صاحب الس����مو امللك����ي األمير
نايف بن عبدالعزيز رحمه الله ،بعضوية
اللجنة العليا جلائزة نايف بن عبدالعزيز
للسنة النبوية ،كما كلفه بعضوية اللجنة
العلمية للجائزة.
وبعد تولي خادم احلرمني الشريفني امللك
س����لمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه
الل����ه ،مقاليد احلك����م ،مت تكليفه بالعمل
مستش����ار ًا بالديوان امللكي ،حيث عمل
فت����رة في إدارة احلق����وق ،ثم في إدارة
األنظمة ،وبعد ذلك ف����ي اإلدارة العامة
للح����دود بالدي����وان امللك����ي ،باإلضافة
لوحدة املستشارين.
وعم���ل ملدة س���تة أش���هر في الش���عبة
السياس���ة ،ثم عني بعدها مستشار ًا في
مكتب س���مو وزير الدفاع ،ثم صدر أمر

ملكي بتعيينه مستشار ًا لوزير الداخلية.
وم ّث���ل اختي���ار س���موه الك���رمي وزير ًا
للداخلي���ة ،أم���را مبهج ًا لدى الش���ارع
الس���عودي ،خاصة وأن���ه يأتي مع توجه
الدول���ة في دعم كثير من الوزارات بدماء
شابة ،ليأخذ الش���باب فرصة في إدارة
مفاص���ل الدول���ة ،خاص���ة وأن س���موه
الكرمي حفي���د وزير الداخلية األس���بق،
ومن أسس ووضع اللبنات األولى لوزارة
الداخلية ،صاحب الس���مو امللكي األمير
نايف بن عبدالعزيز رحمه الله ،وقد رافق
صاحب الس���مو امللكي األمير عبدالعزيز
بن س���عود بن نايف ،جده األمير نايف،
وكلف بأعمال كثيرة وهو في سن مبكرة
م���ن عمره لصقله ،الس���يما وهو قانوني
متخصص ،بجانب عمله مستش���ار ًا في
وزارة الداخلية.
وجاء هذا التعني لتجديد مفاصل الدولة
للتفاع���ل مع الواق���ع املعاش في الوقت

الراه���ن ،س���واء مع الش���أن الداخلي
أو الوض���ع الدول���ي ،لتتواكب تطلعات
الش���باب مع تطلعات الدولة أيدها الله،
معهم ومع األح���داث احمللية واإلقليمية
والدولية ،خاصة وأن الدولة تسير نحو
االعتماد على سواعد شابة من أبنائها،
تتلم���س احتياج���ات الش���باب واجليل
الصاعد.
وتنتظ����ر س����موه الكرمي ملف����ات مهمة
وش����ائكة ،أولها ملف اإلرهاب ومتويله
واالس����تمرار في القضاء عل����ى منابعه
وجتفيفه����ا ،وملف����ات أخ����رى لتطوير
العمل في وزارة الداخلية والتوجه نحو
املكننة اإللكترونية التي بدأها سلفه من
أصحاب السمو امللكي األمراء ،وحتتاج
لدينامكية الش����باب لالستمرار في هذا
العمل وفي هذا االجتاه ،في ظل التطور
املذهل في وس����ائل التقنية ،التي تتطلب
تطور الفكر ملواكبتها.
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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أصحاب السمو الملكي
الذين تولوا حقيبة وزارة الداخلية
•جاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ،خالل الفترة من 1350/6/28هـ،
إلى 1353/3/9هـ ،يف عهد جاللة امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
 -يرحمهم اهلل .-

• صاح��ب الس��مو امللك��ي األمي��ر عبداهلل الفيصل آل س��عود ،خ�لال الفترة من
1370/8/26ه��ـ ،إل��ى 1378/9/20ه��ـ ،يف عهد جالل��ة امللك املؤس��س عبدالعزيز
بن عبدالرحمن آل سعود ،وامللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود  -يرحمهم اهلل.

• جاللة امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ،خالل الفترة من 1378/9/20هـ،
إلى 1380/1/8هـ ،يف عهد امللك سعود بن عبدالعزيز آل سعود  -يرحمهم اهلل .-

• صاح��ب الس��مو امللكي األمير مس��اعد ب��ن عبدالرحمن بن فيصل آل س��عود،
خ�لال الفت��رة م��ن 1380/1/8ه��ـ ،إل��ى 1380/7/3ه��ـ ،يف عه��د املل��ك س��عود بن
عبدالعزيز آل سعود  -يرحمهم اهلل .-

• صاح��ب الس��مو امللك��ي األمير عبداحملس��ن ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ،خالل
الفت��رة من 1380/7/3هـ ،إل��ى 1381/4/1هـ ،يف عهد امللك س��عود بن عبدالعزيز
آل سعود  -يرحمه اهلل .-
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• صاح��ب الس��مو امللكي األمي��ر فيصل بن تركي األول بن عبدالعزيز آل س��عود،
خ�لال الفت��رة م��ن 1381/4/1ه��ـ ،إل��ى 1382/6/3ه��ـ ،يف عه��د املل��ك س��عود ب��ن
عبدالعزيز آل سعود  -يرحمهم اهلل .-

• صاح��ب الس��مو امللك��ي األمير فهد بن عبدالعزيز آل س��عود ،خ�لال الفترة من
1382/6/3ه��ـ ،إل��ى 1395/3/17هـ ،يف عهد امللك س��عود بن عبدالعزيز آل س��عود،
وعهد امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود  -يرحمهم اهلل .-

• صاحب الس��مو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز آل س��عود ،خالل الفترة من
1395/3/17ه��ـ ،إل��ى 1433/7/26هـ ،يف عهد كل من امللك فيص��ل بن عبدالعزيز
آل س��عود ،واملل��ك خال��د ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ،وخ��ادم احلرمني الش��ريفني
امللك فهد بن عبدالعزيز آل س��عود ،وخادم احلرمني الش��ريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز آل سعود  -يرحمهم اهلل .-

• صاحب الس��مو امللكي األمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ،خالل الفترة من
1433/6/26ه��ـ ،إل��ى 1433/12/20ه��ـ ،يف عهد خ��ادم احلرمني الش��ريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  -يرحمه اهلل.-

• صاحب الس��مو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل س��عود ،خالل
الفترة م��ن 1433/12/20هـ ،إل��ى 1438/9/26هـ ،يف عهد كل م��ن خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  -يرحمه اهلل  -وخادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  -يحفظه اهلل.

• صاح��ب الس��مو امللك��ي األمير عبدالعزيز بن س��عود بن نايف ب��ن عبدالعزيز آل
س��عود – يحفظ��ه اهلل  -خ�لال الفترة م��ن 1438/9/26هـ ،وحتى الوق��ت احلالي ،يف
عهد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه اهلل .-

العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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معارض

يسلط الضوء على حياته ..ويبرز جهوده لخدمة ضيوف الرحمن

معرض “نايف القيم”..
توثيق لمسيرة حافلة بالعطاء
ال � �م � �ع� ��رض ي �ع��د
ف � � ��رص � � ��ة ل� � � � � ��رد ال� � ��دي� � ��ن
ل�ل�أم �ي ��ر ال � ��راح � ��ل ال� ��ذي

جدة :الرفادة
برعاي�ة كريم�ة م�ن خ�ادم الحرمي�ن الش�ريفين الملك س�لمان ب�ن عبدالعزيز آل س�عود
حفظ�ه اهلل ،وتنظي�م جامعة الملك عبدالعزيز ،ممثلة بكرس�ي األمير ناي�ف بن عبدالعزيز
للقي�م األخالقي�ة ،اُقي�م مع�رض “نايف..القي�م” ،ف�ي “القري�ة الرياضي�ة” بمق�ر جامع�ة
“المؤس�س” بج�دة ،خالل الفترة من 1438/ 8 / 18هـ المواف�ق  14مايو للعام 2017م ،وحتى

ك � ��رس ح �ي ��ات ��ه ل �خ��دم��ة

1438/8/25ه�ـ المواف�ق  21مايو 2017م ،بهدف توثيق مس�يرة عقود م�ن الزمن في الحياة

ال � � � � � ��دي � � � � � ��ن وال � � � � ��وط � � � � ��ن

العملية والمناصب التي توالها صاحب الس�مو الملكي األمي�ر نايف بن عبدالعزيز يرحمه
اهلل ،وتسليط الضوء والتعريف بالمآثر الوطنية واإلنسانية واإلنجازات الكبيرة التي قدمها
األمير الراحل لدينه ووطنه وأمته..
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تخليد الذكرى

"ناي���ف" األم���ن" ..نايف" الوط���ن" ..نايف"
القي���م ..تل���ك القي���م التي جتلّت ف���ي الفكر
الس���ديد ،واحلكم���ة الرش���يدة ،واحلزم في
مواطن احل���زم ،والرحمة والعف���و ،والصدق
واألمانة واالس���تقامة ،وكذلك من باب الوفاء
الب���ن بار من أبن���اء املل���ك عبدالعزيز ،ورمز
م���ن رم���وز هذا الوط���ن الش���امخ ،صاحب
س���يرة عطرة ،ومس���يرة حافلة ،وعطاء وبذل
كبيري���ن ،حيث إن هذا املع���رض يعد إكرام ًا
لفقي���د الوط���ن أو ًال ،وإعال ًء للقي���م التي كان
يحمله���ا رحمه الله ،في قلب���ه وعقله وصفاته
وأقوال���ه وأفعاله ،في جمي���ع مراحل حياته،
وفي مجاالت نشاطه اخلاص والعام ،ومبثابة
رصد تاريخي وس���جل توثيقي ،وجتسيد لقيم
رمز كبير من رموز هذه الدولة املباركة.

معرض "ناي���ف القيم" ـ وال���ذي ُيقام ألول مرة
ـ يهدف لتخليد ذكرى صاحب الس���مو امللكي
األمي���ر نايف ب���ن عبدالعزيز ،ويس���تعرض
دوره الري���ادي وإجنازاته الت���ي قدمها جتاه
دينه ووطن���ه و ُأمت���ه ،ولتذكير أبن���اء الوطن
باملناقب الفريدة التي طبعت ش���خصيته ،من
حب���ه للوطن ،والتفاني ف���ي خدمته ،ومواجهة
األزمات والتحديات بروح املس���ؤولية العالية،
وتعري���ف العالم باجلهود الكبي���رة التي بذلها
في التصدي للجماع���ات املتطرفة ،والعمليات
اإلرهابي���ة ومحارب���ة الفك���ر الض���ال ،ليس
باإلج���راءات األمنية املتقدمة فحس���ب ،ولكن
بإستراتيجية التعامل الفكري ،وجتفيف منابع
التطرف ،خاصة وأن شخصية األمير "نايف"
تش���كل رمزًا ل���ه عمقه الوطن���ي واالجتماعي
والفكري واألمني واإلعالمي ،وهو الذي أسهم
مع إخوته من أبناء امللك املؤسس ،في ترسيخ
م���ا نحن علي���ه من أمن واس���تقرار وحضور
عامل���ي ،وأن تس���ليط الضوء عل���ى إجنازاته
واجب للتذكير بالقيم واألخالق التي تأسست
عليها هذه البالد.
وقد ُأقيم في "القرية الرياضية" ،التي تعتبر من
أحدث مشروعات اجلامعة ،والتي مت تشييدها
مؤخر ًا مبناسبة احتفال اجلامعة مبناسبة مرور
( )50عام ًا على تأسيسها ،وحتتوي على أحدث
التقني���ات واإلمكان���ات والوس���ائل الرياضية،
وتتك���ون من صال���ة ألعاب رياضية ومس���بح

ش�خ�ص�ي��ة األم �ي��ر
ن � ��اي � ��ف ُت � �ش � � ّ�ك � ��ل رم� � � � ً�زا
ل � � ��ه ع � �م � �ق� ��ه ال� ��وط � �ن� ��ي
واالج � � � � � � �ت � � � � � � �م� � � � � � ��اع � � � � � � ��ي
وال � � �ف � � �ك � ��ري واألم� � �ن � ��ي
واإلداري واإلع�ل��ام� ��ي
أوملب���ي ،باإلضافة إلى قاع���ات أخرى متفاوتة
األحجام لرياضات متعددة ،مع تخصيص عدة
مناطق للترفيه ،ومرافق أخرى لالستجمام.
وق���د مت تخصي���ص جن���اح جلهود س���موه في
احل���ج وفي مج���ال خدم���ة ضي���وف الرحمن،
أب���رزت تفقد س���موه ،بوصفه وزي���ر ًا للداخلية
ورئيس للجنة احلج العليا يرحمه الله ،للمشاعر
املقدس���ة قبل بدء موس���م احلج ،وقيامه بجولة
تفقدية في املش���اعر املقدسة ليطلع خاللها على
االس���تعدادات واخلدمات واإلمكانات البش���رية
واآللي���ة التي توفره���ا وجتنده���ا اجلهات ذات
العالقة بش���ؤون احلج واحلج���اج خلدمة وراحة
ضيوف الرحمن خالل املوسم.
كم���ا ضم املع���رض العديد م���ن األجنحة التي
تس���لط الضوء على مسيرة س���موه رحمه الله،
احلافل���ة باإلجن���ازات ،وذلك منذ بدء مس���يرة
عطائه وتسلّمه مناصبه األولى في الدولة ،ومنها
األوس���مة واألوش���حة التي تقلّدها ،وشهادات
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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ت ��وزي ��ع ك �ت ��اب خ��اص
ع� � � ��ن إن � � � � �ج � � � � ��ازات ال � � ��راح � � ��ل
ف� ��ي ال� �م� �ج ��االت ال �ع �ل �م �ي��ة
وال � �ث � �ق ��اف � �ي ��ة واإلع�ل��ام � �ي� ��ة
إض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ال� �ن� �ش ��اط ��ات
ال � �ق � �ي � �م � �ي� ��ة واألخ� �ل��اق � � �ي� � ��ة

الشكر والتقدير التي نالها ،والعديد من الوثائق
الرس���مية واملخطوطات ،وأفالم وثائقية ،وصور
فوتوغرافية جتمع بينه وبني عدد من املس���ؤولني
في بع���ض دول العالم ،وصور ن���ادرة بعضها
ُينش���ر ألول م���رة ،وأخ���رى تبني مس���يرته في
املجال السياس���ي وجهوده في اجلانب األمني،
وس���عيه رحمه الله ،لترسيخ القيم في اجلامعات
واملدارس ونشرها في املجتمع السعودي.
ومت عرض مجموعة مميزة من املقتنيات اخلاصة
بس���موه رحمه الله ،من بينها س���اعة يد عليها
صورة للملك عبدالعزيز ،واخلتم اخلاص باألمير
نايف ،وبطاقة الهوية "حفيظة النفوس" اخلاصة
به ،إضاف���ة جلهاز راديو أث���ري ،وجهاز جوال
قدمي ،وخنجر ًا ،وحزام ًا باللون الذهبي ،وصورة
لألمي���ر وهو يرتدي احلزام واخلنجر ،إلى جانب

صور لدفتر مالحظاته ،وقلمه ،وساعة منبه ،مع
عرض فيلم وثائقي ،يحكي نشأة سموه ومسيرته
ف���ي خدمة دين���ه ووطنه وب�ل�اده ،وأبرز جهوده
وإجنازاته رحمه الله.

“ن � ��اي � ��ف” م� ��ع إخ� ��وت� ��ه م��ن

قيم عالية

أب � � �ن � ��اء ال � �م � �ل ��ك ال� �م ��ؤس ��س

ويتج��� ّول زوار املع���رض ومرت���ادوه في رحاب
متثل القيم العالية من رفعة األخالق ،والصدق،
واألمانة ،والفكر الثاقب ،والنظرة العميقة ،وفوق
هذا وذاك عمق االنتماء لهذا الدين القيم ،ولهذه
األرض الطاهرة ،وليطلعوا على مسيرة سنوات
طويل���ة حمل فيه���ا الفقيد مس���ؤولية أمن هذا
الوط���ن وأمانه ،وكان رمز ًا من رموز الوس���طية
واالعتدال ،فض ًال عن س���عيه الدؤوب نحو نشر
ثقافة االلتزام بالقيم العالية ،واألخالق الرفيعة،

أس� � � � �ه � � � ��م األم� � � �ي � � ��ر

ف� � � ��ي ت � ��رس� � �ي � ��خ م� � � ��ا ن �ح ��ن
ع �ل �ي��ه م ��ن أم� ��ن واس �ت �ق��رار
وح� � � � � � � � � �ض � � � � � � � � ��ور ع� � � ��ال � � � �م � � � ��ي
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واحترام الرأي والرأي اآلخر.
كما مت توزيع كتاب خاص عن إجنازات س���موه
في املج���االت العلمي���ة والثقافي���ة واإلعالمية،
إضاف���ة إلى كثي���ر م���ن النش���اطات القيمية
واألخالقية ،التي تس���تهدف زائري املعرض من
مختلف الش���رائح ،وقد رافق فعاليات املعرض
تدش�ي�ن موقع إلكتروني على شبكة "اإلنترنت"،
لعرض وتوثيق إجن���ازات األمير نايف ،إضافة
إلنش���اء قناة إلكترونية على "اإلنترنت" ،وعرض
مسرحي بعنوان "نايف ..القيم".
وعبر كل زائر للمعرض القيم عن محبته وتقديره
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ندوات
علمية ضمن
فعاليات المعرض
ناقشت قيَم األمير الراحل
ومبادئه في المجاالت
السياسية إقليمي ًا ودولي ًا

لرم���ز الوطن األمي���ر نايف يرحمه الل���ه ،وللقيم
العظيم���ة الت���ي كان يتمثله���ا ويطبقها في واقع
حياته وأعماله ومناش���طه ،حي���ث جتلّت فيه قيم
اإلسالم األصيلة ،وقيم العدل ،واحلكمة ،واحلزم،
واالتزان ،واجل���ود ،والقيم الت���ي تعلمها وتربى
عليها ونشأ فيها في كنف والده املؤسس واملربي
العظيم امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
طيب الله ثراه ،وترعرع فيها مع إخوانه البررة.
وأش���ار الزائرون إلى أن املع���رض يعد فرصة
مواتية لرد بعض الدين لألمير الراحل نايف بن
عبدالعزي���ز يرحمه الله ،الذي ك��� ّرس كل حياته
خلدم���ة دين���ه ووطن���ه وأمته ،وحلراس���ة أمنها
والدفاع عنها بكل الوس���ائل املش���روعة ،والذي
متيز بالدعوة إلى األمن الفكري ،وإلى الوسطية
واالعت���دال والبعد عن الغل���و والتطرف ،ليكون
قدوة ملن عمل معه ،وتربى في مدرس���ته ،وقدوة
لألجيال الناشئة والقادمة في مواجهة حتريفات
احملرفني ،وأباطي���ل املرجفني ،وإجرام اإلرهاب
واإلرهابي�ي�ن ،وأكدوا أن نايف ب���ن عبدالعزيز
رحم���ه الله ،يس���تحق التكرمي ف���ي حياته وبعد
وفاته ،وأنه قد اعترف بحكمته وشكيمته األقربون
واألبعدون ،مما حدا بأهل البر والفضل والوفاء
أن يذكروا فضله وجهوده وإسهاماته وإجنازاته
في خدمة هذا الوط���ن الغالي ،وأن يقيموا هذا

ً
ترس���يخا لقيم رم���ز كبير من
املعرض الكبير،
رم���وز هذه الدولة املبارك���ة ،منوهني بأن أهمية
محتواه تكمن في اس���تعراضه لس���يرة ومسيرة
رج���ل من رجال الوطن ترك أثر ًا قيمي ًا وأخالقي ًا
بالغ األهمية ف���ي جميع قطاع���ات الدولة التي
تقل���د مناصبها ،خاصة وأن ش���خصية األمير
نايف رحمه الله ،تُش��� ّكل رم���ز ًا له عمقه الوطني
واالجتماع���ي والفكري واألمن���ي واإلعالمي ،إذ
أس���هم مع إخوته من أبناء امللك املؤس���س في
ترس���يخ ما نحن عليه اليوم من أمن واس���تقرار
ومكانة عاملية ،مؤكدين أن تس���ليط الضوء على
إجنازاته واجب للتذكي���ر بالقيم واألخالق التي
تأسست عليها هذه البالد ،سائلني الله سبحانه

وتعال���ى أن يثيبه وأن يجزي���ه خير اجلزاء ،على
ما ق���دم لدينه ولوطن���ه وملليكه ولألم���ة العربية
واإلسالمية جمعاء.
ندوات علمية

وضم���ت فعاليات املعرض ،ن���دوات علمية على
مدى يومني حتدث فيها عدد من أصحاب السمو
امللكي األم���راء ،وأصحاب املعالي والس���عادة،
مم���ن رافقوا األمي���ر نايف ب���ن عبدالعزيز في
حياته ،ناقش���ت ق َيم األمير الراحل ومبادؤه في
املجاالت السياسية ـ إقليمي ًا ودولي ًا ـ وأثرها في
مسار السياسة الداخلية للمملكة ،إضافة لقيمه
في بناء األمن الداخلي.
جدير بالذك���ر أنه صدرت املوافقة في ش���هر ذي
احلجة من عام 1437هـ على إقامة معرض يرصد
تاريخ وإجن���ازات صاحب الس���مو امللكي األمير
ناي���ف بن عبدالعزي���ز رحمه الله ،حتت مس���مى:
مع���رض" :نايف ...القيم" ،وه���و أحد ثمار جهود
كرس���ي األمير نايف بن عبدالعزيز للقيم األخالقية
الذي تأس���س قبل ( )5أع���وام ـ وحتديد ًا في عام
1432هـ ـ بنا ًء على توجيهات الراحل األمير نايف
ب���ن عبدالعزيز رحمه الله ،ال���ذي كان يؤمن إميان ًا
ش���ديد ًا بأهمية تقدمي القيم األخالقية املس���تمدة
م���ن الدي���ن اإلس�ل�امي ،واحلضارة اإلس�ل�امية
املجي���دة للعالم أجمع ،حيث ق���ال رحمه الله ،في
هذا اخلصوص" :إن من أهم وأولى ما نس���تطيع
تقدميه نحن املس���لمني للعالم اليوم في ظل العوملة
والتواصل والترابط بني ش���عوب العالم ،هي القيم
األخالقية املس���تمدة من دينن���ا وهويتنا األصيلة
وحضارتن���ا اإلس�ل�امية املجي���دة" ،وبن���اء عليه،
انطلقت أعمال هذا الكرس���ي ،الذي يسعى ليكون
مرجعية معرفية وبحثية للقيم األخالقية اإلنسانية.
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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ورش عمل

وزير الحج والعمرة في ورشة تطوير صناعة الحج والعمرة

تأسيس صناعة للضيافة العصرية في قطاع
الحج والعمرة على أسس مهنية واقتصادية
مكة المكرمة :الرفادة
يحظى الحرمان الش�ريفان وقاصديهما من حج�اج ومعتمرين وزائرين باهتمام ورعاية كريمة من خادم الحرمين الش�ريفين
المل�ك س�لمان ب�ن عبدالعزيز يحفظه اهلل ،ومتابعة ش�خصية من س�مو ولي العهد وزي�ر الداخلية رئيس لجن�ة الحج العليا،
وإش�راف مباش�ر من س�مو مستش�ار خادم الحرمين الش�ريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ،ومن
سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة ،األمر الذي ينعكس إيجا ًبا على الخدمات والتسهيالت،
بما تش�هده من تحسن مستمر ومتصاعد ،وكذلك في مؤشرات أداء جميع القطاعات الحكومية واألهلية التي تحرص على
رعاية الحاج والمعتمر ،وتوفير كل س�بل الراحة والطمأنينة له لكي يؤدي مناس�كه بكل يس�ر وس�هولة ،واالرتقاء بخدمات
الحج والعمرة ،وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.
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استعدادات وزارة احلج والعمرة واجلهات نطاق
إش���رافها (مؤسسات أرباب الطوائف) اخلاصة
بتقدمي اخلدم���ات حلجاج البيت العتيق تبدأ في
وقت مبكر ومبجرد انتهاء املوس���م ،حيث تتولى
التنس���يق ب�ي�ن مختلف اجلهات املس���اهمة في
خدمات احل���ج واحلجاج ،ويتصاعد نش���اطها
باس���تمرار حتى موعد بدء موس���م احلج ،وفي
سياق هذه االستعدادات ،يعقد معالي وزير احلج
والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت عدة
اجتماع���ات مع وكالء الوزارة وكبار املس���ؤولني
فيها والقياديني ،ومع القطاعات املقدمة خلدمات
احل���ج والعم���رة ،وذلك من أجل القي���ام ـ ومنذ
وقت مبكر ـ بتحدي���د البرامج واخلطط اخلدمية
للموس���م ،لتحقي���ق نقالت نوعية ف���ي خدماتها
املقدم���ة لضيوف الرحمن ،وفق برامج تقوم على
أسس علمية ،وتسخر كل وسائل التقنية احلديثة
وأس���اليبها ،لالرتقاء باخلدمات ،وحتقيق سرعة

ب ��رام ��ج م�ت�ق��دم��ة

إجنازه���ا ،لنيل أعلى نس���بة من رضا احلجاج،
ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما
من ش���أنه التيس���ير على ضيوف الرحمن حتى
يؤدوا مناسكهم في أمن وأمان ويسر واطمئنان.

وال � �خ� ��دم� ��ات ال �م �ق��دم��ة

صناعة الضيافة

لحجاج بيت الله الحرام

وفي إطار إس���تراتيجية وزارة احلج والعمرة في
تعزيز الشراكة اإلستراتيجية مع القطاع اخلاص
وتطوي���ر خدمات واقتصادي���ات احلج والعمرة،
وفق رؤية اململكة  ،2030افتتح معالي وزير احلج
والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت يوم
اخلميس  17جمادى اآلخرة 1438هـ ،ورش���ة
تطوير صناعة احلج والعمرة في الغرفة التجارية
والصناعية ف���ي مكة املكرم���ة ،بحضور رئيس
وأعض���اء الغرفة التجاري���ة والصناعية ،ورجال

ل �ت �ط��وي��ر األداء ال �ع��ام

األعمال ،ومنس���وبي مؤسسات أرباب الطوائف
(املطوفون ـ الوكالء ـ األدالء ـ الزمازمة).
وأوض���ح معالي وزير احلج والعم���رة في بداية
اللق���اء أن حكوم���ة اململكة العربية الس���عودية
بقي���ادة خادم احلرمني الش���ريفني وس���مو ولي
العه���د يحفظهم الله ،تول���ي تطوير قطاع احلج
والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى،
حيث تتصدر خدمة احلجاج واملعتمرين اهتمام

يأت��ي لق��اء وزير احل��ج والعم��رة الدكتور محمد صال��ح بننت ،برج��ال األعمال يف
الغرف��ة التجاري��ة والصناعي��ة مبكة املكرمة ،بحضور منس��وبي مؤسس��ات أرباب
ً
اس��تكماال لورش العم��ل التي نظمتها ال��وزارة ،والتي ته��دف لالرتقاء
الطوائ��ف،
بخدم��ة ضي��وف الرحم��ن ،ومنها ورش��ة العم��ل التي افتتحه��ا معال��ي وزير احلج
والعمرة بتاريخ  29أكتوبر 2016م بعنوان" :الرؤية املس��تقبلية لتطوير مؤسسات
أرباب الطوائ��ف" ،التي نظمتها الوزارة بقاعة مكة الكب��رى بحضور وكالء الوزارة
ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف وأعضاء مجالس إداراتها ،لوضع
برامج متقدمة تهدف إلى تطوير األداء العام واخلدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل
احلرام ،من خالل رفع كف��اءة اإلنتاجية العامة وجتويد اخلدمة وتوفير الرعاية
ألكبر عدد من احلجاج ،للنهوض بخدمات واقتصاديات احلج.
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القيادة ،مش���دد ًا على أهمية النهوض بخدمات
احلجاج ،وتأس���يس صناعة متقدم���ة للضيافة
العصرية في قطاع احلج والعمرة على أس���س
مهنية واقتصادية ،وض���رورة البدء في التحول
ف���ي خدم���ات واقتصادي���ات احلج مب���ا يتفق
واملعايير اخلدمية العاملية.
كم���ا أكد معالي الدكتور محمد صالح بننت على
أهمية دور القطاع اخلاص في تطوير اقتصاديات
وخدمات احلج والعمرة ،ودور القطاع في توليد
الوظائف في هذا القطاع اإلستراتيجي؛ ومتكني
الشباب الس���عودي من العمل في هذا القطاع،
من خالل تنمية مهاراتهم وتأهيلهم.
كما شدد معالي وزير احلج والعمرة على أهمية
تقدمي صورة إيجابية عن اخلدمات التي تقدمها
اململكة لضيوف الرحمن ،وإثراء الرحلة اإلميانية
للحجاج واملعتمرين والزوار.
م���ن جانبه ثمن رئيس مجل���س الغرفة التجارية
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والصناعي���ة في مكة املكرم���ة الدكتور ماهر بن
صالح جمال ،الشراكة اإلس���تراتيجية اجلارية
ب�ي�ن وزارة احل���ج والعمرة وغرفة مك���ة ،مثمن ًا
النمو الكبير الذي حدث في قطاع احلج العمرة؛
مقدم ًا شكر الغرفة التجارية والصناعية في مكة
املكرمة ملعالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد
صالح بننت على اهتمامه بنمو اقتصاديات احلج

رفع
كفاءة
اإلنتاجية
وتجويد الخدمة
للنهوض بخدمات
واقتصاديات الحج

والعم���رة ،واالس���تماع لرجال األعم���ال وعلى
الش���راكة اإلس���تراتيجية بني غرفة مكة ووزارة
احلج والعمرة لدعم االقتصاد الوطني.
صناعة الضيافة

وتستعد وزارة احلج والعمرة لالنتقال من خدمة
احلاج إلى صناعة الضيافة واالنتقال من العمل
املوسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام وبناء
منظومة فاعلة من خدم���ات واقتصاديات احلج
والعم���رة مبا ينس���جم والرؤي���ة الطموحة لهذه
الب�ل�اد املبارك���ة ،وتأتي ورش���ة تطوير صناعة
احل���ج والعمرة انطالق ًا من إس���تراتيجية وزارة
احلج والعمرة نحو حتقي���ق رؤية اململكة 2030
ومب���ادرات برنام���ج التح���ول الوطن���ي 2020
بتضافر جميع اجلهود للمؤسسات ذات العالقة
مبنظوم���ة احلج والعم���رة ،عبر تعزي���ز مرحلة
التطوي���ر والتنظي���م والتخطيط التي تش���هدها
صناع���ة احل���ج والعمرة نحو خدم���ة املعتمرين
وضيوف الرحمن.
جدي���ر بالذك���ر أن تطوير صناعة احل���ج والعمرة
له���ا أولوي���ة كبيرة عل���ى القائم�ي�ن والعاملني في
خدمة احلجاج ،لترس���يخ مبدأ العمل طوال العمل
داخل مؤسس���ات أرباب الطوائف بد ًال من العمل
املوس���مي ،حيث إن قطاع احلج والعمرة يش���هد
تطورات غير مسبوقة؛ إذ تعمل الوزارة على تطبيق
منهجية جديدة أساس���ها اعتم���اد التقنية لتطوير
األداء وتكريس الش���فافية وتطبيق معايير اجلودة
ومقايي���س األداء لرفع مس���توى اجلاهزية وزيادة
الطاق���ة االس���تيعابية وتعزيز الكفاءة التش���غيلية
وزيادة التنسيق بني منظومة احلج والعمرة.

قوافي

لـبــيــــكربَّــنــــا
البن قيم الجوز ّية

حــج الـمـحـبـــون بـيـتــــه
ّأمــا والــذي
ّ

َّ
الـمـهـــل وأحرمــوا
ولـبـوا لـــه عـنـــد
ُّ

وقـد كـشـفـــوا تـلـك الــرؤوس تواضعـــ ًا

ِل ِعـــزَّ ِة مـن تـعـنــوا الوجــوه ُ
سـلـم
وت
ُ

ربــنــــا
ُيـهــ ُّلـــون بـالـبــيــداء لـبــيــــك َّ

تعلـم
لـك املـلـك والـحمـد ال��ذي أنـت
ُ

ً
ومـحــبــــة
فـلـبـــوه رضـــ ًا
دعــــاهــــم
َّ

فـلـمـــا َد َعــوه كـــان أقـــرب مـنــهــم

تـراهــم علـى األنـضاد ُشعثـ ًا رؤوسهم

ُ
أســـر وأنـعــم
وغـبـــر ًا وهـــم فـيـهـــا
ُّ

وقـــد فــارقـــوا األوطـان واألهــل رغبــة

ولـــم ُيــثْ ــنـهــــم َّ
والتنـعـم
لـذاتــهـــم
ُّ

وفجاجهــا
يـســـيـــرون مـــن أقطــارهـا
ِ

ً
رجـــــاال وركـبـــانــــ ًا وهلل أســلـــمـــوا

أبــصــــارهــم بيتــه الــذي
رأت
ولـمــــا ْ
ُ

تضـــر ُم
قــلـــوب الـــورى شـوقـ ًا إليــه
ُ
َّ

ُّ
قــط قـبـلـــه
ـصـبــوا
كــــأنــهـــم لــم َيـنْ َ

عنـهــم
تـ َر َّح َـل
ّ
ُ
ألن شــقاهــــم قــد َ

مـهــراقـــــة
عـــبــــــرة
فلله كـــم مـــن
ٍ
ٍ

��دم
وأخ���ـ���رى عــلى آث��ـ��ـ��اره��ـ��ـ��ا ال ت��ـ��ق ُ

وقــد َش َ
بدمعهـــا
احملـب
عـيـن
ــت
ُ
ــرق ْ
ِ
َّ

سجــم
وي
فــيـنــظـر مـن بني الدمــوع ُ
ُ
ُ

يرجـون رحمــة
وراحــــوا إلـى التعــريف
َ

��رم
وم��غ��ـ��ف��ـ��ـ��ـ��رةً م��ـ��م��ن
َ
ي��ـ��ج��ـ��ود وي��ـ��ـ��ك��ـ ُ

فللـه ذاك الـمـــوقـــف األعــظــم الــذي

أعظـم
كمـوقـف يـــوم العـرض بل ذاك
ُ

َّ
جـــل جـــاللــــه
ويـــدنـــو بـــه اجلبــــار

أكـرم
ُيــبــاهــي بـهـــم أمــالكـــه فهـو
ُ

ً
ُ
محبـــــة
يـقــول عــبـــادي قــد أتـونـي

وأكـــــــرم
بــــر أجـــود
وإنـــــي بــهــــم
ُ
ُّ

ُ
غــفـرت ذنـوبهــم
فــأشهـدكم أن��ي
ُ

وأنـعـــم
وأعـــطــيـتـهــــم مـــا َّأمــلـــوه
ُ

ُ
شـراكـم يـا أهل ذا املوقـف الـــذي
فـبـ
ُ

ويـــرحـــــم
الــذنــــوب
يـغـفـــر اهلل
بــه
َ
ُ
ُ

كـ َّمـل عتقُ ـه
فكــم مــن عـتـيــق فـيـه ُ

ورب َ
أكـــــرم
ـــك
وآخـــر يـسـتــســعـــى
ُ
ُّ

العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ

25

زيارات

الستعراض المستجدات والتأكد من الجاهزية ومتابعة االستعدادات:

وزير الحج والعمرة
يتفقد مؤسسات أرباب الطوائف
مكة المكرمة :الرفادة
للتأكد من الجاهزية ومتابعة االستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1438هـ ،قام معالي
وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ،في شهر شوال المنصرم ،بجوالت تفقدية
وزيارات ميدانية لمقرات مؤسسات أرباب الطوائف بكل من مكة المكرمة ،والمدينة المنورة،

ال � � � �ت� � � ��أك � � � �ي� � � ��د ع � �ل� ��ى
ب � � � � ��ذل أق � � �ص � � ��ى ال � �ج � �ه� ��ود
�ذا ل�ت��وج�ي�ه��ات خ��ادم
ت�ن�ف�ي� ً
ال � �ح � ��رم � �ي � ��ن ال� �ش ��ري� �ف� �ي ��ن
وس � � � � �م � � � ��و ول � � � � � � ��ي ع � � �ه � ��ده
األم�ي��ن  -حفظهما ال�ل��ه –
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ومحافظة جدة ،وذلك لاللتقاء بمجالس إداراتها ،وعقد اجتماعات معها ،واستعراض خطط
“المؤسسات” التشغيلية ومناقشتها ،والتي تتضمن العديد من البرامج واألهداف وآليات التنفيذ
والتقييم والمتابعة واإلشراف ،واالطالع على مستجدات برامج عملها ،وبحث آليات تحقيق المزيد
من التطوير لجميع الخدمات التي تتشرّف هذه المؤسسات بتقديمها لضيوف الرحمن من حجاج
الخارج ،والمتعلقة بعمليات( :االستقبال ،والتفويج ،والنقل ،والتصعيد ،واإلسكان ،والتغذية،
والتوعية) ،وغيرها من الخدمات ،والتأكيد على االرتقاء بمعدالت األداء ورفع درجات الجاهزية
واالستعدادات ،وحشد الطاقات البشرية ،وتسخير اإلمكانات التقنية والمادية ،وبذل أقصى
الجهود ،تنفيذ ًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو
ولي عهده األمين  -حفظهما اهلل – بأن تؤدى جميع الخدمات المناطة بمؤسسات أرباب الطوائف
التسع ،وفق ًا ألعلى المقاييس وبكل جودة وإتقان.

االستعدادات والتجهيزات
وتأت���ي ه���ذه الزي���ارات التفقدي���ة واجل���والت
امليداني���ة ملعالي وزير احلج والعمرة ،بعد اعتماد
اخلطط التش���غيلية وامليزانيات التقديرية جلميع
مؤسس���ات أرباب الطوائف ،وبه���دف الوقوف
عل���ى آخر اس���تعدادات وجتهيزات مؤسس���ات
أرب���اب الطوائف( :املطوف���ون ،األدالء ،الوكالء،
الزمازم���ة) ،والتي تش���رف عليه���ا وزارة احلج
والعم���رة ،وتعمل حتت مظلته���ا ،واالطالع على
مستجدات خططها التشغيلية التي أعدتها ملوسم
حج ه���ذا الع���ام (1438هـ) ،واس���تعراض ما
حتويه من برامج عمل خدمية جديدة ومستحدثه،
وبحث تطلعاتها ومقترحاته���ا لتطوير اخلدمات
التي تتشرف كل مؤسسة بتقدميها حلجاجها.
وش���مل البرنام���ج كل من( :املؤسس���ة األهلية
ملطوف���ي حجاج الدول العربي���ة ،والنقابة العامة
للس���يارات ،واملؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج
تركيا ومس���لمي أوروب���ا وأمريكا وأس���تراليا،
واملؤسس���ة األهلية ملطوفي حج���اج دول جنوب
شرق آسيا ،واملؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج
إي���ران ،ومكتب الزمازمة املوحد ،ومكتب الوكالء
املوحد ،واملؤسسة األهلية ملطوفي حجاج الدول
اإلفريقية غير العربية ،واملؤسسة األهلية ملطوفي
حجاج جنوب آس���يا) ،وذلك بعد أن أكملت هذه
اجلهات جميع االس���تعدادات والترتيبات ملوسم
ح���ج هذا العام 1438هـ ،ومنذ وقت مبكر ،وذلك
بوصفه���ا معنية بخدمة نح���و مليون و 800ألف
حاج يفدون م���ن نحو  75دولة لتأدية مناس���ك
حج هذا العام 1438هـ ،عب���ر مكاتب خدماتها

ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ك��ات��ف
ل �م ��ا س �ي �ش �ه��ده ال� �م ��وس ��م م��ن
ت� �ح ��دي ��ات ت �ت �م �ث��ل ف� ��ي ارت� �ف ��اع
درج � ��ة ال � �ح� ��رارة وازدي� � � ��اد أع� ��داد
ال � � �ح � � �ج� � ��اج ف � � ��ي ه� � � � ��ذا ال� � �ع � ��ام
امليداني���ة الت���ي يعمل به���ا كوكب���ة متميزة من
الكوادر املدربة من املطوفني واملطوفات وأبنائهم،
ومن املوظفني الرس���ميني واملوس���ميني من أبناء
اململكة من حملة املؤهالت الدراسية واألكادميية
العليا ،الذين يبذلون أقصى اجلهود لتقدمي أرقى
اخلدمات جلميع ضي���وف الرحمن القادمني من
خارج اململكة.
مؤسسة الدول العربية
ّ
استهل معالي وزير احلج والعمرة الدكتور محمد
صال���ح بن طاهر بننت ،جوالته التفقدية وزياراته
امليدانية ولقاءاته التحضيرية مع مجالس إدارات
مؤسسات أرباب الطوائف ،بزيارة مقر املؤسسة
األهلي���ة ملطوفي حج���اج ال���دول العربية ،وذلك
بتاري���خ 1438/10/21هـ ،مبكة املكرمة .وفور
وصول معاليه والوف���د املرافق ،قام بجولة اطلع
خاللها على مركز خدمة العمالء وآلية العمل به،
وعلى القسم النس���ائي ،وكذلك على إدارة تقنية
املعلومات وجاهزية موقعها اإللكتروني واألجهزة
املش���غلة ل���ه ،الذي يس���هم في تق���دمي أفضل

اخلدماته ملكاتب ش���ؤون حج���اج( :بعثات حج)
الدول التي تتش���رف املؤسسة بخدمتها ،وكذلك
ملطوفي املؤسس���ة ومطوفاتها ،وجلميع املوظفني
الرسميني واملوسميني.
عقب ذلك ،عقد معاليه اجتماع ًا مع رئيس مجلس
إدارة املؤسس���ة املط���وف املهن���دس عباس بن
عبدالغن���ي قطان ،ونائب رئي���س مجلس اإلدارة
املطوف األس���تاذ محمد بن حس���ن معاجيني،
وأعض���اء مجلس اإلدارة ،بقاعة اجتماعات كبار
الزوار ببرج مطوفي العرب مبقر املؤسسة بحي
"أم اجلود" ،اطلع خالله على آخر اس���تعدادات
املؤسسة ،وما قامت بتوفيره من خدمات لضيوف
الرحمن من حجاج الدول العربية ،لنحو ()360
أل���ف حاج في هذا املوس���م ،يف���دون من ()19
دولة عربية ،ويقوم باستقبالهم وخدمتهم ()137
مكتب ًا ميداني ًا ،يعمل بها ( )1,644مطوف ًا ،وعدد
ً
وكي�ل�ا ،ومتثل ( )5قطاع���ات جغرافية،
()760
للوطن العربي من محيطه إلى خليجه.
وعقب ه���ذه الزيارة ،ث ّمن رئي���س مجلس إدارة
املؤسس���ة ،دع���م معال���ي وزير احل���ج والعمرة
وتوجيهاته التي من ش���أنها الرق���ي باخلدمات
املقدم���ة لضيوف بيت الله احلرام ،مش���ير ًا إلى
أن املؤسسة شكلت ( )166مكتب خدمة ميدانية،
وليتم اختي���ار ( )137مكتب ًا ميداني ًا ،وذلك وفق ًا
ألنظمة وزارة احلج والعمرة ولوائحها ،مع وضع
آلية جديدة يتم من خاللها تقييم مستوى اخلدمة
املقدمة من كل مكتب ،األمر الذي سيس���هم في
جتويد اخلدمات املقدمة لضيوف بيت الله احلرام
من حجاج املؤسسة.

وزير احلج والعمرة يزور مؤسسة حجاج الدول العربية
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النقابة العامة للسيارات
وبتاري���خ 1438/10/21هـ ،قام معالي وزير احلج
والعمرة ،بزيارة مقر النقابة العامة للس���يارات بحي
"أم اجل���ود" مبكة املكرم���ة ،واجتمع مع األس���تاذ
عبدالرحمن بن معيوف احلربي ،الرئيس العام للنقابة
املكلف ،ومع ُمالك وممثلي الش���ركات واملؤسسات
العاملة ف���ي قطاع نقل احلج���اج ،واملنضوية حتت
مظلة "النقابة" ،واطلع على اخلطط التش���غيلية التي
مت إعدادها واستعداداتها ملوسم احلج ،ووقف على
أعمال ومهام النقابة املنوطة بها ،وأبرز مس���تجدات
عملي���ات نق���ل احلج���اج ،وبرامج النق���ل اخلاصة
بالنقاب���ة وش���ركات النقل العاملة حتت إش���رافها،
وجاهزية هذه الش���ركات واستعداداتها ملوسم حج
هذا العام ،من خالل أس���طول احلافالت الذي يبلغ
نحو ( )16,753حافل���ة ،بإجمالي عدد مقاعد يبلغ
نح���و ( )837,650مقع���د ًا ،مت توفيرها عبر ()28
ش���ركة نقل معتمدة ،لنقل نحو ( )1,650,000حاج

 ...خالل زيارته للنقابة العامة للسيارات

ت � � ��دش� � � �ي � � ��ن أن � �ظ � �م � ��ة
ال� �م ��ؤس� �س ��ات اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة
واإلش ��ادة بترسيتها لرؤساء
مكاتب الخدمات الميدانية
ل� �م ��وس ��م ح � ��ج ه � � ��ذا ال� �ع ��ام
في موس���م حج هذا العام ،وكذلك مناقش���ة تطوير
آليات وأعمال النقل ،لتوفير نقل آمن وم ّيسر حلجاج
بي���ت الله احلرام ،خاصة بع���د موافقة معالي وزير
احلج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت،
على انضم���ام عدد ( )5ش���ركات جديدة ،ملجموعة
الش���ركات العاملة في نقل احلجاج ،ومش���اركتها
ف���ي نقل احلجاج بدء ًا من موس���م ح���ج هذا العام
1438هـ ،األمر الذي سيسهم في تعزيز مسيرة نقل

 ...خالل زيارته ملؤسسة حجاج تركيا
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احلجاج وتطويرها وفق تطلعات وتوجيهات القيادة
الرشيدة – رعاها الله – الرامية إلى تسخير كامل
الطاقات البش���رية وجميع اإلمكان���ات اآللية خلدمة
وراح���ة حجاج بيت الله احل���رام ،كما وقعت النقابة
اتفاقيات خدم���ات النقل اخلاصة من املنافذ اجلوية
خالل موسم حج 1438هـ ،مع مكاتب شؤون حجاج
عدد من الدول ،وناقشت مع املسؤولني فيها ترتيبات
النق���ل ،إضافة إل���ى اس���تعراض إيجابيات أعمال
موسم احلج السابق 1437هـ ومالحظاته ،والتأكيد
على العمل على رفع مواصفات احلافالت العاملة في
مجال النقل الترددي.
مؤسسة حجاج تركيا
وف���ي إط���ار ه���ذه الزي���ارات امليداني���ة واجلوالت
التفقدي���ة ،قام معالي وزير احل���ج والعمرة الدكتور
محم���د صالح بن طاه���ر بننت ،والوف���د املرافق له
بتاريخ 1438/10/22هـ ،بزيارة املؤسسة األهلية

ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا وأميركا
وأس���تراليا ،وناقش مع رئيس مجلس إدارتها،
املطوف األس���تاذ طارق ب���ن محمد عنقاوي ،ما
اس���تحدثته املؤسس���ة من برامج عم���ل جديدة
لتطوير اخلدم���ات التي تقدمها لضيوف الرحمن
الوافدين من اخلارج في هذا املوسم ،الذين يبلغ
عددهم أكثر م���ن ( )230ألف حاج ،يفدون من
نحو ( )74دولة ،موزعة في ( )4قارات من قارات
العالم ،هي( :أوروبا الشرقية والغربية ،وأمريكا
اجلنوبية ،وأميركا الوس���طى ،وأميركا الشمالية
وكن���دا) ،وذلك من خ�ل�ال ( )51مكتب ًا للخدمات
امليداني���ة ،مت تش���كيلها بعد قي���ام وزارة احلج
والعمرة باعتم���اد الالئح���ة التنظيمية اخلاصة
بتنظي���م العم���ل في مكات���ب اخلدم���ة امليدانية
للمؤسس���ات األهلية للطواف���ة ،واألدالء ،ومكتب
الوكالء املوحد ،ومكتب الزمازمة املوحد .وخالل
هذه الزيارةّ ،
دش���ن معالي وزير احلج والعمرة

ال � � � � � � �ت � � � � � ��وس � � � � � ��ع ف � ��ي
“ال �ت �ق �ن �ي��ة” وت �ط��وي��ر ن �ظ��ام
تتبع الحجاج بإدماج تقنية:
( )RFIDم� ��ع ن� �ظ ��ام ت�ت�ب��ع
ال� � �م � ��رش � ��دي � ��ن وال� � �ح � ��اف �ل��ات
على التع���اون والتكاتف ملا ستش���هده اجلوانب
التش���غيلية من حتديات متوقعة في موس���م حج
هذا الع���ام ،تتمثل في ارتف���اع درجة احلرارة،
وازدي���اد أع���داد احلجاج ،عما كان���ت عليه في
األعوام األخيرة.
جنوب شرق آسيا
وواصل معالي وزير احل���ج والعمرة الدكتور

( )105مجموعات خدم���ة ميدانية ،يعمل بها
– وفي قطاعات املؤسس���ة اخلمس���ة  -نحو
( )1,869من املس���اهمني وأبنائه���م ،وتقوم
بتقدمي اخلدمات املباش���رة حلجاج املؤسسة،
كح���د أقصى -لكلبواق���ع ( )5,000حاج
ٍ
مكت���ب ،باإلضافة إل���ى ( )4مجالس تنفيذية،
وع���دد ( )5قطاع���ات ،و( )6جل���ان مختلفة
تضمها أروقة هذه املؤسسة.
ووقف معاليه على أبرز مس����تجداتها ،والتي
منها وضع خط����ط لتدريب رؤس����اء ونواب
وأعض����اء مجموع����ات اخلدم����ة امليداني����ة،
بالتعاون مع مركز تدريب العاملني في احلج
والعمرة ،التابع لوزارة احلج والعمرة ،وأيض ًا
تطوير النظام اخلاص بتتبع احلجاج ،وذلك
بإدم����اج تقنية ،)RFID( :م����ع نظام تتبع
املرش����دين والباصات ،وكذلك تنظيم ملتقى
للمطوفني واملطوفات ،استهدف توضيح أهم

 ...خالل زيارته ملؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا

أنظمة املؤسسة اإللكترونية ،التي سخرتها خلدمة
حجاجها ،وقام���ت بتطويرها وتزويدها بالبرامج
واألجهزة احلديثة ،واطلع على آخر استعداداتها
وأهم مستجدات خطتها التش���غيلية ،والتي من
أبرزها قيام املؤسس���ة بترس���ية رؤساء مكاتب
اخلدمات امليدانية ملوس���م حج ه���ذا العام وملدة
( )4أعوام ،وذلك بعد تنظيم "املؤسس���ة" لورشة
عمل خاصة لش���رح آلية تطبيق نظام املنافسات
ملوس���م حج هذا العام 1438هـ ،مشيد ًا معالي
وزير احلج والعمرة بهذه اخلطوة التي تصب في
مصلحة حجاج البي���ت احلرام ،وتهدف لالرتقاء
باخلدمات التي تتشرف املؤسسة بتقدميها لهم،
وبالشفافية التي متت بها عملية الترسية ،وشدد

محم���د صالح بن طاهر بننت ،جوالته التفقدية
وزياراته امليدانية ملؤسسات أرباب الطوائف،
وقام بتاري���خ 1438/10/22هـ ،بزيارة مقر
املؤسس���ة األهلية ملطوفي حجاج دول جنوب
ش���رق آس���يا ،بحي "الزاهر" مبك���ة املكرمة،
وعق���د اجتماع ًا م���ع رئيس مجل���س إدارتها
املط���وف األس���تاذ محم���د أمني بن حس���ن
أندرقيري ،ونائبيه ،وبأعض���اء مجلس إدارة
املؤسس���ة ،مت فيه اس���تعراض مس���تجدات
خطة املؤسس���ة التشغيلية التي أعدتها خلدمة
احلجاج الذين تتش��� ّرف بتقدمي خدماتها لهم
م���ن حجاج م���ن دول جنوب آس���يا ،والبالغ
عددهم نح���و ( )302,337حاج ًا ،بواس���طة

املس����تجدات باملؤسسة والتغييرات املقترحة
ف����ي أداء خدمات املكات����ب امليدانية ،وتوجه
"املؤسس����ة" لزي����ادة ع����دد مكات����ب اخلدمة
امليدانية من ( )80مكتب ًا ،إلى ( )100مكتب،
مع س����ير العمل في تش����ييد مبنى املؤسسة
اإلداري واالستثماري مش����ارق ( ،)1وذلك
بعد ريادة "املؤسسة" في تطبيق نظام النقل
الت����رددي حلجاجه����ا ،وتفعي����ل دور اللجنة
النسائية باملؤسسة ،بعد أن قامت في موسم
حج العام املاضي (1437هـ) ،بتدشني مهام
عملها ،وتوظيف نحو ( )50مطوفة للمساهمة
احلاجات من دول جنوب
في تسهيل أوضاع
ّ
شرق آسيا.
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 ...خالل زيارته ملؤسسة حجاج إيران

مؤسسة حجاج إيران
وبتاري���خ 1438/10/25ه���ـ ،واصل معالي
وزير احلج والعم���رة الدكتور محمد صالح بن
طاهر بننت ،جوالته التفقدية وزياراته امليدانية
ولقاءات���ه التحضيري���ة مع مجال���س إدارات
مؤسسات أرباب الطوائف ،وقام بجولة ميدانية
ملقر املؤسس���ة األهلية ملطوف���ي حجاج إيران،
بحي "احلمراء" مبك���ة املكرمة ،بهدف الوقوف
على جاهزيتها واس���تعداداتها ألعمال موسم
حج هذا العام هذا العام 1438هـ.
وعقد معالي وزي���ر احلج والعمرة اجتماع ًا مع
رئيس مجلس إدارة املؤسسة ،املطوف الدكتور
طالل ب���ن صالح قط���ب ،وأعض���اء املجلس،
ألقى في بدايته رئيس مجلس اإلدارة باس���مه
رحب فيه���ا مبعاليه،
وباس���م األعضاء ،كلمة ّ
ق���ال فيها" :نس���عد معالي الوزي���ر بزيارتكم،
ونتش���رف باالس���تماع لتوجيه���ات معاليكم،
واملؤسس���ة أكمل���ت  -وبتوجيه���ات معاليكم
– جمي���ع االس���تعدادات الس���تقبال ضيوف
الرحمن ،وحش���دت عدد ًا من الكوادر الوطنية
املؤهل���ة خلدمة وراحة حجاج بيت الله احلرام،
باإلضاف���ة لتس���خير جميع اآللي���ات وأحدث
األجهزة ووس���ائل االتصال احلديثة للمساهمة
في تق���دمي أفضل وأرقى اخلدم���ات للحجاج،
في ظل الرعاية الكرمية والتس���هيالت الكبيرة
واخلدم���ات اجلليل���ة التي تس���خرها س���نوي ًا
حكومتنا الرش���يدة بقي���ادة وتوجيهات خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز،
وس���مو ولي عه���ده األم�ي�ن  -حفظهما الله -
خلدمة وراحة حجاج البيت العتيق" ،وعقب ذلك
اطلع معاليه على عرض مرئي مختصر يحوي
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اس � �ت � �ع ��راض ال �خ �ط��ط
ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ت�ت�ض�م��ن
العديد من البرامج واألهداف
وآل � �ي ��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذ وال�ت�ق�ي�ي��م
وال � � �م � � �ت � ��اب � � �ع � ��ة واإلش � � � � � � � ��راف
أهم مس���تجدات برامج عمل اخلطة التشغيلية
التي أعدتها املؤسس���ة ملوس���م احل���ج ،والتي
من أبرزها اس���تحداث آلية إلكترونية إلصدار
تأش���يرات احلج���اج اإليراني�ي�ن الوافدين من
اجلمهورية اإلس�ل�امية اإليرانية ألداء مناسك
حج هذا العام ،كما بح���ث مقترحاتها لتطوير
اخلدم���ات التي تقدمها لهم في هذا املوس���م،
ولعدد ( )83,828حاج ًا إيراني ًا ،باإلضافة إلى
( )2,400عض���و مكتب ،وآلي���ات توفير جميع
اخلدم���ات له���م ،وذلك من خ�ل�ال ( )9مكاتب
خدم���ة ميدان ّي���ة ،إضافة إل���ى مكتب خلدمات
الشركات الس���ياحية مركزي ًا باملؤسسة ،تضم
نحو ( )180كادر ًا بش���ري ًا مدرب ًا ومؤه ً
ال من
املطوفني واملطوفات وأبنائهم.
مصنع "مكتب الزمازمة"
وضمن هذه اجلوالت التفقدية ،زار معالي وزير
احل����ج والعمرة ،مصن����ع التعبئة اآللية اخلاص
مبكت����ب الزمازمة املوحد ،مبخطط "الوس����يق"
مبكة املكرم����ة بتاريخ 1438/10/25هـ ،وقام
معاليه بتدش��ي�ن التش����غيل الرس����مي خلطوط
اإلنتاج للعبوات البالس����تيكية سعة ( )20لتر ًا

كمرحل����ة أول����ى ،لتوزيعها عل����ى احلجاج في
مساكنهم مبكة املكرمة أثناء إقامتهم بها ،واطلع
على س����ير العمل فيه ،وعل����ى جاهزيته لتعبئة
ماء زم����زم املبارك ،وفق منظوم����ة متكاملة من
األيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل احلديثة
مبشاركة أبناء الطائفة ،علم ًا بأن املرحلة الثانية
لتعبئة العبوات سعة )600 /330/200( :ملي
لتر ،و( )1,5لتر ،س����تكون في اخلدمة في شهر
محرم من العام القادم 1439هـ.
وعقب ذلك عق���د اجتماع ًا م���ع رئيس مجلس
إدارة املكتب الزمزمي األس���تاذ عبداجلليل بن
عبدالهادي زمزمي ،ونواب���ه ،وأعضاء مجلس
رح���ب رئيس مجلس إدارة املكتب في
اإلدارةّ ،
بدايته باسمه وباس���م أعضاء مجلس اإلدارة
مبعالي الوزير والوفد املرافق له ،قائ ً
ال" :نتطلع
لزيارة معاليكم واالستماع لتوجيهاتكم ،خاصة
وأن املكت���ب  -وبتوجيهات معاليكم  -قد أكمل
كل االستعدادات الس���تقبال ضيوف الرحمن،
وتنفيذ خطته التشغيلية ملوسم حج هذا العام،
واملعتم���دة من قِ ب���ل معاليكم  ،والتي س���تنفذ
على مراحل حس���بما هو مبرم���ج لها ،كما أن
املكتب قد حش���د عدد ًا من الك���وادر الوطنية
املؤهل���ة خلدمة وراحة حجاج بيت الله احلرام،
باإلضافة لتسخير كل اآلليات وأحدث األجهزة
ووسائل االتصال احلديثة للمساهمة في تقدمي
أفضل وأرقى اخلدمات لوفد الله" ،ومت في هذا
االجتماع اس���تعراض مستجدات خطة املكتب
حجاج
التش���غيلية التي أعدها خلدم���ة جميع َّ
البيت احل���رام الوافدين من خارج البالد ألداء
حج هذا املوسم ،وذلك بتوزيع ماء زمزم
مناسك ّ
املبارك عليهم في مركزي االستقبال والتوجيه

 ...مع أعضاء مجلس إدارة مكتب الزمازمة املوحد

والتفويج عند الوصول واملغادرة ،بواسطة ()7
مجموعات خدمة ميدان َّية تابعة للمكتب.
مكتب "الوكالء املوحد"
ش���ملت جوالت معال���ي وزير احل���ج والعمرة
امليداني���ة ،زي���ارة مقر مكتب ال���وكالء املوحد
مبحافظة جدة ،حي���ث عقد اجتماع ًا مع رئيس
املكت���ب الدكت���ور ف���اروق بخ���اري ،وأعضاء
مجلس إدارة املكتب ،ال���ذي يقوم بخدمة نحو
( )1,500,000ح���اج ،ميثل���ون نحو ()200
جنسية ،و ُق ِّدم في بداية االجتماع عرض مرئي
تفصيلي خلطة املكتب التش���غيلية التي سيقوم
بتنفيذه���ا على أرض الواقع ،وفي جميع منافذ
الق���دوم( :اجلوية ،والبري���ة ،والبحرية) ،والتي
يبلغ عدده���ا ( )16منف���ذ ًا ،وتضمن العرض
املرئي قيام املكتب باس���تعداداته ملوس���م حج
هذا العام منذ وقت مبكر ،وذلك بتدريب كوادره
البش���رية وتأهيلها ،وتطوير موارده البشرية،
وذلك بتنظيم الدورات التدريبية لتحس�ي�ن أداء
العمل ،وقيامه بإعداد وتأهيل الكوادر والقوى
البش���رية ،باعتبارها أهم الركائز األساس���ية
التي يعتمد عليها ف���ي القيام بواجباته واملهام
املناط���ة به ،وكذلك دعم مواق���ع عمله امليدانية
باملزيد من اآلليات واملع���دات ،وقيامه – ومنذ
وقت مبكر  -باإلعالن عن الوظائف املوس���مية
للس���عوديني ،خلدمة حجاج بي���ت الله احلرام،
في ف���رع املكتب باملدينة املن���ورة ،وفي مجمع
ص���االت احلج���اج مبط���ار املل���ك عبدالعزيز
الدول���ي مبحافظ���ة جدة ،كما ش���مل العرض
أبرز مس���تجدات املكتب اخلدمية ،وأهم ما مت
حتقيقه من إجنازات ،والتي تتمثل في تخفيض

ت� � � � �ف� � � � �ق � � � ��د ت� � �ق� � �ن� � �ي � ��ة
ال� �م� �ع� �ل ��وم ��ات وال � �ت� ��أك� ��د م��ن
جاهزية المواقع اإللكترونية
التي تقدم أفضل الخدمات
ل �م �ك ��ات ��ب ش � � ��ؤون ال �ح �ج��اج
مدة بقاء احلجاج ف���ي املنافذ ،إضافة إلى ما
قام به املكتب من تطوير لألداء ،والذي ش���مل
دعم ًا بشري ًا لطاقاته البشرية بنخبة من الوكالء
وأبنائه���م ،وبعدد من حملة الش���هادات العليا
وغيره���م من كوادره العاملة في���ه ،والتي يبلغ
عددها نحو ( )3,731موظف ًا وعام ً
ال رس���مي ًا
وموس���مي ًا ،تدعمهم كثير من وس���ائل التقنية،
واآلليات واملعدات والتجهيزات احلديثة.
وفي ه���ذا اللقاء ،ح���ث معالي���ه العاملني في
"املكتب" ،على تكثيف األداء اس���تعداد ًا ملوسم
ح���ج هذا الع���ام 1438ه���ـ ،وتق���دمي أفضل
اخلدمات للحج���اج احلرام ،وتس���خير جميع
اإلمكان���ات واخلدمات خلدمة ضيوف الرحمن،
ومتكينهم م���ن أداء الركن اخلامس من أركان
اإلسالم بكل يسر وسهولة.
إفريقيا غير العربية
عقب ذل���ك ،زار معالي الدكتور محمد صالح بن
طاه���ر بننت ،وزير احلج والعمرة مقر املؤسس���ة
األهلي���ة ملطوفي حج���اج ال���دول اإلفريقية غير
العربية مبكة املكرم���ة ،بتاريخ 1438/11/7هـ
والتقى برئيس مجلس إدارتها املطوف األس���تاذ

رامي بن صالح لبني ،ونائبيه ،وشهد عرض ًا مرئي ًا
أوضح أن املؤسسة قد حرصت على االستعداد
املبكر ملوس���م حج هذا الع���ام ،بعقد العديد من
االجتماع���ات ،وتنظي���م كثير م���ن ورش العمل
وال���دورات التدريبية إلعداد اخلط���ط والبرامج
التطويرية ،ووضع األهداف ،لالرتقاء مبس���توى
اخلدمة املقدم���ة حلجاج بيت الله احلرام ،تنفيذ ًا
لتوجيهات حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك
س���لمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله
 ،الداعية حلسن وفادة ضيوف الرحمن وتقدمياخلدمة لهم على أحس���ن وجه ،ومبا يحقق توجه
وزارة احل���ج والعم���رة في العناي���ة باحلاج منذ
وصوله ،وحتى مغادرته إلى بالده س���امل ًا غامن ًا،
بعد أن مين الله عليه بأداء مناس���ك احلج ،وبني
العرض أن اخلطة التش���غيلية للمؤسسة ملوسم
ح���ج هذا العام 1438هـ ،تس���تهدف خدمة نحو
( )165,000حاج ،وذلك طبق ًا للمحاضر التي مت
توقيعها مع وفود مكاتب شؤون حجاج الدول التي
تتش ّرف املؤسسة بخدمتها ،والبالغ عددها نحو
( )46دولة .جنّدت املؤسسة خلدمتهم عدد ()48
مكتب خدمة ميدانية ،وذلك الستقبالهم وتوزيعهم
حسب جنسياتهم ووالياتهم وفق ًا للبرامج املعدة
مسبق ًا من قبل وزارة احلج والعمرة ،وتوجيههم
مباش���رة إلى مس���اكنهم مبكة املكرمة أو املدينة
املنورة ،مع اهتمام خطة املؤسس���ة التش���غيلية
بالقي���اس الدقيق ملؤش���رات النج���اح في جميع
اخلطط والبرامج ،وإعداد اإلرش���ادات والنماذج
املصممة لتيس���ير مهمة اللجان في تنفيذ خطتها
التش���غيلية ،وتوفي���ر امل���وارد املالي���ة ،وتأمني
الطاقات البشرية ،ما يكفل جودة العمل واألداء،
وفق ًا ألطر اخلطة التشغيلية.
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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مؤسسة جنوب آسيا
واختت���م معالي وزير احلج والعم���رة الدكتور
محمد صالح ب���ن طاهر بننت ،جوالته امليدانية
التفقدي���ة على مؤسس���ات أرب���اب الطوائف،
بزيارة مقر املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حجاج
دول جن���وب آس���يا بح���ي "الرصيف���ة" مبكة
املكرم���ة ،بتاري���خ 1438/11/7ه���ـ ،والتقى
برئيس مجلس إدارة املؤسس���ة الدكتور رأفت
بن إس���ماعيل بدر ،وبنائبيه ،وأعضاء مجلس
اإلدارة ،وف���ي مس���تهل ه���ذه الزيارة ّ
دش���ن
معاليه تعزيز أسطول إرش���اد التائهني التابع
للش���ؤون العامة باملؤسس���ة ،ضمن مش���روع
النقل املوحد إلرشاد التائهني ،وكذلك مقر جلنة
االس���تقبال ،ثم تفقد معاليه املعرض الشامل،
وش���اهد فيه عرض ًا عن توثيق فعال ّيات موسم
حج ع���ام 1437ه���ـ ،وآخر بعن���وان( :جنوب
آس���يا ..ومواقع التواصل االجتماعي) ،وكذلك
عرض��� ًا مرئي ًا عن انطالق أعمال موس���م حج
هذا العام 1438هـ ،واطلع على اس���تعدادات
املؤسس���ة خلدمة أكثر من ( )520,000حاج،
س���يفدون م���ن ( )8دول ،هي( :الباكس���تان،
والهند ،وبنجالديش ،وأفغانستان ،وسيرالنكا،
واملالديف ،وميامن���ار ،ونيبال) ،باإلضافة إلى
املواطنني واملقيمني في كل من( :دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،ودولة قطر)،
والذين خصصت "املؤسس���ة" لهم عدد ()140
مكتب خدم���ة ميدانية الس���تقبالهم وخدمتهم،
يعم���ل فيه���ا نح���و ( )1,260رئيس��� ًا ونواب ًا
متضامنني وأعض���اء ،وذل���ك بوصفها األداة
املنفذة خلطط املؤسسة ،واملسؤولة مباشرة عن
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ت � �ض � ��م م� �ج� �م ��وع ��ات
ال� � � � �خ � � � ��دم � � � ��ة ال � � �م � � �ي� � ��دان � � �ي� � ��ة
ب � � ��ال � � �م � � ��ؤس � � �س � � ��ات ك� ��وك � �ب� ��ة
م� � �ت� � �م� � �ي � ��زة م � � � ��ن ال� � � � �ك � � � ��وادر
ال � �م� ��درب� ��ة م � ��ن ال �م �ط��وف �ي��ن
وال � � �م � � �ط � ��وف � ��ات وأب � �ن� ��ائ � �ه� ��م
تقدمي جميع اخلدمات للحجاج ،وذلك بعد زيادة
عددها من ( )118مكتب ًا في موس���م حج العام
املاضي 1437ه���ـ ،باإلضافة إلى ما حفلت به
خطة املؤسس���ة التشغيلية من مستجدات ،من
أهمها( :اس���تبدال جميع اخليام التقليدية في
مش���عر عرفات ،بخيام مقاومة للحريق ،وتقدمي
عبوات بالس���تيكية من ماء زم���زم املبارك لكل
ح���اج في مش���عر عرفات ،وتطوير الش���رائح
اخلدمية وحتديثها ،بصورة تتناسب مع رغبات
حجاج املؤسس���ة وأذواقهم ،واالس���تمرار في
حتس�ي�ن االس���تراحات املخصص���ة حلجاج
املؤسس���ة املس���تهدفني بخدمة قطار املشاعر
املقدس���ة ،وتقدمي اخلدمات الصحية ،ومتابعة
املرضى وكبار السن من حجاج املؤسسة ،من
خالل موقعني مبشعر منى).
مستجدات "اخلطط التشغيلية"
وعق���ب ه���ذه اجلوالت ،ص��� ّرح معال���ي وزير
احلج والعم���رة ،أن اململكة تقدم خدمات جليلة
وكبيرة لضيوف الرحمن ،بدء ًا من الس���فارات

وحصولهم على التأش���يرات ،مرور ًا بوصولهم
لألراضي املقدس���ة عبر املنافذ اجلوية والبرية
والبحري���ة ،ومتنى أن يصل حج���اج بيت الله
احلرام ألراضي اململكة ،وأن يؤدوا مناس���كهم
بكل يسر وس���هولة ،في ظل اخلدمات الكبيرة
والتس���هيالت العديدة الت���ي وفرتها احلكومة
الرشيدة – أيدها الله  ،-مؤكد ًا أن استعدادات
جميع املؤسس���ات كبيرة ومتمي���زة ،وأنها في
كامل جاهزيتها.
وأوض����ح أن����ه مت اس����تعراض خدم����ات هذه
املؤسس����ات التي يقع على عاتقها خدمة جميع
حج����اج اخلارج ،واس����تعداداتها ملوس����م حج
هذا العام 1438هـ ،مش����ير ًا إلى أنه سعد مبا
شاهده من استعدادات مبكرة وكاملة ،بدء ًا من
اس����تقبال احلجاج وتهيئة أماكنهم في املشاعر
املقدس����ة( :منى ،وعرفات ،ومزدلفة) ،الفت ًا إلى
أنه مت استعراض جميع اخلطط ،واالحتياجات
من الطاقات البشرية من أبناء هذا البالد ،الذين
سيقومون باستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم.
وش ّدد معالي وزير احلج والعمرة ،في نهاية هذه
اجلوالت التفقدي���ة ،على أهمي���ة تقدمي خدمات
رفيعة ومش��� ِّرفة ،تعكس حج���م الرعاية الكبيرة
التي توليه���ا حكومة خادم احلرمني الش���ريفني
– أي���ده الل���ه  -وتوجيهاته���ا بالعناية بضيوف
الرحمن وتقدمي أقصى درجات الراحة لهم ،كما
أك���د معاليه على أهمية تضاف���ر جهود اجلميع،
وتعزيز التعاون والتنس���يق بني أطراف منظومة
احل���ج ،وبذل كل اجلهود ،وتقدمي أقصى درجات
العط���اء وتقدمي أفضل خلدم���ات جلميع ضيوف
الرحمن القادمني من مختلف أنحاء العالم ألداء

 ...خالل زيارته ملؤسسة حجاج إفريقيا غير العربية

مناسك حج هذا العام ،وذلك برفع درجة جاهزية
جميع القطاعات األهلية العاملة حتت إش���راف
الوزارة وحتت مظلتها ،لتقدمي موسم حج قياسي
وناجح – كسابقيه بإذن الله تعالى .-
راف���ق معال���ي وزير احل���ج والعمرة ف���ي هذه
اجل���والت التفقدي���ة امليدانية ،كل م���ن الدكتور
حسني بن ناصر الشريف وكيل الوزارة لشؤون
احلج ،والدكتور محمد بن طالل سمس���م ،وكيل
الوزارة للتخطيط والتطوير واملكلف مبهام وكالة
الوزارة لنقل احلجاج واملعتمرين رئيس املجلس
التنس���يقي للنقل بالرحالت الترددية ،واملهندس
محمد بن حامد الكليب���ي ،وكيل الوزارة املكلف
لش���ؤون العمرة ،واملهندس محم���د أحمد عقاد،
املدير الع���ام لفرع الوزارة مبكة املكرمة املكلف،
واملهندس مروان بن حس���ني السليماني ،املدير
الع���ام لفرع الوزارة مبحافظة ج���دة ،وعدد من
املستشارين واملسؤولني ومن قيادات الوزارة.
شحذ الهمم
وبدوره ،ث ّمن املطوف الدكتور طالل بن صالح
قطب ،رئيس الهيئة التنسيقية ملؤسسات أرباب
الطوائف ،اهتم����ام معالي وزير احلج والعمرة
بهذه املؤسس����ات ،وحرص معاليه الكبير على
دعمها ومؤازرتها لكي ت����ؤدي جميع األعمال
املناط����ة بها ،وص���� ّرح قائ ً
ال" :ه����ذه اجلوالت
امليدانية املكثفة ملعال����ي الدكتور محمد صالح
بننت ،واالجتماعات املتتالي����ة ،خلير دليل على
هذا االهتم����ام ،وعلى حرص معاليه على قيام
ه����ذه املؤسس����ات بكامل أدواره����ا ومهامها،
في ظ����ل ما جت����ده م����ن رعاية م����ن القيادة

ت ��دري ��ب رؤس � � ��اء ون � ��واب
وأع � �ض ��اء م �ج �م��وع��ات ال �خ��دم��ة
ال � �م � �ي � ��دان � �ي � ��ة ب � ��ال� � �ت� � �ع � ��اون م��ع
م � � ��رك � � ��ز ت� � � ��دري� � � ��ب ال � �ع ��ام � �ل � �ي ��ن
ف � � � � � � ��ي ال � � � � � �ح� � � � � ��ج وال � � � � �ع � � � � �م � � � ��رة
الرش����يدة – أيدها الله – وما وفرته لضيوف
الرحمن من مش����روعات عمالق����ة ،وبنية حتية
ضخمة ،وتس����هيالت كبي����رة" ،مؤكد ًا حرص
مؤسس����ات أرباب الطوائف عل����ى تفعيل دور
املس����ار اإللكتروني حلجاج اخل����ارج خاصة
فيم����ا يتعلق بتوثي����ق عقود املس����اكن والنقل
واإلعاشة ،واس����تمرارها في استخدام جميع
وس����ائل التقنية احلديثة ،وكل ما يدفع بعجلة
التطوير في أروقته����ا ،وتفعيل الرقابة الذاتية
وقيامها بأدواره����ا الوقائية لتحقيق املزيد من
مع����دالت األداء ،والتفاعل مع جل����ان املراقبة
واملتابعة إلنهاء بعض املشكالت التي قد تقابل
احلجاج ،واالهتمام بقياس رضا احلجاج عن
م����ا ُيق ّدم لهم من خدمات ،مع االس����تمرار في
البرام����ج التدريبية وانتقاء العنصر البش����ري
املدرب واملؤهل لتق����دمي أفضل اخلدمات التي
يتطلع إليها والة األمر في هذه البالد لضيوف
الرحمن.
وم����ن جهتهم ،أعرب رؤس����اء مجالس إدارات
مؤسس����ات أرباب الطوائف ،عن س����عادتهم
بهذه الزيارات ،ورحبوا بأس����مائهم وبأسماء

نوابهم ،وأعضاء مجالس اإلدارات ،ومنسوبي
املؤسسات ،مبعاليه ،وبوكالء الوزارة وقياداتها
ومستش����اريها الذين رافق����وا معاليه في هذه
اجلوالت التفقدية ،وقالوا في هذا الصدد" :كنا
نتطلع – ومنذ وقت مبكر  -إلى هذه الزيارات،
لاللتقاء مبعاليه ،واالس����تماع إل����ى توجيهاته
التي تس����هم في تقدمي أرقى وأفضل اخلدمات
لضيوف الرحمن الذين تتش����رف كل مؤسسة
بخدمتهم" ،وأضاف����وا" :هذه الزيارات تعكس
االهتمام بهذه املؤسسات األهلية ،وتعد حافز ًا
للعاملني فيها للتشمير عن سواعد اجلد ،وشحذ
الهمم ،ونكران الذات ،وبذل املزيد من اجلهود
لتق����دمي أقص����ى اخلدمات وأرقاه����ا لضيوف
الرحمن من خارج اململكة ،ونس����أل الله تعالى
التوفيق في تنفيذ خطط املؤسسات التشغيلية
التي اعتمدها معال����ي الوزير منذ وقت مبكر،
وترجمته����ا من خطط ودراس����ات ،إلى أعمال
تنفذ في مختلف ميادي����ن العمل ،وعلى أرض
الواق����ع ،خاص����ة وأنها تتضم����ن أداء جميع
أعمال املؤسسات على أكمل وجه  -بحول الله
وقوته  ،-واالرتقاء باخلدمات التي تقدمها هذه
املؤسس����ات جلميع وفود الرحمن القادمني من
خارج اململكة ،وذلك عبر برامج عملها ،وأيض ًا
من خالل مجموعات اخلدم����ة امليدانية التابعة
لكل مؤسس����ة ،وتنفيذها في مراكز االستقبال
والتوجيه والتفويج" ،منوهني بأنه قد مت تسخير
وس����ائل التقني����ة احلديثة خلدمة وف����ود الله،
وتدريب جميع العامل��ي�ن وتأهيلهم ،وتزويدهم
باملهارات املطلوبة ،ودعمهم باألجهزة ووسائل
االتصال احلديثة ،واآلليات الالزمة للقيام بهذه
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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وزير احلج والعمرة يزور مؤسسة حجاج جنوب آسيا

األعم����ال اجلليلة خير قي����ام ،وبالصورة التي
حتق����ق تطلع����ات القيادة ،الت����ي توجه بتقدمي
أقصى اخلدمات ،وكذلك تطلعات املس����ؤولني
في الدولة وفي وزارة احلج والعمرة ،ومجالس
إدارات مؤسسات أرباب الطوائف.
جاهزية القطاعات
جدي���ر بالذك���ر أن ه���ذه اجل���والت التفقدية
امليداني���ة ،تؤك���د جاهزية جمي���ع القطاعات
األهلي���ة العاملة حتت إش���راف وزارة احلج
والعمرة وحتت مظلتها للعمل في هذا املوسم،
خاصة وأن االس���تعدادات ملوس���م حج هذا
العام ،قد بدأت مباش���رة بع���د انتهاء أعمال
موس���م حج العام املاضي 1437هـ ،حيث مت
تنظيم العديد م���ن ورش العمل ،وعقد الكثير
من االجتماعات واللقاءات املتتالية ،التي تلتها
لق���اءات ملعالي وزير احل���ج والعمرة ،ووكيل
ال���وزارة لش���ؤون احلج ،ومجال���س إدارات
مؤسس���ات أرباب الطوائف مع وفود مكاتب
ش���ؤون احلجاج( :بعثات احلج) في أكثر من
( )75دولة ،بهدف التنس���يق وتوقيع محاضر
االتفاقيات معها ،للتباحث في ترتيبات شؤون
احل���ج ،والتي
حجاجهم ومتطلباتهم ملوس���م
ّ
جرى خاللها بحث مختل���ف األمور اخلاصة
بترتيبات حجاجهم وقدومهم للمملكة ،وتوقيع
اتفاقيات تنظيم ش���ؤونهم ،وذل���ك في إطار
االس���تعدادات املُب ِّكرة ملوس���م احلج ،والتي
اس���تمرت لنح���و ( )3أش���هر ،وتأت���ي وفق ًا
للتوجيه���ات الكرمية باإلعداد اجليد لترتيبات
استقبال وفود بيت الله احلرام وزوار مسجد
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اج �ت �م��اع��ات م��ع رؤس ��اء
مجالس اإلدارة للوقوف على
آخر استعدادات كل مؤسسة
وما قامت بتوفيره من خدمات
رسوله الكرمي ملوس���م حج 1438هـ ،وتقدمي
أفضل اخلدمات لهم ومتكينهم من أداء نسكهم
بكل يسر وس���هولة ،كما تهدف هذه اللقاءات
لتعزيز اإليجابيات وتكريسها ومعاجلة بعض
واملالحظات التي قد يتم رصدها ،وملد جسور
التعاون مع مس���ؤولي احلج ورؤساء مكاتب
ش���ؤون احلجاج ،ومناقشة املوضوعات التي
تخص تنظيم ش���ؤون حجاجهم ،والتي منها
اس���تقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقالتهم،
وكذلك مناقش���ة أداء مكاتب شؤون احلجاج
في موس���م حج الع���ام املاض���ي 1437هـ،
وبحث املوضوع���ات املتعلقة بأعداد حجاجهم
واخلدمات التي س���تقدمها لهم "املؤسسات"،
وكل م���ا تعن���ى ب���ه خططه���ا التش���غيلية،
واالطمئنان على خطط موسم احلج وبرامجه.
الطاقة االستيعابية
كم���ا أن ه���ذه اجل���والت ته���دف لرص���د
االس���تعدادات املبك���رة ملوس���م ح���ج ه���ذا
العام ،والعمل عل���ى تالفي بعض املالحظات
والس���لبيات – إن وج���دت  -وتكري���س
اإليجابي���ات وتعزيزه���ا وتطويرها ،من أجل

تق���دمي خدمات ممي���زة لضي���وف الرحمن،
وملناقش���ة برامج عمل اخلطط التشغيلية لهذه
املؤسسات واملعنية بخدمة نحو مليون و800
ألف حاج ،س���يفدون من مختلف دول العالم،
ومن مشارق األرض ومغاربها لتأدية مناسك
حج هذا العام 1438هـ ،وذلك بعد توجيه خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل س���عود  -يحفظه الله  ،-في ش���هر ربيع
اآلخر املنص���رم ،برفع الطاقة االس���تيعابية
للحجاج ملوسم حج هذا العام 1438هـ ،ورفع
أعداد احلج���اج من الداخ���ل واخلارج ،مبا
يتفق والضوابط املنظمة لذلك ،ومتكني الدول
اإلس�ل�امية الراغبة في رفع أعداد حجاجها
ه���ذا العام من زيادة أعداد حجاجها ،وتقدمي
اخلدمات والتسهيالت لضيوف الرحمن كافة،
وذلك بعد قرار اململكة في ش���هر شعبان من
عام 1434ه���ـ ،بتخفيض نس���بة أعداد دول
اخل���ارج مبق���دار  %20من احلص���ة املقررة
لكل دول���ة ،وتخفيض أع���داد حجاج الداخل
بنس���بة  ،%50وذلك كإجراء اس���تثنائي إلى
حني االنته���اء من أعم���ال التوس���عة ،وذلك
تقدي ًرا للظروف الت���ي كان مير بها احلرمان
الش���ريفان ،وما كانا يشهدانه من مشروعات
توس���عة وإعمار ،وليعد هذا التوجيه الكرمي،
امتداد ًا للرعاية الكرمي���ة التي يوليها  -أيده
الله  ،-لإلسالم واملسلمني ،وتيسير سبل أداء
املناسك ،وأيض ًا امتداد ًا للرعاية التي توليها
اململك���ة لضيوف الرحمن ،حجاج ًا ومعتمرين
وزوار ملسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم،
منذ وصولهم أرض اململكة ،وحتى مغادرتهم
لها عائدين إلى بلدانهم.

شعـر

تحية الوافدين
أل������ق������ت ع�����ص�����اه�����ا ف����ح����ي����ا اخل������ي������ر ب���س���ام���ا

م������ن ب����ع����د أن ع����ص����ف����ت ب�����ال�����ن�����اس أع�����وام�����ا

ش�������ع�������واء ال ت������ن������زل ال��������س��������راء س���اح���ت���ه���ا

ح���������م���������راء م����ل����ه����ب����ه����ا يف وي������ل������ه������ا ن�����ام�����ا

س����ق����ت ب����ن����ى األن����������س وي�����ل����ات وم��������ا ف��ت��ئ��ت

ت�����������دس يف ط������ب������ق������ات األرض أل�����غ�����ام�����ا

ح����ت����ى إذا اس����ت����أن����س����وا غ����������در ًا ي����ح����وق ب��ه��م

ث���������ار ال������س������م������وم م�������ن األل��������غ��������ام أن����س����ام����ا

ف���������ذره���������ا ال������ك������ال������ح امل������ب������ث������وث ك�����ارث�����ة
ُّ

ت������ط������وى ب�����س�����رع�����ة وم���������ض ال�������ب�������رق آج�����ام�����ا

ف�����م�����ن ي�������ح�������اول ت���������رك ال��������������دار م�������ن ف�����زع

أن ال�����ق�����ذائ�����ف ت����ص����ل����ى ب����ال����ل����ظ����ى ال����ه����ام����ا

وامل���������������وت م��������ن ح�������ول�������ه ي�������دن�������و ل���ي���ت���ب���ع���ه

خ�����ل�����ف����� ًا إذا ع����������اد أوان س����������ار ق�����دام�����ا

وراح ي�����س�����ك�����ر أج��������س��������ام�������� ًا م����رن����ح����ة

م��������د امل�����ن�����اي�����ا ك��������ؤوس�������� ًا ،وال�������وغ�������ى ج���ام���ا
َّ

ف��������ن��������ادب ت�����ش�����ه�����د ال�������دن�������ي�������ا ي�����زف�����رت�����ه

ون�����������اح�����������ب مي�����ل�����أ اآلف���������������������اق أن������غ������ام������ا

وم���������ا ت�������رام�������ت رج�����������وم ال�������ش�������وا ان����ف����ج����رت

ت��������دك��������دك األرض ودي����������ان����������ا وآك�������ام�������ا

ل������م ت����ب����ق يف ص����ف����ح����ات األرض م��ن��ب��س��ط��ا

إال وك��������ظ��������ت��������ه وي���������ل���������ات وآث����������ام����������ا

ح����ت����ى ال�����ب�����ح�����ور غ��������دا يف ح����ض����ن م���وج���ت���ه���ا

م��������دم��������ر غ���������ائ���������ض ،أو م�����ه�����ل�����ك ع�����ام�����ا

وال���������ن���������ار يف م�����وج�����ه�����ا امل���������������وار م���ل���ت���ه���ب

ط������غ������ى ع������ل������ى ال�������ب�������ر ع��������اف�������� ًا وه�������دام�������ا

ح����ت����ى اس����ت����ب����د مب������ا يف األرض م������ن ش��ي��ع

ت������ن������اح������رت ف������ج������زاه������ا م������ن������ه إع�������دام�������ا

أال ب���������ل���������اد ًا أق����������������ال اهلل ع����ث����رت����ه����ا

ل������م ت����ب����ل ب������احل������رب ال ش������رق������ ًا وال ش���ام���ا

ب�����ل����اد أم����������ن ح�����م�����ى امل������ع������ب������ود م���ع���ق���ل���ه���ا

وزاده����������������ا األم�����������ن ب�����ال�����ت�����ح�����رمي إع����ظ����ام����ا

ب������ح������رم������ة ل���������م ت�����������زل واهلل ي����ح����رس����ه����ا

و(ب�������امل�������ش�������اع�������ر) زادت م�����ن�����ه إك������رام������ا

ح����م����ام����ة األم����������ن يف أوك��������اره��������ا ان���ط���ل���ق���ت

ت��������ش��������دو ت�����ض�����م�����د أج�����������راح�����������ا واآلم������������ا

ح�����م�����ام�����ة الت������ن������ى ع��������ن ش��������دوه��������ا ط����رب����ا

ت������زج������ى األغ���������اري���������د إح������س������ان������ ًا وأن�����غ�����ام�����ا

وم�����������ن ن�����ع�����ائ�����م�����ه�����ا ص�����������وت س�����������رى ف��������إذا

جت��������������اوب ذاع ب����ي����ن ال���������ن���������اس إل�����ه�����ام�����ا

ذي احلجة 1366هـ  /أكتوبر

ص���������وت م���������دى ال�������ده�������ر غ������ري������د ل���ي���ل���ه���م���ن���ا

م����ع����ن����ى ف�����ه�����م�����ن�����اه أع���������راب���������ا وأع�����ج�����ام�����ا

1947م ،السنة (األول���ى).

م�����ع�����ن�����ى م����������������ؤداه أن اخل�������ي�������ر م���ن���ت���ه���ل

ب��ي��ن (احل����ط����ي����م) وب���ي��ن (احل�����ج�����ر) ق�����د ق���ام���ا

����ق
ول���������م ي���������رد ح������وض������ه امل�����ث�����ل�����وج غ�����ي�����ر ت� ٍ

ي�����ق�����ض�����ي ال�����ل�����ي�����ال�����ي ص���������وام��������� ًا وق�������وام�������ا

ي������ص������وم ال ع�������ن ل������ذي������ذ ال��������������زاد يف ورع

ع����ن����ه ول�����ك�����ن ع������ن ال����ف����ح����ش����اء ق������د ص���ام���ا

ف������ع������اد أن������ق������ى م��������ن األض�����������������واء م����خ����ب����ره

ق������د اك����ت����س����ى يف اب�����ت�����غ�����اء األج���������ر إح�����رام�����ا

وم����������ذ ت�������وج�������ه ش�����ط�����ر ال�����ب�����ي�����ت م���ب���ت���ه�ل�ا

ق�����ض�����ى ع�����ل�����ى ال������ش������ر أخ���������م���������اد ًا واجل������ام������ا

ف�������ه�������ذه (ن����������������زل) ش�����������اع ال������ض������ي������اء ب���ه���ا

ك�������أن�������ه�������ا ن������ص������ب������ت ل�����ل�����خ�����ي�����ر أع���ل���ام�������ا

ف�����م�����ش�����ع�����ر ق����������ائ����������م ،حت�������ت�������اط�������ه ح�������رم

����ي�����ه�����ا س���������ور خ�����ل�����د ح�����ول�����ه�����ا ق����ام����ا
ق�������د س� ُّ

وخ�������ي�������ر م������ف������خ������رة زادت م����ع����اظ����م����ه����ا

(ب�������ي�������ت) إل������ي������ه ي�����ح�����ج ال�������ن�������اس إل������زام������ا

ف���������ه���������ذه (أمم) م����������ن ك����������ل ن�����اح�����ي�����ة

ح������ج������ت إل�������ي�������ه ج�������م�������اع�������ات وأق���������وام���������ا

م����س����ت����ب����ش����ري����ن إل������ي������ه������م يف م����راب����ع����ن����ا

ن������زج������ى ال�����ت�����ه�����ان�����ي أع���������وام��������� ًا ف�����أع�����وام�����ا

شعر:
طاهر عبدالرحمن الزمخشري

نُ شرت يف العدد (السادس)
من مجلّة (احلج) ،الصادر يف
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ورش عمل

بإشراف وزارة الحج والعمرة وتنظيم “الهيئة التنسيقية”:

ورشة عمل لتطوير آليات إرشاد الحجاج التائهين

مكة المكرمة :الرفادة
في موسم حج كل عام ،يجسد العاملون في مؤسسات الطوافة ،كثير ًا من األدوار اإلنسانية واالجتماعية في خدمة ضيوف
الرحمن وإرشاد التائهين منهم إلى مقرات مخيماتهم ،ومساعدة كبار السن والعجزة والنساء وذوي االحتياجات الخاصة،
األمر الذي يعكس صورة الشاب السعودي الحريص على تقديم أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام ،ولتحقيق
هذا الهدف اإلنساني النبيل ،يشمل برنامج عمل( :الشؤون العامة) في خطط مؤسسات الطوافة التشغيلية ،تشكيل لجنة
إلرشاد الحجاج التائهين في كل مؤسسة ،من أهم أعمالها وأهدافها( :استقبال الحالة وتقديم واجب الضيافة لها ،ومحاولة
التعرف على المجموعة وعنوانها سواء من البطاقة التي يحملها الحاج أو من سوار المعصم اإللكتروني ،والقيام بإيصال
الحالة بأسرع وقت ممكن حسب أوقات الذروة في المنطقة المركزية ،وتسليم الحاالت التي لم يستدل على عنوانها
لمكتب شؤون حج الدولة التابعة لها) ،وتضم هذه اللجان بعض الشباب الذين يجيدون التحدث بكثير من اللغات ،األمر الذي
يسهل خدمة كثير من الحجاج التائهين الذين ال يجيدون اللغة العربية.
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ت � � �ك � � �ل � � �ي� � ��ف “ال � � �ه � � �ي � � �ئ� � ��ة
ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة” ب�ت�ن�ظ�ي��م ال��ورش��ة
ل � �م ��ا ل � �ه ��ا م � ��ن خ� � �ب � ��رات س��اب �ق��ة
وت� � ��واص� � ��ل م� �ث� �م ��ر م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
ال� �م � �ع� �ن� �ي ��ة ب � � ��إرش � � ��اد ال � �ح � �ج ��اج
منظومة تكاملية

وبنا ًء على توجيه صاحب السمو امللكي مستشار
خادم احلرمني الشريفني أمير منطقة مكة املكرمة
رئي���س جلنة احل���ج املركزية بإقامة ورش���ة عمل
تختص بتطوير خدمة إرش���اد احلجاج التائهني،
وجه معال���ي وزير احلج والعم���رة بتكليف الهيئة
التنسيقية ملؤسسات أرباب الطوائف للقيام بتولي
هذه املهمة ،وذلك ملا للهيئة التنس���يقية من خبرات
س���ابقة في هذا املجال ،وتواصل مثمر وبناء مع
بعض اجلهات املعنية بإرش���اد احلجاج ،وبهدف
تنفيذ بعض توصيات االجتماع الثالث عشر للجنة
الدائمة لدراس���ة مالحظات املواطنني ،والتي من
ضمنها ما يتعلق بخدمة إرشاد احلجاج التائهني،
به���دف معاجلة هذه الظاه���رة ،والعمل على احلد
منها بأسلوب حديث ووفق منظومة عمل تكاملية،
وف���ق خطط ذكي���ة وبتقنيات حديث���ة ،ومن خالل
تطبيق املس���ار اإللكتروني ،إضافة إلى تطبيقات
البرام���ج التقنية على الهوات���ف الذكية ،والصور
واخلرائط اإللكترونية اإلرشادية.
ليتم عقد ورش���ة العمل بعن���وان( :تطوير آليات

إرش���اد احلجاج التائهني ،باستثمار مخرجات
التقنية) ب���كل من مكة املكرم���ة واملدينة املنورة
واملشاعر املقدس���ة ،بتاريخ 1438/08/27هـ،
وبرعاي���ة معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر
بن�ت�ن ،وزير احلج والعمرة ،وحضور ومش���اركة
س���عادة الدكتور حس�ي�ن بن ناصر الش���ريف،
وكي���ل الوزارة لش���ؤون احلج ،ومبش���اركة كل
م���ن( :وزارة احلج والعمرة ،والهيئة التنس���يقية
ملؤسس���ات أرب���اب الطوائف  -اجله���ة املنفذة
للورش���ة  ،-ومؤسس���ات الطوافة األهلية مبكة
املكرمة ،واملؤسس���ة األهلية ل�ل�أدالء في املدينة
املن���ورة ،والرئاس���ة العامة لش���ؤون املس���جد
احلرام واملس���جد النب���وي ،وجمعية الكش���افة
العربي���ة الس���عودية ،ومعه���د خ���ادم احلرمني
الش���ريفني ألبحاث احلج والعمرة) ،وذلك بقاعة
اجتماعيات املؤسس���ة األهلي���ة ملطوفي حجاج

ال���دول العربي���ة ،بحض���ور املط���وف الدكتور
ط�ل�ال بن صالح قطب رئيس الهيئة التنس���يقية
ملؤسس���ات أرباب الطوائف ،ورؤس���اء مجالس
إدارة مؤسسات الطوافة مبكة املكرمة ،واألدالء
باملدينة املنورة ،واألمني العام للهيئة التنسيقية،
وممثل���ي اجلهات املعنية وذات العالقة بإرش���اد
احلجاج ،وقام األس���تاذ الدكتور عبدالعزيز بن
رشاد س���روجي ،عضو مجلس إدارة املؤسسة
األهلي���ة ملطوفي حجاج تركيا ومس���لمي أوروبا
وأمريكا وأستراليا بإدارة أعمال الورشة.
ويأتي عقد هذه الورش���ة املتخصص���ة ،انطالق ًا
من التكامل والتنس���يق بني القطاع���ات األهلية
واحلكومي���ة ،ضمن عمليات الش���راكة فيما يقدم
م���ن خدم���ات لضي���وف الرحمن ،حي���ث ارتأت
وزارة احلج والعمرة ،ضرورة عقد ورش���ة عمل،
تش���ارك فيه���ا اجله���ات املعنية ،وه���ي( :وزارة
احلج والعمرة ،ومعهد خادم احلرمني الش���ريفني
ألبحاث احلج والعمرة ،والرئاس���ة العامة لشؤون
املس���جد احل���رام واملس���جد النبوي الش���ريف،
واملؤسس���ات األهلية للطوافة ،وجمعية الكشافة
العربية الس���عودية) ،حتت إش���راف وكيل وزارة
احلج والعمرة لش���ؤون احلج ،ملناقشة املوضوع
بشكل موس���ع ،للخروج بحلول عملية تسهم في
احل���د من ظاهرة ضي���اع احلجاج ،م���ع أهمية
أن تركز محاور هذه الورش���ة على تطوير آليات
اإلرشاد ،وذلك باستثمار مخرجات التقنية.
نقالت نوعية

وفي بداية فعاليات ورش���ة العم���ل املتخصصة
هذه ،ألقى س���عادة وكيل وزارة احل���ج والعمرة
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لش���ؤون احل���ج ،كلمة نق���ل فيها حتي���ات معالي
وزير احل���ج والعمرة ومتنياته جلميع املش���اركني
في أعمال الورش���ة ،مؤكد ًا رغبة الوزارة وسعيها
لتحقي���ق نقالت نوعي���ة كبرى خلدمات اإلرش���اد
وتطويرها ،واالستفادة من وسائل التقنية احلديثة
والتطبيق���ات الرقمية ،ومب���ا يتوافق مع توجيهات
القيادة الرشيدة واهتمامها ،بقيادة خادم احلرمني
الشريفني وس���مو ولي عهده األمني ،والهادفة إلى
االرتقاء وتطوير وتس���هيل جميع اخلدمات املقدمة
حلج���اج بيت الل���ه احلرام ،وزائري مس���جد نبيه
ً
مؤم�ل�ا في خروج
الك���رمي صلى الله عليه وس���لم
الورش���ة بتوصيه���ات ومخرجات وآلي���ات عمل،
تسهم في حتقيق ذلك ،وقدم سعادته شكره للهيئة
التنسيقية ملؤسس���ات أرباب الطوائف على حسن
االس���تعداد والتنظي���م والتنس���يق املبكر مع كل
اجلهات املقدمة ألوراق العمل.
عقب ذل���ك قام���ت كل جهة من ه���ذه اجلهات
املش���اركة في فعاليات الورش���ة ،بإعطاء نبذة
مختص���رة ع���ن دورها ف���ي إرش���اد احلجاج
التائهني في منطقة املس���جد احلرام واملس���جد
النبوي الشريف ،وفي منطقة املشاعر املقدسة،
وبعد ذلك مت وضع محاور أساس���ية للورش���ة،
انطلقت من خاللها أعماله���ا ،لوضع توصيات
عملي���ة ميك���ن تطبيقه���ا عل���ى أرض الواقع،
وتلخصت محاور الورشة في اآلتي:
•احملور األول :تكامل منظومة العمل التنفيذية.
•احملور الثاني :التطبيقات التقنية احلديثة.
•احملور الثالث :البيئة العمرانية.
•احملور الرابع :اإلعالم والتوعية.
•احملور اخلامس :التقييم والتطوير.
احملور األول( :تكامل منظومة العمل التنفيذية)

وفيما يتعل���ق باحملور األول ،فقد مت أو ًال حتديد
اجله���ات العامل���ة ف���ي خدمة إرش���اد احلجاج
التائهني ،وهي( :وزارة احل���ج والعمرة ،وجمعية
الكش���افة العربية الس���عودية ،والرئاسة العامة
لش���ؤون املس���جد احل���رام واملس���جد النبوي،
ومؤسس���ات الطوافة مبكة املكرمة ،واملؤسس���ة
األهلية لألدالء باملدينة املنورة ،ومش���روع تعظيم
البلد احلرام - :شباب مكة .)-
منظومة التكامل

ثاني ًا :مقترح منظومة التكامل بني اجلهات العاملة
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في إرش���اد احلجاج التائهني في املنطقة املركزية
باملس���جد احلرام واملسجد النبوي :ويتلخص في
أن تقوم الرئاس���ة العامة لشؤون املسجد احلرام
واملس���جد النبوي بإنش���اء إدارة جديدة باسم:
(إدارة إرشاد احلجاج التائهني) ،من مهامها:
•اس���تالم احل���اج التائه داخل مبنى املس���جد
احلرام واملسجد النبوي أو بساحاتهما.
•إيصاله إل���ى مراكز اإلرش���اد التابعة لوزارة
احلج والعمرة بالساحات.
على أن تتولى إدارة العالقات العامة ،بالرئاس���ة
القيام بهذه املهام بصفة مؤقتة ،ريثما يتم إنشاء
إدارة إرشاد احلجاج التائهني.
وعل����ى أن تق����وم جمعي����ة الكش����افة العربية
السعودية باآلتي( :تعيني فرق كشفية موسمية
تعمل في إرش����اد احلج����اج التائهني بالتعاون
مع إدارة إرش����اد احلجاج التائهني بالرئاسة،
وتوفير اخلرائط اإلرش����ادية للمنطقة املركزية.
وتدري����ب أفراد الفرق الكش����فية ميداني ًا ،على
اس����تخدام اخلرائط باملنطقة املركزية للحرمني
الشريفني) ،وأيض ًا تتولى هذه الفرق الكشفية
القيام باملهام التالية:
• اس����تالم احلاج التائه في داخ����ل مبنى احلرم أو
بالساحات من قبل إدارة إرشاد احلجاج التائهني.
• إيصال احلجاج التائهني إلى مراكز اإلرشاد
التابعة لوزارة احلج والعمرة بساحات املسجد
احلرام واملسجد النبوي.
ومه���ام وزارة احلج والعم���رة وأعمالها تنحصر
في اس���تالم احل���اج التائه في مراكز اإلرش���اد
بالس���احات .وإن كان احلاج معلوم الهوية فيتم
عمل اآلتي:

ً
ي ��أت ��ي ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا ان �ط�ل�اق ��ا م��ن
ال� �ت� �ك ��ام ��ل وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وض �م��ن
ع�م�ل�ي��ات ال �ش��راك��ة ف�ي�م��ا ي�ق��دم
م ��ن خ ��دم ��ات ل �ض �ي��وف ال��رح �م��ن
• إن كان س���كنه قريب��� ًا من مراكز اإلرش���اد
بالساحات ،فيتم إيصاله إلى سكنه مباشرة.
• إن كان س���كنه بعي���د ًا عن مراكز اإلرش���اد
بالساحات ،فيتم نقله إلى مقر سكنه عن طريق
النقل املوحد املقدم من مؤسسات الطوافة.
•وإن كان احل���اج مجهول الهوية ،فيتم نقله إلى
املقر الرئيس ملؤسسة الطوافة التابع لها.
أم���ا مؤسس���ات الطوافة ،فتوم باآلت���ي( :توفير
املرش���دين املوس���ميني ،وتوفي���ر ال���زي املوحد
للمرش���دين ،وكذلك توفير اخلرائط اإلرش���ادية،
وعناوي���ن مجموع���ات اخلدمة امليداني���ة ،وتوفير
س���يارات النق���ل املوحد ،وأيض ًا توفير س���ائقي
سيارات النقل املوحد.
عل���ى أن يقوم مش���روع تعظيم البل���د احلرام -
ش���باب مكة – ،بالتنس���يق مع الرئاس���ة العامة
لش���ؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي ،بتوفير
املتطوع�ي�ن من ش���باب مكة املكرم���ة في خدمة
إرشاد احلجاج التائهني حتت إشراف الرئاسة.
مراكز اإلرشاد

ثالث ًا :تقدمي مقترح منظومة للتكامل بني اجلهات
العاملة في إرشاد احلجاج التائهني في املشاعر

املقدس���ة ،وذلك ب���أن تقوم مؤسس���ات الطوافة
باس���تالم وجتهيز مراكز اإلرش���اد باملش���اعر
املقدس���ة التابعة لوزارة احل���ج والعمرة ،وتأمني
املش���رفني وحراس األمن والعمال���ة بكل مركز،
وعند استالم بالغ عن حاج تائه من قبل اجلهات
املعني���ة ،تق���وم املؤسس���ة بتمرير الب�ل�اغ إلى
مشرف وزارة احلج والعمرة.
ووزارة احل���ج والعمرة ،تق���وم بتمرير البالغات
املس���تلمة من مؤسس���ات الطوافة ،إلى جمعية
الكشافة العربية الس���عودية عبر غرفة العمليات
بالوزارة ،واإلش���راف العام عل���ى جميع مراكز
اإلرشاد باملشاعر املقدسة.
أما أدوار جمعية الكش���افة العربية الس���عودية،
فتتلخص في( :توفير الفرق الكش���فية املوسمية
للعمل في مراكز إرش���اد احلج���اج التائهني في
املش���اعر املقدس���ة ،بالتعاون م���ع وزارة احلج
والعمرة ،وتوفير اخلرائط اإلرش���ادية للمش���اعر
املقدس���ة ،وتدريب أفراد الفرق الكشفية ميداني ًا
على اس���تخدام اخلرائط باملش���اعر املقدس���ة)،
وتتولى هذه الفرق الكشفية القيام مبهام استقبال
واس���تالم احلج���اج التائهني مبراكز اإلرش���اد
باملش���اعر املقدس���ة عب���ر التالي( :ع���ن طريق
وصول احلاج إل���ى املركز ،وعن طريق املجتمع،
وعن طريق اإلرش���اد املتجول للكشافة باملشاعر
املقدسة ،وعن طريق املنصة اإللكترونية ،وأخير ًا
بالتعرف على هوية احلاج).

وبالنس���بة للح���اج معل���وم الهوية فيت���م التالي:
(حتديد موقع احلاج التائه ،وإرش���اد أو إيصال
احل���اج إلى مخيمه راج ًال أو راكب ًا ،وأخذ س���ند
إيصال احلاج من مكتب اخلدمة امليدانية).
بالنس���بة للحاج مجه���ول الهوية ،فيت���م التالي:
(إرشاد أو إيصال احلاج للمقر الرئيس للمؤسسة
املعنية باملشعر( :عرفة أو منى) ،ويوجه األطفال
التائهني إلى مركز األطفال التائهني باملشعر
(عرفة أو منى) ،ونشر صور احلجاج التائهني أو
األطف���ال التائهني على املوقع اإللكتروني جلمعية
الكشافة العربية الس���عودية ،واألطفال الذين لم
يتم استالمهم من ذويهم ،يتم تسليمهم إلى دار
الرعاية االجتماعية).
بالنسبة للحجاج املفقودين ،فيتم رفع بالغ عنهم
عن طريق الشبكة الالسلكية ملراكز اإلرشاد.
احملور الثاني :التطبيقات التقنية احلديثة

ويشمل أن تتولى وزارة احلج والعمرة اآلتي:
•تطبيق املس���ار اإللكتروني بش���كل كامل على
جميع مؤسسات الطوافة ملوسم حج 1438هـ.
•تطوير األساور اإللكترونية ملوسم حج 1438هـ.
•مخاطبة" :هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات"،
لطلب توفير شبكة مجانية مفتوحة لإلنترنت من
قبل مزودي اخلدمة( :االتصاالت الس���عودية،
وشركة موبايلي ،وش���ركة زين) ،خالل الفترة
من يوم  8إلى يوم  13ذواحلجة.

وأن يقوم معهد خادم احلرمني الشريفني ألبحاث
احل���ج والعمرة بتطبي���ق برنام���ج التعرف على
الهوية ،وذلك من خالل الوجه وتزويد مؤسس���ات
الطوافة بالبرنامج.
وأن تق���وم مؤسس���ات الطوافة باالس���تفادة من
برنام���ج الترجم���ة الفورية ،عن طري���ق التحدث
الصوتي.)Say Hi( :
احملور الثالث  :البيئة العمرانية

تقوم أمانة العاصمة املقدس���ة وأمانة املدينة
املنورة وهيئة تطوير مكة املكرمة وهيئة تطوير
املدين���ة املن���ورة ٌ
(كل فيما يخص���ه) ،بتطوير
البيئ���ة العمرانية باملنطقة املركزية واملش���اعر
املقدسة ،وذلك
من خالل التالي( :التخطيط والتصميم والتنسيق
احلضري ،والتس���مية والترقيم للطرق والشوارع
واملباني ،واس���تخدام اللوحات اإلرشادية للطرق
واخلدمات بجميع أنواعها ،واإلرش���اد اللوني من
صح���ن املطاف بالدور األرضي إلى الس���احات
اخلارجي���ة ،ومنه���ا إلى املنطق���ة املركزية وحتى
نهاية الدائري الثاني ،وذلك بالتنسيق مع الرئاسة
العامة لش���ؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي،
واإلرش���اد اللوني من داخل املسجد النبوي إلى
الس���احات اخلارجية ،ومنها إلى املنطقة املركزية
باملدينة املنورة ،وذلك بالتنسيق مع وكالة الرئاسة
العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي).
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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ن� � ��اق� � ��ش ال � � �م � � �ش� � ��ارك� � ��ون ()5
م � � �ح � � ��اور ه � � � ��ي :ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات
ال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة وال �ب �ي �ئ ��ة
ال � � � �ع � � � �م� � � ��ران � � � �ي� � � ��ة واإلع� � � � �ل� � � � ��ام
والتوعية والتقييم والتطوير

معالجة ظ��اه��رة “ال�ت�ي��ه”
وال� � � �ح � � ��د م � �ن � �ه� ��ا ب� ��أس � �ل� ��وب
ح � ��دي � ��ث ووف � � � ��ق م �ن �ظ��وم��ة
ع� �م ��ل ت� �ك ��ام� �ل� �ي ��ة وخ� �ط ��ط
ذك � �ي� ��ة وب� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات ح��دي �ث��ة
احملور الرابع  :دورات وأفالم

ومن أه���م توصيات احمل���ور الراب���ع( :اإلعالم
والتوعية):
1.1عم���ل دورات توعوي���ة للحجاج ف���ي بلدانهم ،
ملداخ���ل ومخارج املس���جد احلرام واملس���جد
النبوي واملشاعر املقدسة.
2.2إنتاج أف�ل�ام تعريفية بتقني���ة "اإلنفوجرافيك"
للخدم���ات واملراف���ق باحلرم�ي�ن الش���ريفني
واملشاعر املقدسة واملنطقة املركزية.
 3.3إصدار دليل إرش���ادي للبرام���ج والتطبيقات
التقنية املتعلقة بإرشاد التائهني.
 4.4عمل فيلم وثائقي تعريفي الستخدام األساور
اإللكتروني���ة ،وعرض���ه ع���ن طري���ق القنوات
الفضائية.
 5.5تزويد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني،
بجميع األفالم الوثائقية ليتم عرضهاعن طريق
الفنادق مبكة املكرمة واملدينة املنورة.
 6.6وض���ع لوحات حائطي���ة إرش���ادية للتعريف
بكيفية التصرف في حالة التيه.
 7.7تفعيل دور وس���ائل التواصل االجتماعي ،في
التوعية مبشكالت التيه.

احملور اخلامس :التقييم والتطوير

•االستفادة من معهد خادم احلرمني الشريفني
ألبحاث احل���ج والعمرة ،في معاجلة مش���كلة
التيه وتطبيق توصياته.
•أن يق���وم معه���د خ���ادم احلرمني الش���ريفني
ألبح���اث احلج والعمرة ،بعمل دراس���ة لتقييم
خدمة اإلرش���اد ف���ي منطقة املس���جد احلرام
واملس���جد النبوي وفي املش���اعر املقدسة في
موسم حج 1438هـ.
•يقوم معهد خادم احلرمني الش���ريفني ألبحاث
احلج والعم���رة بتطوير آلي���ة حديثة ومنظومة
عمل متكاملة ملعاجلة مشكلة التيه.
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توصيات عامة

•ض���رورة وضع خط���ة متكاملة لتق���دمي خدمة
إرش���اد احلجاج التائهني في املنطقة املركزية
مبك���ة املكرم���ة واملدين���ة املنورة واملش���اعر
املقدسة ،تشارك فيها اجلهات املعنية األخرى،
واجلهات املس���ؤولة عن التنفيذ( :وزارة احلج
والعمرة – مؤسس���ات الطوافة – املؤسس���ة
األهلي���ة ل�ل�أدالء باملدينة املنورة  -الرئاس���ة
العام���ة لش���ؤون املس���جد احلرام واملس���جد
النبوي – جمعية الكش���افة العربية السعودية
– أمانة العاصمة املقدس���ة – مشروع تعظيم
البلد احلرام – األمن العام).
•عق���د لقاء س���نوي جلميع اجلهات املش���اركة
في خدمة إرش���اد احلج���اج التائهني ،ملراجعة
وتقومي اخلدمة في كل موس���م ،واقتراح آليات
تطويرها.
•عق���د اجتم���اع ب�ي�ن وزارة احل���ج والعم���رة
والرئاس���ة العامة لش���ؤون املس���جد احلرام
واملس���جد النبوي ،لوضع آلية متكاملة إلرشاد
احلجاج التائهني في منطقة احلرم.
•أن تقوم وزارة احل���ج والعمرة مبخاطبة أمانة
العاصمة املقدس���ة ،بطلب سرعة االنتهاء من
مشروع التصميم الهندس���ي الثالثي األبعاد
للمنطقة املركزية.
•التأكيد على مسح الطرق باملشاعر املقدسة.
•إيجاد غرف���ة عمليات بوزارة احل���ج والعمرة،
إلرشاد احلجاج التائهني.
•أهمية إب���راز رقم التواصل اخل���اص بوزارة
احلج والعمرة ،وبجميع اللغات.

•التواص���ل م���ع وكي���ل وزارة احل���ج والعمرة
للتخطيط والتطوير ،وذلك بهدف التدريب على
اللغات.
•التوس���ع في زي���ادة نقاط اإلرش���اد املتجول
جلمعية الكشافة العربية السعودية.
•رفع توصيات هذه الورشة من قبل وزارة احلج
والعم���رة للجنة احلج املركزي���ة ،بصفتها جهة
التكليف ،لتتولى اللجنة متابعة تطبيق توصيات
هذه الورشة.
مشروعات "الهيئة التنسيقية"

جدير بالذكر أن :موضوع( :إرشاد التائهني)،
يعتبر من أبرز الفعال َّيات التي ش���اركت الهيئة
فيها ،حيث شاركت في السابق بورقة عمل في
ورشة عمل( :إرش���اد احلجاج التائهني) ،التي
نظمتها إدارة التربي���ة والتعليم (بنني) مبنطقة
مكة املكرمة ،ببي���ت الطالب بنا ًء على توجيهات
صاحب السمو امللكي مستشار خادم احلرمني
الش���ريفني أمي���ر منطقة مكة املكرم���ة بالقيام
بتش���كيل فريق عمل من بع���ض اجلهات للقيام
بإع���داد خطة وبرامج تش���تمل على األس���س
والقواعد التنظيمية ،لكيفية االستفادة من روح
املب���ادرة في األعمال التطوعية عند الش���باب،
في استقطاب الكوادر املناسبة منهم لتدريبهم
وتأهيله���م ف���ي تق���دمي اخلدمات اإلرش���ادية
للحجاج واملعتمرين.
وضمن جهود "الهيئة" في هذا السياق ،فقد مت
التوصل لتوصية في االجتماع التاسع ،بعرض
موض���وع الع���رض التقني املقدم من ش���ركة:
(إلكتروهيدرولي���ك أوتوميش���ن) ال���ذي يهدف
ملس���اعدة احلج���اج التائهني ف���ي الرجوع إلى
أماكن الس���كن في منى وعرف���ات ،على مكاتب
ش���ؤون احلجاج( :بعثات احلج) ،ملعرفة وجهة
نظرها ومقترحاتها.

إصدارات

إصدارات توثِّق لمهن
(أرباب الطوائف)

مكة المكرمة :الرفادة
المطوف�ون والزمازم�ة في مكة المكرمة ،والوكالء في ج�دة ،واألدالء في المدينة
المنورة ،تاريخ متسلسل ومتصل ،أصل لمفاهيم الرفادة والضيافة عبر مئات القرون
التي ظلت فيها المدينتان المقدس�تان تتنس�م دور الريادة في الرفادة والس�قاية،

م�ه��ن (أرب ��اب ال �ط��وائ��ف) ت��اري��خ

وهي مه�ن موغلة في التاريخ ،تناولها الرحالة واألدباء والعلماء في كتاباتهم ،فال

متسلسلأصللمفاهيمالرفادة

يخل�و كتاب من كتب الرحالت إال وفي�ه ذكر ألرباب الطوائ�ف (المطوفون والوكالء

وال �ض �ي��اف��ة ع �ب��ر م �ئ��ات ال �ق��رون

والزمازمة واألدالء).
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ال ي � �خ � �ل� ��و ك � � �ت� � ��اب م � � ��ن ك �ت��ب
ال � � � � ��رح� � �ل � ��ات ال � � �ق� � ��دي � � �م� � ��ة م ��ن
ذك � � � � � ��ر ألرب� � � � � � � � � ��اب ال� � � �ط � � ��وائ � � ��ف
كثيرة هي الكتب التي أرخت ملهن أرباب الطوائف،
فال يخلو كتاب من كتب الرحالت القدمية من ذكر
للمطوف�ي�ن والزمازمة في مك���ة املكرمة ،وللوكالء
في جدة ،واألدالء أو املزورين في املدينة املنورة،
وتبي�ي�ن طبيعة مهنتهم ،منها على س���بيل املثال:
كتاب الرحالة الترك���ي أوليا جلبي ،وكتاب مرآة
احلرمني أو الرحالت احلجازية واحلج ومشاعره
الدينية إلبراهيم رفعت باشا ،و«الرحلة احلجازية
لول���ي النعم احل���اج عباس حلمي باش���ا الثاني
خديوي مص���ر» ملؤلفه محم���د البتنوني ،ورحلة
األمير شكيب أرس�ل�ان الذي قدم بالد احلرمني
حاج ًا عام  1347ودون مش���اهداته وانطباعاته
في مؤلف أطلق عليه اسم «االرتسامات اللطاف
في خاطر احلج إلى أقدس مطاف» ..يقول“ :إن
في احلجاز الش���ريف ـ حماه الله ـ طائفتني البد
لقاصد احلج���از أن يكون له عالق���ة معهما وال
ي���كاد يس���تغني عنهما ..وهم���ا املطوفون مبكة
املكرم���ة ،وامل���زورون باملدينة املن���ورة .فاحلاج
يأتي غريب ًا ال يعرف أح���د ًا ،والغريب أعمى ولو
كان بصي���ر ًا ،فالبد له من دليل يدله ،ويس���عى
ب�ي�ن يديه ،ويقض���ي حوائجه ،ويرت���ب له قضية
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س���فره ،ومبيته ،ويعلمه مناسك احلج التي كان
أكث���ر احلجاج يجهلونه���ا ..وإن كان منهم من
يعلمها جملة وتفصي ًال فهو النادر الذي ال يبنى
علي���ه حكم ..وزد على هذا أن احلجاج ليس���وا
جميع ًا م���ن أبناء العرب ،فيمكنهم أن يس���ألوا
عن الطريق واملنازل واملناس���ك واملناهل ويزيلوا
عمى الغربة بطول السؤال إلمكان تفاهمهم مع
احلجازيني ..بل حج���اج العرب ال يزيدون على
خمس حجاج املس���لمني ،واألخم���اس األربعة
الباقية هي م���ن أمم جتهل اللس���ان العربي..
فكي���ف يصنع حج���اج ه���ذه األمم إذا لم يكن
املطوفون؟ ...إن املطوف يكاد يكون كاجلمل في
احلج ال يستطاع احلج بدونه ،يأتي إلى السفينة
مبجرد أن تلقي أبخره���ا في بحر جدة ،فيأخذ
حاجه بيده ويضع له حوائجه في الزورق ،ويأتي
به إلى املين���اء ،ويخرجه إلى الب���ر ويخلص له
معاملة تذك���رة املرور ومعاملة املكس وليس���تا
بالش���يء الهني؛ نظ���ر ًا للزحام ومل���ا يجب على
إدارة التذاكر وإدارة اجلمرك من التدقيق”..
ومن مهمات املطوف التي ذكرها أرس�ل�ان“ :إن
املطوف :ه���و الذي يكفل جمي���ع حوائج احلاج
وأغراض���ه من���ذ أن يطأ رصيف ج���دة إلى أن
يصعد س���لم الباخ���رة قاف ًال ،فيحمل���ه إلى مكة
املكرم���ة ،ثم إلى عرفة ،ثم إل���ى املزدلفة ،ثم إلى
من���ى ،ثم يعود به إلى مكة وإذا أراد الزيارة هيأ
له جميع أسباب السفر إلى املدينة ،وهناك سلمه
إلى املزور الذي ه���و صاحب هذه املصلحة في
املدين���ة ال يتجاوز عليه غيره فيها ...وإذا احتاج
إلى أي ش���يء من اجلمل إلى البرغوث فالبد أن

يأتيه به ،وإذا وقعت له ـ حاجة ـ تقتضي مراجعة
احلكوم���ة فعل���ى املطوف أن يراف���ق احلاج إلى
صاحب الش���رطة وينهي معاملته ..ومما يدهش
العق���ل أن املطوف�ي�ن واملزوري���ن يعرفون جميع
لغ���ات العالم ،وأكثرهم يعرفون التركي ،ومطوفو
الفارسي ،ومطوفو الهند يجيدون لسان األوردو،
ومطوفو اجلاوى يعرفون لغ���ة املاليو ..وهكذا..
فإذا مرض احلاج فاملطوف هو الذي يعلله ويأتي
له بالطبيب والدواء ويس���هر عليه ،وإذا مات فهو
ال���ذي يخبر احلكوم���ة ويأتي بأن���اس من قبلها
ويطل���ب حضوره���م حوائجه لو س���مي املطوف
ً
كاف�ل�ا للحاج مل���ا كان في هذه التس���مية أدنى
مبالغة ،ومع هذه الكفالة الش���املة التي فيها من
الركض والعناء وتعب الفكر واملس���ؤولية ما فيها
يكون آخر األمر جميع النحالن جنيه ًا واحد ًا عن
كل شخص ،هذا هو النحالن املقرر ،فمن طابت
نفسه بأن يزيد فذلك عائد إلى سماحة نفسه”..
تأريخ الطوافة

ولعل كتاب (مكة ..احل���ج والطوافة) ملؤلفه فؤاد
ب���ن عبداحلميد عنق���اوي أكثر الكت���ب تفصي ًال
لتاريخ الطوافة واملطوفني ،حيث يضم بني دفتيه
تاريخ ًا ووصف��� ًا حقيقي ًا لعمل املطوف وما يقوم
به من أعمال ،ودوره ف���ي توثيق عرى الصداقة
بني األفراد وترس���يخ معنى التضامن اإلسالمي
بني الش���عوب ،وتقارب وجهات نظرهم املختلفة
عندما يجتمعون م���ن كل صوب وحدب في يوم
احملبة والغف���ران ،في يوم تصف���و فيه القلوب،
وتتوح���د فيه األلس���ن وهي تهت���ف :لبيك اللهم

لبيك ..يق���ول عنقاوي في مقدم���ة كتابه“ :كان
الواق���ع يحتم ض���رورة االس���تفادة من اخلبرة
والتجارب التي عاش���ها املطوف���ون حتى تكتمل
الصورة ع���ن الطوافة واملط���وف ،وكان املنطق
يقض���ي بأال تكتمل عناصر الكتابة والتس���جيل
إال ملن عاي���ش تلك التجارب وخ���اض غمارها،
وانحدر من س�ل�الة أولئك املطوفني الذين نذروا
أنفس���هم وأوالده���م خلدمة ضي���وف الرحمن،
وضح���وا بأمانيه���م وآمالهم في س���بيل راحة
حجاج بيت الله العتيق”.
ورغم تعذر حتديد البداية الزمنية احلقيقية لنشأة
املهن املتخصصة في خدمة احلجاج (املطوفون
ـ ال���وكالء ـ الزمازم���ة ـ األدالء) ،إال أن املرجح
أن تكون املهن قد ارتبطت في النش���أة ببعضها
بعض ًا ،يقول األس���تاذ فؤاد عنق���اوي “وأقـــدم
تقرير ذكر في كت���ب التاريخ احلديثة وما تناقله
الرواة أيض ًا يعود إلى عام 1205هـ وهو باسم
عائلة جاد الله وقد أصدره الشريف غالب”.
توثيق تاريخي

وكان للهيئ���ة التنس���يقية ملؤسس���ات أرب���اب
الطوائف املش���اركة الفاعلة ف���ي رعاية ومتويل
الندوة التي َّ
دش���ن خاللها مدير جامعة أم القرى
رئيس الهيئة االستش���ارية لكرسي امللك سلمان
بن عبدالعزيز لدراس���ات تاريخ مكة املكرمة ،في
املدينة اجلامعية ف���ي العابدية، املجموعة الثالثة
من إصدارات الكرس���ي البحثي ،املتضمن كتب ًا
ش���ملت ( )41بحث��� ًا أعده���ا ( )50باحث ًا منها
أبحاث عن تاريخ الطوافة واملطوفني.

عراقة املهنة

م�ه��ن أرب� ��اب ال �ط��وائ��ف ت��م رص��ده��ا
ف��ي أغ�ل��ب الكتب وال�م��راج��ع التي
ت �ن��اول��ت ال�م��دي�ن�ت�ي��ن ال�م�ق��دس�ت�ي��ن

ك �ت��اب (م� �ك ��ة ..ال �ح��ج وال �ط��واف��ة)
ً
أك � �ث � ��ر ال � �ك � �ت ��ب ت� �ف� �ص� �ي�ل�ا ل� �ت ��اري ��خ
ال � � � � � �ط� � � � � ��واف� � � � � ��ة وال� � � �م� � � �ط � � ��وف� � � �ي � � ��ن
وم���ن أبرز الكتب املنش���ورة :كتاب (الطوافة
واملطوف���ون)،وقد احتوى عل���ىبحوث ندوة
الطوافة واملطوفني التي عقدها كرس���ي امللك
س���لمان بن عبدالعزيز ف���ي جامعة أم القرى
بالشراكة مع إمارة مكة املكرمة ووزارة احلج
وبدعم ورعاية من الهيئة التنسيقية ملؤسسات
أرباب الطوائف خ�ل�ال الفترة /2 /23-22
1435ه���ـوعددها ( )35بحث ًا منش���ور ًا في
ثالث���ةمجلداتل���ـ  36باحث��� ًا وباحثة ،ويعد
هذا الكت���اب األول في بابه ،حيث د ّون تاريخ
الطواف���ة عبر العص���ور منذ نش���أتها حتى
عهدنا السعودي الزاهر وفق التوثيق البحثي
املنهجي األكادميي.

وتقصى عض���و هيئة التدري���س بجامعة طيبة
املؤرخ الدكتور يوسف حوالة في كتابه «األدالء
باملدينة املنورة ش���رف املهن���ة وعراقة اخلدمة»،
الصادر عن أدب���ي املدينة املنورة ،تاريخ طائفة
األدالء واألط���وار التي مرت بها بوصفها طائفة
من نس���يج املجتمع املديني ،أسهمت في خدمة
قاصدي املدينة املنورة من احلجاج.
وعاد حوالة عبر عدد واسع من املخطوطات
والوثائق والشهادات إلى جهودهم في خدمة
احلجاج وزوار املس���جد النب���وي ألكثر من
ثالثة قرون.
ً
وقس���م احلوال���ة الذي عم���ل دلي�ل�ا وتقلب في
مناص���ب عدة قبل أن يصبح رئيس��� ًا س���ابق ًا
للمؤسس���ة األهلية ل�ل�أدالء في املدين���ة املنورة
كتاب���ه إلى ثالثة فصول إضاف���ة لتمهيد ،تناول
في األول تنظيمات طائف���ة األدالء وقضاياهم،
والثاني ع���ن اخلدم���ات األساس���ية واألدوار
الرس���مية في اخلدمة وأجورها املق���ررة ،فيما
خصص الثالث للحديث عن عالقاتهم بش���ركاء
اخلدمة واجلهات الرقابي���ة ،بينها إمارة املدينة
املنورة ووزارة احلج واألوقاف ،وغيرها..
وهك���ذا ..جند أن مه���ن أرب���اب الطوائف مت
رصده���ا في أغلب الكتب واملراجع التي تناولت
املدينت�ي�ن املقدس���تني؛ مك���ة املكرم���ة واملدينة
املن���ورة ،ف�ل�ا يخلو كت���اب من إش���ارة هنا أو
هن���اك ،من ذكر من اختارهم الله تعالى ليكونوا
جيران بيته احلرام وخدام قاصديه من احلجاج
والعمار والزوار..
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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من الميدان

االرتقاء بالخدمات وتجويد األداء

مؤسسات أرباب الطوائف
في كامل جاهزيتها
الستقبال الحجاج
مكة المكرمة :الرفادة
أكملت مؤسسات أرباب الطوائف جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1438هـ،
لضمان األداء األمثل والفعال ،وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام
وأرقاها وبأعلى المعايير ،من أجل راحتهم وضمان أدائهم لمناسك الحج بكل
أمن واطمئنان ،بخطط تشغيلية فعالة ،تضمنت عدد ًا من البرامج الخدمية،
بداية من االستقبال في منافذ الوصول البرية والجوية والبحرية ،مرور ًا بحركة
تنقالتهم سواء بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ،أو خالل رحلة المشاعر
المقدسة؛ منى ومزدلفة وعرفات ،وانتهاء بعودتهم إلى بالدهم سالمين بعد
أداء المناسك..

ال�ت��وس��ع ف��ي ب��رام��ج
العمل وإكسابها كل ما من
شأنه االرتقاء بمستوى األداء
اهتم���ام كبير توليه مؤسس���ات أرباب الطوائف
للخطط التش���غيلية التي تس���ير عليه���ا لتنفيذ
برامجه���ا خلدم���ة ضيوف الرحم���ن ،من خالل
مراجعته���ا وتقوميه���ا ،وإضاف���ة كثي���ر م���ن
املستجدات واملس���تحدثات والبرامج التطويرية
لها ،وذل���ك من خالل تركيز اخلطط التش���غيلية
44
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على التوس���ع في برامج العمل ،وإكس���ابها كل
ما من ش���أنه االرتقاء مبستوى األداء في جميع
إدارات املؤسسة وأقسامها ،وحشد كل الطاقات
البشرية وتسخير جميع اإلمكانات املادية واآللية
والتقنية وجتسيدها على أرض الواقع ،باإلضافة
إلى التعاون الدائم واملس���تمر مع اجلهات ذات
العالق���ة باحل���ج للوص���ول باخلدم���ات املقدمة
لضيوف الرحمن إلى أعلى املستويات ،ومتكينهم
من أداء الركن اخلامس من أركان اإلسالم بكل
يس���ر وس���هولة وأمان ،وفق توجيه���ات القيادة
الرشيدة.
ولتحقي���ق أهداف هذه اخلطط التش���غيلية ،من
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المسار اإللكتروني لحجاج الخارج..
وافق مجلس الوزراء في جلس���ته التي عقدها
في الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لعام
1433ه���ـ ،املوافق للثامن من أكتوبر 2012م،
عل���ى مش���روع« :املس���ار اإللكتروني حلجاج
اخل���ارج» ،على أن يت���م تنفيذه عب���ر البوابة
اإللكترونية لوزارة احلج والعمرة ،وتراعى فيه
عدد من األسس ،منها حتقيق التكامل والترابط
بني اجلهات املعني���ة لتطبيقه ،وأن تكون جميع
تعامالتهم إلكترونية ،وربط منح تأشيرات احلج
لكل حاج باستكمال جميع اإلجراءات اخلاصة
به ،على أن تنفذ تلك اإلجراءات في بلد احلاج
قب���ل قدومه إل���ى اململكة ،وحتقي���ق الوضوح
والش���فافية ف���ي جميع اإلج���راءات التي مير
به���ا احلاج ،وفي حزم اخلدم���ات املقدمة إليه،
ومستوياتها وتكاليفها ،مبا ميكنه من االطالع
عليها قبل قدوم���ه إلى اململكة ،وتكون مرجعية
ثابت���ة يرجع إليه���ا عند تق���ومي أداء مختلف
اجله���ات العامل���ة في مجال احلج ،ويكش���ف
أي إخالل يحدث من تل���ك اجلهات عند النظر
في الش���كاوى التي يقدمها احلجاج ومحاسبة
املقصرين واملخالفني.
ولتفعي���ل ه���ذه التقنية وتطبيقه���ا على أرض
الواقع ،بذلت وزارة احلج والعمرة والقطاعات

منطل���ق احلرص عل���ى رفع مس���توى اخلدمات
املقدم���ة لضي���وف الرحمن ،تعمد املؤسس���ات
الس���تقطاب نخب من ذوي اخلب���رات والدراية
بخدم���ة احلجاج ،للعم���ل في صفوفه���ا لتنفيذ
خططها التش���غيلية وترجمته���ا ألعمال حقيقية
على أرض الواقع ،للقيام بالبحوث والدراس���ات
والتخطيط ،وتطبيق مب���دأ (االحترافية) بتوزيع
العم���ل على أعضاء مجلس إدارة كل مؤسس���ة
وف ًق���ا للتخص���ص ،وتفعي���ل املتابع���ة والرقابة
والتنسيق فيما بينهم.
ولع���ل األمر البارز في خطط مؤسس���ات أرباب
الطوائ���ف التش���غيلية ف���ي الس���نوات املاضية
تطبي���ق سياس���ة ميكن���ة األعم���ال ف���ي جميع
األقسام والقطاعات واللجان ،وتدعيمها بالقوى
46
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التي تعمل حتت مظلتها وبإشرافها ،مجهودات
كبيرة لتطبيق املشروع ،والذي ُيعرف إجرائي ًا
ب���ـ «نظام احل���ج املوح���د» ،وأول���ت اهتمام ًا
متعاظم ًا لتفعيل اس���تخدام ه���ذه التقنية التي
تصب في إطار التسهيل على ضيوف الرحمن،
والتنسيق ومتابعة جاهزية اجلهات ذات العالقة
بهذا الشأن.
وق���د أقر مجلس ال���وزراء بع���د موافقته على
مش���روع املس���ار اإللكتروني حلجاج اخلارج
تشكيل جلنة إشرافية في وزارة احلج والعمرة،
ومبش���اركة مندوب�ي�ن م���ن عدد م���ن اجلهات
احلكومية ،لتتولى:
اإلش���راف على إعداد الوثيق���ة اخلاصة بكل
جهة من اجلهات ذات العالقة مبشروع املسار
اإللكتروني حلجاج اخلارج.
العم���ل على االس���تفادة من برام���ج وجتارب
اجله���ات احلكومي���ة ف���ي مج���ال التعامالت
اإللكترونية.
التع���اون م���ع بي���وت اخلب���رة أو الش���ركات
االستشارية إلعداد وثيقة الشروط واملواصفات
ملشروع بناء املس���ار اإللكتروني خالل مدة ال
تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذه.
وجاءت املوافقة على مشروع املسار اإللكتروني

م �ي �ك �ن ��ة األع � �م � ��ال
ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع ال� �م ��ؤس� �س ��ات
وت� � ��دع � � �ي � � �م � � �ه� � ��ا ب� � ��ال � � �ق� � ��وى
ال � � � �ع � � � ��ام � � � �ل � � � ��ة ال � � �م� � ��ؤه � � �ل� � ��ة
العاملة املؤهل���ة واملدربة ،وتبس���يط اإلجراءات
وتوحيدها وتوثيقها ،وتنفيذ خطوات إستراتيجية
وتطويري���ة كب���رى تتم ّثل في ح���ل املركزية في
أعمال املؤسس���ات وتطبيق منهج «الالمركزية»
في أداء اخلدمات املباش���رة للحجاج ،والتوسع
في العم���ل مبفه���وم (صناعة اخلدم���ات) ،من
خالل التعاقد مع ش���ركات ومؤسس���ات وطنية

حلجاج اخلارج حتقيق ًا لتوجه القيادة الرشيدة
في ترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح ،وتسخير
كل اإلمكانات املادية والبشرية خلدمة ضيوف
الرحمن ،واالستمرار في االرتقاء مبستوى هذه
اخلدمات مبا فيها استخدام التقنيات احلديثة،
واملتطورة لتمك�ي�ن حجاج بيت الله احلرام من
أداء مناسكهم بكل س���هولة وراحة وطمأنينة،
حيث إن مشروع املس���ار اإللكتروني حلجاج
اخلارج أسهم وبشكل فعال وواضح في إتاحة
املج���ال للحاج باالطالع عل���ى جميع تفاصيل
خيارات حزم اخلدمات التي ستقدم له في مكة
املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة ،من
خدم���ات النقل والس���كن والتغذية قبل وصوله
لألراضي املقدس���ة ،كما يتي���ح النظام للحاج
إمكانية س���داد قيم���ة تلك اخلدم���ات بالطرق
اإللكترونية املتعددة ،ومن ثم تس���جيل البصمة
اخلاصة باحلاج وإنهاء إجراءات تأشيرة احلج
باس���مه وبقي���ة معلوماته الش���خصية ،ووفق ًا
للخيارات املتاحة حلزمة اخلدمات التي يرغبها.
ويتضمن املس���ار اإللكترون���ي للحجاج ،ذلك
املش���روع احليوي امله���م ،الربط ب�ي�ن جميع
مؤسس���ات أرباب الطوائف ،ومكاتب ش���ؤون
احلج���اج ،حيث تؤك���د وزارة احل���ج والعمرة

متخصصة لتقدمي اخلدمات املركزية من( :تقنية
معلومات ،واستقبال ،وحاس���ب آلي ،وإشراف
ومتابعة ،وش���ؤون عامة ،وخدمات هندس���ية)،
وفق أسس ومعايير صناعة اخلدمات ،والتعاقد
م���ع متخصصني إلعداد الدراس���ات املناس���بة
ألوضاع التغذية ،وخدمات املش���اعر املقدس���ة،
وبع���ض اخلدم���ات األخ���رى به���دف تطوي���ر
اخلدمة وحتس���ينها ،وحتسني مس���توى األداء،
وتطوي���ر برامج اخلدم���ات اإلضافي���ة لتحقيق
رغبات احلجاج ،لتتماش���ى مع مستوى اخلدمة
املُقدمة لضيوف الرحم���ن ،والتعاقد مع مكاتب
متخصصة في الدراس���ات املالية واالقتصادية،
والس���عي ملركزية الشركات السياحية عن طريق
املؤسس���ات ،وتوفير الكوادر البش���رية املؤهلة

على وف���ود هذه املكاتب التي يت���م اللقاء بها،
عل���ى أهمية جاهزي���ة كوادره���ا للتجاوب مع
التعليمات التي تبعثها لهم الوزارة  -وفي وقت
مبكر  -وكذلك مع مقدمي اخلدمات املس���اندة
كاإلس���كان والتغذية وغير ذلك،بحيث تس���هل
عملية الرقابة واملتابعة والتحقق من مدى تنفيذ
حزماخلدمات وكل الضوابط والتعليمات ،كما
يختص���راإلجراءات التي مي���ر بها احلاج في
منافذ الدخول عند االستقبالواملغادرة.
ولعل م���ن أبرز مخرجات املس���ار اإللكتروني
للحج���اج اس���تخدام «الش���رائح الذكية» في
مج���ال احل���ج ،وهي ش���رائح حتم���ل جميع
املعلومات اخلاصة باحلاج ،بدء ًا من احلصول
عل���ى التأش���يرة اخلاصة ب���ه ،وكل اخلدمات
املقدم���ة له من وقت وصوله إل���ى مكة املكرمة
أو املدين���ة املنورة حتى س���اعة مغادرته لهما،
مرور ًا باحلافالت التي سيستقلها خالل وجوده
في املش���اعر املقدس���ة ،حيث حتمل احلافالت
ش���ريط ًا من نقطة االنط�ل�اق وعليها «باركود»
تق���رأه الكامي���رات ،وبحيث تس���تطيع وبكل
س���هولة كش���ف املخالفني واملتس���للني بشكل
مباش���ر ،فض ًال عن أن هذه الش���ريحة ستوفر
على احلجيج ع���دد ًا من اإلج���راءات ،أبرزها
ما كان يتم في الس���ابق من أخ���ذ بصماتهم
أثن���اء وجودهم مبنافذ الوصول ،حيث س���يتم
أخذ بصماته���م في بالدهم وقبل وصولهم إلى
أراضي اململكة ،وذلك من خالل سفارات خادم

للتش���غيل ،بحي���ث يت���م ترش���يح العاملني في
مجموعات اخلدم���ات امليدانية ،من خالل تطبيق
مبدأ التنافس بني مط ِّوفي املؤسسة.
وواصلت مؤسس���ات أرباب الطوائف س���عيها
نحو االرتقاء مبس���توى األداء واخلدمات املقدمة
حلجاج بيت الله احل���رام ،بوصولها إلى تطبيق
(اإلدارة اإللكتروني���ة) ف���ي جمي���ع معامالتها
الداخلية واخلارجي���ة ،وإلغاء املعامالت الورقية،
وتطبي���ق املؤسس���ة اإللكتروني���ة عب���ر املوقع
اإللكتروني لكل مؤسسة على الشبكة العنكبوتية،
بحيث يتم تزوي���د مجموعات اخلدم���ة امليدانية
بجميع التعاميم واخلطاب���ات بصورة إلكترونية
مما أس���هم في س���هولة وس���رعة نقل
تقني���ةّ ،
وتبادل املعلومات بني كل مؤسس���ة ومجموعات

احلرمني الش���ريفني في اخلارج ،والتي بعدها
يحصل احل���اج على هذه «الش���ريحة الذكية»
التي تضمن وصوله في يسر وسهولة ،وبشكل
يتواف���ق مع تطلع���ات القيادة الرش���يدة ،في
تسخير التقنية خلدمة ضيوف الرحمن.
ومم���ا يج���در ذك���ره أن املس���ار اإللكتروني
حلج���اج اخلارج يعمل من خ�ل�ال بوابة وزارة
احل���ج والعم���رة اإللكتروني���ة ،وكان حج عام
1436هـ بداية التطبيق األولي ملشروع املسار

ف� ��ري� ��ق رق � ��اب � ��ي ف��ي
ك ��ل م ��ؤس �س ��ة ل �ل �ت��أك��د م��ن
االل� �ت ��زام ب� �ج ��داول ال�ت�ف��وي��ج
إل� � � � ��ى م� � �ن� � �ش � ��أة ال� � �ج� � �م � ��رات
اخلدم���ة امليداني���ة ،إضاف���ة إلى إع���ادة هيكلة
األعمال وتوزيع املهام واملس���ؤوليات على جميع
أعضاء مجلس اإلدارة .وكذلك تش���كيل مجالس
استش���ارية تتك ّون من كبار املط ِّوفني ،لدراس���ة
املوضوعات ،ومراجعة الدراسات التطويرية التي
تقوم بها كل مؤسس���ة إلبداء الرأي فيها ،من ثم
عرضها عل���ى مجلس اإلدارة التّخاذ اإلجراءات

اإللكتروني للحجاج بعناصره األساسية ،بعد
أن قامت الوزارة بالتنس���يق مع جميع اجلهات
املعني���ة بتنفي���ذ املرحلة األولى من املش���روع
والت���ي تلته���ا املرحلة الثاني���ة ،والتي مت فيها
استكمال ربط أسماء احلجاج بحزم اخلدمات،
وحتديد املفوضني باس���تخدام النظام في كل
دول���ة ،والبدء املبكر في إب���رام تعاقدات حزم
اخلدم���ات ،واجلاهزية للق���راءة اآللية لبيانات
جوازات السفر ،وربط أسماء احلجاج بها.

الالزم���ة حيالها ،وتطوير وحتديث آليات وبرامج
استقبال احلجاج في منافذ الدخول املختلفة.
التقنية يف خدمة احلجاج

وقامت مؤسس���ات أرباب الطوائ���ف ،في إطار
س���عيها لتعزي���ز الريادة في اس���تخدام التقنية
احلديثة في جميع أعمالها وخدماتها ،بتفعيل كل
مؤسسة موقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت،
وتطوي���ره للتواص���ل مع منس���وبيها ،ولتعريف
حجاج بيت الله احلرام على خدماتها ،وتزويدهم
باإلرش���ادات التي تكفل أداءه���م الفريضة بكل
يسر وراحة واطمئنان ،وتفعيل القبول اإللكتروني
الفوري للمش���اركة في أعم���ال احلج عن طريق
هذه املواقع ،وتطبيق الرب���ط اإللكتروني بنظام
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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ت � �ط� ��وي� ��ر ال� �خ ��دم ��ة
وت �ح �س �ي��ن م �س �ت��وى األداء
وت �ط ��وي ��ر ب ��رام ��ج ال �خ��دم��ات
التبادل اإللكتروني مع كل اجلهات املعنية ،وذات
العالقة بشؤون احلجاج ،وخاصة مكاتب شؤون
احلج ،لزيادة الترابط والتواصل املستمر معها.
كم���ا يتم من خ�ل�ال هذه البواب���ات اإللكترونية
تعي�ي�ن وتش���كيل مجموعات اخلدم���ة امليدانية.
وباالستعانة بالشركات املتخصصة ،مت حتديث
كل برامج احلاس���ب اآللي ،كما أجرت قطاعات
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تقني���ة املعلومات تطوي ًرا وحتدي ًثا ش���ام ًال لنظم
تأهيل منظمي قدوم احلجاج والعقود واإلسكان،
وذلك لتمكني املنظمني من إنهاء جميع إجراءاتهم
م���ن بلدانهم أو من أي بلد آخر في العالم ،وبكل
يس���ر
وسهولة من خالل االتّصال آل ًّيا عن طريق
ٍ
ٍ
مواقع املؤسسات على شبكة «اإلنترنت» ،وتأمني
أعداد وافرة من أجهزة احلاسب اآللي احلديثة،
إل���ى جانب بع���ض أجهزة احلاس���ب احملمولة،
لتمكني ّ
املنظمني من استخدامها بصفة شخصية
إلنه���اء إجراءاته���م ،مع تزويد جمي���ع األجهزة
بخدم���ة «اإلنترن���ت» ،وتش���غيل نظ���ام «الواير
ليس» إلتاحة اس���تخدام «اإلنترنت» على أجهزة
املُ ّ
نظم�ي�ن احملمولة ،باإلضافة إلى التوس���ع في

اس���تخدام نظم املعلوم���ات اجلغرافية املتكاملة
( ،)GISواس���تكمال تنفيذ مراحل متقدمة منها
جلمي���ع اخلدمات في مك���ة املكرمة وفي تخطيط
وتوزيع املواقع باملشاعر املقدسة ،وخاصة فيما
يتعلّ���ق مبواقع مكاتب اخلدم���ة امليدانية ،عالوة
على اس���تخدام وس���ائل االتّصال الالس���لكي
و”البرافو” ،واس���تخدام هوات���ف محمولة بها
خاصية (.)GPS
وق���د بنيت خطط مؤسس���ات أرب���اب الطوائف
التشغيلية التي ستقوم بتنفيذها في هذا املوسم
على أس���س مقننة ،و ُبنيت على أسس تخطيطية
س���ليمة ،تتمث���ل في املنه���ج العلم���ي ،وإعداد
اخلطط اإلستراتيجية املس���تقبلية ،وشرعت في

بدوره وبش���كل فعال وواضح في إتاحة املجال
للح���اج باالطالع على جمي���ع تفاصيل خيارات
حزم اخلدمات التي س���تقدم له في مكة املكرمة
واملدينة املنورة واملش���اعر املقدسة ،من خدمات
النقل والس���كن والتغذية قبل وصوله لألراضي
املقدس���ة ،كما يتيح النظام للحاج إمكانية سداد
قيمة تلك اخلدمات بالطرق اإللكترونية املتعددة،
ومن ثم تسجيل البصمة اخلاصة باحلاج وإنهاء
إجراءات تأشيرة احلج باس���مه وبقية معلوماته
الش���خصية ،ووفق��� ًا للخي���ارات املتاحة حلزمة
اخلدمات التي يرغبها.
متابعة اخلدمات

تطبيقه���ا مرحل ًّيا ،ووفق مراح���ل تنفيذية تكفل
الوصول إلى النتائج املرج��� ّوة ،وحتقيق الهدف
املنشود ،وهو خدمة ضيوف الرحمن على الوجه
املطلوب ،والرقي باخلدمات املق ّدمة لهم إلى أعلى
املس���تويات ،حلرص مجالس اإلدارات على أن
يكون املنهج العلمي املوضوعي هو األساس في
إعداد الدراسات واخلطط اإلستراتيجية جلميع
أعمال املؤسس���ات ومس���ؤولياتها ،سواء جتاه
احلجاج التابعني للمؤسس���ة ،أو مساهميها من
املط ِّوفني واملط ِّوفات.
ولعل األمر الالفت في جانب استخدام التقنية ،هو
مساهمة مؤسسات أرباب الطوائف في مشروع
املسار اإللكتروني حلجاج اخلارج ،الذي أسهم

وتنفي���ذ ًا لتوجيهات معالي وزي���ر احلج والعمرة
الدكت���ور محمد صالح بن طاه���ر بننت ،بتفعيل
آليات املتابعة واملراقبة ،وحلرص املؤسسات على
أداء رسالتها على أكمل وجه ،وبالصورة املثلى،
قامت كل مؤسس���ة بتش���كيل فريق رقابي حتت
إش���راف رئيس مجل���س اإلدارة ،وعضوين من
مجلس اإلدارة ،وع���دد من املراقبني ،لتتم آليات
الرقابة بتوزيع املراقبني في أوقات الذروة ،بغرض
التأكد من االلتزام بجداول ومواعيد التفويج إلى
منشأة اجلمرات ،وكذلك التأكد من التزام الفرق
بالزي املوحد ،ومن اس���تخدام مراقبي
امليدانية
ّ
التفويج الستمارات التقومي ،ومراقبة أداء الفرق
امليداني���ة ،وتطبيق برنامج حتفي���ز العاملني في
برنام���ج التفويج إلى منش���أة اجلمرات ،وكذلك
تطوير آلي���ات الرقابة واملتابعة لتش���مل الرقابة
على اخلدمات األساس���ية ،واإلضافية والتغذية،
ع�ل�اوة على تطوي���ر آلية االس���تفادة من حقيبة
اإلس���عافات األولية املس���تخدمة في مجموعات
اخلدمات امليدانية ،وحتديث املستجدات اخلدمية
الت���ي توفرها لقطاعاته���ا ومجموعاتها امليدانية
ف���ي موقعها على ش���بكة «اإلنترن���ت» ،وتطوير
جمي���ع خدمات قطاعات وبرامج عمل الش���ؤون
العامة باملؤسسات ،وتدعيمها بسيارات إسعاف
جديدة ومتط ّورة ،وعربات لنقل احلجاج ،وأجهزة
حاس���ب آل���ي حديثة ،لتق���دمي أفض���ل وأرقى
اخلدمات املتعلّقة باحلجاج املرضى ،أو املتوفني،
أو املفقودي���ن ،أو التائهني ،إلى جانب مس���اندة
مجموع���ات اخلدم���ة امليدانية ف���ي أداء اخلدمة

ال� �ع� �م ��ل ب �م �ف �ه��وم
(ص �ن ��اع ��ة ال � �خ ��دم ��ات) وف��ق
أس � � ��س وم� �ع ��اي� �ي ��ر ع��ال �م �ي��ة
املطلوبة ع���ن طريق إرش���اد التائه�ي�ن ملقرات
سكنهم مبكة املكرمة ،واملشاعر املقدسة.
الربط اآللي

وفي إطار س���عي املؤسس���ات الس���تخدام كل
الوس���ائل احلديثة واملتط ّورة املتاحة ،استحدثت
العديد من األنظمة احلاسوبية املتطورة لالرتقاء
مبس���توى األداء ،وتق���دمي املزيد م���ن اخلدمات
املثل���ى والس���ريعة حلج���اج بيت الل���ه احلرام،
وذلك باس���تخدام نظام جديد مع النقابة العامة
للس���يارات ،يتعلق بإصدار االعتمادات اخلاصة
بنق���ل احلجاج آل ًّي���ا من خالل الرب���ط اآللي ما
بني املؤسس���ات والنقابة ،عالوة على استحداث
نظم متابعة النقل والتصعيد ،وتس���ليم واستالم
احلاف�ل�ات م���ن وإل���ى مجموع���ات اخلدم���ات
امليداني���ة ،إضافة إلى ربط احلافلة مع املرش���د
برقم املجموعة بنظام آل���ي ،وكذا نظام إصدار
«بارك���ود» االس���تقبال اخلاص بعملي���ة توزيع
ً
وأيضا
احلج���اج باملنافذ على املجموع���ات آل ًّيا.
اس���تحداث نظام جدي���د لتنظيم عملي���ة توزيع
قواف���ل احلجاج على املس���اكن مبك���ة املكرمة،
من خ�ل�ال عمل جدولة رحالت القدوم واملغادرة،
والتفوي���ج والنق���ل اخلاصة به���م آل ًّي���ا ،وذلك
بالتنس���يق والتعاون مع مكاتب ش���ؤون احلج،
ليتس���نى ملجموعات اخلدمات امليدانية املشرفة
على خدمات احلجاج معرف���ة تلك اجلداول عبر
احلاس���ب اآللي ،وقيامها باتخاذ االستعدادات
الالزمة الس���تقبال احلجاج ،وتق���دمي اخلدمات
املثل���ى لهم ،وكذلك حتس�ي�ن وتطوير اإلجراءات
املتعلّق���ة باس���تقبال احلجاج مبناف���ذ الدخول
(البرية ،واجلوية ،والبحرية) ،حيث مت اس���تبدال
اإلجراءات اليدوية بإجراءات آلية ،لسرعة إنهاء
إجراءات استقبال احلجاج.
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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إصدارات

يقع في ( )325صفحة ويحتوي على ( )400صورة ويضم ( )6أبواب

مصور يوثق معالم
أطلس رقمي ّ
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
مكة المكرمة :الرفادة
يمثل “األطلس المصور لمكة المكرمة ،والمشاعر المقدسة الرقمي ..من القرن السادس حتى النصف األول من القرن
ّ
ودشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو
الخامس عشر الهجري” ،الذي صدر مؤخر ًا،
الملكي األمير خالد الفيصل ،في شهر ربيع األول من عام 1438هـ ،الموافق لشهر يناير من عام 2017م ،رصد ًا توثيقي ًا مهم ًا
وفعا ًال لسيرة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومسيرتها ،وما طرأ عليها من تطورات عبر التاريخ ،كونه يشتمل على صور
توثيقية ورسومات مميزة ،مشفوعة بشروح تعريفية متكاملة في منظومة البناء والتشييد ،من القرن السادس الهجري وحتى
النصف األول من القرن الخامس عشر الهجري ،كما أنه عمل كبير يستحق اإلشادة والتقدير ..ومجهود ضخم ،يأتي انطالق ًا من
اإليمان العميق والراسخ بأهمية تجسيد وتوثيق الجهود الكبيرة المبذولة لالرتقاء بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،تطوير ًا،
وقدسية المقام.
وتنمية ،وتعمير ًا ،واهتمام ًا ،ودأَب ًا ،ورصدها والتعريف بها ،وذلك لشرف المكان ..وعبق المكانة..
ِ
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عن مكة املكرمة واملش����اعر املقدسة ،حيث إن
األطلس املصور ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة
الرقمي ،يع����د أحد األعمال املمي����زة في هذه
السلس����لة املباركة ،ملا اش����تمل عليه من صور
فوتوغرافية ورس����وم تعبيرية قيمة خالل فترة
زمني����ة طويلة ،كانت قليلة ون����ادرة في مراحل
س����ابقة ،حت����ى بلغ����ت ذروتها خ��ل�ال العهد
الس����عودي احلالي الزاهر ،ليقدم هذا الكتاب
املص ّور ،صور ًا وأش����كا ًال أخرى وش����روحات
تعريفي����ة عن هذه البقع����ة الطاهرة ،وليضيف
هذا العمل بع����د ًا رقمي ًا س����باق ًا في محتواه،
متاش����ي ًا مع أهداف ورسالة اجلامعة السامية
نحو الوط����ن بصفة عامة ،ونحو ه����ذه البقعة
املقدسة خاصة.
وما متيز ب���ه هذا األطلس الذي صدر مؤخر ًا،
االهتم���ام بتفاصيل الص���ور القدمية وربطها
باملوقع اجلغرافي وبالتاري���خ ،وبقدر كبير من
الدقة والوضوح ،مع شرح الصور والرسومات
وربطها بوقائع التاريخ املكتوب.
ولع���ل اإلضاف���ة اجلوهرية املمي���زة والفريدة
الواضح���ة ف���ي هذا اإلص���دار ،ه���ي" :رمز
االستجابة السريع" ،أو "الرمز الرقمي املربع"،
الذي يربط الكثير من الرسوم والصور مبواقعها
على الصور الفضائية ،حيث يش���ير الرمز إلى
املواق���ع التي كانت فيها املباني س���ابق ًا ،ومن
ناحية أخرى يش���ير الرمز أيض��� ًا إلى مواقع
حفظ بعض الصور واللوحات في األرش���يفات
واملكتب���ات واملتاحف العاملي���ة ،وبحيث ميكن
االس���تفادة منه ببساطة باس���تخدام الهواتف
الذكية باالعتماد على برامج عدة.

ن �ش��ر ص� ��ورة ن � ��ادرة ل�لأم�ي��ر
م �ح �م��د ب ��ن ع �ب��دال��رح �م��ن أث �ن��اء
رحلته للحج عام 1335هـ – 1917م
ص���در هذا "األطلس" برعاية جامعة أم القرى،
وتعاون على إص���داره كل من الدكتور معراج
بن نواب مرزا ،األستاذ املشارك في اجلغرافيا
الطبيعي���ة وجغرافي���ة مكة املكرمة واملش���اعر
املقدس���ة بجامعة أم القرى (سابق ًا) ،واألستاذ
الزائر مبرك���ز التحلي�ل�ات اجلغرافية بجامعة
"هارف���ارد" بالوالي���ات املتح���دة األمريكية في
الوقت الراه���ن ،والدكت���ور عبدالله بن صالح
شاووش ،األستاذ املشارك بقسم الفيزياء بكلية
العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى ،واألس���تاذ
محمد بن معراج م���رزا ،املتخصص في علوم
احلاس���ب اآللي من جامعة "دنف���ر" بالواليات
املتح���دة األمريكية ،وهم باحث���ون معروفون،
ومش���هود لهم بالعلم واجلد َّية في مجال البحث
العلمي ،ولهم في قل���وب املكيني مكانة وتقدير،
جلهودهم في خدمة البلد احلرام.
صور نادرة

ومن ما تضمنه األطل���س املصور ملكة املكرمة
واملش���اعر املقدس���ة ،ص���ورة قدمي���ة للملك
عبدالعزي���ز بن عبدالرحمن آل س���عود ـ طيب
الله ثراه ـ بعد شهرين من دخوله مكة املكرمة،
وقال عنها مؤلفو األطلس إنها من أقدم الصور
التي التقطت في مكة املكرمة للملك املؤس���س.

ابتكارات العلماء

يع���د هذا اإلصدار الرقمي مثا ًال حي ًا ملخرجات
أبحاث ودراسات وابتكارات العلماء والباحثني
املكي�ي�ن ،يه���دف حلف���ظ تاريخ مك���ة املكرمة
واملش���اعر املقدسة على مر العصور بالصورة،
وما يحتويه موقعها م���ن معلومة ،كما أن هذا
اإلنتاج احلديث ،يأتي تفعي ًال لرسالة جامعة أم
القرى مبس���اهمتها الفاعلة في البحث العلمي
وخدمة املجتمع ،والتي تفخر باس���تمرارها في
استقطاب وإجراء البحوث والدراسات املختلفة
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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اه � � � �ت � � � ��م ب � � �ت � � �ف � ��اص � � �ي � ��ل ال� � � �ص � � ��ور
ال �ق ��دي �م ��ة وب ��رب �ط �ه ��ا ب��ال �م��وق��ع
ال �ج �غ ��راف ��ي وب ��ال� �ت ��اري ��خ وب �ق��در
ك� �ب� �ي ��ر م� � ��ن ال� � ��دق� � ��ة وال� � ��وض� � ��وح
ت �م �ي��ز وت � �ف� ��رد ب ��رم ��ز اس �ت �ج��اب��ة
س � ��ري � ��ع أو رم� � � ��ز رق� � �م � ��ي م ��رب ��ع
لربط كثير م��ن ال��رس��وم والصور
بمواقعها على الصور الفضائية
وتُظه���ر الصورة امللك عبدالعزيز وهو ميتطي
ج���واد ًا بع���د خروج���ه من املس���جد احلرام
متوجه ًا إلى دار احلكومة (احلميدية) ،يرافقه
جمع من حاش���يته الذين يحيط���ون به وهم
على أحصنتهم ،إضافة إلى احلرس واملشاة
احلامل�ي�ن لبنادقهم .وي���روي املصور املكي
ش���فيق محمود ـ كما جاء في كتاب األطلس
ـ أنه التقط هذه الصورة للملك املؤس���س من
إحدى نوافذ مبنى التكية املقابل للحرم املكي،
بالقرب م���ن باب أجياد في ع���ام 1343هـ.
فيما ق���ال الدكتور معراج مرزا ـ أحد مؤلفي
األطلس ـ وفق��� ًا لصحيفة "مكة" :إن صاحب
السمو امللكي األمير س���لطان بن عبدالعزيز
يرحمه الله ،حينما ش���اهد هذه الصورة ألول

مرة ،أعجب بها كثير ًا ،وطبع عليها قبلة.
ويضم "األطلس" أيض ًا صورة نادرة تتكون من
( )3إطارات ،وتظهر موكب حجاج على شارع
عام مبكة املكرمة ،مير منه احلجيج في طريقهم
إلى املش���اعر املقدس���ة وعودتهم منها في ذلك
الوق���ت ،وتو ّثق باب أجي���اد الصغير الذي يلي
باب الصفا ،وباب أجياد الكبير املقابل للشارع
املؤدي إلى حارة "أجياد" ،وباب "التكية" ،أو ما
يسمى بـ "باب عجالن".
وف���ي هذا الس���ياق ..أوضح خ���ادم احلرمني
الش���ريفني امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز أيده
الل���ه ،أن ص���ورة احلج���اج هذه وه���م حول
املس���جد احلرام ،تعود لعم���ه األمير محمد بن
عبدالرحمن ،أثناء رحلت���ه للحج عام 1335هـ

– 1917م ،م���ع بعض األمراء وعدد من حجاج
جند .وذكر مؤلفو "األطلس" أن خادم احلرمني
رجح اس���تنتاجاتهم التي توصلوا
الش���ريفني َّ
إليه���ا حني اطلع على الص���ورة ،وأكد يحفظه
الله ،وفق��� ًا جلريدة "مكة" ،أن عم���ه تُوفي بعد
وعرفت تلك السنة بسنة
عودته من تلك الرحلةُ ،
الرحمة لكثرة الوفيات فيها.
ويقع "األطلس" في ( )325صفحة ،ذات محتوى
ثر ومشاهد خالبة ،يستطيع القارئ من خاللها
وعبرها االنتقال عب���ر محوري الزمان واملكان
املتمثل�ي�ن في هذا الرص���د التوثيقي العصري
واملبتكر ،الذي جت���اوز املتداول املألوف ،ومثل
نسق ًا واسع ًا من سمات عشق املكان وتعظيمه،
واحلنني إلي���ه عبر الزمن ،حي���ث يحتوي على
نح���و ( )400صورة ملكة املكرمة واحلرم املكي
الش���ريف ،وبع���ض أحياء أم الق���رى القدمية
وحاراته���ا ومبانيها ،وجاء ف���ي طباعة أنيقة،
وورق مصق���ول ،وإخراج جميل ،ومبقاس كبير
نص على( :إلى
 38×32سم .و ُاستهل بإهداء ّ
جميع أهل مكة املكرم���ة" :أهل الله" ،وإلى كل
من أحبها وعش���قها ،وتوج���ه إليها في صالته
حيثما حل وأينما كان ،إلى قيام الساعة)،
ثرة
محتويات ّ

ومن جهة أخرىّ ،
دشنت جامعة أم القرى هذا
األطل���س الرقمي اجلديد ،في حفل أقامته بهذه
املناس���بة بتاريخ  25مح���رم 1438هـ ،بقاعة
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ي �ع��د م� �ث ��اال ح �ي��ا ل �م �خ��رج��ات
أب �ح��اث ودراس � ��ات واب �ت �ك��ارات
العلماء والباحثين المكيين
وي � � �ه� � ��دف ل� �ح� �ف ��ظ ال � �ت� ��اري� ��خ
املل���ك عبدالعزيز التاريخي���ة باملدينة اجلامعية
بالعابدي���ة ،ويحتوي هذا اإلص���دار على ()6
أبواب ،باإلضافة إلى ملحق( :حملة تاريخية عن
تطور التصوير الفوتوغرافي ،وقائمة املراجع)،
ومن أهم محتوياته:
الباب (األول) :مكة املكرمة في أعني الرسامني
املسلمني ،ويشمل( :أقدم رسم إسالمي معروف
للمس���جد احلرام ،والرسوم اإلسالمية للمسجد
احل���رام ومك���ة املكرمة من���ذ القرن التاس���ع
الهج���ري – الق���رن اخلامس عش���ر امليالدي،
والرسوم الشاملة البانورامية ملكة املكرمة).
الباب (الثاني) :مكة املكرمة في أعني الرسامني
الغربي�ي�ن ـ رح�ل�ات األوروبي�ي�ن إل���ى الديار
املقدسة ـ ويضم( :وصف مكة واملسجد احلرام
عند دومنغو باديا ليبخ "علي باي العباسي" عام
1221ه���ـ1807 /م ،ووصف مكة املكرمة لدى
بوركهارت "إبراهيم بن عبدالله" عام 1229هـ/
1814م ،وريتشارد بيرتون "احلاج عبدالله").
الباب (الثالث) :أوائل الصور الفوتوغرافية ملكة
املكرمة ،ويضم هذا الباب( :أوائل الصور قبل
بداية القرن الرابع عشر الهجري ،وصور البعثة
العسكرية العثمانية ،وصور محمد صادق).
الباب (الراب���ع) :وحوى صور ًا ملكة املكرمة من
أوائل القرن الرابع عشر الهجري.
الباب (اخلامس) :ويضم( :املسجد احلرام ومكة
املكرمة في عهد امللك عبدالعزيز آل سعود).
صص للمسجد احلرام
الباب (السادس) :وقد ُخ ِّ
ومك���ة املكرمة في عهد أبن���اء امللك عبدالعزيز،
ويضم( :املسجد احلرام ومكة املكرمة في عهد
امللك س���عود بن عبدالعزيز 1384 – 1373هـ
(1964 – 1953م) ،واملس���جد احل���رام ومكة
املكرم���ة في عه���د امللك فيصل ب���ن عبدالعزيز
1395 – 1384ه���ـ (1975 – 1964م)،
و(املس���جد احلرام ومكة املكرمة في عهد امللك

خالد بن عبدالعزيز 1402 – 1395هـ (1975
– 1982م) ،واملس���جد احلرام ومك���ة املكرمة
في عهد خ���ادم احلرمني الش���ريفني امللك فهد
بن عبدالعزي���ز 1426 – 1402هـ (– 1982
2005م) ،واملس���جد احل���رام ومكة املكرمة في
عهد خادم احلرمني الش���ريفني املل���ك عبدالله
بن عبدالعزي���ز 1436 – 1426هـ (– 2005
2015م) ،واملس���جد احل���رام ومكة املكرمة في
عهد خادم احلرمني الش���ريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز).
وكل م���ن يطل���ع على هذا اإلص���دار التوثيقي
ملبان اختفت ،وظلت على
الرقمي ،تهزه ص���ور ٍ
مدى عقود ش���اهد ًا حي ًا على حضارة املجتمع
املكي ،وج���ز ًءا أصي ًال من تاريخ���ه ..طرز من
البناء عاصرتها أجيال متعاقبة ..ولن تغيب عن
ذاكرة من بقي على قيد احلياة منها ،ليش���عروا
بألم فقده���ا ..ومنها مبن���ى احلميدية ،ومركز
ملبان عريقة ،ش���يدها
الصف���ا ،ومئات الصور ٍ
األوائل ،أزيلتُ ،درس���ت ،ول���م يحاول أحد أن

ي �ض��م ص� � ��ورة ل �ل �م �ل��ك ع �ب��دال �ع��زي��ز
وه ��و ي�م�ت�ط��ي ج � ��وادا ب �ع��د خ��روج��ه
ً
م� ��ن ال �م �س �ج��د ال� � �ح � ��رام م �ت��وج �ه��ا
إل� ��ى دار ال �ح �ك��وم��ة (ال �ح �م �ي��دي��ة)
يقتبس من ذلك التراث.
وم���ن ُيقلِّب صفحات هذا الكت���اب ،يقارن بني
بناء وف���د إلينا في العق���ود األخيرة ،وال ميت
لن���ا ولتراثن���ا بصلة ،وب�ي�ن ط���راز معماري،
يضف���ي نو ًعا من املهابة للمدن ،اختفى ولم يعد
له وج���ود ..وليقارن ـ على س���بيل املثال ـ بني
مبنى أمانة العاصمة املقدس���ة احلالي ،والذي
مت تشييده في ثمانينيات القرن املاضي ،أو قبل
ذلك بقليل ،وبني طراز البناء الذي كان يس���ود
مكة املكرمة في املاضي.
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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تاريخ
الطوافة والمطوفون..

مفهومها وتطورها التاريخي
حتى بداية العهد السعودي

مكة المكرمة :الرفادة
“الطوافة والمطوفون ..مفهومها وتطورها التاريخي حتى بداية العهد السعودي” ،بحث تاريخي شارك به األستاذ الدكتور
عبداللطيف بن عبداهلل بن دهيش ،عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والحضارة اإلسالمية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى،
في فعاليات الندوة العلمية الكبرى“ :الطوافة والمطوفين” ،التي نظمها كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ
مكة المكرمة بالشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة ،ووزارة الحج والعمرة ،خالل الفترة من 1435 / 2/ 23 -22هـ في رحاب
جامعة أم القرى ،بمشاركة عدد من الباحثين واألكاديميين من مختلف الجامعات ومراكز البحوث السعودية ،وذلك ضمن
فعاليات “الكرسي” الثقافية المجتمعية ،وجهوده في نشر المعرفة التاريخية ،وتوثيق تاريخ مكة المكرمة ،والتي قام بجمعها
وطبعها في مجلدين ضخمين ،انطالق ًا من أن هذه التظاهرة الثقافية والندوة العلمية ،تؤكد حرص الكرسي على التواصل مع
المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والباحثين المختصين والمهتمين ،وسعيه الحثيث للتالقح الفكري بين الباحثين ،ومد
جسور التعاون والتبادل العلمي معهم ،وذلك تحقيق ًا ألهدافه التي في مقدمتها خدمة تاريخ البلد األمين.
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ت ��وظ � �ي ��ف ج � � ��زء ك� �ب� �ي ��ر م � ��ن م � �ي ��زان � �ي ��ة ال� ��دول� ��ة
ال �س �ن ��وي ��ة ل� �ع� �م ��ارة ال �ح ��رم �ي ��ن ال �ش��ري �ف �ي��ن وت �س �ه �ي��ل
ط � ��رق ال� �ح ��ج وت ��أس �ي ��س أح� � ��دث ال � �م � �ط ��ارات وال �م ��وان ��ئ

ّ
أجل املهن

بعد أن ق ّدم الباحث األستاذ الدكتور عبداللطيف
بن دهيش ،تعريف ًا ملهنة "الطوافة" في اللغة ،في
بداية البحث العلمي ،ذكر أنه مشتقة من الطواف
حول الكعبة املشرفة ،وهو ما كان يقوم به املطوف
قدمي ًا وحديث ًا ،حيث كان يقوم بتطويف احلجاج
وتلقينهم األدعية وإرشادهم لكيفية أداء النسك.
وق���ال إنه ميكن تعريفها بأنها" :املهنة التي يقوم
بها الش���خص املؤهل ،الذي يس���تقبل احلجاج
الوافدين إلى مكة املكرمة ،ويقوم على خدمتهم،

حيث يس���تضيفهم ،ويقوم بإسكانهم ويرشدهم
في طوافهم وس���عيهم ،ويعينهم على أمور دينهم
وأداء مناسكهم على الوجه الصحيح ،ويؤمن لهم
الراحة والطمأنينة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم".
ً
قائ�ل�ا" :فهم أش���خاص م���ن أهل مكة
وأردف
املكرمة ،من أهل الديانة واألمانة ،مهمتهم القيام
مبا يلزم احل���اج" ،وأوضح أنه جرت التنظيمات
السابقة ،أن يخصص لكل شخص من املطوفني
عدد ًا من احلجاج ،وذلك مبوجب أنظمة س���ابقة
وتقارير وعادات متوارثة عن تلك املهنة ،ووظيفة

املطوف القيام بتعليم احلاج مناس���ك احلج على
ضوء الس���نة النبوية ،ويحضر ل���ه كل ما يلزمه
من وسائل مواصالت ،ومساكن مناسبة ،وجميع
ما يل���زم ليوم عرفة ،ومبي���ت ليالي منى ،وحتى
عودت���ه إلى مك���ة املكرمة باإلضاف���ة إلى ذلك،
إرشاد احلاج إلى عموم أعمال املناسك األخرى
في مكة املكرمة ،مثل طواف الوداع ،واحملافظة
على راحته وماله وصحته حتى عودته إلى بالده
سامل ًا معافى.
وذكر في ورقة عمله" :إن مهنة الطوافة تعتبر من
أج ّل املهن في مكة املكرم���ة وأقدمها ،رغم عدم
وجودها في بداية صدر اإلس�ل�ام ،لقرب العهد
برس���ول الله صلى الله عليه وس���لم ،حيث جند
أنه في القرون الس���ابقة لم تعرف مهنة الطوافة
مبعناها املصطلح عليه ،ألن أكثر وفود احلجاج
لبيت الله احلرام كانوا يأتون على هيئة جماعات
من بلدان مختلف���ة ،وكان على كل جماعة منهم
أمير يتولى شؤونهم وأمنهم وسالمتهم ،وكان هذا
املتبع من بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
وكان أول أمي���ر للحج في اإلس�ل�ام هو أبوبكر
الصديق رضي الله عنه ،حيث عينه الرسول صلى
الله عليه وس���لم أمير ًا للحج في السنة التاسعة
للهج���رة ،وتوالت الوفود بع���د ذلك ،وكانت تأتي
عن طريق البر مصحوبة بجميع لوازم الرحلة من
مأكل ومشرب وحراسة ،ويرافقهم عادة مرشد أو
أكثر من العلماء والفقهاء إلرشادهم ألداء النسك
على الوجه الصحيح".
ويضي���ف" :فمك���ة املكرمة أفض���ل البقاع على
وجه األرض ،منزلتها عظيمة ،وفضائلها جليلة،
اختاره���ا الله لتكون بلده احل���رام ،أكرمها الله
سبحانه وتعالى بأن جعل بيته احملرم فيها .وقد
ع���رف أهل مكة املكرم���ة والقادمون إليها فضل
هذا البيت وعظموه وقدروه حق تقدير ،فأحسنوا
إلى زواره وحجاج���ه منذ القدم ،وحتى وهم في
اجلاهلية ،فحددوا ألنفس���هم ( )10مناصب في
اجلاهلية خلدمة احلجاج والزوار ،وهذه املناصب
تس���مى أيض ًا املآثر ،فمنذ عصر اجلاهلية كانت
العرب تتس���ابق وتتفاخر بإكرام الضيف ،وكان
الوافدون إلى بيت الله احلرام ينالون من سكان
البل���د احلرام كل صنوف التكرمي والتبجيل ،فقد
كان البي���ت معظم ًا ،ومن يدخله أيض ًا له حرمة،
حتى إن الرجل كان يقابل قاتل أبيه وال يتعرض
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له بس���وء ،رغم أنه كان يترص���د له ألخذ الثأر،
وذلك تعظيم ًا وتبجي ًال لهذا البيت.
البدايات األولى

وعن البدايات األولى ملهنة الطوافة يقول الباحث:
"بدأت الطوافة مبعناها الشمولي اخلدماتي قبل
اإلس�ل�ام مبئات السنني عندما توالها قصي بن
كالب ،جد النبي صلى الله عليه وس���لم ،واملعنى
الش���مولي للطوافة آن���ذاك كان ينحصر في ما
قدمته قريش من خدمات جليلة للقادمني إلى مكة
املكرمة لزيارة بيت الله املعظم ،والكعبة املشرفة
والطواف بها ،وكان من أهم ما س���نّه قصي من
وظائف خلدمة الكعبة املش���رفة ،وزوار بيت الله
احل���رام ثالث وظائف ،عرفت حينه���ا بالرفادة،
والسدانة ،والسقاية".
ويضيف في ه���ذا اخلص���وص" :ويعرف فؤاد
عنق���اوي الطوافة بأنها ف���ي مهامها ومفهومها
احلاضر هي تلك املهام مجتمعة التي كانت تقوم
بها قريش ،ما عدا السدانة ،فهي خاصة بأسرة
آل الشيبي ،فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم،
مفتاح الكعبة لش���يبة ب���ن عثمان بن أبي طلحة،
وابن عمه عثمان بن طلحة ،قائ ًال لهما :خذوها يا
بني طلحة خالدة تالدة ال ينزعها منكم إال ظالم،
وكانت من تلك املناصب الرفادة ،وتعني الضيافة
وتقدمي املأكل واملسكن للحجاج ،ثم تطورت هذه
املهنة منذ مجيء اإلسالم ،ألن احلج أصبح ركن ًا
من أركان اإلسالم ملن استطاع إليه سبي ًال ،إلى
أن أطلق عليها (الطواف���ة) بعد أن أدخل عليها
إرشاد وتعريف احلجاج كيفية أداء املناسك".
ً
قائ�ل�ا :إن الطوافة هي إح���دى املهن
ومض���ى
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ال� � �م� � �ط � ��وف � ��ون ه��م
أش � � �خ � � ��اص م � � ��ن أه � � � ��ل م �ك��ة
ال �م �ك��رم��ة م ��ن أه ��ل ال��دي��ان��ة
واألم ��ان ��ة م�ه�م�ت�ه��م ال�ق�ي��ام
بكل ما يلزم الحاج من خدمات

أص � � � �ب � � � ��ح ال � � �م � � �ط � ��وف
ب �م �ث��اب��ة ال �م �ض �ي��ف وال �م��رش��د
وال��دل�ي��ل للحاج وأص�ب��ح لقب
ال�م�ط��وف ص�ف��ة ت�ط�ل��ق على
كل من يزاول مهنة الطوافة

التي يزاولها أهل مك���ة املكرمة خدمة للحجاج،
ومنذ عصور إسالمية سابقة لعصرنا احلاضر،
تولت هذه املهمة الكثير من األس���ر املكية ،وكان
املطلوب ممن يتولون ه���ذه املهنة أن يكونوا من
طبقة العلم���اء الذين لهم معرفة تامة مبناس���ك
احلج ،وأصبح املطوف مبثابة املضيف واملرشد
والدلي���ل للحاج ،كما أصب���ح لقب املطوف صفة
تطل���ق على كل من يزاول مهن���ة الطوافة ،وهي:

تقدمي اخلدم���ات للحجاج القادم�ي�ن لألراضي
املقدس���ة ،من س���ائر أرجاء املعمورة ،طيلة مدة
بقائهم في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،وحتى
عودتهم إلى بالدهم ساملني غامنني.
والطوافة مهنة تش���ريف يحظ���ى به القضاة ،ثم
العلماء ،ثم األعيان والوجهاء من أهل مكة سكان
البلد احلرام ،وكانت بيوتهم تفتح طوال العام ملن
رغب في اإلقامة بج���وار البيت احلرام ولطالبي
العلم ،وكان من املقيمني من يس���اعد في خدمة
احلجاج الذي���ن يفدون من بلدانه���م ،فيتكلمون
معهم بلغتهم ،ويقومون بتوفير طلباتهم ،ويقضون
لوازمهم حسب عاداتهم املعروفة لهم.
ومبرور الزمن توس���عت قاعدة املطوفني ،وعرف
احلجاج في أقطارهم أن مبكة املشرفة كثير ًا من
املطوفني ينتظرون قدومهم ،واستعداداتهم قائمة
خلدمتهم والترحي���ب بهم ،وكان اختيار املطوف
يت���م م���ن قبل احلاج ،فيس���أل عنه ف���ي موانئ
الدخول إل���ى األراضي املقدس���ة فيعني مطوف ًا
معلوم ًا ،فيكون من نصيبه ،ويصبح حتت رعايته
ومسؤوليته الكاملة.
وبذل���ك أصبح على املطوف أن يفتح داره ويجند
أوالده وأس���رته للقيام بتقدمي واجبات الضيافة
حال وص���ول احلجاج األراض���ي الطاهرة مكة
املكرمة أو أحد املوانئ القريبة منها ،فيهيئ لهم
املسكن واملأكل واملشرب ،ووسائل نقل مناسبة،
حسب اختالف وسائل النقل املتوافرة التي تتمثل
في اجلمال وعربات النق���ل التي جترها الدواب
بأنواعه���ا ،لتتولى نقلهم إل���ى مكة املكرمة وعند
وصولهم إلى مكة يستقبلهم املطوف ،ويصحبهم
إلى املسجد احلرام ألداء طواف القدوم وإكمال
نسك العمرة.
وكانت الش���قادف احملمولة عل���ى ظهور اجلمال
هي وس���يلة نقل احلجاج بني جدة ومكة املكرمة
وفي املشاعر املقدس���ة ،وهذه رحلة شاقة وذلك
قبل استخدام السيارات والتي ظهرت في العهد
الس���عودي ..فكان���ت رحلة احلج قب���ل اختراع
البواخ���ر والس���يارات والطائرات ش���اقة جد ًا،
حيث تعتمد الرحلة عل���ى الدواب من إبل وخيل
في الصحراء ،أما في البحار ،فكانت تس���تخدم
الس���فن الشراعية التي كانت حتف بها املخاطر
الكبي���رة ،ولكن بحم���د الله حتس���نت أوضاع
املواصالت بعد احلرب العاملية األولى وأخذت في
التطور التدريجي عام ًا بعد عام.

حظي بالطوافة القضاة
والعلماء واألع�ي��ان والوجهاء
ال ��ذي ��ن ك��ان��ت ب�ي��وت�ه��م تفتح
ط� ��وال ال �ع ��ام ل �م��ن رغ ��ب في
اإلق� � ��ام� � ��ة ول� �ط ��ال� �ب ��ي ال �ع �ل��م
الواجبات واملهام

وبني الباحث األس���تاذ الدكت���ور عبداللطيف بن
دهيش ،أنه في مكة املكرمة يقوم املطوف بإرشاد
احلجاج حتى يحني وق���ت الصعود إلى منى ثم
عرفات ومزدلفة والعودة إلى منى ألداء مناس���ك
احلج على أحس���ن وج���ه ،ويذكره���م باألدعية
املأثورة عن رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم
في كل عمل يقومون به خالل أدائهم للمناس���ك،
فيسأل املطوف احلجاج فرد ًا فرد ًا عن النية التي
نوى بها اإلحرام ،هل كان���ت نيته باحلج مفرد ًا
أو متمتع ًا أو قارن ًا ،ثم يش���رح املطوف للحجاج
كيفي���ة أداء كل نس���ك وما يس���توجب عليه من
املناسك وما يلزمه من الشعائر.
وأض���اف الباحث" :وبع���د أن يتم إس���كانهم،
يأخذهم املطوف بكام���ل هيئته بزيه الذي مييزه
ع���ن غيره ،وتتمثل في لبس���ه الثي���اب الناصعة
البياض ،واجلبة السوداء والعمامة ،وفي صوت
جهوري يس���معه كل من في الشارع ،يبدأ ببسم
الل���ه واحلمد لله ثم التلبي���ة ،ومن حول احلجاج
يس���ير أبناء املطوف ،الرج���ال منهم في املقدمة
ومن خلفهم النساء ،وتتولى بعض أسر املطوفني
رعاية النس���اء مبعزل من الرجال ،حتى يدخلوا
املسجد احلرام ،وعند باب بني شيبة القريب من
مقام إبراهيم يتلو املطوف قوله تعالى{ :وقل رب
أدخلني مدخل ص���دق وأخرجني مخرج صدق
وأجع���ل لي من لدنك س���لطان ًا نصي���ر ًا} ،وعند
املنطقة املوازي���ة للحجر األس���ود يبدأ املطوف
بالط���واف باحلجاج حول الكعبة املش���رفة ()7
أش���واط يدعو خاللها مبا تيسر له من األدعية،
وبع���د االنتهاء من الطواف وأداء س���نة الصالة
عند مقام إبراهيم يتقدم الزمازمة وخدم املطوف
فيقدم���ون م���اء زمزم من أوعي���ة فخارية تعرف
أوان نحاس���ية
بالدوارق ،فيصب ماء زمزم في ٍ

للحجاج فرد ًا فرد ًا حتى يروي عطش���ه ويدعون
بالدعاء املأثور ،وفي قوله صلى الله عليه وسلم:
"ماء زمزم ملا ش���رب له" حث لش���ارب زمزم أن
يس���تحضر في قلبه عند ش���ربه نية صاحلة من
خيري الدنيا واآلخرة ،حيث إن وقت ش���رب ماء
زمزم من مظ���ان أوقات اإلجاب���ة ،والله يعطي
لشارب زمزم ما نوى ،فقد روى الدار قطني في
س���ننه عن عبدالله بن عب���اس رضي الله عنهما
مرفوع��� ًا" :ماء زمزم ملا ش���رب له ،إن ش���ربته
تستش���في به ش���فاك الله ،وإن ش���ربته لشبعك
أش���بعك الله به ،وإن ش���ربته لقطع ظمئك قطعه
الله ،وهي هزمة جبريل وس���قيا الله إسماعيل".
وروى أيض��� ًا الدار قطني عن عبدالله بن عباس
رض���ي الله عنهما أنه كان إذا ش���رب ماء زمزم
ق���ال" :الله���م إني أس���ألك علم ًا نافع��� ًا ،ورزق ًا
واس���ع ًا ،وش���فاء من كل داء" .فأولى ملن شرب
ماء زمزم أن يش���ربه بنية صاحلة ،ثم يدعو الله
بعد فراغه .ثم يتوجهون بعد ذلك إلى املس���عى،
يتقدمهم املطوف ألداء مناسك السعي بني الصفا
واملروة .وبعد انتهاء الس���عي والدعاء يقدم خدم
املط���وف للحجاج ماء زمزم مرة أخرى بالطريقة
السابقة نفس���ها ،ثم يجلس اجلميع في املسجد
احلرام ويصلون الص�ل�اة املكتوبة إذا صادفهم
دخ���ول وقت الصالة .ثم يع���ودون بعد ذلك إلى
املساكن املخصصة لس���كناهم ،حيث تقدم لهم
وجبات الطعام وماء زمزم ،وبعد ذلك توضع لهم
الكراسي خارج سكنهم للجلوس عليها ،وتناول
الش���اي والقه���وة وأنواع عدة من املش���روبات

واحللوى التي اش���تهرت بها مكة املكرمة ،وكلما
حان وقت صالة الفريضة ،توجه احلجاج أفراد ًا
أو جماعات إلى املس���جد احلرام ألداء الفريضة
يرافقه���م في هذه اجلولة بع���ض خدم املطوف.
وخ�ل�ال إقامة احلج���اج في مك���ة املكرمة يقوم
املط���وف ويرافقه أبناؤه وخدم���ه بأخذ احلجاج
لزيارة معالم مكة املكرمة التاريخية ،وأس���واقها
التجارية ،ومكتباتها اخلاصة والعامة لشراء ما
يحتاجونه من هدايا".
خدمات جليلة

ويضي���ف مق���دم البح���ث األس���تاذ الدكت���ور
عبداللطيف بن دهي���ش" :وإذا حان وقت احلج،
استعد املطوف بتوفير وسائل النقل املتاحة لنقل
حجاجه ،بينما نش���اهد بع���ض احلجاج يفضل
أداء نس���ك احلج على األقدام ذهاب ًا وإياب ًا ،إلى
منى ،ث���م عرفات ،حيث يقض���ي احلجاج هناك
يوم ًا كام ًال وأداء ص�ل�اة الظهر والعصر جمع ًا
وقص���ر ًا ،والدعاء واالس���تغفار والراحة لبعض
الوق���ت ،وإذا حل املغرب عاد احلجاج ،إلى منى
بعد املبيت مبزدلفة والوق���وف بعرفة ،وفي منى
يقيم احلجاج طوال عيد األضحى وأيام التشريق
الثالث���ة ،ويوف���ر لهم ع���دد ًا من اخلي���ام تكفي
لسكناهم في منى وعرفات ،كما يوفر لهم املأكل
واملش���رب والرعاية الصحي���ة الكاملة املطلوبة.
وبعد إكمال أيام التشريق يعود املطوف بحجاجه
إلى مكة املكرمة إلكمال نسك احلج واالستعداد
للع���ودة إل���ى بلدانه���م ،وإذا أراد احلاج زيارة
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مسجد الرس���ول صلى الله عليه وسلم والسالم
عليه ،فيوفر لهم وسائل النقل املتاحة التي تنقلهم
إلى املدينة املنورة وهنا يتولى أمرهم أش���خاص
عرفوا باملزوري���ن أو األدالء ،وق���د عرفوا بهذا
االس���م لقيامهم بإرش���اد احلجاج إلى واجبات
الزيارة وكيفيتها مع تولي إس���كانهم ومعيشتهم
ورعايتهم الصحية ،وتوفير وس���ائل النقل التي
تعيده���م إلى مك���ة املكرمة أو الس���فر من أحد
املوان���ئ املطلة على البحر مثل ينبع وجدة ،وبعد
توافر الطائ���رات أصبح معظم احلجاج والزوار
يفضلون الس���فر بالطائرات من مطار املدينة أو
مطار امللك عبدالعزيز بجدة".
وأش���ار إلى أن املطوف كان يتلقى مبلغ ًا زهيد ًا
من املال ،من كل حاج لقاء تقدميه للخدمات التي
يحتاجها من مس���كن ومأكل ومش���رب ،وتوفير
وس���يلة االنتقال له خالل أدائه مناس���ك احلج،
ومن���ذ وصوله إل���ى مكة املكرم���ة وحتى عودته
إلى بالده ،كم���ا كان يحرص على تقدمي واجب
الضيافة واخلدمة املفروضة على أحس���ن وجه،
ألنه كلما حس���نت معاملة املطوف للحجاج كلما
ذاع صيت���ه في البلدان اإلس�ل�امية وزاد توافد
احلج���اج عليه في األعوام القادمة ،وأن املطوف
كان يتكف���ل باحملافظة على احل���اج منذ قدومه
حتى سفره ،وفي حالة وفاة احلاج يقوم املطوف
مبسؤولية عمل مراسم الدفن واحلفاظ على تركته
وتسليمها إلى بيت املال.
ون ّوه ب���أن املطوف كان مبثاب���ة الصديق الوفي
للحاج حتى يكسب األجر العظيم من الله والذكر
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ع ��رف ال �ح �ج��اج في
أقطارهم أن بمكة المشرفة
ك � � �ث � � �ي � � ً�را م � � ��ن ال� �م� �ط ��وف� �ي ��ن
ي � � � �ن � � � �ت � � � �ظ� � � ��رون ق � � ��دوم� � � �ه � � ��م
واس� � �ت� � �ع � ��دادات� � �ه � ��م ق ��ائ �م ��ة
ل�خ��دم�ت�ه��م وال �ت��رح �ي��ب بهم
احلسن من احلجاج ،خاصة وأن احلاج يحتفظ
دائم ًا بذكرياته الطيبة خالل رحلته للحج ،فيلهج
لسانه بالدعاء للمطوف مبا لقيه من كرم ضيافة
وعناية ورعاية ،استحق عليها األجر العظيم من
الله سبحانه وتعالى ،والدعاء الوفير من احلجاج،
فيذكره عند أصدقائه وأقاربه.
اخلامتة والنتائج

وبع���د أن ق ّدم الباح���ث تعريف ًا ألس���ماء بعض
امله���ن املتعلقة بالطوافة قبل العهد الس���عودي،
مثل( :املُخ ِّرجون ،واملُق ِّوم���ون ،ووكالء املطوفني
بج���دة ،ونقباء جدة ،وال���وكالء "األدالء" باملدينة
املنورة) ،تطرق في حديثه لنش���أة مهنة الطوافة
عبر العص���ور الس���ابقة ،وه���ي( :الطوافة في
العص���ر اململوكي 923 – 648هـ .والطوافة في
العص���ر العثماني 1334 – 923هـ ،وأس���ماء

بع���ض املطوفني ممن تولوا أمر الطوافة في هذا
العهد ،مستعرض ًا بعض اإليجابيات والسلبيات.
والطوافة ف���ي بداية العهد الس���عودي) ،خلص
الباحث األستاذ الدكتور عبداللطيف بن عبدالله
بن دهيش ،عضو هيئة التدريس بقس���م التاريخ
واحلضارة اإلسالمية بكلية الشريعة بجامعة أم
القرى ،إلى خامتة ونتائج ،جاء فيها" :تعتبر مهنة
الطوافة من الوظائف املهمة التي شرف الله بها
مكة املكرمة ،والتي ظهرت قبل اإلسالم بالتنظيم
الذي وضعه قصي بن كالب حتت اسم الرفادة،
وبع���د ظه���ور اإلس�ل�ام أصبح احل���اج ضيف ًا
يتشرف أهل مكة املكرمة بضيافته وخدمته منذ
وصوله وحتى عودت���ه إلى بالده ،وكان احلجاج
في العصور اإلس�ل�امية األول���ى يأتون إلى مكة
املكرم���ة ألداء الركن اخلامس من اإلس�ل�ام في
ش���كل جماعات ،يرافقهم ف���ي رحلتهم اإلميانية
ع���دد من العلم���اء والفقهاء الذي���ن لديهم العلم
الكافي إلرشاد مرافقيهم بأمور احلج ومناسكه،
حسب املذاهب اإلسالمية األربعة".
وأضاف" :وقد استمر هذا الوضع حتى العصر
اململوك���ي ،حيث بدأ تخصيص ش���خص يعرف
اللغة العربية ومناسك احلج والعمرة ،ألن املماليك
لم يكونوا يجيدون اللغة العربية ،وكذلك اس���تمر
األمر في العهد العثماني ،فظهرت فئة من العلماء
مهمتهم إرش���اد احلجاج إلى أداء مناسك احلج
والعمرة بصورة س���ليمة ،ومن هنا ظهرت مهنة
الطوافة والتي تولى أمرها عدد من املطوفني ،وقد
أخذ نظام الطوافة في التطور عام ًا بعد آخر".
ومض���ي قائ ًال" :وف���ي العهد الس���عودي ،أولت
احلكومة في اململكة العربية السعودية هذه املهنة
بالغ اهتمامها وعنايته���ا ورعايتها ،فعملت على
تنظيمها عام ًا بعد آخر خدمة لإلسالم واملسلمني
مبا حباها الله من ش���رف خدم���ة بيته احلرام،
وحج���اج بيت الله احلرام ،وزوار مس���جد نبينا
محم���د صلى الله عليه وس���لم ،فوظف���ت جزء ًا
كبير ًا من ميزانياتها الس���نوية لعمارة احلرمني
الشريفني وتسهيل طرق احلج ،وتأسيس أحدث
املطارات واملوانئ الستقبال احلجاج واحملافظة
على أمنهم وس�ل�امتهم ،وتقدمي أفضل اخلدمات
لهم منذ وصولهم أرض احلرمني الشريفني وحتى
عودته���م إلى بالدهم س���املني غامنني ،وقد أدوا
مناس���ك حجهم أو عمرتهم على أحس���ن حال،
وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى".

تقنية

طبقتها مؤسسات الطوافة منذ موسم حج عام 1437هـ

(أسوارة إلكترونية ذكية) بتقنيات عالية
مكة المكرمة :الرفادة

وجه وزير الحج والعمرة
ّ

التحول الرقمي في
باعتماد
ّ
ال ��وزارة والجهات التي تشرف
ع� �ل� �ي� �ه ��ا وت � �ط � �ب � �ي ��ق م � �ش� ��روع

“األس � � � � � � � ��وارة اإلل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة”

ضم�ن مب�ادرة إلكتروني�ة تش�غيلية أطلقته�ا وزارة الح�ج والعم�رة ،ألزم�ت
مؤسس�ات الطواف�ة الس�ت ـ ومنذ موس�م حج ع�ام 1437ه�ـ ـ كل حاج من
حجاجه�ا بارت�داء “س�وار إلكترون�ي ذك�ي” ،مرتب�ط بنظ�ام تحدي�د المواق�ع
الجغرافي ( ،)GPSيحمل المعطيات الش�خصية والطبية للحاج ،ويتسم بعدد
م�ن الممي�زات التقني�ة ،مث�ل ،إمكانية ق�راءة مفت�اح اس�تدعاء المعلومات
والبيان�ات الخاص�ة بحج�اج بي�ت اهلل العتيق الت�ي يحتويها ،من عل�ى البُعد،
وبواس�طة جميع أن�واع الهواتف الذكي�ة أو أجهزة “اآليب�اد” واألجهزة الخاصة
بق�راءة “البارك�ود” ،من خلال تطبيق مت�اح لمنس�وبي وزارة الح�ج والعمرة،
وكذلك منسوبي جميع الجهات والقطاعات واألجهزة العاملة في منظومة
الحج والعمرة في المملكة األمنية والخدمية.
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لتنفيذ املبادرة التش���غيلية اجلديدة ،التي تتميز
بالبس���اطة في التطبيق ،والسهولة في الوصول
للمعلوم���ة املطلوب���ة ،وفي ميادي���ن العمل وعلى
أرض الواقع ،أعدت "الوزارة" تصمي ًما متكاملاً
لهذه األسوارة التعريفية ضمن املسار اإللكتروني
للعمرة ،والنظام املوح���د حلجاج اخلارج ،وذلك
بهدف التوس���ع في تطبيق التقنية ،مما يس���هم
ف���ي تطوير اخلدمات املقدم���ة لضيوف الرحمن
ورفع كفاءتها ،وتطبيق برامج اجلودة ،وتس���ريع
معدالت اإلجناز في العمليات التشغيلية ملواسم
احلج والعمرة ،واختصار زمن اإلجراءات.
حتول رقمي
ّ

قبل ب���دء أعمال موس���م ح���ج الع���ام املاضي
وج���ه معالي وزير احل���ج والعمرة
(1437هـ)ّ ،
الدكتور محم���د صالح بن طاهرة بننت ،باعتماد
التح ّول الرقمي في الوزارة ،وتطبيق "اإلس���وارة
اإللكتروني���ة" على احلجاج اعتبار ًا من موس���م
ح���ج ذاك الع���ام ،وذلك ضمن مش���روع النظام
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اإللكتروني املوحد حلجاج اخلارج ،بهدف تيسير
التع���رف على ش���خصيات املعتمرين واحلجاج،
عن���د احلاجة إلى تقدمي اخلدم���ات لهم ،وطالبت
وزارة احلج والعمرة بإعداد تصميم متكامل لهذه
األس���وارة التعريفية ضمن النظ���ام اإللكتروني
للحج ،وإلزام مكاتب شؤون احلج (بعثات احلج)،
ومنظمي قدوم احلجاج ،ووكالء خدمات املعتمرين
اخلارجيني ،ف���ي مختلف دول العال���م التي يفد
منها احلج���اج واملعتمرين ،بطباعة معلومات كل
حاج ومعتم���ر ،واملعدة ضمن النظ���ام ،وتوفير
بياناتهم قبل وصولهم ملنافذ الدخول في اململكة،
على س���وار خاص بكل فرد ،ميكن اس���تخدامه
الس���تدعاء بيانات املعتمر واحلاج املوجودة لدى
"الوزارة" ،على أن يرتديه احلاج أو املعتمر ،قبل
وصوله إلى منافذ الدخول للمملكة.
وتأتي هذه املبادرة ،ضمن توجيهات معالي وزير
احلج والعمرة بتوفير جميع اخلدمات والتجهيزات
الالزمة لضمان تقدمي أفضل اخلدمات للحجاج
واملعتمري���ن والزوار ،ورف���ع اجلاهزية امليدانية

روع � � � � � � � � � � � � � � ��ي ف� � ��ي
ت �ص �م �ي �م �ه ��ا أن ت �ش �م��ل
ج�م�ي��ع ال�م�ع�ل��وم��ات التي
ي � �م � �ك � ��ن اس � �ت � �خ� ��دام � �ه� ��ا
الس � � � � �ت� � � � ��دع� � � � ��اء ب � � �ي� � ��ان� � ��ات
ال� � � � � �ح � � � � ��اج م � � � � ��ن ق � � ��واع � � ��د
ب � � � �ي� � � ��ان� � � ��ات “ال � � � � � � � � � � � � ��وزارة”
واالستعدادات ،مش���دد ًا على ضرورة مضاعفة
اجلهود ،وتكثيف التع���اون مع جميع القطاعات
احلكومي���ة واألهلية ذات العالقة ،واملعنية بخدمة
ضي���وف الرحمن من حج���اج ومعتمرين وزوار
ملسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم ،وتطوير
اخلدمات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

مزايا عديدة

أهمي���ة ه���ذه "األس���وارة اإللكتروني���ة الذكية
التعريفي���ة" ،تنبع من ح���رص مقدمي اخلدمات
امليداني���ة التابع�ي�ن للقطاعات املختلف���ة لوزارة
احلج والعمرة ـ ومنها بالطبع مؤسس���ات أرباب
الطوائف ـ على س���رعة وس���هولة الوصول إلى
بيانات احلاج ،وكذلك التعرف على مقر س���كنه،
وعلى اجلهة املرخص لها واملناط بها خدمته.
وتتميز بالبس���اطة في التطبيق ،والس���هولة في
الوص���ول للمعلوم���ة املطلوب���ة ،ومت تصميمها
بطريقة حديثة ومتطورة ،وتقوم بإنتاجها شركات
وطنية س���عودية ،وجرى التوس���ع في تطبيقها ـ
بش���كل خاص ـ في موس���م حج العام املاضي
(1437هـ) ،حيث استهدفت نحو ()1400000
حاج ،ليتم التوسع في اس���تخدامها في موسم
ح���ج هذا الع���ام (1438هـ) ،خاص���ة وأن هذا
املش���روع التقني قد القى جناح ًا كبير ًا ،وساعد
عل���ى تطبيق الش���فافية املعلوماتي���ة ،وإتاحتها
ملختل���ف اجله���ات العامل���ة ف���ي منظومة احلج
والعمرة ،ومنها مراكز إرش���اد التائهني ،وأسهم
في حتقيق سرعة التعرف على احلجاج ،وقراءة
بياناتهم إلكتروني��� ًا ،وخاصة الذين ال يتحدثون
اللغة العربية ،أو مجهولي الهوية ،والعجزة وكبار
الس���ن ،وفي احلد من ظاه���رة ضياع بعضهم
وفقدانهم ،إضافة إلى التمكن من حصر األعداد
وفق��� ًا لتصنيف معني ،وبش���كل مجمل التعرف
على معلومات احلاج كاملة ،وبكل يسر وسهولة
لضمان سهولة وسرعة الوصول إليه في احلاالت
الطارئة ،كاملرض ،أو الضياع ،وخالفه.
كما أك���دت "الوزارة" على مؤسس���ات الطوافة
ومجموع���ات اخلدم���ات امليداني���ة التابعة لكل
مؤسسة منها ،بطباعة بدل فاقد لهذه األسوارة،
ح���ال وص���ول احلاج بدونه���ا أو عن���د فقدها،
وذل���ك ضم���ن برنام���ج "املس���ار اإللكترون���ي
حلجاج اخل���ارج" ،واخلاص بأعم���ال وخدمات
احلج ،والذي تش���ترك في���ه العديد من اجلهات،
والوزارات ،وفي مقدمتها وزارة احلج والعمرة،
واخلارجي���ة ،والداخلي���ة ،ويهدف إلى تيس���ير
ورفع كفاءة اخلدمات املقدمة لضيوف الرحمن..
وتشتمل هذه "األسوارة" على البيانات الشخصية
واألساسية للحاج أو املعتمر ،ومنها:
ص���ورة احل���اج الش���خصية ـ اس���م احلاج ـ
جنس���يته ـ تاريخ دخول احلاج للمملكة ـ رقمه

أهميتها تنبع من حرص
مقدمي الخدمات الميدانية
ب � ��ال � �ق � �ط � ��اع � ��ات ال �م �خ �ت �ل �ف ��ة
ع � � �ل� � ��ى س � � ��رع � � ��ة وس� � �ه � ��ول � ��ة
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ب�ي��ان��ات ال�ح��اج

ساعدت على تطبيق
ال �ش �ف ��اف �ي ��ة ال �م �ع �ل��وم��ات �ي��ة
وإت � � � ��اح� � � � �ت� � � � �ه � � � ��ا ل � �م � �خ � �ت � �ل� ��ف
ال � � �ج � � �ه� � ��ات ال� � �ع � ��ام� � �ل � ��ة ف ��ي
م �ن �ظ ��وم ��ة ال � �ح ��ج وال� �ع� �م ��رة

احلدودي ـ رقم التأش���يرة ـ رقم جواز السفر ـ
بيانات الس���كن مبكة املكرمة ،واملدينة املنورة،
واملش���اعر املقدس���ة ـ حالة احل���اج الصحية ـ
أرقام هواتف جمي���ع القطاعات املعنية بخدمة
احلاج املناط بها خدمته.
قواعد البيانات

وق���د روعي ف���ي تصميم ه���ذه األس���وارة أن
تضم جميع املعلومات التي ميكن اس���تخدامها
الس���تدعاء بيانات احلاج املوج���ودة في قواعد
بيانات وزارة احلج والعمرة ،كما أنها في الوقت
ذاته ،حتوي معلومات مفيدة للحجاج أنفس���هم،
مثل مواقيت الصالة ،إضافة إلى دليل إرشادي
بلغات متعددة ملس���اعدة غير الناطقني بالعربية
منهم أثناء أداء املناسك.
وتتمتع هذه "األس���وارة اإللكترونية" بالعديد من
الصفات ،ومنها رخص سعرها وقلة تكلفتها ،إذ
تبلغ تكلفة الس���وار الواحد منه���ا من ريال إلى
ريال ونصف الريال ،وخفة وزنها ،وعدم قابليتها
للخدش ،وصعوبة نزعه���ا من املعصم مما يقلل
من نس���ب ضياعها ،كما أن املعلومات املطبوعة

بها بش���كل ح���راري غير قابلة للتأث���ر باملاء أو
بعوام���ل اجلو املختلفة من رطوبة وارتفاع درجة
احلرارة وغيرها.
جدير بالذكر أن "الس���وار الذك���ي اإللكتروني"
الذي يوضع على اليد ،يعتبر ـ بصفة عامة ـ من
أحدث التقنيات اخلاصة باالس���تجابة السريعة
واالستدعاء السريع للمعلومات ،ويتميز بتقنيات
عالي���ة ،ويحمل باركود خاص يعمل وفق نظامي
( )Off lineو( )On Lineمم���ا يعطيه ميزة
ال مثيل لها حتى الوقت الراهن ،وقد أجريت عليه
العديد من التجارب الت���ي حققت جناح ًا باهر ًا
ولقي���ت أصداء طيبة ،نظر ًا مل���ا توفره من جهد،
ووقت ،ومال.
ومن الناحية الطبية والصحية ،تتميز بكثير من
املزايا ،منها سهولة لبسها ،وخفة وزنها بشكل
ال يكاد يشعر معه مستخدمها ،عالوة على أنها
مصنوع���ة من مواد صحية صديقة للبيئة وجللد
اإلنس���ان ،باإلضاف���ة إلى أنه���ا تتحمل العمل
حت���ت كل الظروف واألج���واء البيئية ودرجات
احلرارة العالي���ة دون أن تؤثر على اجللد ،كما
أنها عدمية الرائحة نظ���ر ًا لصناعتها من مادة
خاصة ،فيكون مبقدور اجلهات التي تعتمد على
االستجابة السريعة بشكل كبير ،تطبيقها ،ومن
تلك اجلهات وزارة احلج والعمرة ،ومؤسس���ات
الطوافة التي تعمل حتت مظلتها وبإش���رافها،
فيما يخت���ص بتطوير خدمات ضيوف بيت الله
احلرام واالرتقاء بها ،وما يختص بإدارة وتنظيم
احلش���ود ،نظر ًا لتناسب هذه الفكرة مع جميع
الفئات ،من رجال ونس���اء ،وأطف���ال وبالغني،
وكذلك إلمكانية تكييف "السوار الذكي" ليتناسب
مع احتياجات اجلهة املعنية من بيانات شخصية
وصحية ،والعتماد املش���روع على االس���تجابة
السريعة في مجاالت عدة للمستفيدين ،ومتكينه
من إنشاء قاعدة بيانات ووسائل ربط إلكترونية
لعدد كبير من املس���تهدفني ،وملقدرته على ضم
كل املعلومات اخلاصة بحامله وصورته وبياناته
كاملة ،وق���راءة هذه املعلومات من خالل تطبيق
إلكترون���ي يقرأ هذه اخلدمة عن ُبعد ،من خالل
الهاتف احملمول أو القارئ الضوئي مما يجعل
عملية تقدمي العون واملساعدة تتم بكفاءة كبيرة
وبس���رعة عالية ،وبحيث تعتبر هذه التقنية نقلة
نوعية في استثمار التقنية خلدمة أفواج احلجاج
وحشودهم.
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ينطلق في ربيع األول ورجب لزيارة المدينة المنورة

الركب المكي..
الحنين شوقًا إلى دار الهجرة
مكة المكرمة :الرفادة
تس�تقبل مك�ة المكرم�ة كم�ا ج�رت الع�ادة عب�ر العص�ور ،رحلات ووف�ود الحجي�ج
والمعتمرين من مختلف بقاع األرض ،الحتضانها الكعبة المش�رفة والمس�جد الحرام
وس�ائر مناس�ك الحج مثل الصف�ا والمروة ومن�ى ومزدلفة وعرفات ،ولك�ن كان البد
ألهل مكة أن يرحلوا إلى المدينة المنورة ،ويش�دوا رحالهم لزيارة مسجد النبي صلى
اهلل عليه وس�لم ،ولذلك اشتهر في تاريخ الحجاز عبر القرون األخيرة ما عرف بـ “الركب
المكي” ،ال�ذي كان ينطلق إلى المدينة المنورة مرتين في العام ،األولى في ش�هر
ربي�ع األول ،والثاني�ة في ش�هر رجب ،وكان�ت له نظم وع�ادات وقيم في االس�تعداد
والس�فر والترحال ودخول مدينة النبي صلى اهلل عليه وسلم ،واإلقامة فيها ،تعد من
تراث الحضارات في العالقات االجتماعية وأدب الرحالت التي سادت بين أهل الحجاز.

ل���م يكن الركب املكي ه���و الوحيد الذي يأتي إلى
املدين���ة املن���ورة من داخل رب���وع اململكة العربية
الس���عودية ،بل اش���تهر ما يقرب م���ن  12ركب ًا،
كانوا يدخلون املدينة في شهر رجب من كل عام،
قادمني للزيارة من مدن ومناطق متعددة مثل جدة
والطائف والواسطة ورابغ.
ولقد كان مبك���ة املكرمة العديد م���ن احلارات،
وكان أشهرها على اإلطالق اثنتي عشرة حارة،
ف���كان منها م���ا يجاور احلرم ،ومنه���ا ما يبعد
قلي ًال ،وهذه احلارات هي :القشاش���ية ،وس���وق
الليل ،وش���عب علي ،وش���عب عامر ،واملعابدة،
وأجياد ،والش���بيكة ،والش���امية ،وحارة الباب،
وجرول ،والطندباوي وغيرها.
ومن كل حارة من هذه احلارات املكية كان يخرج
ركب إلى املدينة املنورة ال يقل عن ثالثني شخص ًا.
وكان ل���كل ركب ش���يخ ًا تختاره احلارة ،وش���يخ
الركب هو صاحب القرار األول بني أفراد الركب،

رك � � � � � � ��ب م � � � � ��ن ك � � � � ��ل ح � � � � ��ارة
م �ك �ي��ة ك� ��ان ي �خ ��رج إل� ��ى ال�م��دي�ن��ة
ال ي� � �ق � ��ل ع � � ��ن ث �ل��اث� � �ي � ��ن ش �خ �ص��ا
وهو الذي يأمر باالستعداد واالنطالق ،وهو الذي
يفصل بني األفراد ،ويأمر بالصالة في أوقاتها.
وإذا ل����م يكن للركب واعظ ،كان ش����يخ الركب
هو الذي يعظ ،وإذا ل����م يكن للركب إمام كان
ش����يخ الركب هو اإلمام ،كما أن ش����يخ الركب
هو الذي يختار أفضل الطرق وهو الذي يتخير
أيسر املسالك.
منطلق الركب

وكانت الركائب املكي���ة تنطلق إلى املدينة مرتني
ف���ي العام ـ كما ذكرنا ـ فكانت الرحلة الس���نوية
األول���ى للركب املكي تنطلق م���ع اليوم األول من
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ربيع األول ،وهو اليوم الذي بدأ فيه النبي صلى
الله عليه وس���لم ،هجرته من غار ثور جنوب مكة
املكرمة إلى املدينة املنورة ،وقد كان اختيار هذا
اليوم من أهل مكة املكرمة تأس���ي ًا بسيد البشر
وتيمن��� ًا به صل���ى الله عليه وس���لم ،أما الرحلة
الثاني���ة فغالب ًا ما تكون في الثامن أو الس���ابع
من شهر رجب.
وي���وم رحيل الركب من مك���ة كان دائم ًا ما يكون
يوم جمعة ،فبعد أن يصلي املس���افر اجلمعة في
احل���رم املكي ،وم���ن ثم يطوف بالكعب���ة مودع ًا،
ويودع األهل ويخرج م���ن داره حام ًال (اخلرج)،
وقد وضع فيه األكل اخلفي���ف مثل اللوز البجلي
والزبيب والش���ابورة ،يتجه م���ع رفقائه إلى حي
الشهداء ،وهو ما يعرف اليوم بحي الزاهر ،حيث
يحفهم من اس���تطاع من ذويهم للوداع ،ومن لم
يس���تطع جاء إليه املسافر لتوديعه ،وكم كان هذا
املشهد جمي ًال بالنسبة ألهل مكة.
وعند انطالق الركب إلى املدينة املنورة ،كان شيخ
الركب يقف ش���امخ ًا متقدم ًا الركب ،ويقف على
ميينه حام���ل الراية ،وعلى يس���اره يقف حادي
الركب أو املنش���د ،وكان لكل ركب ش���ارة متيزه
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عن غيره م���ن الركائب ،يطلق عليه���ا (البيرق)،
كما كانوا يتنافسون على تزويق الراية وجتميلها
وتطريزها باخليوط الفضية والذهبية ،فتكس���بها
ملعان ًا وبريق ًا.
أم���ا احلادي فإن���ه ينتظر أوامر ش���يخ الركب
باملس���ير ،فإذا أمر ،أش���رع احل���ادي صوته
باإلنش���اد ،فيمدح الرس���ول ،صل���ى الله عليه
وسلم ،ويدعو أفراد الركب إلى االلتزام باآلداب
النبوية ،ويحضهم على التقوى والعمل الصالح،
ويدع���و بالعودة الس���املة والف���وز باملغفرة ،ثم
ينطلق الركب بعد أن يقرأ دعاء السفر املأثور.
حمير ملونة

وكان الركب املكي يضم ما بني  15إلى  30شخص ًا،
ميتطون احلمير ذات األلوان ،والتي يقوم أصحابها
بتلوينها ،وفي زي يكاد يكون موحد ًا ،ويدخل الركب
من باب العنبرية ،على شكل صفوف ،في كل ّ
صف
أربعة أو خمس���ة م���ن الراكبني ،يهلل���ون ويكبرون
ويصل���ون على النبي صلى الله عليه وس���لم ،حتى
وصولهم إلى باب الس�ل�ام ،للسالم على املصطفى
صلى الله عليه وسلم ،فيقوم أحدهم بإنشاد املدائح
في النبي صلى الله عليه وس���لم ،وأهل بيته الكرام،

ويرددون جميع ًا:
عسى عسى يف كل عام نشاهد البدر التمام
نوقف على باب السالم كل سنة ويف كل عام
هورغرونيه والركب املكي

ويصف املستشرق س���نوك هورغرونيه في كتابه
صفحات من تاريخ مكة املكرمة في القرن الثالث
عش���ر الهجري (إن س���كان مكة عندما يقومون
بزي���ارة املدين���ة خالل ش���هر رجب ،يقس���مون
أنفس���هم إلى مجموعات تبع ًا إل���ى أحياء املدينة
(حاراتها) ،كل مجموعة لها رئيس يقال له ش���يخ
الرك���ب ،والترتيبات ملثل هذه الزيارة تس���تغرق
ً
طوي�ل�ا ،ويعد لها منذ وقت مبكر ،والذين ال
وقتًا
ميلكون اجلمال لهذه الرحلة يقومون باس���تئجار
بع���ض ال���دواب وخاص���ة احلمي���ر ..إن هؤالء
املس���افرين يلقون الكثير من املتاعب الش���ديدة
وكل منهم يحاول أن يس���بق اآلخرين ،سواء من
مك���ة إلى املدينة أو العك���س ،وأن من يتخلف أو
يتأخر يتعرض لسخرية اآلخرين.
أما في األحوال العادية احلراسة جيدة على الركب
في الطريق ،حيث أعداد املسافرين كبيرة وهؤالء
في الغالب من الرجال األش���داء الذين يتحملون

أف � � � � � ��راد ال � � ��رك� � ��ب ي �م �ت �ط ��ون
ال �ح �م �ي��ر ذات األل� � � � ��وان وي ��دخ �ل ��ون
ال � � � �م� � � ��دي � � � �ن� � � ��ة ف � � � � � ��ي زي م� � ��وح� � ��د
الذين يتحملون املش���اق وليس معهم إال األشياء
الضرورية ..وفي خالل أربعة أو خمسةxxxxx
أيام يقطع هؤالء ما تقطعه القافلة خالل عش���رة
أيام أو اثني عشر يوم ًا..
وفي املدينة يأتي أصدقاء هؤالء للس�ل�ام عليهم،
ويبقى الرك���ب في املدينة بضعة أيام ،حيث يقوم
أفراد الركب بالسالم على الرسول وزيارة بعض
األماكن هناك ،ثم يواصل هؤالء السفر إلى مكة،
حيث يستقبلون بالبهجة والسرور)..
وحس���ب ما أورده الباحث املكي األستاذ عبدالله
أبك���ر :أن املكي�ي�ن كان���وا يجتمع���ون في (حي
الش���هداء والعم���رة) ،وكان الرك���ب يبدأ حتركه
قبي���ل صالة العصر ،ويحفهم من اس���تطاع من
ذويهم للوداع ،ومن لم يس���تطع جاء إليه املسافر
لتوديعه ..وكانوا في البداية يس���تخدمون احلمير
اليمنية ،لكنه���ا كانت صغي���رة احلجم ،ضعيفة
البنية ،مح���دودة االس���تطاعة ،ثم اس���تبدلوها
باحلمير احلساوية..
وقد ب���دأ الركب بالع���وام ،لكن الظ���روف دعت
إلى مش���اركة بعض العلم���اء واملثقفني والوعاظ
واملنش���دين ،فتحول الركب إل���ى جمهرة ثقافية،
فحاجتهم إل���ى العلماء جاءت من دواعي الصالة
والوع���ظ وقراءة القرآن والص�ل�اة على امليت إذا
مات أحد في الطريق.
محطات على الطريق

وكان للرك���ب املكي محطات ف���ي طريقهم إلى
املدين���ة املنورة يقف���ون عندها لتن���اول الطعام
والش���راب والت���زود منها ،وكذل���ك يهتدون بها
كعالمات ،ويس���تريحون عندها ،وكذلك يريحون

ك � � � � � ��ان ل � � �ك� � ��ل رك � � � � � ��ب راي � � � ��ة
ت �م �ي��زه ع ��ن غ �ي��ره ي �ت �ن��اف �س��ون في
ت��زوي �ق �ه��ا وت �ج �م �ي �ل �ه��ا وت �ط��ري��زه��ا
ب� ��ال � �خ � �ي� ��وط ال � �ف � �ض � �ي ��ة وال ��ذه � �ب� �ي ��ة

ش� � � � � �ي � � � � ��خ ال � � � � ��رك � � � � ��ب
ص��اح��ب ال� �ق ��رار األول ..ي��أم��ر
ب � ��االس� � �ت� � �ع � ��داد واالن � � �ط �ل ��اق
وي � �ف � �ص ��ل ف � ��ي ال � �م � �ن� ��ازع ��ات
وي��أم��ر ب��ال�ص�لاة ف��ي أوقاتها

دوابه���م من مش���قة الس���فر حتى تق���وى على
مواصل���ة املس���ير ،وقد يبيتون ليل���ة في بعض
احملطات ..أما ترتيب هذه احملطات ،فكما يقول
الباحث املكي عبدالله أبكر فهي كما يلي :مكة ـ
الزاهر ـ الش���هداء ـ العمرة ـ التنعيم ـ الن ّوارية ـ
وادي فاطمة املعروف باجلموم ـ رمل محشوش
ومدس���وس ـ سبل اجلرخ ـ س���بل الباشا ـ بئر
الباش���ا ـ حراء عس���فان ـ ربع الثنية ـ الدف ـ
خشم الكنيثير ـ رمل تسمى :جبل املراير ـ رابغ
صعبر ـ حرش���ا ـ بئر امبيريك ـ رمال تس���مى:
الش���اقة ـ أم الب���رك ـ قويض���ى أو القضيم���ة

ـ احللق���ى ـ جب���ل عقنقل ـ جبل فهي���د ـ العرق
احلس���اني ـ ماء في جوف جبل احللضى ـ جبل
سطح الغاير ـ منهل زعفران ـ وادي رمي ـ مقعد
املطير ـ بئر ماش���ي ـ آبار علي ـ عروة ـ املدينة
املنورة فاملسجد النبوي الشريف.
وبع����د الزي����ارة والصالة في املس����جد النبوي
الش����ريف ،يتحرك الركب م����ن املدينة باجتاه
سيد الشهداء حمزة بن عبداملطلب والعريض،
وبع����د ثالث����ة أو أربع����ة أيام يب����دأ الركب في
العودة ،فيغادرون املدينة املنورة ،وينطبق هذا
الوصف على سائر الركائب األخرى التي تأتي
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عرض كتاب

“األدالء بالمدينة المنورة ..شرف المهنة وعراقة الخدمة”..

مؤلف جديد يرصد تاريخ المهنة
ويبرز أدوارها وتطوراتها

الكتاب :األدالء باملدينة املنورة ..شرف املهنة وعراقة اخلدمة
املؤلف :الدليل الدكتور يوسف بن أحمد حوالة
الناشر :نادي املدينة املنورة األدبي
النشر :الطبعة :األولى 1437هـ2016/م

المدينة المنورة :الرفادة
أص�در الدلي�ل والم�ؤرخ الدكتور يوس�ف بن أحم�د حوال�ة ،عضو هيئ�ة التدريس
بجامع�ة طيب�ة بالمدين�ة المن�ورة ،في ع�ام 1437ه�ـ كت�اب( :األدالء بالمدينة
المن�ورة ..ش�رف المهن�ة وعراقة الخدم�ة) ،عن ن�ادي المدين�ة المن�ورة األدبي،
وتقصى فيه تاريخ طائفة األدالء ،واس�تعرض فيه األط�وار التي مرت بها ،وذلك
بوصفه�ا طائف�ة من نس�يج المجتمع المديني ،أس�همت ـ وال ت�زال ـ في خدمة
قاصدي المسجد النبوي الشريف من الحجاج.

ك ّرس األدالء في الفترة التي تعود إلى الوراء
ألكث���ر من ثالثة ق���رون ،جهوده���م وأوقاتهم
خلدم���ة احلج���اج زوار املس���جد النب���وي،
ومارس���وا هذا العمل الش���ريف في كل تلك
الفترة بكل جد وإخالص وأمانة ،مستشعرين
أنهم ضيوفه���م ،حيث يقضي حجاج بيت الله
احلرام زوار املس���جد النبوي الشريف منهم
الفترة من منتصف العام الهجري القائم حتى
شهري محرم وصفر من العام الذي يليه ،بني
ظهران���ي األدالء وعموم أبناء البلدة الطاهرة:
(طيبة الطيب���ة) ،فيقفون على جوانب عدة من
سماحتهم ،وشذرات من طيبتهم ،مما تلهج به
ألسنتهم شكر ًا وحمد ًا ،ولتكون مهنة الداللة ـ
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وال تزال ـ وس���تظل إن شاء الله تعالى ،مهنة
منيعة جليلة شريفة.
إصدار متخصص

وتكريس��� ًا له���ذه اجلهود ،وإب���راز ًا لبعضها،
وضع الدلي���ل والباحث الدكتور يوس���ف بن
أحمد حوالة( ،رئيس مجلس إدارة املؤسس���ة
األهلية لألدالء باملدينة املنورة سابق ًا) بني أيدي
الق���راء إصدار ًا متخصص ًا ،يؤرخ لهذه املهنة
املنيعة الشريفة ،إصدار يتقصى تاريخ طائفة
األدالء بوصفه���ا طائف���ة من نس���يج املجتمع
املدين���ي ،أس���همت بقيامه���ا بخدمة قاصدي
املسجد النبوي الشريف من احلجاج والزوار،

وهو ش���رف ال يضاهيه شرف ،لتسهم بخدمة
تاريخ املدينة املنورة وحضاراتها ،إذ هي جزء
ال يتجزأ من هذا التاريخ وتلك احلضارة.
ويقول املؤلف في هذا اخلصوص“ :لقد تراءى
ل���ي احلاجة إل���ى إصدار متخص���ص ،يؤرخ
لهذه املهنة املنيعة الش���ريفة ،إصدار يتقصى
تاريخ طائفة األدالء بوصفها طائفة من نسيج
املجتمع املديني ،أس���همت م���ن خالل قيامها
بخدمة قاص���د املدينة املنورة م���ن احلجاج،
وهو شرف ال يضاهيه شرف ،أسهمت بخدمة
تاريخ املدينة املنورة وحضاراتها ،إذ هي جزء
ال يتجزأ م���ن هذا التاريخ وتل���ك احلضارة،
وك���م هو مص���در س���عادة ل���ي أن يضطلع

النادي األدبي الثقافي باملدينة املنورة بنش���ر
هذا اإلص���دار الذي تخيرت أن يكون عنوانه:
(األدالء باملدينة املنورة ،ش���رف املهنة وعراقة
اخلدمة) ،ضمن سلس���لته املباركة التي يوالي
إصدارها متصدي ًا ملوضوعات تتضمن املدينة
املن���ورة ،تاريخه���ا ،وجغرافيته���ا ،أعالمها،
ومعاملها ،أدبها وثقافتها ،ومجاالتها اخلدمية
واالجتماعية كافة”.
جاء هذا الس���فر الطيب ف���ي ( )229صفحة
من القطع املتوس���ط مقاس  24 × 17س���م،
ومن تقدمي الدليل األس���تاذ أس���عد بن حمزة
شيرة ،رئيس الهيئة االبتدائية لألدالء باملدينة
املنورة ،وحوى ( )3فصول ،وخامتة ،ومالحق،
ومصادر ومراجع.
تن���اول املؤلف في الفص���ل (األول) تنظيمات
وخصص (الثاني)
طائفة األدالء وقضاياهم،
ّ
للخدمات األساسية لألدالء واألدوار الرسمية
في ممارس���ة اخلدمة وأجورها املقررة ،فيما
تناول في (الثالث) احلديث عن عالقات األدالء
باجله���ات الرقابية وش���ركاء اخلدم���ة ،والتي
من بينها إم���ارة املدينة املنورة ،ووزارة احلج
والعمرة ،وغيرها من جه���ات حكومية وأهلية
ذات عالق���ة ،وضمت صفحات املالحق العديد
م���ن وثائق تقارير األدالء في العصور الثالثة:
(التركي ،والهاشمي ،والسعودي) ،ومجموعة
خاص���ة بنم���اذج لبع���ض الضواب���ط املهنية
والتنظيمية ل�ل�أدالء ،ومنها نظام هيئة األدالء
الصادر عام 1356هـ ،ومنوذج منح ش���هادة
معلم حزام ،وخبر موافقة املقام السامي على
تعيني رئي���س لهيئ���ة األدالء ،وأخرى تختص
ببعض قضايا األدالء في العصر الس���عودي،
حي���ث أبرز الباحث الدلي���ل حوالة ،وعبر عدد
واس���ع من املخطوطات والوثائق والشهادات،
جهود األدالء في خدمة احلجاج وزوار املسجد
النب���وي ألكثر من ( )3ق���رون ،باإلضافة إلى
مجموعة من الصور القدمية اخلاصة مبجموعة
من أفراد األدالء.
وأكد الباحث واملؤلف في مقدمة صفحات هذا
اإلصدار اجلديد ،أنه ال تذكر خدمات احلجيج
ضيوف الرحمن زوار املسجد النبوي الشريف،
إال ويذكر معها اخلدمات التي تقدمها اململكة
العربية الس���عودية على كاف���ة صعد اخلدمة
واالرتق���اء به���ا .وال تذكر اخلدم���ات املقدمة
للحج���اج ولزوار املس���جد النب���وي منهم ،إال
ويذكر معها املطوف مبكة املكرمة حيث احلج،
ويذكر معها الدليل (امل���زور) باملدينة املنورة،
حيث سنية زيارة املس���جد النبوي الشريف.

ويذكر معها ذلك الفضل العميم الذي س���اقه
املولى عز وجل للمطوفني واألدالء في تشرفهم
بخدمة احلاج والزائر وفق ًا للمس���ؤوليات التي
أناطتها بهم الدولة ،بجان���ب طائفتي الوكالء
بجدة والزمازمة مبكة املكرمة.
اجلهود التوثيقية

وحتدث املؤلف عن بع���ض اجلهود التي وثقت
مله���ن أرب���اب الطوائ���ف ،قائ ًال“ :إن���ه بإزاء
املط���وف مبكة املكرمة الدليل أو املزور باملدينة
املنورة ،حي���ث يجمع بينهم���ا خدمة احلجاج
وال���زوار منهم للمس���جد النبوي الش���ريف.
وإزاء مهنة الطوافة مبكة املكرمة ،مهنة الداللة
باملدينة املنورة .ونشأة مهنة الطوافة واألسباب
التي أوجبتها ،ومنها ضرورة وجود من يرشد
احلجاج الذين كانوا وم���ا زالوا في أكثريتهم
ممن ال يتحدث���ون اللغة العربية أو ما أوضحه
فيصل بن محمد عراقي ف���ي كتابه( :الطوافة
واملطوفني) م���ن أنها (أي مهنة الطوافة جاءت
وليدة احلاجة ووليدة الظروف وطبائع األحداث
الت���ي فرضتها فرض��� ًا ،وأوجدته���ا إيجاد ًا،
خاص���ة أن حياة احلجاج بالرحاب املقدس���ة
حتتاج إلى من يرش���دهم ويوجههم ويس���هر
على راحتهم) ،ونشأة مهنة الطوافة ،رصدتها
العديد م���ن اإلصدارات الت���ي غلب على ظن
أصحابها أنها ظهرت في العصر اململوكي أو
عصر املماليك الشاركس���ة حتديد ًا ،وبصورة
أدق عهد الس���لطان األشرف قايتباى (-872
901ه���ـ) الذي قدم حاج ًا عام 884هـ وألنه ال

يتح���دث العربية قام قاضي مكة املكرمة وقتها
إبراهيم بن ظهيرة مبرافقته في صحن املطاف
وتلقينه ومن معه من حاشيته األدعية املناسبة.
وكما غلب على ظن أولئ���ك الباحثني أن مهنة
الدالل���ة ظهرت ف���ي وقت متق���ارب مع مهنة
الطوافة لتسد كما س���لف القول حاجة ماسة
للوافدي���ن من كافة إنحاء املعم���ورة إلى بالد
احلرمني وحتدي���د ًا املدينة املنورة فيما يعينهم
على قض���اء حوائجه���م بها ويرش���دهم إلى
مواطن الزيارة الشرعية فيها.
وميضي املؤلف الدليل الدكتور يوس���ف حوالة
في س���رد تاريخ هذه املهنة“ :وكما أ ّرخ عدد
من اإلص���دارات ملهن���ة الطواف���ة ،فقد أرخ
ملهنة الداللة كذل���ك عدد من اإلصدارات ،وإن
كانت بدرجة أق���ل ،وإذا كانت مهنتا الطوافة
والدالل���ة قد ظهرتا ف���ي العص���ر اململوكي،
فإن املهنتني ش���هدتا في العص���ور التاريخية
املتعاقبة :العثماني ،الهاش���مي ،الس���عودي،
العدي���د م���ن التنظيمات التي م���رت مبراحل
س���يتم احلديث عنه���ا الحق ًا ،ومنه���ا مرحلة
ظهور التقارير ،التي تبيح أو تخول لش���خص
ما مباشرة خدمة احلجاج ،وبالتالي الزائرين
منهم للمس���جد النبوي الش���ريف ،لبلد ما أو
جنس���ية ما مبوجب إنعامات م���ن أمراء مكة
املكرم���ة ومش���ايخ احلرم النبوي الش���ريف،
وهذه اإلنعامات س���لكتهم في سلك املطوفني
واألدالء ،وهذا ما عرف���ه العصران العثماني
والهاشمي ،أما العصر السعودي ،فقد عرف
في األغلب توجي���ه التقارير إلى بعض الناس
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أطوار املهن

في مكة واملدينة إثر وفاة صاحب تقرير وليس
ً
منح�ل�ا بوفاته ويتم
ل���ه وارث ،فيع���د تقريره
بالتال���ي توجيه تقريره ألحده���م بعد أن يقدم
التماس��� ًا بذلك لولي األمر ،ويسمى في نظام
هيئ���ة اإلدالء بـ :التمس���ك ،ونقول في األغلب
ألنه حدث أن منحت تقارير في عهد املؤس���س
امللك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ،ملدن
أو أقالي���م لم متنح من قِ ب���ل أحد ما ،فيصدر
األنعام لطالب ذلك من لدن امللك عبدالعزيز”.
وع���ن نش���أتها يضيف بقوله“ :نش���أت مهنة
الداللة كما سلف القول منذ سنوات طويلة عن
حاجة ماسة للوافدين من كافة أنحاء املعمورة
إلى م���ن يق���وم بتبصيرهم وإرش���ادهم إلى
املسجد النبوي الشريف ومساعدتهم في كافة
أمورهم احلياتية مدة مكوثهم باملدينة املنورة،
وتص���دى لهذه اخلدمة اجلليلة أس���ر من أهل
املدينة املنورة متتعت بالسمعة احلسنة واخللق
الرفي���ع واملعرفة بلغات هؤالء الزوار ،ثم قننت
ه���ذه العالقة من قب���ل الس���لطات احلكومية
املتعاقب���ة قبل العصر الس���عودي بتخصيص
مدن ودول ومقاطعات لتلك األسر التي منحت
تقارير تنيط بها خدمة جنس���ية أو جنس���يات
معينة من احلجاج”.
وزاد في هذا اجلانب التوثيقي لتاريخ املهنة:
(م���ر بن���ا القول إن���ه يظن أن مهن���ة الداللة
باملدينة املنورة نش���أت في وقت متزامن مع
نش���أة مهنة الطوافة مبكة املكرمة ،وبالتالي
فليس مستغرب ًا أن تتشابه األطوار التاريخية
التي مرتا بها ،هذا ش���يء والشيء اآلخر أن
االهتمام بالطوافة ـ نش���أة وقيم��� ًا وأهداف ًا
وتطور ًا ـ كان بال ش���ك ه���و الغالب لدى جل
املراجع التي تتبع���ت الطوافة واملطوفني ،ثم
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تأتي بقية الطوائ���ف الحق ًا :األدالء ـ الوكالء
ـ الزمازمة ،وهذا شيء طبيعي بداهة ولذلك،
فإن أي دور أو طور تاريخي تعرفه الطوافة،
ينسحب على بقية الطوائف األخرى وبالذات
األدالء ،ول���ذا فإن كل ما يقال عن الطوافة أو
األطوار التي عرفتها منذ ظهورها حتى قيام
املؤسس���ات األهلية ألرباب الطوائف ،حيث
حل العمل اجلماعي املؤسساتي محل العمل
الفردي ،ينسحب على هذه الطوائف ،وبدخول
األراضي املقدسة حتت احلكم السعودي في
عام 1343هـ أبق���ت احلكومة احلال على ما
كان علي���ه من التقارير ،وأقر امللك عبدالعزيز
يرحم���ه الله مهن أرباب الطوائف وأعلن ذلك
في أول بالغ نش���ر في جريدة أم القرى عام
1343هـ ونصه“ :كل ما كان من العلماء في
هذه الدي���ار أو موظفي احلرم الش���ريف أو
(املطوفني) ذا راتب معني فهو له على ما كان
عليه من قبل إن لم نزده فال ننقصه شيئ ًا ،إال
رج ًال أقام الناس عليه احلجة أنه ال يصلح ملا
ه���و قائم عليه ،فذلك ممنوع مما كان له قبل،
وكل من كان له حق ثابت في مال املس���لمني
أعطيناه حقه ولم ننقصه شيئ ًا”).
وق����د م����رت مه����ن أرب����اب الطوائف في
العصور املتعاقبة في احلجاز بعدة أطوار
رصدتها املراجع التي أرخت ملهن أرباب
الطوائ����ف :املطوف��ي�ن ـ األدالء ـ الوكالء ـ
الزمازم����ة .ومن أبرز من رصد ذلك أحمد
الس����باعي ،وحسن قزاز ،وسعد بن عودة
الردادي ،وعبدالله بوقس ،وعلي أبوالعال،
وفهد بن مرزوق اللحياني ،وفؤاد عنقاوي،
وفيصل محمد عراقي ،ومحمد عمر رفيع،
ومحمود سفر.

وأضاف الكاتب“ :أحمد الس���باعي ،عدا عن
أن���ه أول من تتبع ش���أن الطواف���ة واملطوفني
ف���ي كتابه ،تاريخ مكة املكرمة ،وعدا عن كونه
هو نفس���ه مطوف ًا عايش املهنة ومارسها ،فقد
كتب مقا ًال في مجلة احلج ،كما أشار إلى ذلك
فيصل عراقي ف���ي كتابه ،الطوافة واملطوفني،
أرج���ع ـ أي أحمد الس���باعي ـ األطوار التي
م���رت بها مهن���ة الطوافة إلى أربع���ة أطوار،
هي الطور األول :طور عهد مرش���دي املسجد
احلرام ،الطور الثاني :جيل أصحاب التقارير،
الط���ور الثالث :ط���ور عهد التكام���ل ،الطور
الرابع واألخير :طور تكاثر املطوفني .أما فؤاد
عنقاوي وتابعه في ذلك محمود محمد س���فر،
فق���د جاءت األطوار التاريخي���ة ملهنة الطوافة
عندهما وينس���حب ذلك كما أسلفنا على بقية
الطوائف واألدالء منهم في ( )8أطوار ،ننقلها
عنهما بتصرف ،وهي:
الطور األول :مرحلة الروحانية املطلقة ،وكان
املط���وف وكذا الدلي���ل فيها مرش���د ًا روحي ًا
وعامل ًا ديني ًا يستفتيه احلجاج في كل شؤونهم
ويرش���دهم إلى أمور دينهم ،وكان أغلبهم من
العلم���اء والفقهاء ،ومم���ن تربطهم روابط مع
احلجاج ،ومتي���ز بها الفترة م���ا قبل العصر
التركي ،ثم العصر التركي.
الط���ور الثان���ي :مرحل���ة التخصيص :أي
تخصي���ص قطر ما أو جنس���ية ما للمطوف
مبك���ة املكرم���ة والدلي���ل باملدين���ة املنورة،
وتتسم بقوة العالقة التي كانت تربط احلاج
باملطوف والدلي���ل واتصفت بالصفة الدينية
والصفة الدنيوية مع��� ًا ،فهو الواعظ الديني
وه���و الدليل الذي يس���اعد احلاج في أمور
دين���ه ويعينه في ش���ؤونه .ومتيزت بها فترة
العصر التركي فالهاشمي.
الطور الثالث :مرحلة االنتش����ار في ظل العصر
السعودي من عام 1350هـ ،حيث أصبح للمهنة
نقباء ونظام خاص بها وفي عام 1367هـ صدر
األمر الس����امي باملوافقة على نظ����ام املطوفني
العام والذي يتضمن العديد من املفاهيم املتعلقة
بالطواف����ة واملط����وف ومنه����ا (إطالق مس����مى
املعلمانية على املطوفني ،تقس����يم املطوفني على
ع����دة فئات ،التعريف باملعل����م ،اعتماد التقارير
الصادرة حتى عام 1310ه����ـ وإلغاء ما صدر
بعده����ا من قبل األش����راف ملا ط����رأ عليها من
عبث وتزوير ...الخ ،كما صدر في هذه املرحلة
األمر السامي الكرمي رقم  145/1/54وتاريخ
1356/12/25ه����ـ باملوافقة عل����ى نظام هيئة

األدالء في املدينة املنورة.
الطور الرابع :طور إلغاء التقارير واستبدالها
بحرية الس���ؤال في عام 1385هـ .أدى فرض
مطوف معني أو دليل معني على حجاج معينني
نتيج���ة حصوله على تقرير ف���ي بلد معني إلى
س���لبيات عديدة ترت���ب عليها ع���دم حصول
احلجاج عل���ى اخلدمات املس���تحقة لهم على
الوجه املطلوب ،فص���در في عهد امللك فيصل
يرحمه الله ،مرسوم ملكي برقم م 12 /وتاريخ
1385/5/9هـ بإلغ���اء التقارير ومنح احلاج
حرية اختيار مطوفه أو دليله.
الطور اخلامس :طور تدخل العنصر األجنبي
(السمس���رة) وأطل���ق عليها مرحل���ة الطريق
احملف���وف باملخاط���ر أو طري���ق الهاوية التي
مشى إليها أكثر املطوفني وبعض األدالء بغية
زيادة عدد احلجاج الذين يسألون عن مطوف
أو دلي���ل حتى ولو دفع في ش���راء احلاج عن
طريق السمس���رة مبلغ ًا يس���اوي ما يتحصل
عليه من املصلحة مكتفي ًا بالس���معة واملصالح
األخرى التي يجد إليها سبي ًال.
الط���ور اخلامس :طور حرية الس���ؤال ،حيث
أصب���ح املطوف والدليل غي���ر مقيدين بجنس
وليس���ت هناك قيود حتد من نش���اط توسيع
قاعدة الس���ؤال عنهما بحر ًا وب���ر ًا وجو ًا من
عرب وعجم وهنود وجاوة وأتراك وأفارقة بأي
وسيلة كانت.
الطوار السابع :طور إلغاء السؤال وفرض
نظ����ام التوزي����ع وهو الطور الذي س����عى
إل����ى معاجلة األمور ووض����ع حد لعمليات
السمس����رة ودفع املطوف��ي�ن واألدالء إلى
التركيز على اخلدمات املناطة بهم ،وفكرة
التوزي����ع ترتكز على مب����دأ املقايضة وذلك
بتحديد ع����دد ثابت من احلجاج في مقابل
تطوير اخلدمة ملا فيه مصلحة املطوفني ،إال
أن����ه نتج عن ذلك ثغرات واس����عة وفجوات
كبي����رة مثل توزي����ع العائل����ة الواحدة من
احلجاج عل����ى أكثر من مط����وف أو دليل
وتدخ����ل بع����ض السماس����رة واس����تغالل
احلج����اج بتحويلهم إل����ى مطوفني أو أدالء
مقابل مبالغ مالي����ة وغير ذلك من الثغرات
التي تطلبت إيجاد حل سريع من الدولة.
الط���ور الثام���ن :ط���ور نهاية املط���اف وعام
االس���تقرار (1389ه���ـ) حي���ث ص���در قرار
صاحب الس���مو امللكي نائ���ب رئيس الوزراء
باملوافق���ة عل���ى احملضر املعتمد م���ن وزارة
الداخلي���ة ووزارة احل���ج وس���مو أمير منطقة
مك���ة املكرمة املبنى على محضر معد من عدد

من املس���ؤولني بوزارة احلج واملطوفني والذي
يتضمن ما يلي:
• املواءمة بني نظامي السؤال والتوزيع بحيث
يعط���ى املط���وف أو الدلي���ل احلج���اج الذين
يسألون عنه ،ولكن في حدود متوسط األعداد
املعتمدة له في الس���نوات السابقة ،وفي نفس
املجموع���ة املخص���ص فيها وحس���ب برامج
التوزيع املعتمدة.
• إلغاء إلزامية السكن وعدم ربط احلاج بأجرة
الس���كن التي كان يدفعها مقدم ًا في السفارة
السعودية في بلده وترك احلرية له.
• تثبي���ت املط���وف والدليل على متوس���طهما
بحي���ث إذا زاد العدد املوزع عليهما أو نقص
عن العدد احملدد له كمتوس���ط ال يعني زيادة
وال ينقص عدد ًا.
وملا أخذت أعداد احلجاج في تزايد مس���تمر
أرت���ات الدولة ض���رورة تطوير ه���ذه املهنة،
فصدر املرس���وم امللكي رق���م م 13/وتاريخ
1398/3/4ه���ـ الذي تضم���ن وضع تنظيم
متطور يحقق رفع مستوى هذه املهنة وأسندت
إل���ى وزارة احل���ج واألوقاف (آن���ذاك) مهمة
وض���ع اللوائح التنظيمية الت���ي يتم مبوجبها
حتويل العم���ل الفردي في خدمة احلجاج إلى
العمل اجلماعي في ش���كل مؤسس���ات ينتظم
فيها عق���د أرباب الطوائف ،ثم تال املرس���وم
هذا األمر الس���امي رق���م /4ص،13162/
وتاريخ 1399/6/13هـ باملوافقة على إنشاء
مؤسسات أرباب الطوائف ،صدر بعدة قرارات
وزارية بإنشاء مؤسسات أرباب الطوائف في
مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة.
والرحالة
املصطلحات
ّ

وأورد الكاتب بع���ض املصطلحات التاريخية
ف���ي أدبيات ه���ذه املهن���ة ،ومنه���ا( :الدليل،
وامل���زور ،والتقري���ر ،والتمس���ك ،والوكي���ل،
واملعلم ،والصبي ،واملالزم) ،وأش���ار إلى أن
هذه املصطلحات ش���اعت ف���ي أدبيات املهنة،
(مهنة الداللة) ،وحوتها سجالت الطائفة ،وكذا
جاءت اإلش���ارة إليها في املخاطبات الرسمية
ف���ي العصور التاريخي���ة املتعاقب���ة ،التركية
والهاشمية والس���عودية ،منذ أن أخذت مهنة
األدالء تظهر إلى حيز الوجود.
وفي هذا املؤلف التوثيقي أكد الدليل الدكتور
يوس���ف حوالة ،أن كتب الرحالت لم تخل من
اإلشارة إلى (األدالء) حتت مسمى( :املزورون)
وتبيني طبيع���ة مهنتهم ،وعرض في كتابه هذا
للرحالة التركي أوليا جلبي الذي أشار لألدالء

في رحلت���ه للحج عام 1082ه���ـ ويطلق على
واحدهم لفظ مرش���د ،وهي إش���ارة إلى مهنة
الداللة والتي عرفت في القرن احلادي عش���ر
الهجري .وق���ال إن كتاب م���رآة احلرمني أو
الرحالت احلجازية واحلج ومش���اعره الدينية
إلبراهيم رفعت باش���ا ،لم يخ���ل من ذكرهم،
وأيض ًا كتاب( :الرحل���ة احلجازية لولي النعم
احل���اج عباس حلمي باش���ا الثان���ي خديوي
مص���ر) ،ملؤلفه محمد البتنوني .وأش���ار إلى
أن األدالء ق���د حظوا بذك���ر وتقدير عال ،من
قبل األمير ش���كيب أرس�ل�ان الذي قدم بالد
احلرم�ي�ن حاج ًا ف���ي العام الهج���ري 1347
ودون مش���اهداته وانطباعاته في مؤلف أطلق
عليه اسم( :االرتس���امات اللطاف في خاطر
احلج إلى أقدس مطاف) .وأشار إلى أن ذكر
املزور قد ورد في رحلة الفرنسي ليون روش،
عندما زار املدينة املنورة عام 1257هـ املوافق
لعام 1841م ،ووص���ف كيف انتظرهم املزور
وكان دليلهم الذي شرح لهم املعالم التاريخية
والدينية احمليطة باملسجد.
والدلي���ل الدكتور يوس���ف حوالة ،أكادميي،
وباحث ،وصاحب س���جل حافل باإلجنازات
العلم ِّي���ة في املج���ال األكادمي���ي والبحثي،
وذلك من خالل عمله أستاذ مشارك للتاريخ
اإلس�ل�امي بقس���م العلوم االجتماعية بكلية
التربية بجامعة طيب���ة .كما أنه دليل عريق،
ول���ه مس���يرة مش��� ِّرفة في خدم���ة ضيوف
الرحمن ز ّوار املسجد النبوي الشريف ،وقد
بدأت رحلته في ميادين خدمة زوار املسجد
النبوي الشريف منذ فترة العمل (الفردي)،
عاصر خاللها قيام املؤسسة األهلية لألدالء،
وذلك من خالل عضويته في مجلس إدارتها
األول الذي تش��� ّكل عند نش���أتها في العام
1405هـ ،ليستمر عضو ًا مل ّدة خمس سنوات
وحتى ع���ام 1409ه���ـ ،ليعود ف���ي الدورة
الرابع���ة ملجلس إدارة املؤسس���ة في العام
1415هـ ،ليترأس مجلس إدارة املؤسس���ة
ف���ي العام 1427هـ ،لث�ل�اث دورات متتالية
ه���ي( :السادس���ة ،والس���ابعة ،والثامنة)،
وحتى ال���دورة االنتخابية الرابعة النتخابات
مؤسس���ات أرب���اب الطوائ���ف التي جرت
في ش���هر ربي���ع اآلخر من ع���ام 1436هـ،
ل ُيس���لِّم الراية بع���د أن أمضى نصف عمره
في اخلدمة الفردية ،ث���م النصف اآلخر في
اخلدمة اجلماعية املؤسس���اتية ،والتي سعى
خاللها جاهد ًا لالرتقاء بخدمة احلاج الكرمي
زائر مسجد املصطفى صلى الله عليه وسلم.
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معالم

اكتسب شهرة خاصة

جبل “دفان” ..معلم تاريخي بمكة المكرمة
مكة المكرمة :الرفادة
واد من أودية تخوم جبال “السراة” ،وتحفها الجبال من كل جانب ،وتشتهر
تقع مكة المكرمة في غرب شبه الجزيرة العربية ،وفي ٍ
هذه البقعة المقدسة بكثرة جبالها ،التي لها مسميات تُعرف بها ..فهي إما تُنسب إلى أشخاص عاشوا عليها ،أو لوقوع حوادث
إسالمية وتاريخية فيها ،ومن هذه الجبال ،جبل يُطلق عليه جبل “النور” ،وآخر “أبولهب” ،وثالث جبل “ثور”“ ،وقيقعان وأبو قبيس”،
وغيرها كثير من الجبال المعروفة والمشهورة في مكة المكرمة والقرى التابعة لها .وتتصف العاصمة المقدسة بأنها منطقة
جبلية ،وتُع ُّد طبيعتها من أصعب التكوينات الجيولوجية ،فأغلب صخورها بركانية وترتفع عن سطح البحر إلى أكثر من  300متر،
ويحدها وادي إبراهيم المنحصر بين سلسلتي جبال جهة الشرق والغرب والجنوب ،فالسلسلة الشمالية من الجبال تتألف من جبل
الفلق وجبل قعيقعان ،والسلسلة الجنوبية تتألف من جبل أبي حديدة غرب ًا ،وجبل كدي باتجاه الجنوب الشرقي ،وجبل أبي قبيس
في الجنوب الشرقي ،وبعده جبل خندمة ..ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية على طريق جدة الطائف وادي ضيم.
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معلم تاريخي

ي � � � � �ت� � � � ��اخ� � � � ��م ح � � � � � � ��ارة
“ال� �س� �ل� �ي� �م ��ان� �ي ��ة” وم� �ق ��اب ��ر
“ال � � �م � � �ع �ل��اة” م � ��ن ال � �ش ��رق
وي�ت�ص��ل ب�ج�ب��ال م�ط�ل��ة على
“ج � � � ��رول” و”دح � �ل� ��ة ح ��رب”

ملكة املكرمة ثالثة مداخل رئيس���ة ،هي "املعالة"
والتي تعرف باسم احلجون واملسفلة والشبيكة،
و"املعالة" هي كل ما ارتفع عن مس���توى أرض
املس���جد احلرام ،و"املس���فلة" ه���ي كل ما كان
أس���فله .وبأمر م���ن الله س���بحانه وتعالى رفع
به���ا إبراهيم قواع���د البيت (الكعب���ة) مع ابنه
إس���ماعيل ،بعدما أمره الله عز وجل بذبح ابنه
الوحي���د إس���ماعيل عليهما الصالة والس�ل�ام،
وفداه بعد طاعته بكبش عظيم.
ومن هذه اجلبال الكثيرة والش���هيرة التي تذخر
بها العاصمة املقدسة ،جبل "دفان" ،ويعتبر أحد
جبالها املشهورة ،والذي يحده من األعلى جنوب ًا
جبل "املداف���ع" ،ويطل على حارة "املدابغية" من
الناحي���ة الش���مالية ،وعلى حارة "الس���ليمانية"
ومقابر "املعالة" من الناحية الش���رقية ،ويتصل
بجب���ال مطل���ة على "ج���رول" و"دحل���ة حرب"،
فمن الش���رق جبل "العب���ادي" ،ومن الغرب حي
"احلجون" ،ال���ذي يعتبر مدخله الطريق الرئيس
املؤدي إلى جبل "دفان" ،وأما املدخل اآلخر فيقع
بالقرب من أنفاق "السليمانية" ،وهناك طريق من
الناحية اجلنوبية متصل بجبل املدافع قادم ًا من
"دحلة حرب" بحي "جرول".
ويعتب���ر جبل "دفان" جزء ًا م���ن جبل "قعيقعان"
الذي يعتبر أكبر جبال أم القرى ،والذي يش���مل
عدة جبال ،منها جبل "العبادي" ،وجبل "هندي"،
وجبل "املدافع" ،وغيره���ا من اجلبال املجاورة،
حيث يحده من اجلن���وب جبل "املدافع" أو جبل
"العبادي" ،ويقع في ذيل هذا اجلبل" :قعيقعان"
من الناحية الشمالية.

وقد ورد أن س���بب تس���مية ه���ذا اجلبل بجبل
"دفان" ،أنه كان يضم عدد ًا من املدافن القدمية،
وأن سكان اجلبال واحلارات املجاورة كانوا في
الس���ابق يدفنون موتاهم في هذا اجلبل ،ورمبا
سمي بذلك لوقوع مقبرة "املعالة" في سفحه من
اجلهة الشرقية.
ومدخ���ل هذا اجلب���ل الرئيس الذي يس���لكه
األهالي عبارة عن (س�ل�الم خرسانية) يصعد
منها الس���كان إلى منازله���م والعكس ،ورغم
ترميمه���ا ،فقد تعرضت لالنهي���ار عدة مرات
نتيج���ة ألعم���ال احلفريات الت���ي جتري في
األرض املج���اورة له���ا ،مما س���بب لألهالي
أضرار ًا كثيرة وأدى إلى تخوفهم وخاصة عند
اس���تخدامهم لهذا الطريق لي ًال ،كما أصبحوا
يضعون أيديهم على قلوبهم عند مرورهم منه
خوف��� ًا على أنفس���هم وأطفالهم م���ن عمليات
االنزالق واإلصابات التي قد تلحق بهم.
ويتاخم هذا اجلبل التاريخ���ي حارة "احلجون"
الت���ي حتتضن ح���ي "املدابغية" ال���ذي يعد من
أق���دم األحي���اء ،ويضم أكثر م���ن ( )50مدبغة
يع���ود تاريخها ألكثر م���ن ( )300عام ،ويعتبر
املغاربة ممن قدموا ملكة املكرمة هم من أش���هر
م���ن اش���تغلوا به���ذه الصناع���ة ،إذ كان لكل
صاحب مدبغ���ة منزل بج���واره ،وكانت اجللود
جتلب من مس���الخ مكة املكرمة ،ثم تدبغ بقشر
الرمان وأش���جار الش���بث والعرعر التي جتلب
من جبال الهدا بالطائف ،ويعتبر مس���جد "أبي
ترابة" الذي بني قبل  200عام ،أحد أهم معالم
ه���ذا احلي الباقية الذي يتميز بانتش���ار روائح
أشجار العرعر والشبث مع روائح اجللود ،وذلك

العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ

71

بوصفه احلي الذي بني على هذه الصنعة املكية
الت���ي اندثرت ولم يعد لها أثر ًا ،في مدينة عرفت
بالتقاء الصناعات والثقاف���ات كونها مظلة لقاء
لكثير من اجلاليات اإلسالمية.
ويعتب���ر ه���ذا اجلب���ل ـ وحتى وق���ت قريب ـ من
املناطق اجلبلية اآلهلة بالس���كان ـ وبالتحديد في
جزئه الواقع من جهة "احلجون" ـ وقد س���كنه في
الس���ابق من كانوا يعملون ف���ي مقابر "املعالة"
والذي���ن يطلق عليهم "القبورية" ،كما س���كنه من
ناحية "احلجون" ،فضيلة الشيخ عبدالفتاح راوه
يرحمه الله ،املدرس باملسجد احلرام ،وضم منزله
مكتبته النفيسة التي كانت مقصد ًا لطالب العلم.
كما اش���تهر اجلبل بوعورة طرقه ،وخاصة طريق
الس���يارات م���ن جهة ش���ارع "زبي���دة" ،والذي
مت متهي���ده بني املن���ازل املتناث���رة ،وفي الطريق
مرتفع���ات كأداء ،وف���ي النزول تك���ون منزلقات
خطيرة ،ويتجشم سكانه املعاناة في الوصول إليه
وفي إيصال احتياجاته���م الضرورية إلى أعاله،
وقد اعتل���ى هذا اجلبل خزان م���اء ضخم صمم
إليصال املاء لساكنيه ولألحياء املجاورة كذلك.

م���رة منذ أكث���ر م���ن ( )7عق���ود ـ يظهر حي
"احلج���ون" التاريخي بوجه جديد ،وذلك بعد أن
ن���زع قناعه القدمي ليتحول إل���ى مركزية جديدة
تالمس ساحات احلرم املكي الشريف ،بانطالق
العم���ل في ع���ام 1432هـ إلزالة م���ا مجموعه
( )350عق���ار ًا ،صدرت األوامر الس���امية بنزع
ملكيتها لصالح فتح نفق مهم يربط احلرم بأحد
أهم أحياء املعتمرين واحلجاج الس���كنية ،وهذا
النفق مخصص للمش���اة املتجهني للحرم املكي،
وصمم لربط الس���احات الش���مالية للحرم املكي
بأحي���اء احلج���ون ،والعتيبية ،وحلق���ة البياري،

يعتبر
جبل “دفان” جزء ًا
من جبل “قعيقعان”
الذي يعتبر أكبر جبال أم
القرى ويشمل
عدة جبال أخرى

جبال شهيرة

التوسعة العمرانية

وقد دخل هذا اجلبل ضمن اهتمامات املسؤولني
بهدف تطوير ه���ذه املنطقة ،وأصبح من اجلبال
التي س���تتم إزالتها بسبب التوس���عة العمرانية
ف���ي مكة املكرمة ،ويجري حالي��� ًا إزالته بصورة
تدريجي���ة بدء ًا من باطنه عبر األنفاق ،ثم تهذيب
سفحه وإزالته ،ليتناسب مع موقعه اإلستراتيجي
وقربه من املس���جد احل���رام ،وليتفرق عدد كبير
من س���كانه القدماء إلى العديد من املخططات
الس���كنية احلديث���ة واملطورة ،حي���ث إنه ـ ألول
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في حلته اجلديدة ،باتت حديث سكانه بعد إزالة
نسبة كبيرة من املنازل املهجورة والقدمية.
وتؤكد املشروعات التطويرية الكبرى التي جتري
على أرض الواقع ،حرص القيادة الرشيدة أيدها
الله ،على تنمية العاصمة املقدسة وإعمارها ،وهي
التي منحت مش���روعات مكة املكرمة واملش���اعر
املقدسة األولوية القصوى ،وبذلت لتطويرها بكل
سخاء ،للتسهيل على ضيوف الرحمن وقاصدي
البي���ت العتي���ق ،ومتكينهم م���ن أداء عباداتهم
ومناس���كهم بكل يسر وس���كينة ،لتشهد البقاع
الطاهرة تطورات ملحوظة ،حيث يصعب احلديث
عما أولت���ه قيادة هذه البالد املباركة أيدها الله،
من خدمات لبيت الله احلرام منذ تأس���يس هذا
الكيان الشامخ (اململكة العربية السعودية) على
عهد املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
س���عود طيب الله ثراه ،حيث انطلقت التوسعات
وفق أحدث التقنيات املعمارية والهندس���ية التي
تتوافق مع موروثه���ا املعماري القدمي وطبيعتها
اخلاصة ،ومنها بالطبع منطقة جبل "دفان".

بطول يت���راوح ما بني  1500إل���ى  1700متر
يربطهم���ا نفق للطوارئ ،مع بناء محطة خدمات
ضخمة تضم مواقف للس���يارات ومراكز لإلدارة
بطرق حديثة ومتطورة ،ولتنفيذ هذا املش���روع،
حتركت أكث���ر من ( )200آلي���ة لهدم الصخور
ونق���ل مخلفات األنق���اض على طول الش���ارع
الرئي���س ،وبعمق يصل إلى أعل���ى جبل "دفان"
بطول ( )300متر ،إذ إن مشهد احلي التاريخي

جدي���ر بالذكر أن أم القرى تذخ���ر بالعديد من
اجلبال التي اكتس���بت ش���هرة كبي���رة على مر
الزم���ان ،ومنها جبل "النور" الذي يقع ش���مال
شرق املسجد احلرام ،ويطل على طريق "العدل"،
وسمي بهذا االسم لظهور أنوار النبوة فيه ،حيث
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه
ليعبد الله قبل البعثة في غار "حراء" .وجبل "ثور"،
ويقع جنوب مكة املكرمة ،وهو اجلبل الذي اختبأ
في غاره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي
بكر الصديق رضي الله عنه ،بعيد ًا عن املشركني

أثن���اء الهجرة إلى املدين���ة املنورة .وأيض ًا جبل
"حراء" الذي يقع في الشمال الشرقي ،وفيه أول
ما نزل من القرآن الكرمي ،قوله سبحانه وتعالى:
{اقرأ باس���م ربك الذي خلق} ،وهو اجلبل الذي
كان يتعب���د رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم
في غاره ،ويس���مى أيض ًا بجبل "النور" .وجبال:
"الصفا وامل���روة" ،وهما جبالن صغيران يقعان
في املسجد احلرام ،وبينهما يتم "السعي" الذي
هو ركن أساس من أركان احلج والعمرة .وجبل
"ثبير" ،وهو اجلبل الذي ُأهبط عليه كبش الفداء
إلسماعيل عليه السالم ،ويقع على يسار الذاهب
من مكة املكرمة إلى مش���عر "منى" ،ويقابل جبل
"ح���راء" ،وميتد منه إلى أن يصل أواخر "منى".
وجبل "أبي قبيس" ،ويطل على الكعبة من اجلهة
الش���رقية ،و ُيع���رف بأنه أول جب���ل وضع على
األرض ،لقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله
عليه وس���لم قال" :أول بقعة وضعت من األرض
موضع البيت ثم مدت منه األرض ،وإن أول جبل
وضعه الله تعالى عل���ى وجه األرض أبوقبيس،
ث���م مدت منه اجلب���ال .وكذلك جب���ل "قيقعان"،

اش � � � �ت � � � �ه� � � ��ر ب� � � � ��وع� � � � ��ورة
ط ��رق ��ه وس �ك �ن��ه ف ��ي ال �س��اب��ق
م � � ��ن ك � � ��ان � � ��وا ي � �ع � �م � �ل� ��ون ف��ي
م� �ق ��اب ��ر “ال � �م � �ع�ل��اة” وال ��ذي ��ن
ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��م “ال �ق �ب ��وري ��ة”

الذي سمي بهذا االس���م لتقعقع السالح به في
ح���رب جرهم مع قطورا وهم���ا يومئذ أهل مكة
املكرمة ،ويس���مى أيض���ا بجبل "ق���رن" .جبل
"عمر" بالقرب من املسجد احلرام ،الذي بوشرت
أعمال الهدم في مس���اكنه عقب تأسيس شركة
جبل "عمر" املس���اهمة في عام 1416هـ ،لتتولى
تنفيذ مش���روع" :جبل ُعمر" ،الذي يعد أحد أهم
مش���روعات التطوير العقاري املتكاملة ،ويهدف
لزيادة الطاقة االس���تيعابية ل���زوار مكة املكرمة
من احلجاج واملعتمري���ن .وكذلك جبل "خندمة"
الذي يقع في اجلهة اجلنوبية الشرقية من احلرم
املكي ،ويعتبر من املناطق اجلبلية الوعرة .وجبل
"الرحمة" مبش���عر "عرفات" ،ويقع على بعد 20
كيلومتر ًا ش���رقي مكة املكرمة ،وتقام عنده وقفة
عرف���ة في يوم التاس���ع من ش���هر ذي احلجة،
والتي تعد أهم مناس���ك احلج .وجبل "السيدة"،
ويقع شمال املسجد احلرام في حي "احلجون"،
وتوجد في أسفله مقبرة "املعالة" ،التي تضم قبر
أم املؤمنني الس���يدة خديجة بنت خويلد ،وسمي
بهذا االس���م نس���بة لها رضي الله عنها .جبل
"كبكب" ،وهو جبل يقع خلف "عرفات" ،و ُيشاهد
ف���ي نعمان على ميني املتجه إل���ى مكة املكرمة،
وه���و لهذيل .جبل "الطارقي" ،ويقع في القس���م
الش���رقي من مكة املكرمة شرقي مشعر "منى"،
وإذا أميت مكة املكرمة عن طريق نخلة اليمانية
فصرت في الصفاح ،أو على حدود احلرم ،رأيته
على يس���ار الطريق من أشمخ اجلبال ،يقع في
شرقيه "سلع" ،وفي غربيه ثقبة أحد رؤوس ثبير
األعظم .وأيض ًا جبل "العبادي" ،الذي يعد أحد
اجلبال الشاهقة املرتفعة ،ويتوسط احلرم املكي

م � � ��ن ال � � �ج � � �ب � ��ال ال � �ت ��ي
س� � �ت� � �ت � ��م إزال � � � �ت � � � �ه� � � ��ا ب� �س� �ب ��ب
ال �ت��وس �ع��ة ال �ع �م��ران �ي��ة ل�ت�ت��م
إزال� � � � � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � � � � ��ه ب � � � � � � � �ص � � � � � � � ��ورة
ت � � � ��دري� � � � �ج� � � � �ي � � � ��ة ب � � � � � � � � � � ��دءا م� ��ن
ب � � ��اط � � � �ن � � ��ه ع � � � �ب � � ��ر األن � � � � �ف � � � ��اق
الش���ريف ،وهو أحد أخشبي مكة املكرمة ،وهو
يقع في منطق���ة النقاء ويطل على الس���ليمانية
والفلق م���ن الناحية الش���رقية ،وعلى احلجون
والعتيبي���ة من الناحية الش���مالية ،وعلى جرول
وم���ا يلحق به من الناحي���ة الغربية ،وعلى حارة
الب���اب وجبل قرن من الناحي���ة اجلنوبية ،وكان
في اجلاهلية يس���مى باجلبل األحمر ،وفي رأس
قمته قلعة جبل العب���ادي التي وضعت بجانبها
ثالثة مدافع يضاف لها اثنان في شهر رمضان
املبارك وينطلق منها بشائر دخول الشهر الكرمي
والتنبيه لإلفطار والس���حور واإلمساك ودخول
عيد الفطر .وأخير ًا جبل "املدافع" ،الذي س���مي
بهذا االس���م نس���بة الى املدافع املوجودة فوقه،
والتى تطلق س���بع ضرب���ات تنبيه ًا لإلفطار فى
رمضان ،ويق���ع في الناحية الش���مالية الغربية
لبي���ت الله العتي���ق وهو ضخم كبي���ر ميتد من
ش���مال احلرم إلى جنوبه ،ويح���ده من الناحية
الش���مالية احلجون واملدابغية ،وم���ن اجلنوبية
(جب���ل قرن ،أو جبل قيقع���ان ،أو جبل هندي)،
العدد السابع عشر ذو القعدة 1438هـ
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تواث

“األهازيج الشعبية” القديمة..
تودع الحجاج وتحتفي باستقبالهم
جدة :الرفادة
تذخ�ر كثير من مناط�ق المملكة ومدنه�ا بالكثير من األهازيج الش�عبية الجميلة
والرائع�ة التي يردده�ا الناس في مختلف المواس�م والمناس�بات بصفة عامة،
وتهل علينا هذه األيام المباركة (أش�هر الحج) ،وتصاحبها مواسم عظيمة تشتاق
ً
كاملا ،تحي�ي أيامه ولياليه ،إنه موس�م
له�ا النف�وس المؤمن�ة وتنتظرها عام ًا

لموسم الحج ذكريات
ل��دى اآلب ��اء واألج� ��داد وممن

الح�ج العظيم إلى بيت اهلل الحرام ،ولهذا الموس�م ذكري�ات عظيمة لدى اآلباء
واألج�داد ومم�ن عاص�روا تقاليد الح�ج وعاداته قبل أكث�ر من  60عام ًا م�ن الزمن،

ع ��اص ��روا ت �ق��ال �ي��ده وع ��ادات ��ه

الي�وم ،حيث اختفت كثير من مظاهر االحتفال بهذا الموس�م العظيم ،واختفت

ق � �ب� ��ل أك� � �ث � ��ر م� � ��ن  60ع ��ام ��ا

حي�ث كانت الصورة في كثي�ر من مناطق المملكة مختلفة تمام ًا عما نش�اهده
معها االس�تعدادات الكبيرة من قب�ل الراغبين في الحج من األهالي الذين كانوا
يستعدون لهذا الموسم منذ أكثر من ( )6أشهر.
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في مثل هذه األيام املباركة على وجه اخلصوص،
ونحن نس���تقبل موس���م احلج املعظم ،نس���تعيد
بع���ض األهازيج الش���عبية القدمي���ة التي كان
األهالي يرددونها للش���خص ال���ذي ينوي احلج،
حيث كان احلج ـ في املاضي وقبل توحيد اململكة
واس���تتباب األمن في ربوعه���ا ـ تكتنفه كثير من
املشاق والصعوبات ،والعقبات واملشكالت املادية
وغيرها.

أه ��زوج ��ة (ال�ت�ل�ب�ي��ة)

هيجتموا يوم الرحيـل فـؤادي

ع � �ب ��ارة ع ��ن أب � �ي ��ات ش�ع�ب�ي��ة

سرمت وسار دليلكم يا وحشتـي
الشوق أقلقني وصــوت احلـادي

ي ��ردده ��ا ش� �ع ��راء ش�ع�ب�ي��ون

وحرمتموا جفني املنام ببعدكـم

م �ش �ه��ورون م ��ع دخ� ��ول أول

يا سـاكنني املنحنـى والـوادي

أي � � � � ��ام ش � �ه � ��ر ذي ال� �ح� �ج ��ة

ويلوح لي ما بني زمزم والصفا
عند املقام سمعت صوت منادي
الســـرى
ويقول لي يا نائـم ًا جـد
ُ

إشعاع روحاني

كان لقدوم موس���م احلج في كثي���ر من املناطق
منذ ع���دة عقود م���ن الزمن ،إش���عاع روحاني
يغلف األجواء ويغمر األمكنة ببحور من املشاعر
املتضاربة ما بني فرحة بذهاب احلجاج للمشاعر
املقدس���ة ،وما بني أس���ى لوداعهم ،وقد ترجمت
هذه األحاس���يس العديد من األهازيج الش���عبية
التي تهز الوجدان ،وتغمره مبشاعر نازفة ودموع
منس���كبة على ف���راق احلجيج للدي���ار وانقطاع
أخبارهم ،حي���ث لم هناك يكن ـ في ذلك الوقت ـ

يا راحلني إلـى منى بقيـادي

عرفات جتـلو كل قلب صـادي

وسائل اتصال متوافرة ومتيسرة.
ومن هذه األهازيج الش���هيرة في بعض املناطق،
أهزوج���ة ُيطلق عليها (التلبي���ة) ،وهي عبارة عن
أبيات شعبية يرددها شعراء شعبيون مشهورون
م���ع دخول أول أيام ش���هر ذي احلجة ،وهي من
نظم الش���يخ عبدالرحيم البرعي رحمه الله ،وقد
ذكرها الشاعر عبدالله إبراهيم مفتاح في كتابه،
وتقول:

من نال من عرفات نظـــرة ساعة
نال الســـرور ونال كل مــراد
تاهلل ما أحــلى املبيت على منـى
يف ليل عـــــيد أبـرك األعيـــاد
ضحوا ضحاياهم فســال دماؤهــا
وأنا املتيم قد نحـــرت فـؤادي
لبسوا ثياب البيض شــارات اللقاء
وأنا امللوع قد لبسـت سـوادي
يا رب أنت وصلتهم صــلني بهـم
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ت� � � �س� � � �ت� � � �ع � � ��د رب� � � � � � ��ات
ال�ب�ي��وت الس�ت�ق�ب��ال ال�ح�ج��اج
ب � � � �ش � � ��وق ب � � ��ال � � ��غ م � � ��رددي � � ��ن
أه� � ��ازي� � ��ج ش �ع �ب �ي ��ة ج �م �ي �ل��ة
ت�س�م��ى أه ��ازي ��ج (ال� َ�ع �ج��ل)

واملواس���م الس���نوية مثل األعي���اد واحلج ،حيث
يعتبر موس���م احلج من املواسم الكبيرة والرائعة
الت���ي ينتظرها الن���اس بفارغ الصب���ر ،وجترى
االستعدادات لهذا املوسم منذ وقت مبكر وحتتفي
به جميع مدن اململكة ومناطقها ومحافظاتها ،ومن
أبرزها األهازيج الش���عبية النسائية التي ترددها
النس���اء في مواس���م احلج عن���د وداع أقاربهن
من احلجاج ،وكذا اس���تقبالهم بعد انتهاء موسم
احلج ،ومن تلك العادات والتقاليد النسائية جتميل
القعادة ،وحناء احل���اج ،وتزيني املنازل وتبخيرها
وتعطيره���ا ،وكذا معدنية النَّجاب واملغزل وغيرها
من العادات الش���عبية اجلميلة التي اندثر الكثير
منها في هذا العصر ولم تبق منها سوى الذكريات
اجلميلة ،والنس���اء املشاركات في الوداع ،قد كن
يجتمع���ن في من���زل احلاج لي ًال فيما يس���مى :بـ
(الوداع) ،وهو عبارة عن أناشيد وأهازيج شعبية
تؤدينها وهن جالس���ات دون رقص ،وذلك تعظيم ًا
جلالل هذه املناسبة.
ومن أجمل األهازيج الش���عبية التي ترافق قافلة
احلج���اج عند انطالقهم من منازلهم متجهني إلى
بيت الله احلرام ،هذه األهزوجة التي تس���تعجل
به���ا النس���اء عودة احل���اج س���ليم ًا معافى من
املشاعر املقدسة ،ومنها قولهن:
غابوا عليه مثل ملح البصر
يف حفظ ربي ساملني اخلطر
حج الهنا وجتارة لن تبور

«فبحقهـم” يـا رب ُفـك قيـادي
فإذا وصلتـم سامليـن فبلغـــوا
مني الســالم ُأهيـل ذاك الـوادي
قولوا لهــم عبـدالرحيـم متيـم
ومفارق األحـبـاب واألوالد
صلى عليك اهلل يا علـم الهـدى
ما سـار ركب أو ترنـم حـادي

األهازيج النسائية

وتوج���د كثي���ر من الع���ادات والتقاليد الش���عبية
اجلميلة التي تبرز كثير ًا في املناسبات االجتماعية
76
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طمن لي على خاطري
من بعد َّ
بعد املغيبة الهموم تنجلي
مدة قصيرة والقهاوي تدور
شروا ضحاياهم ولبسوا احلرام
ومن اخلطا يعصمون الكالم
أال بذكر اهلل يف كل قول
احلرام رجالهم والنساء
لبسوا ِ
ومتابعني لسنّ ة املصطفى
ما تسمع إال الدمدمة والبكا
ما بني زمزم واحلطيم والصفا
والعني بالدمعة الغزيرة تخور

وقبل انتهاء موسم احلج بأيام ،تبدأ ربات البيوت
باالستعداد الستقبال أقاربهم من احلجاج بشوق
بال���غ ،مرددات أهازيج ش���عبية جميلة تس���مى
أهازيج( :ال َعجل) ،وهي مأخوذة من التعجيل أو
اس���تعجال مجيء احلجاج بعد عودتهم من منى
ف���ي ليلة اليوم الثالث من أيام التش���ريق ،وتقوم
النس���اء بطالء املنازل ودهنه���ا بالنورة البيضاء
أو اجل���س وتنظيف املنزل (حوش���ه ،وعرس���ته)
استعداد ًا لعودة احلجاج.
وكان احلجاج في كثير من احملافظات واملناطق
يستعدون لهذا املوسم قبل موعده بأشهر عديدة
ـ وحتدي���د ًا م���ن بعد عيد الفط���ر املبارك ـ حيث
يب���دأ احلجاج في جتهي���ز رواحلهم من اجلمال،
حيث لم تكن املواصالت احلديثة متوافرة في ذلك
الوقت ،ويتزود احلاج مبؤنة السفر ،ويقوم بتوفير
عدد من الرياالت الفرنسية والتي كانت عبارة عن
نقود فضية ،وذلك بعد أن يختار الرفقة الصاحلة
الطيب���ة التي تعينه على أداء مناس���ك احلج بكل
يسر وس���هولة ،وإذا ما حان موعد توديع احلاج
من قِ بل أهله من النساء وزوجته وأخواته ،فإنهم
يقيمون له حف ًال وداعي ًا بهذه املناس���بة ،يقال له:
(وداع احلاج) ،حيث يتم وضع احلناء على قدمه
وذقنه.
كم���ا يتم جتهيز ،وهو كرس���ي خش���بي خاص
باحلاج ،ال يجلس عليه غيره ،ويتم صناعتها من
اخلش���ب أو عيدان شجر الس���در ،ومبواصفات
خاصة ،وإذا ما مت االنتهاء من صنعها وتزيينها،
يتم تخصيص كل ركبة أو كل جانب منها لواحدة
من قريبات احلاج كوالدته وأخواته ،ويتم جتهيزه
الستقباله بعد عودته من احلج سامل ًا غامن ًا ،وبعد
أن يؤدي نسكه ويعود إلى أهله وذويه بعد رحلة قد
تستغرق نحو الشهرين من الزمن أو أكثر ،حيث
تقوم النساء بتجهيز جديدة ال يجلس عليها أحد
غيره ،ثم تُغطى بالشوك ،الذي ال ُينزع عنها حتى
يحضر احلاج بنفس���ه ليكون أول شخص يجلس
عليها ،وذلك بعد فرش���ها بالسجاد وبفراش من

القطن ،وتزويدها بوسادات مزركشة من الليف،
ومبس���اند ملون���ة ،وبعدد من املخ���دات اجلميلة
واجلدي���دة ،وهن يرددن األهازيج اجلميلة ،والتي
منها هذه األهزوجة.
ثم متد موائد أصناف الطعام الش���عبية ،املك ّون
ف���ي بعض املناطق من احلني���ز واملفش واخلمير
واملرس���ة البل���دي ،وقه���وة القش���ر بالزعفران،
ويتواصل الفرح بقدوم احلاج أيام ًا عديدة ،يبتهج
فيها اجلميع ،ويس���عد الكل ،ويعم الفرح أهالي
القرية كافة.

هذه األهازيج التي هي عبارة عن أبيات ش���عبية
جميلة من الشعر الشعبي وكأنهم يودعون قريبهم
احلاج متمنني له حج ًا مبرور ًا وس���عي ًا مش���كور ًا
وعود ًا حميد ًا إلى أهله وذويه سامل ًا معافى.
وبعد أداء مناسك احلج يستعد احلجاج للعودة بعد
أن مي�ل�أوا جرابهم بكل ما ل���ذ وطاب من الهدايا
واملكس���رات واحللويات والبه���ارات التي يجلبها
حجاج الهند واليمن لبيعها في املشاعر املقدسة.
وتس���تمر رحلة عودة احلجاج إلى ديارهم نحو
ش���هر كام���ل أو يزي���د ،حيث يحث���ون ا ُ
خلطى

انطالق القوافل

ثم تنطلق قافلة احلج���اج ،والتي كانت تتكون من
ع���دد من اجلمال واحلمير القوية ويتقدمهم ش���يخ
القبيل���ة أو أحد كبار أعي���ان القرية حاملني معهم
غذاءهم ومؤنتهم ،حيث يقومون بتجهيز راحالتهم
من اجلم���ال أو احلمير أو البغال ،حيث كان عادة
ما تراف���ق احلجاج قافلة كبيرة من اجلمال محملة
بجميع املؤن واملواد الغذائية واملياه ،في ذلك الوقت
م���ن الزمن البعيد وقبل م���ا يزيد على نصف قرن
من الزمن ،وتس���تمر الرحلة نحو شهرين يقطعون
خالله���ا الب���وادي والقف���ار للوصول إل���ى الديار
املقدسة ساملني غامنني ألداء مناسك حجهم.
أما في منطقة مثل جزيرة “فرس���ان” ،فالوضع
يختل���ف متام��� ًا ،حي���ث يرك���ب أهله���ا البحر،
ويتعرضون ألهواله وأعاصيره وأمواجه العاتية،
وتستمر هذه الرحلة البحرية عدة أشهر ،ميضيها
احلج���اج في حل وترح���ال وتعب ونصب وخوف
وألم على فراق أحبابهم وأبنائهم وأقاربهم ،حيث
كانوا يستعدون ملوس���م احلج قبل حلوله بشهور
عدي���دة ،وإذا ما نوى ش���خص م���ن أهالي هذه
اجلزيرة احلج ،تبدأ معه مراس���م وعادات وتقاليد
وأهازيج شعبية رائعة ،بلهجة أهالي املدن والقرى
وه���ذه املناطق النائية ،فعندما يعتزم الش���خص
احل���ج إلى بيت الله احلرام يب���دأ أقاربه وجيرانه
ف���ي التجمع ف���ي منزله قبل موعد الس���فر بعدة
أس���ابيع وكذا قبل أس���بوع من السفر ،لينشدوا

ذوي احلجاج ويبشرهم بقرب قدوم حجاجهم من
أرض احلجاز واملشاعر املقدسة ساملني غامنني،
ويحصل هذا “النَّجاب” أو “املبشر” على هدية
مبلغ م���ن املال أو الطع���ام أو نقود من الفضة
كمكافأة له على هذا اخلبر السار.
وفي بعض املناطق ،وقبل وصول احلاج بيوم أو
يومنيُ ،يرسل ُمبشر يسمى( :الصايح) ،ليبشر
عال“ :احلاج
أهله بقرب وصوله ،صائح ًا
ٍ
بصوت ٍ
فالن ُيس���لم عليكم ،ويبشركم بقرب الوصول”،
فيس���تقبل أهل احلاج الصايح اس���تقبا ًال رائع ًا
وجمي ًال ،وميدون���ه بالهدايا واألموال ،ويذبحون
له الذبائح ،ويقدمون له (البش���ارة) ،وهي عبارة
ع���ن هدية ثمين���ة مكافأة له على نقل البش���رى
الس���ارة بوصول احلاج س���امل ًا معافى من بيت
الله احلرام.
ث���م تنطلق بع���د ذلك زغاريد الف���رح في منازل
احلج���اج وتضرب الدف���وف وت���ردد األهازيج
الش���عبية اجلميلة فرح ًا بعودة احلجاج بعد أن
منّ الله عليهم بأداء نسكهم.
وه���ذه أهزوجة أخرى في وداع احلجاج قدمي ًا،
تقول:
ودعت بك يا ضلع جنبي اليمني
يا بوعمر يا مكتمل يا رزين
ودعت بك ودمع عيني يجول
َّ
هلَّت دموعي مثل هل املطر

ف ��ي ب �ع��ض ال�م�ن��اط��ق
وق� � � � �ب � � � ��ل وص� � � � � � � � ��ول ال� � � �ح � � ��اج
ب � �ي � ��وم أو ي ��وم � �ي ��ن ُي ��رس ��ل

ُم �ب �ش��ر ي �س �م��ى (ال �ص ��اي��ح)

ل�ي�ب�ش��ر أه �ل��ه ب �ق��رب وص��ول��ه
للوصول س���ريع ًا إلى ديارهم وأهلهم بكل شوق
ومحب���ة ،وعند ق���رب الوصول يرس���ل احلجاج
شخص ًا يسمى “النَّجاب” أو املبشر يقوم بإخبار

راجعت قلبي يوم عقلي افتكر
وقلت يهنا من جواره الرسول
يوم اخلميس الصبح جد الفراق
ال تنظر إال الدمع وإال العناق
يدعي لهم بالعافية والقبول

وقد اختف���ت هذه املظاهر االجتماعية في زمننا
هذا ،بع���د التطور ودخول املدنية احلديثة جميع
الق���رى واملناط���ق واحملافظات وامل���دن ،إال أن
بع���ض مظاهر االحتفاء باحلج���اج في وداعهم
واس���تقبالهم ال تزال قائمة حتى يومنا هذا في
القرى واملدن على حد سواء.
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مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة..

منارة دار الهجرة التوثيقية

المدينة المنورة :الرفادة

ب ��رزت ال�ح��اج��ة للمركز

للمدين�ة المن�ورة مكانة متميزة في القلوب ،فهي عاصمة اإلسلام األولى،

ب � �س � �ب � ��ب ت� � � �ع � � ��دد ال� � �ك� � �ت � ��اب � ��ات

ومنطلق الدعوة والفتوحات إلى مختلف أقطار األرض ،وموطن ثاني الحرمين
الش�ريفين (المس�جد النبوي) ،ومثوى خاتم الرسل س�يدنا محمد عليه أفضل

ع � ��ن ال� �م ��دي� �ن ��ة ال � �م � �ن� ��ورة م �ن��ذ

الصالة وأتم التس�ليم .وتذخر هذه البقعة المقدسة بتراث حضاري عريق توزع

الهجرة وح�ت��ى يومنا الحالي

في كتب ومخطوطات ووثائق كثيرة جد ًا منتش�رة في أنحاء العالم وبلُغات
ع�دة ،ومن ه�ذا المنطلق ..أصبحت الحاجة ماس�ة إلنش�اء هيئ�ة تختص بهذا
الت�راث لتجمع�ه وتدرس�ه وتقدمه لألجيال الحاض�رة والقادم�ة خدمة لمدينة
رس�ول اهلل ،صلى اهلل عليه وس�لم ،خاصة وللت�راث والثقافة عامة ،لذلك تم
إنشاء( :مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة)..
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جاءت موافق���ة خادم احلرمني الش���ريفني امللك
س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود ،عندما كان
حفظه الل���ه ،ول���ي العهد نائ���ب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع ،على رئاسة مجلس نظارة
املرك���ز ،ولتعد مرحلة مفصلية في تاريخ املركز،
الذي يعد مثا ًال ملا تلقاه املراكز العلمية واحلركة
البحثي���ة من دعم واهتمام من والة األمر ،ليكون
مبثابة ذراع توثيقية علمية لدار الهجرة وما تلقاه
م���ن الرعاية واالهتمام على م���ر التاريخ ،ليقف
ش���امخ ًا ،وليع���د منارة علمية مش���عة بالبحوث
والدراسات عن تاريخ املدينة املنورة ،وأحد أهم
املراج���ع العلمية والتاريخي���ة ،ووجهة لكثير من
الباحثني من داخل اململك���ة وخارجها ،نظر ًا ملا
يوف���ره من معلومات مهم���ة وتاريخية دقيقة من
أحداث تاريخية وأمكنة وغيرها.
واحلاجة ملركز بحوث ودراس���ات املدينة املنورة
برزت بس���بب تعدد الكتابات عن املدينة املنورة
من���ذ الهج���رة وحتى يومن���ا احلال���ي ،واندثار
بعضها أو اختفائه ،وتش���تت هذه الكتابات في

دول العالم ومكتباتها ومؤسس���اتها العلمية ،ما
دعت الضرورة إلى إنش���اء ه���ذا املركز ،حيث
تبنى صاحب الس���مو امللك���ي األمير عبداملجيد
بن عبدالعزيز أمير منطقة املدينة املنورة األسبق
رحمه الله ،مشروع إنش���ائه وجعله وقف ًا خيري ًا
���جل في احملكمة الشرعية باملدينة املنورة في
ُس ّ
 28مح���رم 1418ه���ـ ،ليخضع ألح���كام إدارة
األوقاف اخليرية كوقف غير ربحي ثقافي يتلقى
تبرعات اجلهات واألفراد لتنمية أصوله ليستمر
في خدمة التاريخ اإلسالمي بصفة عامة.
و"املركز" في مرحلته احلالية يقف أمام مسؤولياته
العلمية ،حيث نقل اإلشراف عليه إلى دارة امللك
عبدالعزي���ز كونها املعنية بخدمة التاريخ الوطني
بصفة خاصة ،والتاريخ العربي واإلس�ل�امي في
اجلزيرة العربي���ة بصفة عامة ،وخلبرتها العلمية
وامليداني���ة ولتجربتها الناجحة في العمل العلمي
املؤسس���اتي ،كما ص���درت ق���رارات فاعلة مع
انطالق���ة املرحلة الثانية ،س���واء على مس���توى
الهيئ���ة التنفيذي���ة واللجنة العلمي���ة للمركز ،أو

وقف ثقافي غير
رب� �ح ��ي ي �خ �ض��ع ألح �ك ��ام
األوقاف الخيرية ويسعى
لتنمية أصوله ليستمر في
خ��دم��ة ال�ت��اري��خ اإلس�لام��ي
على مس���توى السياس���ات اإلدارية واملالية أو
التجهي���زات التقني���ة ،أو الس���عي التخاذ مبنى
جديد في املركز احلضاري للمدينة املنورة ،يكون
عون ًا في أعماله وحتقيق رؤيته وتفرغه ملشروعات
علمية بحج���م تاريخ املدينة املنورة ،ومن أهمها،
تنفيذ البرنامج التوثيقي الش���امل لتاريخ املدينة
املنورة ،مم���ا أدى إلى انفتاح املركز على جميع
االجتاهات كون���ه مركز ًا يهم املس���لمني جميع ًا
وعليه مس���ؤولية تاريخي���ة وأمانة علمية لألجيال
احلالية واملستقبلية.
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األهداف واألنشطة

أهداف "املركز" تتمثل في س���عيه إلى أن يكون
س���احة اللتقاء البحوث والدراس���ات والتقارير
والكتب وغيرها عن املدينة املنورة ،ونقطة مغذية
النط�ل�اق األعم���ال العلمية ع���ن تاريخها داخل
اململكة ،وعام ًال مشترك ًا فاع ًال وداعم ًا في مثلها
ف���ي خارج اململكة ،ليقدم مخرجاته من املصادر
التاريخي���ة وأوعي���ة املعلوم���ات املختلفة جلميع
األفراد واجلهات ،وذلك من خالل إقرار منظومة
من اإلج���راءات العلمي���ة واإلدارية املتخصصة
باملدين���ة املن���ورة ،ومنها إنش���اء مكتبة وقواعد
معلومات متخصصة ،وإصدار أعمال موسوعية
ودوري���ات علمي���ة ونش���رات وإع���داد خرائط
ومصورات ومجس���مات متثل املدينة املنورة في
مختلف العص���ور التاريخية وإقامة محاضرات
وندوات ومؤمترات عن املدينة املنورة واالستعانة
باخلب���راء والباحث�ي�ن املتخصص�ي�ن من داخل
اململكة وخارجه���ا ،والتعاون مع مراكز البحوث
والدراسات املشابهة ،وتنظيم املعارض وترجمة
األعم���ال العلمية عن املدين���ة املنورة من اللغات
األجنبية وإليها ،ومراجعة البحوث واإلصدارات
عن املدينة املنورة.
ولعل م���ن أبرز أهداف���ه ،جم���ع املعلومات عن
املدين���ة املن���ورة باللغات املختلف���ة من مختلف
املص���ادر وأوعية املعلوم���ات ،كالكتب واملقاالت
والبح���وث والوثائق ،وحفظه���ا والتعامل معها
مبختلف الوسائل املالئمة .وإعداد ونشر البحوث
والدراسات املنهجية اجلادة التي تتميز باألصالة
والدق���ة والتوثي���ق العلمي عن املدين���ة املنورة،
وجوانب احلي���اة فيها قدمي��� ًا وحديث ًا ،وحتقيق
تراثه���ا املخطوط ورصد التطورات املس���تجدة
دائم ًا ،وتقدمي اخلدمات املعلوماتية املوثقة ملراكز
البحوث ،والباحثني ولكل الراغبني في االستفادة
من تلك املعلومات ،سواء كان ذك بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة ،وسواء مت ذلك بالطريقة العادية
أو بالط���رق املس���تحدثة كش���بكات االتصاالت
احمللية والعاملية.
ويس���عى "املركز" إلى حتقيق هذه األهداف بكل
الوسائل املناسبة ومنها( :إنشاء مكتبة ،وإنشاء
قواعد معلوماتية باحلاسب اآللي متخصصة عن
املدينة املنورة .وإصدار أعمال موس���وعية عنها
ـ تتج���دد كلما دع���ت احلاجة إليه���ا ـ وإصدار
دوريات علمي���ة متخصصة ونش���رات متنوعة.
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ي � �ع � �ت � �ب� ��ر أح � � � � ��د أه � ��م
المراجع العلمية والتاريخية
ع ��ن ط �ي �ب��ة ال �ط �ي �ب��ة ووج �ه��ة
ل �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال �ب ��اح �ث �ي ��ن م��ن
داخ � ��ل ال �م �م �ل �ك��ة وخ��ارج �ه��ا

إصدار أعمال موسوعية
ودوري � � � � ��ات ع �ل �م �ي��ة ون � �ش ��رات
وإع � � � ��داد خ� ��رائ� ��ط وم � �ص� ��ورات
ت�م�ث��ل ال�م��دي�ن��ة ال �م �ن��ورة في
م � � � � �خ � � � � �ت � � � � �ل � � � ��ف ال � � � � �ع � � � � �ص � � � � ��ور

وإع���داد خرائط ومص���ورات ومجس���مات عن
املدينة املنورة في مختل���ف العصور التاريخية.
وإقام���ة محاضرات ون���دوات ومؤمت���رات عن
املدين���ة املنورة .واس���تخدام الوس���ائل التقنية
احلديثة جلم���ع املعلومات ونقلها .واالس���تعانة
باخلب���راء والباحث�ي�ن املتخصص�ي�ن من داخل
اململكة وخارجه���ا .والتعاون مع مراكز البحوث
والدراس���ات املش���ابهة .وتنظي���م املع���ارض
املتخصصة ،ومراجع���ة املعلومات واإلصدارات
ع���ن املدينة املنورة .وترجمة األعمال العلمية من
اللغات املختلفة وإليها عن املدينة املنورة).
ويعتب���ر( :املج���ال التوثيقي) م���ن أهم مجاالت
عم���ل مركز بحوث ودراس���ات املدين���ة املنورة،
ويتمث���ل في توثي���ق املص���ادر ،واملعلومات عن
املدينة املنورة من دراسات ،ومعلومات ،ووثائق،
وخرائ���ط وصور ،وأفالم ،وكت���ب ومخطوطات،
ومقتنيات ورس���ائل جامعية ،ومقاالت وروايات
ش���فوية .وكذلك( :املجال البحثي) ،والذي يتمثل
في إجراء البحوث والدراسات عن املدينة املنورة
في ش���تى اجلوان���ب ،وإج���راء التحقيق العلمي

للمخطوطات ،وإعداد املعاجم واملوسوعات ،وعقد
ورش العمل العلمية لتحقيق املعلومات التاريخية
عن جوان���ب تاريخي���ة تتعلق باملدين���ة املنورة.
و(املجال املعلومات���ي) ،ويتمثل في توفير مكتبة
متخصص���ة عن املدينة املن���ورة ببعض اللغات،
وقواع���د املعلوم���ات اإللكتروني���ة ذات العالقة.
وأيض ًا( :املجال التدريب���ي) ،ويتمثل في تدريب
وتأهي���ل املهتم�ي�ن باملدينة املن���ورة في مختلف
التخصصات .وأخير ًا( :املجال اخلدمي) ،والذي
يتمثل في خدمة الباحثني والباحثات ،والزائرين،
واجله���ات احلكومي���ة واخلاص���ة فيم���ا يتعلق
بأهدافهم ومجاالتهم.
ومن أبرز إجن����ازات املركز ،قيامه بفهرس����ة
الوثائ����ق العثمانية احملفوظة ف����ي فرع وزارة
الشؤون اإلس��ل�امية واألوقاف مبنطقة املدينة
املن����ورة وإدخاله����ا إل����ى احلاس����ب اآلل����ي،
وق����د جتاوز ع����دد هذه الوثائ����ق ( )100ألف
وثيقة ،تتضمن معلوم����ات قيمة عن اجلوانب:
(اإلدارية ،واملالية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والتعليمية ،والصحي����ة) ،باملدينة املنورة على
امتداد العصر العثماني.
وفي مجال إنت���اج األفالم الوثائقية :أنتج املركز
عدد ًا من األفالم الوثائقية عن تاريخ املدينة املنورة
بعدة لغات ،لتوعية املسلمني في جوانب تاريخية
مهم���ة ،منها( :املدينة املن���ورة تاريخ وحضارة.
واملسجد النبوي في العهد النبوي .وغزوة أحد.
وغزوة األح���زاب .واملدينة املنورة مأرز اإلميان.
وندوات أعالم املدينة املن���ورة .وفعاليات املدينة
املنورة عاصمة الثقافة اإلسالمية).
مشروعات مستقبلية

وم���ن أب���رز مش���روعات "املرك���ز" العلمية قيد
اإلجن���از ،قيام���ه بإع���داد جملة م���ن املنتجات
العلمي���ة واملخرج���ات الت���ي تخ���دم تاريخ دار
الهجرة ،وحتافظ على مصادره املختلفة ،وتعزز
رس���الته التاريخية ،وذل���ك بالتعاون مع اجلميع
م���ن جه���ات وأفراد للحف���اظ على ذل���ك كونها
مسؤولية وطنية ،وفي هذا الصدد ..يقوم "املركز"
بالتجهي���ز إلعداد دليل إلكترون���ي ملعالم املدينة
املنورة الدينية والتاريخية والثقافية واالقتصادية
والس���ياحية ،ليتعرف مس���تخدم البرنامج على
موقع كل معلم ،والطريق الذي يس���لكه للوصول
إليه ،واملعلومات التاريخية واحلديثة عنه ،وليطلع

ي � � � � � �ه � � � � � ��دف ل� � �ج� � �م � ��ع
ال� �م� �ع� �ل ��وم ��ات ع� ��ن ال �م��دي �ن��ة
ال�م�ن��ورة ب��ال�ل�غ��ات المختلفة
م � � � � ��ن ج � � �م � � �ي� � ��ع ال � � � �م � � � �ص � � ��ادر
عل���ى صور قدمية وحديثة ،ولقط���ات فيديو لكل
معلم ،من املعال���م الدينية ،والتاريخية ،واألثرية،
البال���غ عددها نحو ( )250معلم��� ًا ،إضافة إلى
إقام���ة معرضني ـ ٌ
كل على حدة ـ عن غزوتي بدر
وأح���د ،ويتم م���ن خاللهما اس���تخدام اللوحات
التفاعلية واألفالم الوثائقية ،ومعرض متنقل عبر
مدن اململكة للسيرة النبوية ،عالوة على التعاون
مع اجلهات املرتبطة للمحافظة على تراث املدينة
املن���ورة وخدمة تاريخها ،والتنس���يق بينهما من
خالل عقد اتفاقيات تع���اون في هذا اإلطار مع
اجلامع���ة اإلس�ل�امية باملدينة املن���ورة ،وجامعة
طيبة ،وأمانة منطقة املدينة املنورة ،وهيئة تطوير
املدينة املنورة ،واملؤسسة العامة للتدريب التقني،
والهيئة العامة للسياحة واآلثار ،كما يدعم املركز
كل نشاط علمي قادم داخل املدينة املنورة خلدمة
القيم التاريخية.
ومن ضمن إصدارات���ه ،أصدر املركز عدد ًا من
الكت���ب املطبوعة ،منها( :املدين���ة املنورة ..مأرز
اإلمي���ان ،واملدينة املنورة تاري���خ ومعالم "بعدة
لغات" ،واملدين���ة املنورة في الوثائ���ق العثمانية
"ثالثة أجزاء" ،واملدينة املنورة في مائة مخطوط،
واملدينة املنورة وشمال احلجاز في كتب الرحالت
خ�ل�ال القرن�ي�ن التاس���ع والعاش���ر الهجريني،
واملدينة املنورة في عهد امللك عبدالعزيز "-1343
1473هـ" ،ومخطوطات مكتبة بشير آغا باملدينة
املنورة ،ومخطوطات اخلزانة الهاشمية اخلاصة
باملدين���ة املنورة "فه���رس حتليلي" ،ومخطوطات
مكتبة املس���جد النبوي الش���ريف ،وأثر الوقف
اإلس�ل�امي في احلياة العلمي���ة باملدينة املنورة،
واملدينة املن���ورة "كتاب وثائقي إعالمي مصور"،
والصحافة ف���ي املدينة املن���ورة ،وأعالم املدينة
املنورة في القرن العاش���ر الهج���ري ،ومجتمع
احلجاز ف���ي العصر األموي ،وإحت���اف الزائر
وإطراف املقيم للس���ائر "البن عساكر" ،وأوقاف
احلرمني الشريفني في العصر اململوكي ،والدرة

الثمينة في أخبار املدينة "البن النجار" ،واملغامن
املطابة ف���ي معالم طابة "للفيروز أبادي  -أربعة
مجل���دات" ،وعرف الطيب من أخبار مكة ومدينة
احلبي���ب "لغي���اث الدين أبي امل���كارم محمد بن
محم���د العاقول���ي" ،ومكة واملدينة ف���ي القرنني
الس���ابع والثامن الهجريني ،ونصيحة املش���اور
وتعزي���ة املجاور "لعبدالله ب���ن محمد اليعمري"،
وأخب���ار املدينة املنورة "حملمد بن احلس���ن بن
زبالة" ،واإلدارة العثماني���ة في املدينة املنورة لـ
"سلمان بن سالم املطيري" ،واألحاديث الواردة
في فضائ���ل املدينة "للدكتور صال���ح بن حامد
الرفاع���ي" ،والتحفة اللطيفة ف���ي تاريخ املدينة
الش���ريفة ،والتاريخ واملؤرخ���ون باملدينة املنورة
م���ن العصر األموي إل���ى القرن الرابع عش���ر
الهجري ،والفكر التاريخ���ي باملدينة املنورة في
القرنني األول والثاني الهجريني ،واآلراء التربوية
عن الش���يخ عبدالعزيز بن صالح الصالح "رحمه
الل���ه" ،واحلياة االجتماعية في املدينة النبوية في
العصر اململوكي ،واملوظفون في املسجد النبوي
وأثره���م في احلياة العامة في العصر اململوكي،
ومخطوطات أعالم مك���ة املكرمة واملدينة املنورة

ي �ع��د س��اح��ة الل �ت �ق��اء
البحوث والدراسات والتقارير
والكتب وغيرها عن المدينة
ال� � �م� � �ن � ��ورة ون � �ق � �ط ��ة م �غ��ذي��ة
الن �ط�ل�اق األع �م ��ال ال�ع�ل�م�ي��ة
املوقوفة في مكتبة عارف حكمت).
باإلضافة إل���ى عدد من الكت���ب واإلصدارات
حتت الطب���ع ،كما أص���در املركز ع���دد ًا من
اإلصدارات املرئية على أقراص ليزر عن طيبة
الطيبة ،وبعدد من اللغ���ات ،وأقام ويقيم عدد ًا
م���ن الندوات .كما اهتم بإقامة معارض علمية،
وتاريخية تعزز الثقاف���ة العامة ،وثقافة التراث
احلض���اري للس���يرة النبوية وتاري���خ املدينة
املنورة ،وتعاون مع عدد من اجلهات الرسمية،
واجلمعيات األهلية داخل اململكة وخارجها ،وله
مشاركات بارزة في هذا امليدان.
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األخيرة

خدمات شاملة

م .محمد بن حامد الكليبي
احلج وال ُعمرة
وكيل وزارة
ّ
لشؤون العمرة املُكلّف

م���ع بدء توافد قوافل احلجاج ،ووصول طالئعهم ملنافذ اململك���ة املختلفة( :اجلوية ،والبرية ،والبحرية) ،ومن
تتجسد
مشارق األرض ومغاربها ومن مختلف اجلنسيات والبلدان ،ألداء مناسك حج هذا العام (1438هـ)،
ّ
على أرض الواقع كثير من املش���روعات العمالقة ،والتسهيالت والتيسيرات الكبرى التي قامت بها الدولة –
أيدها الله – خلدمة هؤالء الضيوف الكرام ،والتيسير عليهم ،حيث ع ّمت مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر
املقدسة ،خدمات شاملة ،وشهدت ورش عمل ضخمة لتنفيذ العديد من املشروعات التوسعية ،من شق أنفاق،
وتشييد طرق وكباري وجسور لتسهيل احلركة والتنقل ،هذا بجانب جاهزية عالية واستعدادات كبرى ملختلف
القطاعات املختصة – احلكومية واألهلية  -إلدارة احلش���ود والقيام بعمليات االستقبال ،والنقل ،والتفويج،
وغيرها بكل مهنية واقتدار ،والتي جتسد دور اململكة الريادي في إدارة احلج وتنظيمه واإلشراف عليه على
أكمل وجه ،وهي البلد التي حباها الله بفضل هذه الرسالة السامية ،وش ّرفها بخدمة ضيوف الرحمن على مر
التاريخ ،منذ تأسيسها على يد املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه  -وعبر
عهود جميع ملوكها  -رحمهم الله  -وحتى هذا العهد الزاهر ،عهد خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان
ب���ن عبدالعزيز آل س���عود  -حفظه الله  ،-في ظل األع���داد املتزايدة عام ًا بعد عام من حجاج البيت العتيق
القادم�ي�ن م���ن جميع أنحاء العالم ،وبعد توجيهه  -يحفظه الله – في ش���هر ربي���ع اآلخر املنصرم ،بزيادة
الطاقة االس���تيعابية حلجاج الداخل واخلارج ملوسم حج هذا العام 1438هـ ،وتقدمي اخلدمات والتسهيالت
لضيوف الرحمن جميع ًا ،والذي يأتي امتداد ًا للرعاية الكرمية التي يوليها أيده الله ،خلدمة اإلسالم واملسلمني
ولضيوف الرحمن ،حجاج ًا ومعتمرين وزائرين ،وتيس���ير س���بل أدائهم املناسك ،منذ وصولهم أرض اململكة
وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم ،س���املني غامنني بإذن الله تعالى ،ولتواكب هذه التوجيهات السامية ،واجلهود
الكبي���رة ،رؤية اململكة  2030التي تضم عدة أقس���ام ومحاور مهمة ،م���ن أبرزها( :اخلطة التنموية لبرنامج
ضيوف الرحمن) ،حيث تبذل السعودية جهودها لتوفير سبل الراحة للحجاج واملعتمرين على أكمل وجه ،وال
تدخر وس���ع ًا في بذل كل جهد وتوفير كل ما يلبي احتياجات ضيوف الرحمن ويحقق تطلعاتهم ،لتبقى رمز ًا
لكرم الضيافة وحسن الوفادة ،من خالل شعار( :أن ن ّ
ُسخر طاقاتنا وإمكاناتنا خلدمة ضيوف ال ّرحمن).
ولتحقي���ق هذه الرؤية وترجمتها على أرض الواقع ،بتمك�ي�ن احلجاج من أداء فريضتهم بأقصى راحة وفي
أج���واء إمياني���ة مفعمة باألمن والطمأنينة واالس���تقرار ،وحتقيق اآلمال والتطلع���ات ،تتضافر جهود جميع
اجله���ات املعني���ة وذات العالقة بأعمال احلج ،وتأت���ي وزارة احلج والعمرة ،بقي���ادة معالي وزيرها وحادي
ركبه���ا الدكتور محمد صالح بن طاهر بننت ،في مقدمة هذه األجهزة والقطاعات ،ولتش���هد جميع وكاالتها
وفروعها وقطاعاتها ،واجلهات التي تعمل حتت مظلتها وبإش���رافها ،استنفار ًا كبير ًا لتقدمي كل ما من شأنه
التس���هيل على ضيوف الرحمن من إمكانات وتسهيالت ألداء الركن اخلامس من أركان اإلسالم ،ولإلسهام
في تنفيذ ّ
احلج املركزية الطموحة ،وهذا ما تؤكده سلسلة
احلج العليا ،وجلنة ّ
احلج العا ّمة ،وخطط جلنة ّ
خطة ّ
النجاحات املتتالية واملشهودة التي حتققت  -بعون الله وتوفيقه  -في جميع مواسم احلج السابقة.
وهكذا ..ال تدخر اململكة جهد ًا وال ما ًال من أجل خدمة احلجيج في كل عام ،وال طاقات وكوادر بش���رية ،أو
إمكانات مادية أو وس���ائل تقنية من شأنها أن تس���هم في راحة حجاج بيت الله احلرام وتسهل عليهم أداء
مناس���كهم ،فاالهتمام الذي توليه للمدينتني املقدستني وللمشاعر املقدسة لم يكن وليد اليوم ،بل كان أساس ًا
من أساسات بناء هذا الكيان الشامخ( :اململكة العربية السعودية) ،ومنذ أن وحدت وتأسست ،وهي التي لم
تتوان يو ًما من األيام عن تسخير كل ما من شأنه تسيير أعمال احلج وخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون
إليه���ا م���ن كل حدب وصوب ،في رحل���ة إميانية تعتبر" :رحلة عمرهم" ،ولتقوم من أجل حتقيقها بكل يس���ر
وسهولة ،بجهود كبيرة وبتوفير خدمات وتقدمي تسهيالت بشكل يفوق كل التوقعات.
والله من وراء القصد،،،
		

