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 الملخص

شـــهدت العقود األخيرة في كثير من بلدان العالم نموا ملحوظاظ لظاهرة الباعة الجائلين، ولتصـــبح إحدى  

المشـــكالت والظواهر الســـلبية التي تلقى بظاللها على كثير من أنماط الحياة االجتماعية واالقتصـــادية  

طالقا من أهداف الدراســـة الحالية الرئيســـية والفرعية التي ركزت على تحليل  واالحوال المعيشـــية ، وان

االبعاد االجتماعية واالقتصادية للباعة الجائلين بالمدينة المنورة، والسيما بعد ان تزايدت اآلثار السلبية      

لهذه الظاهرة في المنطقة المركزية وتركت بصــــماتها واضــــحة على المظهر العام والحضــــاري لهذه              

لمنطقة . كما ان هناك كثير من اآلثار األخرى المرتبطة بها مثل إعاقة الحركة المرورية امام الزائرين                ا

والمعتمرين، عالوة على ارتباطها ببعض الظواهر السلبية مثل السرقة والتسول، وغير ذلك من مظاهر     

ــ    ــة أمام الزائرين والمعتمرين وخاص ــافة إلى عدم إتاحة الفرص ــلبية أخرى باإلض ــتقرار س ة الهدوء واالس

 والطمأنينة خالل فترة الزيارة للمسجد النبوي الشريف.

وتعد هذه الدراســة من الدراســات الوصــفية الميدانية، اســتخدمت فيها مجموعة من ادوات جمع البيانات  

ية األخرى، كما تبنت عدد       مد  اواالجراءات البحث جائلين           امن ال عة ال با خل النظرية المفســــرة لظاهرة ال

ش  سوسيولوجى     وان طتهم ومن أهم هذه المداخل، االقتصادي، والقانوني، والتنظيمي، وأخيراظ المدخل ال

وكيفية تحليل علماء االجتماع لظاهرة الباعة الجائلين في ضــــوء ما يعرف بســــوســــيولوجيا االســــواق            

Sociology of Markets ــهر رم ــة خالل شـ ــان  . ومن الناحية الواقعية، اجري الجانب الميداني للدراسـ ضـ

ــه1436   ىمن المسئولين والقائمين عل ىعينة اخر ى( حالة ، وعل550عينه من الباعة الجائلين ) ى، علـ

ــت                بالمدينة المنورة . وبإيجاز حرصــ بالمنطقة المركزية  ــاري  حفظ النظام والتخطيط البيئي والحضــ

بعاد االجتماعية  الدراســة الحالية على المســتويين النظري والميداني لرصــد الوضــع الراهن لمجموعة اال

االبعاد االجتماعية واالقتصادية للبائعين الجائلين بالمنطقة  

 المدينة المنورة: دراسة ميدانية المركزية في

 

 عبد اهلل محمد عبد الرحمن 

 الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة معهد خادم  -واإلنسانية قسم البحوث االدارية 
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واالقتصــادية لظاهرة الباعة الجائلين في المنطقة المركزية، مع تحليل العوامل واالســباب التي تســهم  

طرح  إلى في زيادة حجم هذه الظاهرة، وآثارها الســلبية بصــورة عامة. من ناحية أخرى هدفت الدراســة  

لول المقدمة لعالج ظاهرة الباعة        مجموعة من النتائج والتوصــــيات ولتقديم مجموعة من البدائل والح        

 الجائلين في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية.

 :مقدمة

هدت العقود األخيرة في كثيٍر من بلدان العالم نمواظ ملحوظاظ لظاهرة الباعة الجائلين؛ ولتصـــبح إحدى  شـــ

اللها على كثيٍر من أنماط الحياة االجتماعية، واالقتصــادية،  تلقى بظ التيالمشــكالت والظواهر الســلبية 

وخاصــةظ إن هذه المظاهر تؤثر على النظام العام والبيئي والحضــاري، والتي تتســم  .واألحوال المعيشــية

تســــعى للحياة والهدوء واالســــتقرار. عالوة على ذلك، إن ظاهرة الباعة           التيبها كثير من المجتمعات   

ــمي، ونوعية المنتجات     الجائلين ارتبطت ب ــاد الرسـ ــة على االقتصـ ــلبية، وخاصـ ها العديد من اآلثار السـ

المعروضــة، والنواحي األمنية، والحركة المرورية، وتنوع الجريمة، وخاصــة التســول والســرقة، باإلضــافة  

 إلى اآلثار البيئية ، وغيرها من المظاهر الحضارية السلبية.

 . للدراسة الفصل االول : االستراتيجية المنهجية

 أوالظ: مشكلة الدراسة وأهميتها  

 أهمية الدراسة  -1

لوحظ خالل الفترة األخيرة  تزايد كبير في نمو الكثير من الظواهر والمشــــكالت ذات األبعاد االجتماعية      

خالل تزايد أعداد    من  بالمظاهر الســــلبية    المجتمعيتترك بصــــمات على الواقع   والتيواالقتصــــادية،  

بائعين المتج  نب              ال نة المنورة، مما يترك كثيراظ من الجوا مدي بال ولين في المنطقة المركزية، ومحيطها 

ــتقبال ماليين المعتمرين   ــكل العام الذى يجب أن تكون عليها هذه المنطقة؛ السـ ــارية، والشـ غير الحضـ

ْن َثمَّ  ، َوِمـ ه1437/  1436والزائرين على مدار العام، والذين يقدرون بثمانية ماليين، وذلك خالل عام 

 تحيط بالمســجد والتيفإنَّ الحاجَة ملحٌة ألْن تترك المنطقة المركزية في صــورتها الحضــارية المميزة،  

 الشريف؛ حتى يستقبل زواره، ويتحقق لهم المزيد من الهدوء، واالستمتاع بالزيارة المقدسة إليه. النبوي
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تؤدى إلى زيادة أعداد البائعين   التيامل مجموعة العو بدراسة-أيضاظ-تهتمعالوة على ذلك، فإن الدراسة 

ــيما خالل    ــلبية، والسـ ــببية لتكرار هذه الظاهرة السـ ــة عن العالقة السـ ــورٍة خاصـ الجائلين، والبحث بصـ

يمكن الحصول عليها من الجهات    والتيالسنوات االخيرة، وذلك في ضوء المؤشرات اإلحصائية الواقعية،     

ئج المرتبطة بهذه المشــكلة على مســتوى المدينة المنورة ككل،  تهتم بدراســة النتا والتيذات العالقة، 

 الشريف وساحاته بصورٍة خاصة. النبويوعلى مستوى المنطقة المركزية والمسجد 

 مشكلة الدراسة  -2

 مشكلة في دراستها وتحليلها من بعدين أساسين، وهما:التكمن 

  لمشكلة أو ظاهرة  علي والفلراهن ( : وهو التعرف بوضوح على الوضع ا  الواقعي) الميدانيالبعد

البائعين الجائلين، وأسباب تزايد أو تفاقم هذه المشكلة، وخاصةظ خالل السنوات األخيرة، ويتم       

 تتمثل في: والتيذلك عن طريق مجموعة من االجراءات، 

 نظر البائعين الجائلين أنفسهم. ات معرفة آراء ووجه -

 ة.تحليل وجهات نظر الزائرين للمنطقة المركزي -

معرفة انطباعات وآراء المســئولين، والعاملين بالمســجد النبوى الشــريف، والجهات األخرى ذات    -

   العالقة.

   عد ماعية عند               التحليلي) النظريالب ــاد، والخدمة االجت ماع، واالقتصــ ماء االجت ( : كما يؤكد عل

موعة دراســتهم للظواهر والمشــكالت االجتماعية في مجتمعنا المعاصــر على ضــرورة تبنى مج

تكون بمثــابـة موجهــاظ عـامـاظ للبــاحثين خالل      والتيمن األطر والتصــــورات النظريـة العلميــة،  

 دراساتهم

 والفرعية أهداف الدراسة الرئيسةثانياظ: 

يمكن وصفها بأنها إحدى الدراسات الوصفية     التيأظهرت أهمية الدراسة ومشكلتها األساسية، طبيعتها      

يس لها، ومجموعة اإلشارة إلى الهدف الرئ فإنه يمكننا ،Evaluation – Descriptive Studies التقييمية –

ــكلة البائعين المتجولين، وأبعادها، ومظاهرها    األهداف الفرعية ــع الراهن لمش ــة الوض كما يلى : "دراس

الســـلبية االجتماعية، والســـلوكية، والحضـــارية، واالقتصـــادية، وذلك من خالل اســـتطالع آراء البائعين   



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

ية،                 المتجولين قة المركز بالمنط عام  ظام ال ظة على الن حاف ية الم قائمين )المســــئولين( على عمل ، وال

 الشريف". النبويوالمسجد 

 الفرعية:األهداف 

 .توصيف الوضع الراهن لمشكلة البائعين المتجولين في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة 

  لة.تشكل وتزيد من حجم هذه المشك التيدراسة مجموعة األسباب 

    تفســــر طبيعة ظاهرة أو مشــــكلة البائعين      التيدراســــة أهم التصــــورات والنظريات العلمية

 الجائلين، سواء في الدول النامية أو المتقدمة.

  النظام، والبيئة المكانية والحضــارية للمنطقة  مراعاةدراســة وجهات نظر البائعين على كيفية

 المركزية بالمدينة المنورة.

   ائل الممكنة لعالج مشــــكلة البائعين المتجولين في المرحلة القادمة،           طرح مجموعة من البد

 والتقليل منها في الوقت الراهن.

 ومجاالتها:عينة الدراسة 

سة :   -1 ساؤالت        عينة الدرا سة، وأهميتها، وأهدافها، والت سابقة حول طبيعة الدرا ضوء المتغيرات ال في 

 ر عينة الدراسة من فئتين أساسيتين، وهما:فلقد تم اختيا ،تحرص االجابة عليها التيالعامة 

 ينة البائعين الجائلينع 

  الشريف النبويعينة المسئولين من المنطقة المركزية والمسجد. 

بالنســبة لعينة البائعين الجائلين، فلقد تم تحديد عينة هذه الفئة بصــورٍة عشــوائية، وغير منتظمة من  

هم البائعين الذين تمت مقابلة الدراســــة معهم، وتطبيق         ( حالٍة، و  550البائعين الجائلين، ومقدارها )    

  .عليهماالستبيان 

 عينة المسئولين والعاملين بالمنطقة المركزية:

 مجاالت الدراسة: -2

   ــة على تطبيق الجانب     : المجال المكاني لدراســ لها على المنطقة المركزية،       الميداني ركزت ا

 الشريف. النبويالمسجد و شملت ساحات والتي
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 هـ1436ة خالل شهر رمضان طبقت الدراسالزماني: ال المج. 

ــة: -3 ــتبيان، وأدوات جمع  متت عملية التحكيم )العلمي( والميداني للدراسـ عملية التحكيم العلمي لالسـ

معهد خادم الحرمين وذلك حسب اإلجراءات   اإلنسانية، و ي قسم الدراسات   ن فيالباحثطريق ن عالبيانات 

 هذه الدراسة.لمثل  بالنسبةالعلمية   المتبعة 

 الدراسات السابقة، والتجارب المحلية والعالمية.رابعًا: 

 الدراسات على المستوى المحلى: -1

 دراسات وبحوث معهد خادم الحرمين الشريفين: -أ

  ركزت على مدى اقبال  هـ 1423دراسة األهمية االقتصادية لألسواق الموسمية بمكة المكرمة :

سعوديين  سمي           كل من المقيمين وال سوق المو شكالت ال سمية، وم سواق المو على العمل باأل

 هـ(.1423ككل)محمد سعدو الجرف،

   )هــــــ: ركزت  1425دراســة اقتصــادية ألســواق الباعة الجائلين حول المســجد الحرام )رمضــان

ى آراء المعتمرين وشــــرائهم منتجات الباعة الجائلين بالمنطقة المركزية وواقع          الدراســــة عل 

 هـ(.1425)أحمد الناقة ومتوسطات البيع ونوعية المنتجات ودوافع العمل العمل بالتراخيص،

 دراسات على المستوى المحلى: -ب

   مشــروع بحثى  هــــــ1434دراســة إصــدار تراخيص مهنية وصــحية للباعة الجائلين باألحســاء :

ــحية     ــعبية، والتعامل مع الباعة الجائلين ومنحهم تراخيص مهنية وصـ ــواق الشـ ــة األسـ لدراسـ

 م(.2013الغزال )عدنان 

  ــعوديين بمدينة جدة ــة آلية تنظيم عمل الباعة الجائلين السـ ــور  طرحت  :دراسـ ــة تصـ الدراسـ

لتنظيم عمل الباعة الجائلين ووضــع الئحة للجزاءات وشــروط الترخيص وآلياته في )أمانة جدة  

 بدون تاريخ(.
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 دراسات على مستوى المجتمع العربي والعالمي:  -2

    م: ركزت الدراســــة على   2006ئعي أطعمة الشــــارع بمحافظة المنيا     دراســــة تجربة جمعية با

توظيف جهود المجتمع المدني لتطوير منتجات وأنشــــطة الباعة الجائلين في محافظة المنيا،             

 م(.2006وتنظيم العالقة بين السلطات المحلية والبائعين)صابر أحمد عبدالباقي 

  ركزت على وضــع قانون فعال ينظم  م2009دراســة اســتطالع آراء الباعة الجائلين في مصــر :

عمل الباعة الجائلين يتضـــمن حقوق الملكية ودخول الســـوق النظامي ومشـــاركة مؤســـســـات 

 م(.2009المجتمع المدني )سوسن جاد 

   ــرى ــارع المصـ ــوائية في الشـ ــواق العشـ ــة ظاهرة الباعة الجائلين واألسـ حاولت   :م2014دراسـ

ظاهرة الباعة الجائلين والتعامل مع ظاهرة الدراســة تقديم رؤية مســتقبلية ألســباب انتشــار    

 م(.2014األسواق العشوائية)رامي متولى القاضي 

     ينضمون إلى القطاع   )بيرو( ليما العاصمة  في باعة الجائلين لا :دراسة من الشوارع إلى األسواق

ــمى ــاط غير النظامي إلى  2009الرسـ ــطة الباعة الجائلين من النشـ م:  ركوت على تحويل أنشـ

شاريع          النظامي سمية وابتكار م سات المجتمع المدني والجهات الر س مع تفعيل العالقة بين مؤ

 وأسواق جديدة.

 : التعريف بظاهرة الباعة الجائلين والمداخل المفسرة لها: الثانيالفصل 

 أوالظ : التعريف بالباعة الجائلين، والمفاهيم المرتبطة بها:

 تعريف الباعة الجائلين -1

 التعريف:

لباعة الجائلين: من يباشــــرون مهنة التجارة، دون أن يكون لهم مقار أو أماكن يقومون بالبيع           يقصــــد با 

فيهــا، فهؤالء البــاعــة يقومون بــالتحول، والتحرك لعرض بضـــــاعتهم، أو يقومون بــإشــــغــال الطريق  

 (.م2009ي القاض راميالستخدامه في عرض بضاعتهم )

، إال أن هناك تمييزاظ أخر يبين نوعية من الباعة الجائلين،  ضوء هذا التعريف العام للبائعين الجائلين في و

 : )السوق( الذى يمارسون فيه أنشطتهم، وهى المكانييعكس طبيعة عالقة الباعة الجائلين بالحيز 



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

  عة جائلون متنقلونبا -1

 باعة جائلون ثابتون . -2

للبيع، أو يمارس حرفة أو بضـاعة   من يبيع سـلعة أو بضـائع، أو يعرضـها     بأنه: كلويعرف البائع المتجول 

طريق عام، دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان آلخر، أو يذهب للمنازل لبيع                أي في

 .م(1998)أحمد عبدالظاهر الطيب سلعاظ أو بضائع، أو يعرضها للبيع، أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول

 الجائلين:التعريف والمفاهيم األخرى المرتبطة بالبائعين 

 :يأتيمن المفهومات األساسية ذات الصلة بموضوع البحث، نورد منها ما 

 م(2012)منير شوارفسكي الرسميالقطاع غير (  2م( )1998ي )وفاء مرقس القطاع الرسم

 تؤدى إلى انتشار الباعة الجائلين التياألسباب -2

عة الجائلين واألسواق العشوائية كما    يمكن أن نطرح مجموعة من األسباب التي تؤدى انتشار ظاهرة البا  

 يلى:

  عدم تطبيق القانون -ب          غياب سلطة الدولة  -أ 

 العوامل االجتماعية والبيئية  -د   الرسميارتفاع تكلفة النشاط   -ج 

 م(2000ي)عادل لطف ارتفاع معدالت البطالة  -هـ 

 المفسرة لظاهرة الباعة الجائلينالمداخل  -3

خل االق    مد ــادي: تال ظاهرة               تظهر تحليالتلم صــ جائلين ك عة ال با ظاهرة ال حددة حول  يات م أو نظر

لهذه الظاهرة، بقدر ما      واالجتماعي اجتماعية واقتصــــادية، كما يفســــر ذلك تحليل التراث االقتصــــادي     

تصــــنف تحت    التيإطار العديد من األنشــــطة      فيتندرج الباعة الجائلون كظاهرة أو جماعة مجتمعية          

، والقطاع  Informal Economic Sector الرســميوغير  االقتصــاديلماء االقتصــاد بالقطاع تصــنيفات ع

ركزت الدراســة على تحليل أراء   الرســمي. ودون الخوض في تفاصــيل القطاع غير الرســمي االقتصــادي

باحثين عن هذا المدخل من أمثال جيتمان           ماء وال  وســــميث    Fiegeفيجى   و  Gutmann بعض العل

Smith  ,روجرو Roger(م2006 الباقي.)صابر أحمد عبد 
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قانون      خل ال مد طاع غير           ي : ال كل من الق يل  خل على تحل مد هذا ال لذين يقومون  الرســــميركز  ، أو ا

شطة   صة          التيباألن صورة خا صاديات الظل وغيرها، مع التركيز ب سميات أخرى، مثل: اقت تندرج تحت م

ــار ظاهرة الب ــطة الباعة الجائلين، أو أنتشـ ــة خالل العقود األخيرة؛   على أنشـ ــورة خاصـ اعة الجائلين بصـ

ــواء أكانوا من رجال القانون أو القانونيوركزت الدراســة على تحليل آراء واتجاهات أصــحاب المدخل   ، س

 الشريعة، أو غيرهم من الباحثين المتخصصين في دراسة الظواهر االجتماعية واالقتصادية.  

ودراساتهم  باهتمامات الباحثين الذين يركزون جهودهم  يميالتنظيقصد بالمدخل  :   التنظيميالمدخل 

الذى يتكون منه أســــواق الباعة       التنظيميق التنظيمية، أو ما يعرف بالهيكل     لتحليل األنماط، أو النســــ  

ــاد غير  ، وتحليليهم مجموعة األدوار الوظيفية والمهنية،  الرســـميالجائلين، باعتبارهم جزء من االقتصـ

، وعمليات اتخاذ القرار، وأنســاق الجزاء والمكافأة، وغيرها من  التنظيمي، والهرم وعمليات تقســيم العمل

،   (1987تتســم بها أســواق الباعة الجائلين.)عادل عازر وثروت إســحاق  التيالعمليات التنظيمية األخرى 

 م(.2000عبداهلل عبدالرحمن)

ائلة على أنها ظاهرة حضـــرية  ينظر علماء االجتماع إلى مشـــكلة العمالة الج مدخل الســـوســـيولوجى :ال

مرتبطة بنمو المدن، وبالرغم من األهمية المجتمعية لهذه الظاهرة؛ فمازال التعريف بها موضــــع جدل            

ماظ                     ما لة اهت جائ لة ال ما ــة الع جدت دراســ قد و ها. ول بدراســــت ماء المهتمين  التراث  في بين مختلف العل

  الحضــريطار اهتمامات علم االجتماع إفي الســوســيولوجى للظواهر االجتماعية، وعلى وجه الخصــوص 

ــة بتحليالت روبرت بارك  ــانية، واهتمت الدراسـ ــكار لويس  R.Parkواأليكولوجيا اإلنسـ و  A.Lewisوأوسـ

وإســهامات كارل بولينى ،   Sociology of Marketsعن ســوســيولوجيا االســواق   M.Weberماكس فيبر 

(،  1996 الحسيني مية والعشوائية. )السيد   ، عن األسواق النظا Parsons، وبارسونز  Smelserوسملسر   

(parsos & smelser1984   ) 

 الفصل الثالث : النتائج العامة والتوصيات

 أوالظ: النتائج العامة  

  يلى: كما يوهكشفت الدراسة الميدانية والنظرية عن مجموعة من النتائج 
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 15لعمريتين من سنة ضوء المؤشرات اإلحصائية نجد أن غالبية المبحوثين بين الفئتين ا   في – 

( إجمالي مفردات العينة، وهذا يؤكد أن هذه       ثلثي، أي : تقريباظ ) %65.8ســــنة، ونســــبتهم   35

 .  الغالبية من عنصر الشباب

   أظهرت نتائج الدراســة العامة بأن نســبة الجنســية الســعودية أكثر من )نصــف( إجمالي مفردات

 العينة، و مثلت معها  سبع عشرة جنسيةظ أخرى.

 ســــت التحليالت العامة للدراســــة ارتفاع نســــبة األميين من المبحوثين في مجال الباعة             عك

 أفراد العينة . من %22.7 الجائلين،

      سبة كبيرة من التوارث سة أن العمل في مجال الباعة الجائلين به ن ،  العائليكشفت نتائج الدرا

 جاورة.خاصةظ في المنطقة المركزية، أو األماكن الم

    سة ظ ستقطاب       فياهرة الباعة الجائلين بأن العمل تكشف درا بسطات الجائلين يكون موضع ا

 .للعديد من األفراد الذين يسعون إلى مصادر ربحية سريعة

    ،تســهم وزارة الشــئون االجتماعية في عمليات تنوع مصــادر الدخل لعدد من البائعين الجائلين

من   %5.4لخيرية، والتي بلغت   ، وإســــهامات الجمعيات ا   االجتماعي كما هو في حاالت الضــــمان    

 إجمالي آراء المبحوثين من عينة البائعين الجائلين. 

          ( ما يقرب من بأن  ــة  لدراســ ( أفراد العينة تتراوح دخولهم   ثلثيأظهرت الشــــواهد الميدانية ل

ــهرية بين  ــبة  3000 – 1000الش ــبة عالية  %60.9ريال، وبالتحديد بلغت هذه النس ، وهى نس

 )الوظيفة(.  النظاميمقارنة بالعمل  جداظ في دخول األفراد

          جات بأن من أهم المنت ــة  لدراســ تائج ا فت ن ية(،       التيكشــــ ها في  )المنطقة المركز يتم بيع

، ومنتجات لعب األطفال بنســبة  %46األقمشــة والمالبس بنســبة   : هيوالمناطق المحيطة بها 

ية    12.7% غذائ ية     %4.2، والمواد ال ــاحف  %10.2، واألحذ ،  %15.1والخردوات ، %2.7، والمصــ

 . %5.1، وبطاقات الشحن %3.6مساويك 

  من شـــراء منتجات البائعين الجائلين    %75لتمثل أكثر من تمويل  النقديجاءت عملية الشـــراء

 )أي: أكثر من ثالثة أرباع( مفردات العينة.
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             من   %50احتلت البطالة العامل الرئيس وراء اإلقبال على العمل كبائعين جائلين لما يقرب من

 أفراد العينة من الباعة الجائلين.

     سة أن أهم العوامل سهم في زيادة ظاهرة الباعة الجائلين بالمنطقة   التيكشفت نتائج الدرا ت

شراء من جانب الحجاج والمعتمرين والزائرين،   شترين   بتعالمركزية، هو اإلقبال على ال اطف الم

 للبائعين. 

 للبيع الجائل كما يلى:  في ضوء نتائج الدراسة، جاءت أماكن التفضيل 

o         ما يقرب من ثلث آراء المبحوثين األكثر تفضــــيالظ المنطقة الغربية اســــتحوذت على 

 حسب أعلى النسب من استجابات أفراد العينة .

o   جاءت المنطقة الشــمالية )شــمال الحرم( في المرتبة الثانية )ربع( مفردات عينة البحث

 يفضلون البيع، أو البسط فيها.

o 13.1، والجنوبية %17.1لمنطقة الشرقية بنسبة كما جاءت ا%. 

          ضيل للبيع في المنطقة المركزية سباب التف سة الميدانية، فلقد جاءت أ ستنتاجات الدرا طبقاظ ال

 موزعة كما يلى: 

o   كثرة الزوار والمعتمرين، جاءت في المدينة األولى ألســـباب التفضـــيل للبيع في أماكن

بة          لك بنســــ كان ذ ية، و قة المركز بات     ثلثي، أي: أكثر من ) %67.3 المنط جا ( اســــت

 المبحوثين

o   ــرطة والبلدية ، جاءت في المرتبة الثانية، واختيار أماكن معينة من قبل البعد عن الشـ

 .%25.1البائعين، وكان ذلك بنسبة 

o     سبة ، كانت المرتبة الثالثة ساحات منا سبة        فيوجود م سباب التفضيل، وجاء ذلك بن أ

14.5%. 

o   المنتجات ، جاءت في المرتبة الرابعة في تفضــــيل المبحوثين       ســــرعة نقل الســــلع و

 .%9.5لألماكن التي يبسطون فيها للبيع بنسبة 
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o   الطلب المتزايد على الســلع، كانت في المرتبة الخامســة من أســباب التفضــيل ألماكن

 .%2.7البيع من قبل المبحوثين، وجاء ذلك بنسبة 

o  1.1وأخيراظ أسباب أخرى، وكان ذلك بنسبة%.  

           جائلين عة ال با بات المبحوثين من ال ، برغبتهم في الحصــــول على  %87جاءت معظم اســــتجا

تصــاريح نظامية؛ حتى يحدث لهم نوع من التأمين واالســتقرار للبيع بصــورة نظامية، ومعترف   

 بها.

 ضــوء النســب والمؤشــرات اإلحصــائية للدراســة، نجد أن أكثر من )نصــف( المبحوثين من    في و

  .الذين طبقت عليهم الدراسة تم القبض عليهم من الشرطةالباعة الجائلين 

 مع المسئولين من الجهات األمنية والشرطة والبلدية     ومقابالت الدراسة ضوء النتائج العامة   في

صعوبات     شرطة الحرم، توجد مجموعة من ال تواجههم مع ظاهرة الباعة الجائلين، ومنها   التيو

 على سبيل المثال:

o ملة للشرطة.ال توجد صالحيات كا 

o  .هناك عدد كبير من البائعين الجائلين أصحاب سوابق 

o  تتعدد جنسيات الباعة الجائلين باإلضافة إلى الباعة السعوديين 

o    .أصحاب التصاريح الرسمية )النظاميين( ال تتقيد بالبيع في أماكنها المخصصة 

o  وهناك صــعوبة ســنة(،  18كثير من البائعين الجائلين تحت الســن القانونية )أقل من

 خاصة من معاملة النساء من البائعات الجائالت.

o               ،ــل، والســــرقة ية أخرى، مثل: النشــ جائلين لظواهر ســــلب عة ال با ظاهرة ال ترتبط 

 والتسول، والشحاذة )التجارة بالبشر(.

 ثانياظ: التوصيات ومقترحات الدراسة

 يمكن طرح هذه التوصيات التي يمكن تصنيفها بصورة مختصرة كما يلى:

  : توصيات ومقترحات عامة 
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o  العمل على إنشاء قاعدة بيانات ترتبط بظاهرة الباعة الجائلين. 

o  استحداث الئحة عامة تنفيذية، ترتبط باألحكام الضبطية والتشريعية. 

o .االستفادة من التجارب المحلية والخبرات العالمية 

o .إجراء الدراسات والبحوث المستمرة على ظاهرة الباعة الجائلين 

o .تطوير نظم التقدم للعمل 

  التوصيات والمقترحات األمنية والقانونية 

o  ــلبية لظاهرة الباعة الجائلين على األمنية، وزيادة معدالت  النواحيالحد من اآلثار السـ

 الجريمة في المنطقة المركزية، خاصةظ النشل والتسول.

o  ية مع البائعين  عقد دورات تدريبية للكوادر األمنية، وتأهيلهم للتعامل بصــورة عصــر

 الجائلين.

o             جديدة لتطوير مهارات وقدرات المراقبين المدنيين واألمنيين ــاليب  اســــتحداث أســ

 .والنبويالتابعين للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام 

o               لة عن المنطقة هات المســــئو ية، ومختلف الج لة بين الكوادر األمن باد قة المت بث الث

 ميين.المركزية والبائعين الجائلين النظا

o                                  ــائعين ــا على المخــالفين من الب ــات والجزاءات وتغليظه ــدرج في تطبيق العقوب الت

 الجائلين.

o .استحداث نظم للمراقبة اإللكترونية الحديثة على المنطقة المركزية 

o                      ــات ذات الطــابع األمني ــات ذات العالق ــادل بين الجه ــانوني   التنســــيق المتب ،  والق

 والمسئولين عن المنطقة المركزية.

o  ورجال البلدية     النبويفاعلية المراقبين التابعين لرئاســــة شــــئون المســــجد         زيادة ،

 والشرطة، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية والشرطية.
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o ،في المنطقة المركزية. زيادة القدرة العددية لرجال الشرطة والبلدية 

o     المنطقة المركزية، والتي تشــــجع    تطبيق الجزاءات على أصــــحاب المحالت التجارية ب

 زيادة ظاهرة الباعة الجائلين. ىعل

o               جائلين النظاميين في عة ال با باع من قبل ال جات التي ت مراقبة جودة الســــلع والمنت

 المنطقة المركزية.

o    ــتركة من الجهات األمنية، والجهات ذات العالقة، والبائعين الجائلين؛ ــاء لجان مشـ إنشـ

 طقة المركزية.لحل المشكالت المرتبطة بالعملية التنظيمية واألمنية بالمن

  توصيات ومقترحات )اجتماعية واقتصادية( خاصة للبائعين الجائلين 

o         سيما سعوديين، وال صاريح العمل، ومزاولة مهنة الباعة الجائلين لل سهيل إجراءات ت ت

 فئة الشباب من الجنسين.

o            الســــماح ألصــــحاب التصــــاريح النظامية من الباعة الجائلين الســــعوديين بتوظيف

 ى، وخاصة أصحاب اإلقامات الرسمية.الجنسيات األخر

o            طة لتوظيف ية الصــــغر، والصــــغيرة أو المتوســــ ناه ية المت جار ــاريع الت دعم المشــ

 السعوديين، وإيجاد فرص عمل لهم بصورة مستمرة.

o  السعوديللشباب  مهنيإنشاء مراكز تأهيل وتدريب. 

o .زيادة مشروعات األسر المنتجة التابع لوزارة الشئون االجتماعية 

o االجتماعيالمعونات الحكومية، مثل: حافز، والضمان  زيادة. 

o  لباعة الجائلين.لتنظيم عملية إنشاء البسطات، وإعطائها 

o  السنوية للبسطات الرسمية. ةاإليجاريخفض القيمة 

o ،في المناطق السياحية  استحداث مناطق جديدة إلنشاء البسطات. 
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o ترتبط   وواق المســـتهلكين إنشـــاء أســـواق شـــعبية تباع فيها المنتجات التي تشـــبع أذ

 بالمنتجات المحلية والتقليدية.

  توصيات ومقترحات حضارية وبيئية 

o             اســــتخدام أســــاليب الدعاية واإلعالن الحديثة؛ لتوعية وتثقيف المعتمرين والزائرين

 بعدم الشراء من الباعة الجائلين بالمنطقة المركزية.

o سويق والشراء .تطوير أساليب جديدة للتوعية واإلرشاد في مجال الت 

o .العمل على زيادة وإنشاء األسواق التجارية خارج المنطقة المركزية 

o  لسهولة المرور بالمدينة المنورة عامةظ. التردديتطبيق نظام النقل 

o  للمناطق األثرية بالمدينة المنورة،  والديني السياحيتطوير نظم اإلرشاد 

o لمدينة المنورة.توفير المنتجات والسلع المحلية التي تتميز بها ا 

o     سات المجتمع س شاء مجمعات     المدنيتحفيز مؤ ساهمة في إن والجمعيات الخيرية؛ للم

 وأسواق حديثة للبائعين الجائلين.

o     ــاته المختلفة للدعاية واإلعالن، والترويج ــسـ ــائل اإلعالم المحلى ومؤسـ ــجيع وسـ تشـ

 لمشروعات وأسواق الباعة الجائلين خارج المنطقة المركزية.

o  مل وحلقات تدريبية وبحثية للجهات ذات العالقة المســــئولة عن العملية            عقد ورش ع

 واإلدارية واألمنية والسياحية.

 المراجع

        أحمد الناقة ، دراسة اقتصادية ألسواق الباعة الجائلين حول المسجد الحرام )رمضان( ، معهد خادم الحرمين

 .ـه1425الشريفين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

  م1998الطيب ، موسوعة التشريعات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية،  الظاهرعبد أحمد. 

   المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، في حضر مصر،    الرسمي وآخرون، القطاع غير  الحسيني السيد

 ، م1996القاهرة، 

 دة ، بدون تاريخ.أمانة جدة، دراسة آلية تنظيم عمل الباعة الجائلين السعوديين بمدينة ج 
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  المجلد الثالثم2000للثقافة والفنون واآلداب واإلعالم، الدورة الحادية والعشرون،   القوميتقرير المجلس ، ،

 .126 – 125ص ص 

 القاهرة، كلية المصـــري، ظاهرة الباعة الجائلين واألســـواق العشـــوائية في الشـــارع القاضـــيمتولى  رامي ،

 م.2014الشرطة، 

     ستطال صادية وتنمية الدخل، القاهرة،    سوسن جاد ، ا ع الباعة الجائلين في مصر، اتحاد جمعية التنمية االقت
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 الملخص

ورقة إلى بيان حكم منع حج المريض مرضــــاظ معدياظ، وهل يعتبر المرض من المســــوغات التي         التهدف  

وقد تعرضــت الورقة إلى حكم حج المريض مرضــاظ معدياظ  المســلم عن قصــد بيت اهلل الحرام.   تبيح منع

ستطيع للحج ولو كان حامالظ للمرض المعدي إذا ُأٍمن    وتبين  للباحث من خالل الورقة وجوب الحج على الم

من انتشار العدوى بين الحجاج، كما ظهر للباحث أنه حال عدم األمن من انتشار العدوى فإن حج المريض  

التوقي منها، فما  واألمراض المعدية تتفاوت في ضــررها وإمكانية   يعتبر محرماظ إلضــراره بالمســلمين. 

أمكن توقي انتشار العدوى بسببه لم يجز منع المصاب به من الحج، واألمراض التي ال يمكن التوقي من     

انتشــــارها فإن لولي األمر صــــد حاملها عن البيت بعد فعل كل ما يمكن من خالله تمكين المريض من      

باءٍ   لحج من غير ضــــرر بغيره من الحجاج.  ا حال وجود و طباء وجوب  ن األقطار وقرر األ في قطر م وفي 

على الوباء   الحجر على أهل تلك البلدة، جاز للجهات المعنية منع أهل تلك البلدة من الحج حتى ُيقضــــى  

ــرر.   ــل على منودفعاظ للض ــلمين للبيت وعدم   أ واألص ــول المس ــير وص كرمه اهلل بالقيام على الحج تيس

ــدة بورودهم للبيت فله في    ضــي اهلل  تلك الحال منعهم، كما منع عمر رصــدهم إال عند حصــول المفس

وقد توصــــلت الورقة إلى أهمية العناية بالمســــتجدات الطبية بالنســــبة               عنه المجذومة من الطواف.     

للمفتين، وتبين من خاللها حرص الشــريعة على دفع الضــرر عن المســلمين، وهذه الورقة باكورة عمل  

ئية من األمراض المعدية بمنع من يتضــرر الحجاج بحجه  فقهي يتيح للجهات المعنية اتخاذ التدابير الوقا

معهم، والمســتند الشــرعي يبنى عليه القرار الســياســي في دولة اإلســالم، كما هو الحال في هذه البالد  

صي بالتأ  المباركة.  كيد على حمالت الحج باتخاذ تدابير الوقاية من األمراض وإلزامهم بذلك.والباحث يو

 هلل رب العالمين. ا العمل خالصاظ نافعاظ، والحمدواهلل أسأل أن يجعل هذ

 
 دراسة فقهية الحج أثر األمراض المعدية في أداء فريضة

 

 الجريسي خالد بن عيد 
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 مقدمة:

شريعة اإلسالمية عنيت بصحة المسلم،             الحمد سالم على رسول اهلل وبعد، فإن ال هلل وحده والصالة وال

وتأتي أهمية العناية بالصـــحة بكونها   وجاءت بتدابير تقي المســـلم من األمراض وتحد من انتشـــارها، 

 . (1)على الوجه المطلوب، فالحج يتطلب قدرة كافية للقيام بهوسيلة للقيام بالعبادة 

يتعلق بصــــحة الحاج فإنه من      ، ولذلك فإن كل ما     (2)والحج في أصــــله من العبادات البدنية عند الفقهاء       

ــاظ في هذا الزمن الذي تعددت فيه األمراض المعدية واألوبئة، وكثر فيه    ــوصـ أولويات النظر الفقهي خصـ

 ت الخلطة بينهم متكررة بسبب االزدحام.عدد الحجاج وأصبح

بد                  هاب الك ية وهو الت عد ياظ من األمراض الم عالم فة  حد من األمراض المصــــن نا إلى مرض وا ولو نظر

ية من أهم              (3)الفيروســــي هذا الموضــــوع، "إن أمراض الكبد الفيروســــ ية ب ية البحث نا بالع كان كفيالظ  ل

عالمية والمعنيين بالصــحة في العالم؛ حيث يقدر الموضــوعات الصــحية التي تؤرق المنظمات الصــحية ال

مليون شخص في العالم، ونصف هذا العدد مصاب   500عدد المصابين بااللتهاب الكبدي المزمن )ب( بـ  

 (Hepatocellular carcinoma)بااللتهاب الكبدي المزمن )ج( وهما السبب في معظم حاالت أورام الكبد  

 .(4)للوفيات نتيجة السرطان في جميع أنحاء العالموالتي تشكل السبب الرئيس الثالث 

مختلفة الخطورة، فما الحكم الفقهي في حكم منع حامل هذه األمراض من    وواألمراض المعدية متعددة   

ماحكم منع حجاج تلك البلد من الحج، وغير خاف أن الحج   ؛الحج، وفي حال انتشــار مرٍض معٍد في بلٍد ما

البلد حرسـها اهلل فيما تتخذه من قرارات لمصـلحة الحجيج وإلنجاح الحج    شـعيرة إسـالمية، ومنطلق هذه   

 .(5)منطلق تتوخى فيه عدم مخالفة الشريعة

البحث يتناول سؤاالظ مهماظ وهو في الحجر الصحي ، هل يحق للجهة المشرفة على الحج منع حجاج البلد      و

 الحج مع حمله للمرض. التي ينتشر فيها مرض معٍد، وهل يجوز لحامل المرض أن ُيقدم على

                                                           
 ينظر:  أحكام األدوية في الشريعة اإلسالمية. د.حسن بن أحمد بن حسن الفكي. (1)

 (.2/383،البهوتي ) (،كشاف القناع4/23يان، العمراني )(، الب1/384ينظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي ) (2)

 د.عثمان الكاديكي. التهاب الكبد: مرض فيروسي حاد يصيب الكبار والصغار، وينتشر بحاالت فردية وأوبئة. ينظر: األمراض المعدية، (3)

 زارة الصحة.. الموقع الرسمي لو.http://www.moh.govينظر:  (4)

( وفي العام المنصرم لمنع اإلبل من دخول المناسك حماية للحجيج، استندت الجهات المعنية على فتوى سماحة مفتي عام المملكة في      5)

 المنع.

http://www.moh.gov/
http://www.moh.gov/
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ــانة المريض تكلم الفقهاءولقد  ــحيح عن العدوى في حض ــخ في النكاح   للص ــمان بالعدوى، والفس ، والض

يعتبر بحثاظ جديداظ، وتمس الحاجة  فإنه أما بحث مسائل العدوى في الحج   (1) ألجل العدوى ومسائل أخرى، 

األمراض المعدية لمن أراد الحج     ينص نظام كثير من الدول على لزوم التحصــــين ضــــد بعض  ه، ولبحث 

وهذا يدل على أن الحج من المواســــم التي ُيحتاط فيها من األمراض المعدية والتي تجعل الحكومات             

 .(2)ُتلزم مواطنيها بالتحصين ألجل أداء شعائره

سالة في نوازل الحج لم تتعرض لألمراض المعدية البتة   في  ، إال أن األمراض المعدية وأحكامها (3)ثمة ر

شت عام              سالمية نوق سعود اإل ستير في جامعة اإلمام محمد بن  سالة ماج سالمي توجد فيها ر الفقه اإل

 .(4)هـ ولم تطبع بعد1426

وسيتناول البحث بعد التمهيد المشتمل على تعريف المرض المعدي ونبذة يسيرة عن األمراض المعدية      

في البلد التي    -م حكم منع المســــلمينحكم حج المريض مرضــــاظ معدياظ، وحكم منعه من الحج، ومن ث   

 .من الحج -انتشر فيها المرض المعدي حتى أصبح وباءظ

سير في البحث على الطريقة العلمية المعهودة في البحوث من عزو اآليات إلى موضعها من القرآن،        سأ و

جمة األعالم  وتوثيق المصـــادر والمراجع، وأهملت تر وتخريج األحاديث واآلثار، وعزو األقوال ألصـــحابها،

صر الورقة واتحاد            ضوعات لق ساظ للمو شهرة من ورد ذكرهم في البحث، ولم أجعل فهر ضيق المقام ول ل

 موضوعها.

 واهلل أسأل أن يرزقنا الهدى والصواب، وأن ينفع فيما كتبت واهلل المستعان وعليه التكالن.  

 

 

 

                                                           
 (.  7/349) ، الشربيني(، مغني المحتاج6/623ينظر: حاشية ابن عابدين ) (1)

ن:إدخال الفيروس أو المكروب مضعفاظ،أو ميتاظ إلى جسم الصحيح حتى تتعرف عليه     (. والمقصود بالتحصي   51ينظر: األمراض المعدية ) (2)

(، الموسوعة الطبية،   126أجهزته المناعية، فتقوم بصنع األجسام المضادة التي تقاوم المرض مستقبالظ. ينظر: العدوى، محمد علي البار )     

 (.388مجموعة من األطباء )

 لشعالن.علي بن ناصر ا الحجفي  نوازلالالرسالة بعنوان  (3)

 وتعرض الباحث لحكم حج المريض وإحصاره. .وبإشراف الدكتور سليمان الحيدري له السيف،اإل الرسالة للدكتور عبد (4)
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 التمهيد: في معنى األمراض المعدية وأنواعها.

يقال: بدن مريض، أي: ناقص  والمرض: العلة في البدن، وأصل المرض النقصان،   األمراض جمع مرض،

 . (1)القوة

 .(2)العدوى في اللغة: اسم من اإلعداء وهو التجاوز، يقال: تعد ما أنت فيه إلى غيره أي تجاوزه

الى فرد   فرادأمجموعة   أو واألمراض المعدية عند األطباء ُيعنى بها األمراض القابلة لالنتقال من فرد           

 . (3)كائن مسببها، ويكون آخرينفراد أو مجموعة أخر آ

، وبعضــــها يكون وباء عالمياظ،      اوباء  ما يكون  يكون حاالت فردية، وأخرى   وهذه األمراض المعدية منها ما     

 .(4)بل إن من هذه األمراض ما يكون مستوطناظ في بعض البلدان

،  وقد تنتقل من اإلنســان الصــحيح    (5)دم واللمسواألمراض المعدية تنتقل بطرق عديدة، كالتنفس وال

 .(6)الحامل للمرض أو المريض، وقد تنتقل بواسطة الحيوان، وتنتقل كذلك بواسطة التربة والماء

 المبحث األول: حكم حج المريض مرضًا معديًا.

أن وجوبه والراجح من قولي أهل العلم  الحج ركن من أركان اإلسالم الخمسة، وهو واجب مرة في العمر،  

 فإن المريض مرضاظ معدياظ له حاالن: فإذا تقرر وجوب الحج على الفور،، (7)على الفور

الحال األولى: أن يكون غير مستطيع للحج لضعفه بسبب المرض أو وجود المشقة والحرج عليه في الحج    

  المريض يل توك فإن إن كان مرضــــه يرجى برؤه وشــــفاؤه   ف  ،فإنه بهذه الحال ال يجب عليه الحج اتفاقا         

  .(8)ال يصح، وحج غيره عنه ال يجزئه في هذه الحالللحج عنه  لغيره

                                                           
 .(12/26) ، األزهريينظر: تهذيب اللغة (1)

 (.3/72) المصدر السابقينظر:  (2)

 (.24ر )ينظر: العدوى بين الطب وحديث المصطفى،د. محمد علي البا (3)

 (.18الكاديكي ) د. عثمان ينظر: األمراض المعدية. (4)

 (.24ينظر: العدوى بين الطب وحديث المصطفى،د. محمد علي البار ) (5)

 (.23-22ينظر: المصدر السابق ص ) (6)

ــافعية فإن الحج عندهم على التراخي (7) ــاني  ينظر: ب    .وهذا القول هو مذهب جمهور الفقهاء، خالفاظ لمذهب الشـ ــنائع، الكاسـ دائع الصـ

 (.3/233(، المغني، ابن قدامه )4/46(،البيان،العمراني )3/181القرافي ) (،الذخيرة،2/119)

 (.3/233ينظر: المغني، ابن قدامه ) (8)



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

،  أن ينيب غيره ليحج عنه   فواجب على المريض أما إن كان المرض ال يرجى البرء وال الشــــفاء منه غالباظ،       

واعتذر  س من برئهيؤووالجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الم" قال النووي رحمه اهلل:

ــطرب    ــوم عن الميت والحج عنه بأنه مضـ ــي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه األحاديث في الصـ القاضـ

وهذا عذر باطل وليس في الحديث اضــطراب وإنما فيه اختالف جمعنا بينه كما ســبق ويكفي في صــحته  

  .(1)"احتجاج مسلم به في صحيحه واهلل أعلم

ضاظ معد  :الحال الثانية ستطيعاظ للحج، فهل يكون الحج واجباظ عليه أن يكون المريض مر أم أن الحج ال   ياظ م

 يجب عليه لحمله المرض.

، إال أن األدلة الشـــرعية  اهذه المســـألة من نوازل المســـائل ولم أجد لها عند المتقدمين من الفقهاء ذكر

حكم في هذه  يتســنى للباحث الازلة، ولكي العامة والقواعد الفقهية تدالن طالب الحق على حكم هذه الن

النازلة ينبغي أن ينظر لهذه األمراض المعدية باختالف أحوالها فإن األمراض المعدية ليســت على منوال 

 :واحد في طريقة انتقال العدوى

: األمراض محدودة االنتقال والتي ليس لالزدحام الحاصــــل في الحج أثر في انتشــــارها        فالحال األولى  

 .(2)والسيالن  كاإليدز

بهذه األمراض ونحوها يلزمه الحج حال تحقق شــروط الوجوب في حقه، وذلك لعدم وجود  فإن المريض 

س  يالحج نافلة ول   له   المعارض ألدلة الوجوب في حقه، وال تبرأ ذمته إال بالقيام بالواجب عليه، كما يجوز          

 مرضه مانعاظ شرعياظ من الحج.

ز من انتقال العدوى بأخذ االحتياطات الصحية   : األمراض المعدية التي يمكن لحاملها االحتراةالحال الثاني

مع   ،الالزمة في حال مثله، واجتناب كل ما من شــــأنه اإلضــــرار بغيره من الحجيج، فإن الحج يجب عليه          

لدخوله في عموم أدلة وجوب الحج، وكذا عموم                    مانعة من انتقال العدوى، وذلك  باالحتياطات ال أخذه 

 األدلة المرغبة بحج النافلة تشمله.

                                                           
 (.8/27شرح النووي على صحيح مسلم) (1)

 ( .195-191نظر: األمراض المعدية )هما مرضان معروفان، والسيالن يصيب الجهاز التناسلي، ولمعرفة المزيد عنهما ي (2)
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الحج على هذا المريض فإنه يجوز له تأخير الحج لعاٍم مقبل إن كان يرجو المعافاة من هذا                 وجوبمع و

كما أخر النبي صــلى اهلل عليه وســلم حجته للســنة  يجوز، صــحيح المرض، وذلك ألن تأخير الحج لعارض

 . (1)العاشرة من الهجرة

ن              ها دواء  جد ل ية التي ال يو عد ثة: األمراض الم ثال حال ال بالتنفس وال يمكن التحرز من     ال قل  اجع،و تنت

ال  ،فالزمان أو لغيره من األســــباب   اانتقالها من المريض لغيره، إما لشــــدة الزحام كما هو الواقع في هذ      

، وذلك لألدلة المتكاثرة الدالة على حرمة اإلضــــرار بالمســــلمين        في هذه الحالة    يجوز للمريض أن يحج

 ومنها:

يَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتســــَُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتانظا َوِإْثمظا منِبينظا          َوالَّذِ  : )ول اهلل تعالى ق 

)(2). 

وجه الداللة: دلت اآلية على تحريم أذية المؤمن ووصمه بما لم يفعل، وأن ذلك من كبائر اإلثم، قال ابن  

ــبون إليهم ما كثير رحمه اهلل: ، وإن كان المقصـــود باألذية  (3)هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه" "ينسـ

 إال أن أذية الفعل تمنع كذلك . (4)في اآلية هي أذية القول كما هو ظاهر من السياق

 .(5)" «ِضَراَر َوَلا َضَرَر َلا َأْن َقَضى َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ» -2

ضرار في الحديث تحريم وجه الداللة:  سلم   إ ضرر فيه     بالم غيره من المعصومين، وهذا النهي عام ألن ال

 ، إذ إنه بحجه يضر بغيره من المسلمين.وهذا يشمل المريض مرضاظ معدياظ نكرة في سياق النفي،

 واهلل تعالى أعلم.

 حكم منع المريض مرضًا معديًا من الحج.المبحث الثاني: 

الحج إلزام القادمين بالشــــهادة الصــــحية التي تثبت ســــالمتهم من األمراض        يجوز للجهة القائمة على   

على مستخرج تأشيرة الحج من البلدان التي تنتشر      السعودية  وزارة الخارجية ما تشترطه المعدية، وهذا 

                                                           
 (.3/233ينظر: المغني ) (1)

  (.58سورة األحزاب، آية ) (2)

 (.6/480تفسير ابن كثير )  (3)

 (.  22/105ينظر: التحرير والتنوير) (4)

(، وصــحح الحديث 2340(، أبواب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضــر بجاره، حديث رقم )3/430الحديث رواه ابن ماجه في ســننه ) (5)

  في تحقيقه للكتاب ونقل عن جماعة من األئمة تصحيحه. طاألرناؤوبمجموع الطرق 
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مثالظ ال  فاإليدز، وليس اشـــتراط الشـــهادة لجميع األمراض،   (1)فيها بعض األمراض كالحمى الشـــوكية 

سالمته منه    شترط لمر ي صحية تفيد  شهادة  في جميع  من الحج المرض المعدي ليس مانعاظف،(2)يد الحج 

 األحوال.

وهي في حال عدم القدرة على   ،الحال التي يحرم فيها القدوم على الحج تقدم في المبحث الســـابق ذكر

حج، ويدل على  التحرز من العدوى ولحوق الضرر بالحجيج، ففي هذه الحال يجوز منع المريض فيها من ال

 عدة أدلة منها: ذلك

 .(3)«َلا ُيوِرُد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ» قوله عليه الصالة والسالم:

 .الحديثا لهذ وجه الداللة: أن في منع المريض مرضاظ معدياظ من الحج امتثاالظ

فات اإلمام على الرعية منوطة                وكذلك    هذا المنع إذ إن تصــــر تدل على جواز  عة  عد الشــــري فإن قوا

ــلحة ــلمين،   (4)بالمص ــرر عن المس ــهود لها باالعتبار إزالة الض ــلحة المش ــرر والقاعدة أ ، ومن المص ن الض

 . (6)، ويرتكب الضرر الخاص ويتحمله صاحبه لدفع الضرر العام(5)يزال

  يمثلها وقد أخرج عمر رضــــي اهلل عنه المجذومة من المطاف، صــــيانة للطائفين، وهذه ســــنة عمرية              

 .(7)اإلمام

وإذا ما وصــل الحاج محرماظ ثم تبين إصــابته بالمرض المعدي فإن األصــل حينئٍذ عدم صــده عن                 

، فإن لم بيبهانتقال العدوى لغيره، وذلك بعزل المريض وتط لمنع المسجد الحرام واتخاذ التدابير الالزمة

م الحجيج فإن   حوق الضــــرر بعمول -بقول من يعتمد قوله من األطباء الثقات     -وغلب الظن   ،يمكن ذلك 

                                                           
ينظر: هو مرض منتشر في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، وهو مرض يؤدي إلى التهاب سحايا المخ والنخاع الشوكي، وينتقل      (1)

 (.151) عن طريق المباشرة الرذاذ. ينظر: األمراض المعدية

 http://www.mofa.gov.saالسعودية  موقع وزارة الخارجية (2)

(،كتاب الســـالم،  4/1742(، ورواه مســـلم )5770(، كتاب الطب، باب ال هامة، حديث رقم )7/138الحديث رواه البخاري في صـــحيحه ) (3)

 (.2221حديث رقم )

 (.104ينظر:األشباه والنظائر،ابن نجيم ) (4)

 .(72سابق )(ينظر:المصدر ال5)

 (.74ينظر: المصدر السابق ) (6)

 (.6/253ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ) (7)
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منعه من إتمام الحج متعين، ويكون الحاج في هذه الحالة محصراظ تنطبق عليه أحكام اإلحصار في الفقه   

 اإلسالمي.

هو معلوم من قاعدة إزالة الضــــرر باأليســــر ما أمكن، وكذلك فإن            ويدل على هذا التدرج في المنع ما    

 .(1)الضرورة تقدر بقدرها

 لمين من الحج في البلد التي ينتشر فيها الوباء.لمبحث الثالث: حكم منع المسا

 . (2)انتشار مرض من األمراض بين مجموعة من الناس في جهة من األرض :المقصود بالوباء

الجواب عن هذا  ؟،إذا حصــل الوباء في بلٍد من البلدان هل يحق منع المســلمين في هذا القطر من الحجف

ي، والحجر هو: المنع، والمقصــود بالحجر الصــحي: منع  الســؤال يبنى على حكم ما يســمى بالحجر الصــح

 .(3)انتقال الناس إلى مكان فيه الوباء، وعدم خروج من كانوا في مكان الوباء إلى غيره

ِإَذا َسِمْعُتْم ِبالطَّاُعوِن   »النبي صلى اهلل عليه وسلم :"    إشارة إلى الحجر الصحي فقد قال   وفي الصحيحين 

 .(4)«َها، َوِإَذا َوَقَع ِبَأْرٍض َوَأْنُتْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا ِمْنَهاِبَأْرٍض َفاَل َتْدُخُلو

ــرين أنه لو وجد وباء في بلد فإن أهل البلد يحجر عليهم، ويمنعون من الخروج   ــار بعض المعاصـ وقد أشـ

ملكة   ن الدكتور نوح علي مفتي عام المموقعت اإلشــــارة لهذا المعنى    للحج إلحاقاظ للوباء بالطاعون. وقد  

 .(6)، ولجنة الفتوى في موقع اإلسالم سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد المنجد(5)سابقاظ األردنية

منع  والذي يظهر أن الحجر على المريض أمٌر شرعي صحيح، وتقدم حكم حج المريض مرضاظ معدياظ، وأما 

ــحة إلحاق الوباء بالطاعون،  ــحيح فيحتاج إلى إثبات ص   ة بالطاعون محل نظر،فإن إلحاق جميع األوبئ الص

إن النهي عن بل   ، وال ُيســــتدل باألخص على األعم،  (7)فليس كل وباء طاعوناظ، فالوباء أعم من الطاعون       

                                                           
  (.5/71ينظر:مصنف عبدالرزاق ) (1)

 (.18(، األمراض المعدية )8/418ينظر: العين ) (2)

 (.81عبدالرحمن السند ) د. (، مسائل فقهية معاصرة،712ينظر: الموسوعة الطبية ) (3)

(، ورواه مســـلم  5728في الطــاعون ، حـديـث رقم )   رمـا يـذك  (، كتــاب الطــب، بـاب  7/130البخــاري في صـــحيحــه )  الحــديـث رواه  (4)

 (.2218(،كتاب السالم، حديث رقم )4/1738)

 اء في المملكة األردنية.موقع دار اإلفت http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionIdينظر:  (5)

 موقع اإلسالم سؤال وجواب. http://islamqa.info/ar/137801ينظر:  (6)

: (، والطاعون: الموت من الوباء العام، وقيل هو قروح تحصل في المناطق الرخوة من الجسم مميتة. ينظر  36-4/35ينظر: زاد المعاد ) (7)

 .(2/373المصباح المنير )

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId
http://islamqa.info/ar/137801
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،كما أنه قد قيل أن النهي  (1)الخروج من أرض الوباء قيل بخصــوصــيته بالطاعون دون غيره من األمراض

 .(2)يح كالسفر للحاجة ونحو ذلك فجائٌزأما الخروج لمقصٍد صح عن الخروج إن كان على وجه الفرار،

في تقدير خطورة الوباء وضــــرورة الحجر على األصــــحاء من أهل البلد    الذي يترجح للباحث هو الرجوع و

يكون لبضعة أيام    لألطباء المختصين بذلك، وذلك ألن مدة الحضانة لألمراض المعدية تختلف فمنها ما   

ــهر، وال يمكن منع جميع  ومنها ما ــلمين من قطر ما من الحج بأمر محتمل، والمعمول به  يكون ألش المس

في المملكة العربية الســعودية إلصــدار تأشــيرة الحج هو طلب شــهادة التحصــين من بعض األمراض      

 .(3)المعدية في البلدان التي تنتشر فيها هذه األمراض

جب، و           لك وا فإن ذ بالحجيج  عدم اإلضــــرار  يث أمكن تمكين المســــلمين من الحج مع  ال يجوز منع  وح

المســــلمين في البالد الموبوءة من الحج إال عند التيقن بحملهم للمرض أو بلوو الوباء لدرجة يقرر فيها       

 واهلل تعالى أعلم. .األطباء وجوب الحجر على أهل البلد

 الخاتمة:

ة البحثية   الحمد هلل أوالظ وآخراظ، وبعد: ففي خاتمة هذا البحث أدون أبرز ما توصــــلت إليه خالل هذه الورق            

 من نتائج وتوصيات، فأما النتائج فقد تبين لي من خالل البحث ما يلي:

 عناية الشريعة بصحة المسلم عموماظ والحاج على وجه الخصوص.

 إن األمراض المعدية متفاوتة الخطورة، كما أنها كذلك قد تكون فردية وقد تكون وباءظ عاماظ.

معه افعل المناســك، أو يشــق عليه فعلها، وعليه التوكيل  الحج ال يجب على المريض مرضــاظ ال يســتطيع 

 إن كان مرضه ال يبرأ بالعادة من مثله، ويؤخر الحج إلى حين الشفاء إن كان يرجى لمرضه الشفاء غالباظ.

فإن كان ال يمكنه الحج إال باإلضرار    المريض مرضاظ معدياظ يجب عليه الحج إذا أمكنه عدم اإلضرار بغيره،  

 الحج يحرم في حقه. بالحجيج فإن

                                                           
 (.10/189ينظر: فتح الباري ) (1)

 ينظر: المصدر والصفحة السابقان. (2)

 http://www.mofa.gov.saالسعودية  موقع وزارة الخارجية (3)
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يجوز لولي األمر منع المريض مرضاظ معدياظ من الحج إذا غلب على ظنه لحوق الضرر بالحجيج، وإن أمكن    

 أداء المريض للحج من غير ضرر غالب يلحق بالحجيج فإن منعه ال يجوز.

ــار وباء في بلدهم إال في حال عدم القدرة   ــحاء من الحج النتش ــلمين األص من االحتراز   ال يجوز منع المس

 من العدوى إال بمنعهم، والمرجع في تقدير ذلك لألطباء.

 ال تطبق فتوى في شأن مرض معٍد على مرض معٍد آخر وذلك الختالف طبيعة األمراض وخصائصها.

 :أهم التوصيات والمقترحات

من  التأكيد على أهمية تحديث االشــتراطات الصــحية لمنح تأشــيرة الحج، وذلك حماية لصــحة الحجيج    

 األمراض المعدية.

العناية بنشــر الثقافة الصــحية للحجيج عبر حمالت الحج والجهات المعنية بالحج في البلدان اإلســالمية    

 للحد من انتشار األمراض المعدية.

حث حمالت الحج على تهيئة كل ما يمنع انتشــــار العدوى بين الحجيج، ومن ذلك الحرص على النظافة           

 يمنع تالقي أنفاس الحجاج عند نومهم.وجعل ما  في مقر الحمالت،

ضــرورة التواصــل بين الجهات الطبية والهيئات الشــرعية إلصــدار الفتاوى الصــحيحة في حاالت األمراض  

 المعدية.

شفيات لعزل المرضى إلى              صة في المشاعر لألمراض المعدية، وكذلك مست صحية خا تخصيص مراكز 

 حين شفائهم.

ية للمفتين في الحج    قد دورات طب ما يمكنهم من     ع ليتصــــوروا واقع األمراض المنتشــــرة في الحج م

 الوصول للحكم الصحيح في شأنها.

إجراء المزيد من الدراسات عن األمراض المعدية في الحج وحكم الهدي الحامل للمرض وما يتعلق بذلك   

 من أحكام.

 والحمد هلل رب العالمين.
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 فهرس المصادر والمراجع.

 الرياض. -ة اإلسالمية.د. حسن الفكي،دار المنهاجأحكام األدوية في الشريع 

 بيروت.-(،دار الكتب العلمية970األشباه والنظائر. ابن نجيم المصري )ت 

 ليبيا.-األمراض المعدية.د.عثمان الكاديكي. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 

 ـ(. دار الكتب   ه587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي )ت

 .بيروت –العلمية 

 جدة –هـ(. دار المنهاج 558البيان في مذهب اإلمام الشافعي. يحيى العمراني )ت. 

    سي )ت شور التون شر     1393التحرير والتنوير  . محمد الطاهر بن عا سية للن ــ(. الدار التون  -هـــ

 تونس.

 بيروت  -يةهـ(. دار الكتب العلم540تحفة الفقهاء. محمد بن أحمد السمرقندي )ت. 

  ــ(، دار طيبة للنشــر 774تفســير القرآن العظيم. أبو الفداء إســماعيل بن كثير القرشــي )ت هــــ

 .الرياض -والتوزيع

 بيروت-هـ(. دار الفكر1252عابدين الدمشقي )ت بن. محمد أمين حاشية ابن عابدين. 

 ــهير بالقرافي )ت ــ(. دا684الذخيرة. أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي الشـ ر الغرب هـــــ

 .بيروت -اإلسالمي

 .بيروت  -هـ(. مؤسسة الرسالة751ابن قيم الجوزية )ت ،زاد المعاد في هدي خير العباد- . 

 بيروت.-دار الرسالةهـ(. 273سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبداهلل محمد بن يزيد القزويني )ت 

       ــ(. دار إحيا261صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  )ت  -ء التراث العربي هـــ

 بيروت.

 الدار السعودية للنشر والتوزيع.العدوى بين الطب وحديث المصطفى،د. محمد علي البار، 

 هـــ(.  دار 170العين. أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت

 ومكتبة الهالل.

 بيروت-( دار المعرفة852فتح الباري. أحمد ابن حجر العسقالني)ت. 

  ــ(. دار الكتب  1051)ت الحنبليكشــاف القناع عن متن اإلقناع. منصــور بن يونس البهوتى هــــ

 بيروت. -العلمية

 ،دار الوراق. عبدالرحمن السند، د. مسائل فقهية معاصرة 

 بيروت. -هـ(. المكتبة العلمية 770نحو  المصباح المنير . أحمد بن محمد  الفيومي، )ت 

 الهند -هـ(. المجلس العلمي211عاني )تالمصنف. عبدالرزاق الصن 

 هـ(. 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )ت

 .بيروت-الكتب العلمية

          مكتبة   هــــــــ(.620المغني. موفق الدين أبو محمد عبداهلل بن أحمد بن قدامة المقدســــي )ت

 القاهرة.
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  ــ(. دار إحياء التراث العربي 676رف النووي )تيحيى بن شــ.المنهاج شــرح صــحيح مســلم  –هــــ

 .بيروت

 القاهرة. -الموسوعة الطبية الحديثة.مجموعة من األطباء.مؤسسة سجل العرب 

 بيروت.-موسوعة القواعد الفقهية. محمد صديقي البورنو، الرسالة 

 الرياض.-النوازل في الحج. علي ناصر الشعالن، دار التوحيد 

 ومن الشبكة العنكبوتية: 

 http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId .موقع دار اإلفتاء في المملكة األردنية 

 http://islamqa.info/ar/137801 .موقع اإلسالم سؤال وجواب 

 http://www.mofa.gov.sa السعودية موقع وزارة الخارجية. 

  

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId
http://islamqa.info/ar/137801
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 الملخص

ــرف اهلل تعالى       ــيوف الرحمن الذين يتوافدون من كل حدب وصـــوب؛ ألداء    فقد شـ المملكة بخدمة ضـ

ــتجابة لنبي   ــالم: )َوَأْذْن ِفي النَّاِس ِباْلَحْج َيْأُتوَك ِرَجاالظ َوَعَلى ُكْل  فريضــة الحج؛ اس اهلل إبراهيم عليه الس

ُكْل َفجٍّ َعِميٍق( )الحج:    َيْأِتيَن ِمْن  ــَاِمٍر  (. ولتوفير الراحة واالطمئنان لحجاج وزوار بيت اهلل الحرام       27ضــ

الباب، إال أنه مع االستعدادات التامة التي  بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين جهودا مشكورة في هذا 

عد من أكثر                   مة ي ها، و جودة إدارة األز ية التي ال يمكن تجنب حداث الســــلب حدث بعض األ قد ت ها  بذل ت

الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين في مجال إدارة برامج الحج وقد خصصت هذه الورقة لتناول      

األول: ) إدارة األزمات( تناولت فيه: مفهوم إدارة األزمات          هذا الموضــــوع الهام على مبحثين : المبحث    

والهدف منها، و سماتها وخصائصها، ثم مراحل األزمة وأسبابها، وطرح بعض التجارب العالمية في إدارة      

األزمات وكيفية االســــتفادة منها وأخيرا متطلبات إدارة األزمات.  أما المبحث الثاني: )إدارة أزمات الحج(              

ه أصناف األزمات في الحج، والتحديات التي تواجهها إدارة أزمات الحج، وبينت طرق التعامل مع   درست في 

يل                    تذل ية المبحث دور خطط الطوار  في  ها لت في ن ناو هارات التفكير، وت خدام م باســــت مات الحج  أز

سة بالتوصيات الموجزة التالية؛ )    الصعوبات.  قائم على  ( بناء مشروع تقني مبادر ووقائي  1وختمت الدرا

شاملة ودقيقة تستوعب كافة أنشطة األجهزة الخدمية المقدمة لوفد اهلل، )     ( توافر نظم 2قاعدة بيانات 

لدقة والســــالمة، )             ية والتكنولوجية لتحقيق ا بالكفاءة التقن نذار مبكر تتســــم  ( دعم مراكز البحوث  3إ

تكثيف التنســيق الخارجي لرفع  ( 4العلمية والتنســيق بينها إلعداد دراســات حديثة حول هذا الموضــوع، )

( تعزيز التغذية الراجعة وتقييم البرامج      5مســــتوى التوعية للوفود ونشــــر ثقافة التقيد بالتعليمات، )        

التدريبية المقدمة لفرق عمل إدارة األزمات. كان ذلك طرفا من إدارة األزمات ودورها في أمن وســــالمة              

 
 إدارة األزمات ودورها في أمن وسالمة وفد اهلل

 

 فاطمة بنت محمد الزويهري 

  كلية ينبع الجامعية
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يز التنظير إلى واقع التطبيق، وفي كل ذلك أبذل وسعي  وفد اهلل، ومحاولة االنتقال بهذا الموضوع من ح 

 آملة من اهلل التوفيق والسداد، وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 المقدمة

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله ، وبعد :

ة بيت اهلل الحرام وضيوفه الكرام الذين يتوافدون   فقد شرف اهلل تعالى المملكة العربية السعودية بخدم  

ــالم : )َوَأْذْن ِفي    ــتجابة لنبي اهلل إبراهيم عليه السـ ــة الحج؛ اسـ ــوب؛ ألداء فريضـ عليه من كل حدب وصـ

 ( .27النَّاِس ِباْلَحْج َيْأُتوَك ِرَجاالظ َوَعَلى ُكْل َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمْن ُكْل َفجٍّ َعِميٍق( )الحج:

ر الراحة واالطمئنان لحجاج وزوار بيت اهلل الحرام بذلت حكومة خادم الحرمين الشــــريفين جهودا          ولتوفي

شكورة في هذا الباب، إالا  سلبية التي ال      م ستعدادات التامة التي تبذلها تحدث بعض األحداث ال أنه مع اال

 يمكن تجنبها أيا كانت درجة االستعداد، وهو ما يعرف باألزمة.

يعد واحدا من أكثر الموضــــوعات التي حظيت باهتمام الباحثين في مجال إدارة             األزمة جودة إدارة إن 

يؤدي إلى  بصــورة احترافية ، وقد أكدت نتائج العديد من الدراســات والبحوث أن إدارة األزمة  برامج الحج

 .وتحقيق األهداف المنشودة من البرامج تحسين جودة الخدمة ، 

 ()الملتقى العلمي السادس عشر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة   اركة فيللمش المقدمة وفي هذه الدراسة  

سالمة وفد اهلل وهي بعنوان )  الطرق إلدارةتناول أهم  -بإذن اهلل سيتم  (إدارة األزمات ودورها في أمن و

باســــتخدام مهارات التفكير، األمر الذي من شــــأنه اإلســــهام في التعامل           والعمرة والزيارة  أزمات الحج  

 جابي مع األزمات .اإلي

ــاليب إلدار  ــبحت الحاجة ملحة للبحث عن أسـ والحد من آثارها المدمرة، ويحتاج  تها ومع تعدد األزمات أصـ

إلى تضافر الجهود المخلصة، واإلفادة من كل فكر يسعى لسد ثغرة يحاول أعداء اإلسالم الدخول منها؛         

ة خادم الحرمين الشــريفين في المشــاعر  حكوم -وال تزال  –للنيل من هذا الصــرح العظيم الذي شــيدته 

  المقدسة .
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 المبحث األول: ) إدارة األزمات(

 : مفهوم إدارة األزمات والهدف منهاأواًل

 الباحثون عدة تعريفات منها: هاعرفاألزمة  .أ

  جتمعاتاألفراد أو الم أو موقف مفاجئ غير متوقع يهدد ثهي "حدإن األزمة . " 

   سلبي الذي ستعداد ال أوهي "ذلك الحدث ال ، والذي يمكن أن  دولال يمكن تجنبه أيا كانت درجة ا

   1يؤدي إلى تدميرها أو على األقل إلحاق الضرر بها"

 ئمفاج حالة مفاجأة ناتجة من تغيير تسبب به كارثة أو حادثة أو طار  وأرى أن أشمل معنى لألزمة أنها   

 2.والمنشأة والدولة والمجتمع يخلق حالة من التوتر واإلحساس بالخطر مما يهدد كيان الفرد

 مفهوم إدارة األزمات .ب

ــارها واتجاهاتها  فيلتحكم ا هيان إدارة األزمات  ــغطها وفى مس ــيدة تقوم  تها إدارةوإدار، ض علمية رش

  سريع، المعلومات المناسبة كأساس للقرار ال   على البحث والحصول على المعلومات والمعرفة واستخدام  

عد     وهى إدارة تقوم على التخطيط بة والب قا ية     والتنظيم والر ية والعشــــوائ جال يتطلب    ، حيث عن االرت

تقدير األمر المفاجئ وتحديد اتجاهات الحركة البديلة وتصــــور الســــيناريوهات الممكنة لتطور األحداث   

  3اتخاذ القرارات والمسارات الكفيلة بالسيطرة على الموقف مع االستعداد للتغيير عند الحاجة . و

  .باألدوات العلمية واإلدارية لتجنب سلبياتها يها هي كيفية التغلب علاألزمة أي أن إدارة 

 سماتها وخصائصهاثانيًا: 

 التي قد تؤدي إلى االرتباك في جميع األجهزة.المفاجئة العنيفة 

 سبابها.أالتشابك والتداخل في عناصرها وعواملها و

 وضاع.ات وبالتالي تفاقم وتدهور األخطاء في اتخاذ القرارعدم توفر المعلومات مما يسبب األ

                                                           
 وانظر ): إدارة األزمات(عبد االله البـلداوي، 1ص  د. عبد الباري محمد الطاهر( تمكين العاملينبحث ) 1
 1/6الرويلي  ولھلھ. علي بن  كتوردل أسبابها –أبعادها  –عريفها ت األزمات 2
 3ص  إدارة األزمات 3
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 .واإلحساس بالخطر ،سلوكية غير مستحبة كالقلق والتوتر مشاكلغالبا ما يصاحبها 

 .وجود مجموعة من الضغوط المادية والنفسية واالجتماعية تشكل في مجموعها ضغط 

 .1صحاب المصالح( ما يفاقم، من شدة االزمةأظهور القوى المعارضة والمؤيدة )

 .مواجهة األزمة يالغموض ف تالحق األحداث مما يزيد من درجة سرعة

 ثالثًا: مراحل األزمة وأسبابها

 لى:إتقسم مراحل االزمة   .أ

 مرحلة الصدمة: -1

رباك والشــعور بالحيرة وعدم التصــديق لما   وهو ذلك الموقف الذي يتكون نتيجة الغموض ويؤدي الى اإل

 .يجري 

 مرحلة التراجع: -2

حلة بعد حدوث الصدمة، وتبدأ بوادر االضطراب والحيرة بالظهور بشكل متزايد ويصاحب  تحدث هذه المر

 عمال الفوضوية(.عمال التي ال جدوى منها )األعراض منها زيادة حجم األأذلك 

دراك إفيما بعد امتصــاص الصــدمة حيث تبدا عملية  -وهنا تتجلى عقالنية التفكير  مرحلة االعتراف: -3

 .2هاواسعة بغية تفكيك

العنيف الذي تم اتخاذه   مرحلة االنحســـار والتقلص: تبدأ األزمة باالنحســـار والتقلص نتيجة للصـــدام -4

 فقد األزمة جزءا هاما من قوتها.والذي ُي

كامل قوة الدفع المولدة  مرحلة االختفاء والتالشي: تصل األزمة في هذه المرحلة عندما تفقد بشكل    -5

 .3االهتمام والحديث عنها اهرها وينتهيلها ولعناصرها حيث تتالشى مظ

                                                           
 ) بتصرف(  إدارة األزمات: األسباب والحلول / علي احمد فارس 1
 ) بتصرف(  إدارة األزمات: األسباب والحلول / علي احمد فارس 2
 –أبعادها   –األزمات تعريفها  ، وانظر كتاب  ويري لتنمية الموارد البشـــرية  المعهد التط  -أســـباب نشـــوء األزمات و إدارتها/ كرار الخفاجي      3

 1/10ي الرويل ولھلھأسبابها لدكتور . علي بن 
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 مراحل إدارة األزمات:   .ب

 اتفق معظم الكتاب و الباحثين على المراحل الخمس إلدارة األزمة و هي:

 األزمة. مخاطر من تخذ للحد المرحلة األولى : اكتشاف إرشادات اإلنذار : و تتمثل في التصرفات التي ُت

اية : و تمثل األنشــــطة الهادفة إلى تغطية اإلمكانيات و القدرات و            المرحلة الثانية : االســــتعداد و الوق      

أســــاليب    أجهزة الدولة  تدريب األفراد و المجموعات على كيفية التعامل مع األزمة و يجب أن يتوافر لدى          

 .كافية للوقاية من األزمات 

ة المواجهة التي تم وضــعها المرحلة الثالثة : احتواء األضــرار أو الحد منها : تعني هذه المرحلة تنفيذ خط

في المرحلة السابقة لتقليص األضرار الناجمة عن األزمة، و ال شك إن كفاءة هذه المرحلة تعتمد إلى حد     

 .كبير على المرحلة السابقة التي تم فيها االستعداد لمواجهة األزمة

ــيرة    ــة خطط طويلة و قصـ ــسـ ــاط: يجب أن تتوفر للمؤسـ ــتعادة النشـ األجل إلعادة  المرحلة الرابعة: اسـ

األوضــــاع لما كانت عليه قبل األزمة و هذه المرحلة هي مرحلة إعادة التوازن و تتطلب قدرات فنية و                 

 إدارية و إمكانيات كبيرة و دعم مالي.  

يقول د/ نعيم من خبراتها الســابقة،  دولةالمرحلة الخامســة : التعلم : و تتضــمن دروس هامة تتعلمها ال

 .1يدة هي التي ال تلقي بتجاربها المريرة في سلة النسياناألمم الرشإبراهيم: إن 

 أسباب األزمة .ج

 أسباب كونية -1

اكين والفيضــــانات وجميع  رالزالزل والبمثل  الطبيعية   والكوارثوتشــــمل التغيرات المناخية المفاجئة،       

 .التي لها عالقة بالبيئة واألمثلة كثيرة على ذلك األسباب

 أسباب بشرية -2

ــادي والفني، ك     تختلف باختال و راض  الجهل والفقر والبطالة واألم    ف البعد الثقافي واالجتماعي واالقتصــ

 ونحو ذلك. األخطاء البشريةو الشائعات وانتشارهاو والفتن الطائفية

                                                           
 الظاهر راهيم نعيم إبد .  / إدارة األزمات 1
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 : التجارب العالمية في إدارة األزمات وكيفية االستفادة منهارابعًا

ــريف لمعهد خادم الحرمين  -1 ــة مقدمة من رجاء الش ــريفين ألبحاث الحج أثبتت  في دراس أن  خاللها الش

وأشــــارت إلى   ،للقضــــاء على أزمة الزحام    االســــتراتيجية توعية الحجاج من بالدهم يعتبر أحد الحلول    

ناجحة التي أدت إلى أن         ية ال ماليز بة ال يا      التجر ماليز قات       هم حجاج  باظ لمواقع وأو من أكثر الحجاج تجن

ب العملي التي يتلقونها في بالدهم وبوقت كافي قبل وصــــولهم     الزحام نتيجة لبرامج التوعية والتدري     

يقوم كل مواطن  1959أن ماليزيا أنشــأت مؤســســة خاصــة لشــئون الحج عام    ،إلى المملكة ألداء الحج

ماليزي مسلم منذ والدته بدفع مبلغ معين لهذه المؤسسة سنوياظ. على أن تقوم هذه المؤسسة باستثمار  

على الحاج الماليزي عند رغبته في أداء الحج، وجزء من هذه األموال يصـــرف   هذه المبالغ والصـــرف منها

من خالل استخدام نظام المحاكاة   ،على توعية الحاج وتدريبه على أداء مناسك الحج بشكل آمن وصحيح

ألداء فريضــــة الحج وحتى   هحيث تم تجهيز مواقع مماثلة تمامظا للمواقع التي يمر بها الحاج منذ وصــــول         

هذه البرامج التوعوية ساهمت مساهمة فاعلة في جعل الحجاج الماليزيين أقل عرضة     ، إلي بلده عودته

 1.للموت أو لإلصابة أثناء أداء فريضة الحج

أطلقها مركز   ةخصـــصـــت جائزة لالتصـــال الحكومي وهي مبادر   التي بريلإ 5الشـــارقة فيتجربة  -2

  .زمةاألي ألفضل تعامل إعالمي مع الشارقة اإلعالمي بهدف تعزيز تجربة االتصال الحكوم

ســرعة االســتجابة والتنســيق بين كافة الدوائر لتوحيد خطاب قوي وواضــح وتقديمه قامت التجربة على 

ــحا في    ــرا وواضـ ــتعداد لما قد ال يحدث والتعامل مع ما حدث وهو ما كان حاضـ للجمهور وفق قاعدة االسـ

سمات الب  ، األمر الذي يحد من  ارزة التي طبعت تعامله مع األزمةحالة اإلعالم في اإلمارات عبر عدد من ال

 2الهلع والشائعات ويوفر االستقرار النفسي للمجتمع.

زمة هم األقدر يقوم على أســاس أن األشــخاص القريبين لأل الذي  المفهوم الياباني لمعالجة األزمات -3

بانية ونظام الدولة يتجه نحو       على حلها أو توفير الحل المناســــب لها، وعليه نرى معظم الشــــركات اليا        

 3.الالمركزية في عملية اتخاذ القرارات

                                                           
 بحاث الحجمعهد خادم الحرمين الشريفين أل رجاء يحيى أحمد الشريف( دور التوعية في منع الزحام  أولويات التنفيذ بحث ) 1
 /html1395278922443http://wam.ae/ar/news/general. 05/04/2015وكالة أنباء اإلمارات بتاريخ   2
 قواعد في إدارة األزمات للمهندس أمجد قاسمانظر كتاب  3
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 خامسًا: متطلبات إدارة األزمات 

 هناك عدة متطلبات إلنجاح عملية إدارة األزمة أهمها اآلتي :

 اســـتشـــراف مســـتقبل األزمة وكذلك تذليل  مما يمكن  ةزمات المحتملعداد الســـيناريوهات لألإ

 ذ .الصعاب التي تعترض التنفي

  ع من اإلرباك وعدم   ون خلقو االبتعاد عن كل ما من شــــأنه تعقيد األمور      و اإلجراءاتتبســــيط

 التي تسهل عملية اإلدارة . ووضع األنظمة وسن القوانين، الفهم والوضوح

  متطلب ضروري   زمةالعالقة باأل والقيادات األخرى ذات واإلداراتالتنسيق بين فريق إدارة األزمة

والتأكد من أن العمل يجري بيسر   اإلجراءاتتعارض  لحيلولة دونوا القراراتذ ومهم وذلك لتنفي

 وكذلك إمكانية تبادل الموارد . وسهولة وتناغم شديد

     االرتجالية والعشــــوائية والفوضــــى في      التخطيط وهو المنهجية العلمية التي تبعد األزمة عن

 .1راراتاتخاذ الق

  ستمر: ال يمكن التعامل مع ا ستمر        ألزمة إال من خاللالتواجد الم شكل م تواجد أعضاء الفريق ب

 .ت المناسبة واآلنية ارراواتخاذ الق اآلراءلتنسيق وتبادل لفي مكان إدارة األزمة 

  حاســمة   قراراتإلى اتخاذ  نحتاجاألزمة فقد  أثناء معالجةذلك تظهر تفويض الســلطات: أهمية

  وإضاعة دون توقف األعمال  ا يحولدون انتظار الشخص المسئول وهذ   ومناسبة وبشكل سريع   

 الوقت وحدوث اإلرباك.

  :على توافر المعلومات  ةساعد هذا النظام تتجلى في المأهمية و نظام اتصاالت داخلي وخارجي

 .2و اإلنذارات في وقت مبكر

 

 

                                                           
 بتصرف 54د. زيد منير عبوي ، ص  إدارة األزمات 1
 1/34ي الرويل ولھلھأسبابها لدكتور . علي بن  –أبعادها  –األزمات تعريفها  2
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 المبحث الثاني: )إدارة أزمات الحج(

 أصناف  األزمات في الحج وأسبابهاأواًل: 

ن أي أزمة  ألوذلك ليس باألمر الســــهل     ،ة الســــليمة لألزمة هي تحديد نوع األزمة     الخطوة األولى لإلدار

شابكة   سانية  ودارية إبحكم طبيعتها تنطوي على عدة جوانب مت سية، س و جغرافيةوإن وبالتالي تتنوع   يا

وعلى هذا األساس يمكن تصنيف      ،التصنيفات بتعدد المعايير المستخدمة في عملية تحديد نوع األزمة   

 إلى المعايير التالية: استناداات األزم

 : فتكون أسباب األزمات التي تقع في الحج والعمرة والزيارة بشرية مثل: المعيار البشري أ. 

 الزحام : -1

وهذه الخصوصية     الحج والعمرة هي منظومة متكاملة من المناسك التي يضبطها عامل المكان والزمان  

وتعرض  يد من المشاكل واألزمات، وتسهم في زيادة الزحام    مع جهل الناس وقلة فقههم تؤدي إلى العد

 كثير من وفد الرحمن إلى الخطر.  

 الخاطئة:   المفاهيم -2

ــك الحج والمعلومات المفاهيم إن ال ــاكلقد مغلوطة عن مناس  ،يؤدي إلي حدوث كثير من األزمات والمش

 .مثل ضرورة الصعود إلي جبل الرحمة

الســــير، وحمل األمتعة، أو عدم     تعليمات هزة المنظمة للمناســــك: مثل    عدم االلتزام بتعليمات األج   -3

 االلتزام بتوجيهات السالمة ، واالفتراش، ونحوها.

 األخطاء اإلدارية الفنية:   -4

   العاملين لخدمة الحجاج بناءظ على معايير مرتبطة باألداء            عدم وجود معايير الختيار األفراد   مثل

فة بأماكن المشــــاعر، والمعرفة الدينية، واللغة التي تســــهل له            مثل الخبرة، والمهارة، والمعر  

 له أثر بالغ في حدوث أزمات الحج.فإن ذلك  ،التواصل مع الحجاج

                 نقص التدريب: إن عدم تدريب وتأهيل المورد البشــــري على تلك المهارات والمعارف يجعله

 .كون أداة في حلها يسببا في األزمة، أو في زيادتها، بدالظ من أن 
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    ــحية لها أثر في حدوث ــن الحاج وحالته الصـ األنظمة المتعلقة بتحديد أعمار الحجاج حيث أن سـ

 أزمات الحج سيما مع اختالف الطبيعة المناخية لمناطق المناسك.

الوفود يؤدي إلى تعطيل العديد من   -مثالظ  – القطارفحدوث عطل في أحد عربات األخطاء البشــرية:  -5

سبب ذل أزمة يحدثو شاريع          ؛ و صالت، أو التعثر في إنجاز م سائل الموا صيانة لألجهزة وو صور في ال ك ق

 الطرق فإن الحفر والمعدات ونحوها كفيل بإنشاء أزمة سير بشرية وآلية. 

 –، فإن نشــر مقطع مرئي، أو خبر مغلوط قد يســبب حالة الذعر أو االرتباك وانتشــارها مماالشــائعات  -6

 تماعي يؤدي إلى نشوء أزمة . في مواقع التواصل االج -مثال

: وهي تلك التي يفتعلها أعداء الدين لدس الفتنة والتشــــكيك في الدين عامة،               األزمات المخططة   -7

 ومحاربة أمن المملكة خاصة، وقد بذلت الدولة جهود واضحة في مكافحة هذا الفكر. 

 لمشاعر، واألحداث المناخية.ويشمل الجانب الهندسي الجغرافي لمنطقة ا المعيار الكوني الطبيعي:ب. 

من المعروف أن أماكن المشـــاعر المقدســـة تتســـم  لمناطق المناســـك:  الجانب الهندســـي الجغرافي -1

ضيق الحيز الجغرافي    صة منى ومزدلفة ب شديد، وللتغلب على     1وبخا سبب الزحام ال شكلة   هذهمما ي الم

ســية لتطوير المنطقة وتســهيل أداء   تبنت حكومة خادم الحرمين الشــريفين العديد من المشــاريع الهند

 ، وعدم مراعاة هذا الجانب قد يؤدي إلى كثير من أزمات التدافع واالختناقات .المناسك

عبدالعزيز الشــمري أن الكرة األرضــية تشــهد تغيرات في     أوضــح الباحث الفلكيالتغيرات المناخية:  -2

ورة الشـمسـية الرابعة والعشـرين وعلى    وكما هو متوقع فلكيا من تغيرات مصـاحبة للد  ،الطقس والمناخ

ــنوات القادمة حتى نهاية هذه الدورة  ــعودية هي جزء من  2020مدى الخمس س م والمملكة العربية الس

عاما،     40هذا العالم وقد تتعرض الى مخاطر فيضــــانات وســــيول وعواصــــف كما لم تتعرض لها منذ          

لمفاجأة المصــــاحبة لألزمة وذلك بالمتابعة           المحتملة تجنب ا  والكوارث ويحقق التخطيط إلدارة األزمات  

الدقيقة والدائمة لمصــادر التهديد والمخاطر المحتمل حدوثها واكتشــاف إشــارات اإلنذار المبكر الصــادرة  

ــب    فيعنها واتخاذ القرارات الالزمة للتعامل معها          وزيادة القدرة على التنبؤ باألزمات        ،الوقت المناســ

                                                           
ــاحة(        https://www.makkah.gov.sa/page/325 -جغرافية ومناخ مكة المكرمة      -موقع وزارة الداخلية    1 وانظر ) الهيئة العامة للمســ

http://www.gcs.gov.sa/Products/Topographic-Products/Sacred-Sites-Map.aspx?lang=ar-SA  

https://www.makkah.gov.sa/page/325
http://www.gcs.gov.sa/Products/Topographic-Products/Sacred-Sites-Map.aspx?lang=ar-SA


 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

لتجنب مخاطرها والحد من تأثيرها        البدائل والتصــــورات المختلفة     ووضــــع عدد من ة والكوارث المحتمل 

 ونحوها. اإلخالء واإليواء واإلغاثة باتخاذ إجراءات

 التحديات التي تواجهها إدارة أزمات الحجثانيًا: 

التي تشــــكل صــــعوبات تواجهها إدارة أزمة الحج  باإلضــــافة إلى التغيرات المناخية والطبيعة الجغرافية 

لزيارة هناك تحديات أخرى يتحتم على األجهزة المســؤولة معالجتها ووضــع الخطط المناســبة   والعمرة وا

 للتعامل معها منها:  

التوزيع األمثل للموارد )مثل     عد أهمية بالغة في إطار إدارة األزمات حيث ي        : والتي لها البنية التحتية   -1

ناع القرار في حاالت الطوار      الكهرباء و الماء و الفرق الطبية إلخ( من أهم التحديات التي          ،تواجه صــــ

ية                لك الموارد. وترابط البن ثل لت يد التوزيع األم حد ما في ت ية دورا مه ية التحت والتي يكون لترابط البن

يات إدارة األزمات في الحج و العمرة        له دور مهم في عمل و توظيفها في عملية توزيع الموارد    ،التحتية 

ــتمراريةالمتاحة من أجل  ــية العالية و بالتالي بناء   عمل ا اسـ ــاسـ ــئات ذات الحسـ لمرافق الخدمية والمنشـ

 .الخطط المالئمة لذلك

وما يتطلبه من اســتعداد قوي  بســبب األوبئة المعدية التي قد تتســرب مع   التحدي المتعلق بالصــحة -2

الصحية    تفوق استعدادات وزارة الصحة والبعثات   -ال قدر اهلل-بعض الحجاج من الخارج، وتحدث مفاجآت 

عام           كل  عادة في  لدول، كما جرت ال هام        ،المرافقة لحجاج بعض ا لدور ال يأتي ا دارة أزمة الحج   إلوهنا 

 لتفادي األزمة. والعمرة في تنفيذ اإلجراءات السريعة

وحركة العمالة ونقل  ،لها متطلباتها من ســعة المكان المشــاريع واإلنشــاءات التطويرية تحت التنفيذ -3

، أو مشــاريع الطرق   هامة البشــر الذين يتحركون في محيطوالحرص على ســال ،المعداتوتحرك  ،المواد

ــير ــمان  توعية الوفودمتابعة إدارية إلنجازها، وهذه أيضــظا تحتاج ل ،التي قد تؤدي إلى اختناقات الس ، لض

 ، حتى تتم العملية دون حدوث أزمات.اتباع التعليمات

ــعوبة أم  :التجاوزات الفردية -4 ــكل صـ ــريحعدم االلتزام  مثالام إدارة األزمة في الحج، فوهي تشـ   بتصـ

تأجير الســــكن الفردي للحجاج وترك       الحجاج  و تهريب أالنقل،   و تعليمات أالحج،  المخالفين للنظام، أو 

ونحو ذلك مما قد يسبب حشود مفاجئة لم يتم االستعداد لها ومن ثم تقع الحوادث       التعامل المؤسسي،  

 وقائية لهذه االختراقات.    الخطط الوضع إدارة األزمات فعلى 
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سية    -5 يريدون تشويه صورة السعودية،     مغرضون  وقد مر في السنوات الماضية     :تحديات أمنية وسيا

نطلق من دورها البارز في محاربة اإلرهاب  وقد أثبتت     وقد تعاملت الســــعودية في كل المواقف بحزم مُ  

 يشـــدت أجهزة مكافحة اإلرهاب والمرور والدفاع المدن، حيث حأنها قادرة بالفعل على مواجهتها المملكة

سلحة والحرس الوطن  سم حج ناجح    يوغيرها، تدعمها القوات الم جانب قوات األمن من أجل الخروج بمو

 .والزيارة ودون أية حوادث أخرى ، ومع ذلك النجاح إال أنه يعتبر تحدي يواجه إدارة أزمات الحج والعمرة

 ات الحج باستخدام مهارات التفكيرأزمطرق التعامل مع ثالثًا: 

مع التطور الســريع والثورة التقنية البارزة الذي يشــهدها هذا العصــر يتحتم على إدارة األزمات في الحج  

التعامل السريع مع األزمة بطرق إبداعية، ورفع  مستوى مهارة العاملين فيها وتجنب الوسائل التقليدية،  

القائم   التدريب المقنن   ت الفردية ونحوها، بل يجب التركيز على جانب       كالمحاولة والخطأ، أو االجتهادا      

     على التفكير المنطقي والذي يعتمد على الوسائل التالية:  

في  ستعداد متطلب أساسي في عملية إدارة األزمات ورفع مستويات االوهو : التنبـــؤ الـــوقـــائـــــي                 -1

 .منهج رد الفعلتبني منهج المبادرة ال و ،كافة األجهزة

قد لخص جيري ســــيكيتم أهمية    وعد متطلبا أســــاســــيا في عملية إدارة األزمة،      يالذي   :التخطيط -2 

في األزمات فيجب على     الجيدة دارة اإل)كافة المخاطر( حين كتب: تختبر      تخطيط إدارة األزمات في كتابه   

مات لهم وعليها ان تدرب العاملين  القيادة التوجه مباشرة الى العاملين في مؤسساتهم وتقديم خطة األز

عة        ية الحلول الموضــــو بار واقع ها الخت مات           ف ،مع مل مع األز عا قت على الت عاملون بمرور الو يتعود ال

 .باعتبارها احد مواقف العمل االعتيادية وال يركزون على األزمة ذاتها

  ةات حول األزمات المتوقعوهذا التخطيط  يجب أن يعتمد على مهارات التفكير القائمة على جمع المعلوم

جهتها، ثم اختبار صــحة تلك الحلول بطريقة حل اطرح حلول وبدائل محتملة لمووأو الماضــية وتحليلها، 

 تقييمها.ثم المشكالت باألسلوب االبتكاري و اإلبداعي 

لتأهيلهم    لى أن يخضــــع إفرادها لتدريب عالِ    : عســــريعة المهمات  المختصــــة بال فرق العمل   إعداد  -3

سم،  بهة األزمات لمجا سقوط الرافعة   الطرق  أهموهي من في الموا الحتواء األزمة ومن أمثلة ذلك أزمة 

                                                           
   نسخة الكترونية جيري سيكيتملكافة المخاطر كتاب  1
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على الحرم المكي، وما نتج عنها من أحداث أليمة، فإن فرق العمل المجهزة باشــــرت أعمالها بســــرعة             

م قوة األزمة  فائقة، األمر الذي أدى إلى عودة المصلين وامتالء المسعى بالمعتمرين في وقت قياسي رغ   

 .وضخامتها، وما زالنا نحتاج إلى تعزيز أقوى لتلك الفرق وتدريبها لتكون في كامل جاهزيتها 

ــبة الخطة اإلعالمية تفعيل -4 ــالح ،األزمات مع الموثوق للتعامل ،اإلعالمعد ي: المناسـ   قوة حقيقية وسـ

 أن تكون واعية وعلى قدر   والعمرة إدارة األزمات في الحج ومن هنا يجب على    ،بالغ األثر إيجابا أو ســــلبا    

 .المشكلة و توعية الجاليات بكافـة اللغـات بالتنظيمـات ،كبير من الحذر

ورفع مســـتوى االســـتعداد التقني للتواصـــل  معلومات ىوالحصـــول عل :يةاالتصـــال تقوية الشـــبكات -5

 وتفعيل خطط الطوار  واإلنذار المبكر.

 وارئ ودورها في تذليل الصعوباتاالحترافية في إدارة خطط الطرابعًا: 

سمات  المفاجأة  بما أن ستراتيجيات مقننة، ورسم خطط الطوار      األزمة من  لمواجهة فإنه يتحتم رصد ا

تشمل حماية الحجاج من المخاطر الطبيعية  أن  على و ،جميع المخاطر، سواء الحرائق أو األمطار والسيول

صحية والبيئية  صفات التي ي  وال سم بها هذه الخطط : ونحوها، ومن ال ،  مرونة وتكامل الخطةالجب أن تت

ئل والحلول  ، وشــــمول لكافة األحداث المتوقعة     الو عاة  ، واألولويات ى تركيز علال، وكذلك   وفرة البدا مرا

أزمات الحج والعمرة،  االحترافية في إدارةوبذلك تتحقق دليل إرشادي متكامل .  وجود، وتسلسل األحداث  

 مواجهة التحديات.   وتؤدي دور ناجح وفعال في

 التوصياتالخاتمة و 

وفي نهاية هذا الورقة أقدم بين أيديكم أهم التوصيات التي بدورها ترفع مستوى فاعلية إدارة األزمات     

 حتى تؤدي دورها في خدمة وفود الرحمن:

دقيقة تستوعب كافة أنشطة األجهزة     بناء مشروع تقني مبادر ووقائي قائم على قاعدة بيانات  .1

 ية المقدمة لوفد اهلل لتسهيل التواصل الداخلي والخارجي في األزمات .الخدم

                                                           
عة نايف للعلوم األمنية، المملكة      اإلدارة، جام  ، رســــالة ماجســـتير في   آل ســـعود محمد  تأليف   دور األجهزة اإلعالمية في إدارة األزمات   1

 76، ص2007السعودية، 
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ــم بالكفاءة التقنية والتكنولوجية العليا لتحقيق الدقة و القدرة على   .2 توافر نظم إنذار مبكر تتسـ

 رصد عالمات الخطر وتوصيل هذه اإلشارات إلى أصحاب القرار.

يق بينها إلعداد دراســــات حديثة حول      دعم مراكز البحوث العلمية وتنشــــيط التعاون والتنســــ   .3

 األزمات بجميع أنواعها واالستفادة منها وتفعيلها.

التنسـيق الخارجي لرفع مسـتوى التوعية للوفود ونشـر ثقافة التقيد بالتعليمات لتحقيق     تكثيف  .4

 السالمة وتجنب حدوث األزمات التي سببها األخطاء البشرية.  

ج التدريبية المقدمة لفرق عمل إدارة األزمات حيث عملت          تعزيز التغذية الراجعة وتقييم البرام    .5

كثير من األجهزة على تنفيذ ورش العمل والتدريب إال أنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من التفعيل       

 والتقييم لتؤدي دورها بصورة صحيحة.

ا الموضوع من   كان ذلك طرفا من إدارة األزمات ودورها في أمن وسالمة وفد اهلل، و محاولة االنتقال بهذ 

ــلى اهلل    ــداد، وصـ ــعي آملة من اهلل التوفيق والسـ حيز التنظير إلى واقع التطبيق، وفي كل ذلك أبذل وسـ

 على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

 المراجع

  االله  عبد  (ال أزمات  إدارة):  وانظر ،1 ص الطاهر  محمد  الباري  عبد . د( العاملين  تمكين) بحث  

 البـلداوي

 الرويلي هلهول بن علي.  لدكتور أسبابها – أبعادها – تعريفها تاألزما  

 األزمات بحث إدارة   

 فارس احمد علي/  والحلول األسباب: األزمات إدارة  

 البشرية، الموارد لتنمية التطويري المعهد -الخفاجي كرار /إدارتها و األزمات نشوء أسباب  

 الظاهر  إبراهيم نعيم.  د/  األزمات إدارة 

  خادم  معهد  الشــــريف أحمد  يحيى رجاء ( التنفيذ  أولويات   الزحام  منع في التوعية  دور)  ثبح  

 الحج ألبحاث الشريفين الحرمين
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  ــة ــالـــــ ــاء  وكـــــ ــبـــــ ــارات أنـــــ ــخ   اإلمـــــ ــاريـــــ ــتـــــ   05/04/2015  بـــــ

http://wam.ae/ar/news/general/1395278922443.html 

 قاسم أمجد للمهندس األزمات إدارة في قواعد كتاب 

 نسخة الكترونية( المية لالزمةكتاب تجارب ع ( 

 http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:63399&q=   

 عبوي منير زيد. د األزمات إدارة   

  رمـــةالـــمـــكـــ   مـــكـــة  ومـــنـــاخ  جـــغـــرافـــيـــة    - الـــداخـــلـــيـــة    وزارة مـــوقـــع-  

https://www.makkah.gov.sa/page/325  ــظــر ــة  )  وان ــئ ــي ــه ــة  ال ــام ــع ــاحــة   ال ــمســـ ــل  ( ل

http://www.gcs.gov.sa/Products/Topographic-Products/Sacred-Sites-

Map.aspx?lang=ar-SA    

 الكترونية نسخة سيكيتم لجيري المخاطر كافة كتاب   

 ــعود، آل محمد تأليف األزمات إدارة في اإلعالمية األجهزة دور ــالة سـ ــتير رسـ   اإلدارة، في ماجسـ

 76ص ،2007 السعودية، المملكة األمنية، للعلوم نايف جامعة

  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:63399&q
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 الملخص

تمثل مدينة الملك عبد اهلل الطبية مركزا متقدما لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة والدقيقة، وتلتزم     

مســـتويات ســـالمة   ألعلىدة عالية وذلك باتباع كل الوســـائل الالزمة للوصـــول بتقديم خدمات ذات جو

 المرضى ورضاهم.

ــى    ــة لبعض المرضـ ــة تتيح الفرصـ ــمة المقدسـ خدمة قافلة الحج بمدينة الملك عبد اهلل الطبية بالعاصـ

ــعيرة الحج بالوقوف في عرفا ألداءالمنومين  ــارمة  ش ــريرية ص ــحية وس . وقد تم اعداد  ت وفق معايير ص

ذه الدراســــة بهدف تلخيص بيانات قافلة الحج ووصــــف تجربة المريض المســــتفيد من هذه الخدمة              ه 

 للخروج بنتائج يمكن استخدامها للتخطيط في المستقبل.

سريرية من مرضى قافلة حج عام     ــ وقافلة حج عام  1435تم جمع البيانات ال ــ، حيث تم  1436هـــ هـــ

ل عن مدى ارتياحهم للرعاية المقدمة قبل واثناء وبعد توزيع استبيانات على المرضى المشاركين للسؤا    

 القافلة.

مانين مريض )            ية وث مان خدمة ث لة حج      33بلغ اجمالي المرضــــى المســــتفيدين من ال قاف مريض في 

ــ و1435 ــ ( تمثل نسبة الذكور منهم 1436مريض في قافلة حج عام  55هــ ، وتراوحت اعمار  %72هــ

سي مقداره     58.9متوسط اعمارهم   سنة حيث بلغ  79و  25المستفيدين بين   .  9.9سنة مع تباين قيا

جنســية مختلفة ويتحدثون   33وتنوعت جنســيات المســتفيدين من خدمة قافلة الحج حيث انهم يمثلون 

منهم كانوا يتلقون الخدمة الطبية في مركز القلب، كما اظهرت           %70اكثر من عشــــرين لغة ، كما ان   

منهم يتعاطون   %80الســـكري وارتفاع ضـــغط الدم ، كذلك تبين ان  منهم من داء %60التحاليل معاناة 

االدوية بشــــكل دائم وقد تم اخضــــاع جميع المرضــــى الختبارات وظائف الكبد ووظائف الكلى واجريت         

 اهلل الطبية في إدارة المرضى عبد تجربة مدينة الملك 

 دراسة مقطعية :بقافلة الحج

 

 ، سهى المرسي ، هاشم مهدي ، دعاء عبد المعطي ، فلورديليز الباي ، عائشة خاتون عماد خياط 

 الطبية اهلل عبد الملك مدينة
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منهم حيث تبين وجود خلل في احد االختبارات على   %80من  ألكثراختبارات وظيفة القلب ورســم القلب 

كما تبين اســتقرار حالة جميع المســتفيدين حين عودتهم حيث لم يتعرض  االقل لدى معظم المرضــى ، 

 منهم للحوادث الشائعة كضربة الشمس او الجفاف او االغماء او فقدان الطريق. أيا

عن الخدمة   احيث كان متوسط النتيجة االجمالية للرض   اوفي النهاية شارك الجميع ملء استبيان الرض        

±   4.2) 1435بالمقارنة مع عام       1436ذات داللة إحصــــائية في عام      مع زيادة  5.0من  ±0.18  4.2

 (.0.001على التوالي، ص > 0.19±  4.1مقابل  0.15

الخالصة : خدمة قافلة الحج التي تقدمها مدينة الملك عبداهلل الطبية بالعاصمة المقدسة هي خدمة           

ــتوى ع ــفريدة من نوعها تتطلب عمل وموارد كبيرين وتؤدي الى مس ــاعد   اال من رض ــى مما يس المرض

 . مدينة الملك عبداهلل الطبية لالضطالع بمهمتها

 المقدمة

سنوي    هو ظاهرة فريدة من نوعها ألنها أكبر وأطول تجمعو إلسالم ا من أركانمس االخ هو الركن الحج

دولة   188المكرمة من  إلى مكة ونماليين مسلم يأت ثالثةأكثر من حيث ان ية في العالم. لدينا للحشود

  (Memish et al, 2012). مختلف األعراق والخلفيات االجتماعية واالقتصادية والصحية يمثلونمختلفة، 

  حيث تقوم بتقديم المتقدمة الصــحية للرعاية نظام الســعودية العربية توفر وزارة الصــحة في المملكة

للجميع   المجانية الصــحية الرعاية خدمات كما توفر الحج، موســم خالل الصــحية الرعاية خدمات معظم

 .WHO, 2006)) المقدسة المشاعر حول المنتشرة الطبية والمراكز بواسطة المستشفيات

  ويتم المكرمة  مكة  في الصــــحة التي تقع  وزارة احدى مؤســــســــات  هي الطبية  اهلل عبد  الملك  مدينة  

  تقع كما. تخصصةم مراكز خالل من الصحية  الرعاية خدمات كافة توفير بهدف 2010 عام منذ تشغيلها 

ــة   من مقربة  على الطبية  اهلل عبد  الملك  مدينة   ــاعر المقدســ   الحجاج  لذلك فهي مهيأة لخدمة      و المشــ

صمة  الوافدين إلى سة، حيث تتعاظم  العا سم  جميع في الطبية عبد اهلل الملك مدينة خدمات المقد  الموا

 .مثل الحج والعمرة الدينية

 تجبرهم على دخول صــــحية من ظروف الحجاج ني بعضيعا قد المقدســــة، األماكن إلى الوصــــول بعد 

ــفيات مما يؤدي الى حرمان  ــتشـ ــك تأدية من معظمهم المسـ   التي والنفقات الجهود كل بعد الحج مناسـ
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  المرضــى من بعض باختيار المكرمة بمنطقة مكة المؤســســات الصــحية   لذا تقوم بعض .عليها أنفقت

  طبي إشراف تحت( أهم مناسك الحج ) عرفات إلى بإرسالهم وذلك حجهم إكمال على لتساعدهم الحجاج

  للحج المؤهلين المرضـــى المؤســـســـات التي تنقل احدى هذه هي الطبية عبد اهلل الملك ومدينة. دقيق

  مع كامل طبي وغير طبي فريق برفقةو كامال تجهيزا اإلســـعاف المجهزة وســـيارات الباصـــات بواســـطة

 .الرحلة أثناء ر ما قد يكون المرضى في حاجة اليهتقدي حسب الطبية الالزمة واألدوية اإلمدادات

ــة هذه تركز ــم  الخدمات أحد على الدراسـ الحيوية المقدمة من مدينة الملك عبد اهلل الطبية خالل موسـ

قافلة الطبية الى عرفات والتي تقدم للحجاج            لذين يكونون  الحج وهي خدمة ال حتى   منومين زالوا ما  ا

 .الحجة ذي من اليوم التاسع

و  1435للعامين   البيانات الخاصــــة بقافلة الحج     وتلخيص تجميع دف الرئيســــي لهذه الدراســــة هي اله 

 .هجرية 1436

 األهداف الثانوية للدراسة هي

   االستبيان. باستخدام الخدمة هذه على فعله وردود المريض تجربة وصف

 وصف حالة المرضى االكلينيكية قبل الذهاب وبعد العودة من القافلة.

 تقدير الموارد التي تستهلكها هذه الخدمة سنويا. محاولة

 الحج. موسم خالل واجهتها القافلة التي الصعوبات على الضوء تسليط

 الخطط المستقبلية. ضمن وجعلها للقافلة الالزمة التسهيالت تصنيف

 .المستقبلي التخطيط ألغراض المعدة البيانات استخدام ضمان

 المنهجية العلمية

  مقطعي ويتم من خالله التعرف على هو األول الجزء. جزأين من تتألفو وصفية دراسة ةالدراس هذه تعد

مستقبلي وتضمن  هو الثاني الجزء. القافلة تواجه التي والصعوبات المريض، والنتائج ، تجربة واختيارات

 .م2015 و م2014لمواسم حج عام  الحقيقي الوقت في تسجيل المعلومات
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ــاركين في هذه  ــاركوا في قافلة الحج بمدينة الملك   جميع المشـ ــى اللذين شـ ــة هم من المرضـ الدراسـ

ــه 1436و  1435عبداهلل الطبية لمواسم الحج   . حيث تم اختيار المشاركين في القافلة بعناية فائقة   ـــ

 بعد موافقة لجنة طبية متخصصة.

قد  نات    جمع تم و يا ــاركين لجميع الب ما  المشــ لك  في ب مات : ذ ية  معلو ثل  ديموغراف   الجنس، عمر،ال) م

  في البقاء  وطول والتشــــخيص، المصــــروفة  االدوية ) المثال  ســــبيل  على النتائج  بيانات   ؛(والجنســــية 

شفى،    ست ضع  الم ستبيانات  توزيع وتم (. والخروج الدخول عند المريض وو شاركين في قافلتي حج    ا للم

  .الخدمة هذه على أفعالهم وردود للتحقق من تجربتهم ـه 1436وعام  1435عام 

 أجزاء رئيسية 3تضمن  الستبيانا

الجزء األول لالســتبيان يتحقق من مدى رضــا المشــاركين عن القافلة قبل الصــعود الى عرفات وقســمت 

األسئلة فيه الى قسمين: كان القسم األول عبارة عن اختبار مدى رضا المرضى عن المعلومات المقدمة        

واالحتياطات الواجب     ة المخاطر المحتملة  لهم عن الحج وعن القافلة بشــــكل عام مثل حقوقهم وماهي        

اتباعها خالل الرحلة. أما القسم الثاني من األسئلة كان عبارة عن اختبار مدى رضا المرضى عن منطقة        

 التجمع قبل الصعود الى الباصات مثال هل كانت امنة ومريحة ومنظمة.

ــاركين في القافل  ــا المشـ ــتبيان يتحقق من مدى رضـ ة عن الخدمات المقدمة خالل  الجزء الثاني من االسـ

ية             نة الطب مدي ية ومكوثهم في عرفات ومن ثم الرجوع مرة اخرى الى مقر ال نة الطب مدي رحلتهم من ال

وقسـمت األسـئلة به الى أربعة أقسـام. القسـم األول من األسـئلة في هذا الجزء ركز على رحلة المريض       

ســم الثاني فركز على الخدمات والتســهيالت   في الباص من المدينة الطبية والى مشــعر عرفات.  أما الق

العامة التي قدمت للمشــــاركين خالل مكوثهم في عرفات مثل الوجبات والنظافة وغيرها من الخدمات               

العامة. أما القســم الثالث من األســئلة في الجزء الخاص بالرحلة فكان يختص بالخدمات الطبية المقدمة 

المتابعة الحيوية المستمرة واعطاء األدوية في اوقاتها. اخيرا  من منسوبي المدينة للمشاركين بالقافلة ك 

 اهتم الجزء الرابع بالرحلة من المشاعر ورجوعهم الى غرفهم بعد وقوفهم بعرفات. 

ــتبيان كان يهتم بصـــحة المريض بعد عودته الى المدينة الطبية حيث تم   الجزء الثالث واألخير من االسـ

 .الطبية عبد اهلل الملك مدينة إلى موصوله بعد لهم االستبيانات تسليم
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 تحليل البيانات

شاركين في الحملة ،    ضى الم شارة    تم لجمع البيانات االكلينيكية لجميع المر ست سم نظم  ا  المعلومات ق

  .الحجة ذي نهاية إلى واحد ذي الحجة يوم من( االشتمال لمعايير وفقا) المؤهلة السجالت لتحديد الصحية

   اإلحصائية. التحليالت لجميع 21- نسخة ، SPSS باستخدام برنامج حصائيهذا وقد تم التحليل اال

 المقارناتالنتائج و

  ؛(هــــ1436 في 55 و 1435هــــ في 33)قافلة مدينة الملك عبد اهلل مريضا إلى  وثمانون انضم ثمانية

ن  . كا )9.9SD  + 59.8 ( ســـنة  79الي  25أعمار المرضـــى من   وتراوحت ذكور بينهم من٪ 72 وكان

ــة من المتزوجين. وحصــل معظمهم على التعليم االبتدائي    %98.9 ــاركين في الدراس  (%73.9)من المش

لكن النســــبة   و مختلفة،  دولة  33 إلى هؤالء المرضــــى ينتمون (. وكان %15.9يليه التعليم المتوســــط ) 

 ، واندونيســيا ٪(11.4) الهند ، ثم ٪(11.4) باكســتان تليها ، ٪(14.8) بنجالديم من األكبر منهم كانوا

  أكثر المرضــى في الحمالت وتحدث. أخرى من الحجاج الى جنســيات ٪45.4. وينتمي ٪(9) ، ومصــر ٪(9)

  وكان   ٪(.11) والبنغالي  ، ٪(21) األردو ، ثم ٪(28) العربية  األغلبية يتحدثون   وكان  لغة،  عشــــرين من

ــى من٪ 70 من أكثر ــى يعانون. القلب مركز من المرضـ ، أو ٪( 77) القلب أمراض من وكان أكثر المرضـ

يعانون من    المرضــــى من٪ 80 من أكثر وكان ٪(. 59) الســــكري مرض ،أو ٪(62) الدم  ضــــغط ارتفاع 

  لهم عمليات اجريت وخمسون من المرضى كانت قد    ثالثة. األدوية الالزمة لها امراض مزمنة ويتعاطون

نة الطبية وحجزهم في قســم عند دخولهم المدي قد تم عمل الفحوصــات الالزمة للمرضــى. والقلب في

من   %98.9قد تضمنت هذه التحاليل عمل وظائف الكبد ل  و القلب وقبل الخروج لالطمئنان على حالتهم

الدهون   من المرضي وقياس مستوى    %95.5المرضي ووظائف الكلي لجميع المرضي ووظائف القلب ل    

من المرضي   %84.1ب ل القل صدى  من المرضي وعمل مخطط  %98.9وعمل رسم القلب ل   %61.4 ل 

ية من                     تال ــب ال ية عند النســ ها الطبيع مذكورة لم تكن في معدالت يل ال حال تائج أن الت قد اظهرت الن و

القافلة    مرضــــى يتعرض لم. %60.9و %89.7،  %86.9،  %51،  %46.6،  %42.5التوالي  المرضــــى على

ــكتة أو حاالت من الجفاف الطبية ألي ــربة الدماغية السـ ــمس او ضـ   لحالة واحد مريض تعرض قد. والشـ

  لوجود اختالفات في إحصائية  داللة هناك يكن لم. الى حاالت صحية حرجة  مرضى  7إغماء بينما تعرض

تمت تعبئة   ولقد  .هـ 1436و  هـ 1435المرضى في العامين  بين والديموغرافية االجتماعية الخصائص
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القافلة الطبية من قبل جميع       رضــــا المريض عن الخدمة المقدمة من العاملين في      اســــتبيان عن مدى  

وكانت نتيجة الجزء األول من االســتبيان الذي يتحقق من مدى رضــا المشــاركين  . المرضــي دون اســتثناء

ــعود الى عرفات ــدة" كذلك عن مدي ارتياحهم وعن  في القافلة قبل الصـ ما بين "موافق" و " موافق بشـ

الى الباصــــات وعن الرد الوافي لجميع   شــــعورهم باألمان والتنظيم في منطقة التجمع قبل الصــــعود      

ــاراته  ــتفس ــا    ماس ــتبيان الذي يتحقق من مدى رض ومعرفتهم بحقوقهم. اما نتيجة الجزء الثاني من االس

ــاركين في القافلة عن الخدمات المقدمة خالل رحلتهم من المدينة الطبية وأثناء مكوثهم في                 المشــ

ــدة" عرفات كانت  ــعورهم  على مما بين "موافق" و " موافق بشـ ــتوى الوجبات المقدمة والنظافة وشـ سـ

باألمان والراحة في القافلة وتقديم المساعدة لهم اثناء الوضوء وفي عرفات كالمتابعة الطبية المستمرة  

ساعدتهم.           ستمرار لم شخاص با صات وتواجد ا سهوله رجوعهم الى البا واعطاءهم األدوية في اوقاتها و

"   تخص رجوع المرضى من المشاعر الى غرفهم ما بين "موافق" و    واخيرا كانت نتيجة الجزء الثالث التي

مخاطر او أي وعكات صحية وأمنيتهم للرجوع العام المقبل لقضاء  موافق بشدة" على عدم تعرضهم ألي  

ضة الحج مع القافلة الطبية. وكان  ضا  اإلجمالية النتيجة متوسط  فري   من (4.2 +0.18 المريض هي) لر

يادة  مع 5.0 ية   لة دال ذات ز ــائ عام   إحصــ نة      1436في  قار عام  بالم بل   4.2+ 0.15 ( 1435 ل قا  ( م

 .0.001> ص التوالي، على ( 0.19+4.1)

 المقترحات والتوصيات النهائية

سة هو تجميع   إ   المرضى  نتائج حول لقافلة الحج البيانات وتلخيص ذا كان الهدف الرئيسي من هذه الدرا

  إلى إرساله  خالل من الحج إكمال مكين الحاج المريض علىالماضيتين والعمل على ت  السنتين  مدى على

سك الحج ) عرفات شراف  تحت( أهم منا ضمنها قافلة     طبي إ سطة القوافل الطبية ومن    مدينة صارم بوا

 السابقة كانت توصيات هذه الدراسة كاالتي: الطبية. وبناءظ على النتائج عبد اهلل الملك

ــ1435م كانت اللغة االولي ألغلبية المرضى عا  هي اللغة العربية ثم االردو ثم تليها اللغة البنجالية   هــ

ولكن لوحظ ازدياد عدد المرضــــي المتحدثين باللغة البهاســــية هذا العام. لذا علينا العمل على توفير                

 من الحجاج. مترجمين لهذه اللغة وغيرها من اللغات حتي ال تمثل عائقا في التواصل مع المرضى

( وايضاظ عدد المرضي الذين يتعاطون أدوية     55 إلى 33لقلب عن العام السابق )من ا ازدياد عدد مرضى  

لذا فان االحتياج الى العمل على توفير القوي العاملة التي تخدم   ،داء السكرى ومرض ارتفاع ضغط الدم  
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اجتماعيين وايضــاظ العمل على توفير قاعدة بيانات لكل  نهذا التخصــص من اطباء وتمريض وأخصــائيي

سم حج تضم اغلب االمراض انتشارا بين الحجاج وقاعدة بيانات بأسماء االدوية التي يتعاطوها وايضاظ  مو

ارقام الحمالت وذوي المرضــــى في حاالت الطوار  .  بناءظ على ذلك ســــيتم العمل على توفير الخدمات         

صصاتهم     الطبية بما فيها زيادة عدد القوافل الطبية للعام القادم وزيادة عدد العاملين ف يها بمختلف تخ

والعمل على توفير عدد اكبر من االسرة الستيعاب االزدياد المتوقع في العام المقبل. وايضاظ العمل على      

 توفير بدائل لألدوية اذا لم يتوفر نفس النوع.

و اخيراظ وليس آخراظ العمل على تعليم وتثقيف الحاج بمرضــــه وكيفية التعامل مع ادويته بانتظام لتفادي      

 دهور وتفاقم الحالة المرضية له مما قد يؤدي الي حرمانه من تأدية مناسك الحج.   ت

 الخاتمة

 والموارد العمل  من حيث حجم  نوعها  من فريدة  خدمة   هي الطبية  عبداهلل  الملك  بمدينة   الحج قافلة  

 .لتهاعلى اداء رسا الطبية المدينة تساعدو المرضى رضا من عال مستوى إلى وهي بذلك تؤدي الواسعة
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 الملخص

سؤوليات مقدمي الخدمات        سلوكي والمعرفي لتطبيق مهام وم سة إلى التعرف على االتجاه ال تهدف الدرا

مرحله التأهب والتحضير لالستجابة لمواجهة الكوارث خالل موسم الحج.      سعافية الطارئة في  اال الطبية

سية والتخصصية في            سا سة العاملين في الفرق الميدانية األ ستهدفت الدرا شغيلية    النطاقاتحيث ا الت

ــم، وقد اعتمدت منهجية البحث على    ــة وغرفة العمليات خالل الموسـ ــاعر المقدسـ بمكة المكرمة والمشـ

لوصفية التحليلية، ذات تصميم استقصائي، تستخدم االستبيانات المعدة من الباحث          انوعية الدراسة ال 

 العينة المختارة عشوائياظ.كأداة رئيسية مع 

اوضحت النتائج أن الجاهزية واالستعداد المسبق وفهم تطبيق المهام والمسؤوليات المناطة باألفراد من  

ــتجابة في حاال ــة  أهم العوامل المؤثرة على عملية االس ت الطوار  والكوارث. حيث تم إجراء هذه الدراس

من العدد اإلجمالي لمقدمي الخدمات الطبية االســعافية الطارئة بالحج،   %26على عينة عشــوائية بلغت 

اطلعوا  %54تمت مشــاركتهم في مواســم الحج الســابقة ، كما ان   %74وقد أظهرت نتائج االســتبيان أن 

ستجابة     سبقاظ لال سبة    %6لم يطلعوا على أي خطط ، و %40لمواجهة الكوارث بينما على خطط معدة م ن

لم  %31تم تدريبهم تطبيقياظ ونظرياظ لالســــتجابة لمواجهة الكوارث ،كما ان          %25غير محددة. ايضــــاظ   

الدور الرئيســــي للفرق  رتطبيقياظ، و يتمحو  %8% نظرياظ و 36يتلقوا أي تدريب مســــبق، بينما تم تدريب  

عافية في ع   ملية النقل من موقع الكارثة إلى المرافق الطبية مع تقديم العناية الطبية الالزمة               اإلســــ

واالســــتفادة من عامل الزمن لتقليل بقاء الفرق في الموقع وكذلك االســــتفادة من أقل قدر ممكن من             

ات مقدمي االتجاه السلوكي والمعرفي لتطبيق مهام ومسؤولي 

في مرحلة التأهب والتحضير الخدمات الطبية الطارئة 

 لالستجابة لمواجهة الكوارث

 

،  يوسف ،  محمد عواد الهريم،  محمد منصور الشريف، مساعد أحمد الشمرانيحسن بن حسين نافع 

   ، العيد صالح بن رشيد، د.مليباري محمد بن ، هيثماليماني علي بن ، إبراهيمجمال سمكري

 الحبشي سالم بن دد.خال

 اإلدارة العامة للحج والعمرة، وحدة الدراسات والبحوث، هيئة الهالل األحمر السعودي
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سلوكياظ  التجهيزات الطبية ميدانياظ لمنع التأخر في عملية النقل. على النقيض فقد أظهرت النتائج مؤشراظ 

بة   ية من              %77بنســــ عدات والتجهيزات الطب عة بوجوب إنزال جميع الم نا عاملين ق لدى ال يدل على أن 

عاف، بينما يعتقد       غير   %4فقط عدم ضــــرورة إنزال المعدات والتجهيزات الطبية، و     %19عربات اإلســــ

 محددة.  

شكظل الجانب المعرفي   سلوكي و سلبياظ يبين وج      وال ساظ  شاركين انعكا ود تباين ظاهر بين اإلعداد  لدى الم

ــتجابة لمواجهة    ــير لالسـ ــؤوليات في مرحلة التأهب والتحضـ ــبق والتأهيل وااللمام بالمهام والمسـ المسـ

 الكوارث مما يعكس التأثير السلبي على األداء اثناء مواجهة الكوارث واالستجابة لها.  

الســـتجابة لمواجهة الكوارث ويوصـــي الباحث بأهمية تفعيل نظم التدريب والتأهيل للمشـــاركين في ا 

ية              يات الوهم يب التطبيقي من خالل الفرضــــ تدر يل ال قة اإلعداد مع تفع والطوار  وفق خطط مســــب

 باالشتراك مع الجهات المعنية.

 المقدمة  -1

حاج من داخل  ن المليوني خالل موســم الحج توافد ضــيوف الرحمن بأعداد تتجاوزمملكتنا الحبيبة تشــهد 

و يزيد على   أعد هذه الكثافة البشــــرية من أكبر التجمعات في العالم وهو ما يقارب           ت البالد حيث وخارج  

شك فيه     سكان بعض الدول ومما ال  شري يكون في مكان وزم   أعدد  شد الب ن محدد مما يزيد  ان هذا الح

 . كوارث ال قدر اهللاالصابات الجماعية أو المن ارتفاع معدل الخطورة وحدوث 

والعمل التحضير واالستعداد المسبق لمواجهتها      يتطلبمما كل مفاجئ ومتسارع  بش تقع الكارثة إال أن  

لألمور، ومن تلك  تج عنها من خسائر في األرواح والممتلكات واختالل بالتوازن الطبيعي  ينما على تقليل 

 أسو اعد من تحالة وفاة حيث  1426نتج عنها والتي  1990يوليو  2في المعيصم(   )نفق ةثادحالحوادث 

ــر عام  25وادث وكوارث الحج خالل ح ــهر يناير الجمرات(  مضــت وكذلك حادثة )جس   والتي 2006في ش

المكي  الحرم ب هســـقوط رافعهـــــــ من 1436ما حدث في حج عام عالوة على  حاج، 326وفاة  انتج عنه

شريف   صابة حاج  107نتج عنها وفاة  والتيال شعر    آخرين 238 وإ ضافة الى حادثة تدافع الحجيج بم  باإل

 .  ةحال 863صابة إوحالة وفاة  717 انتج عنه تيوال مني

ها ا      و ــة كون لدراســ ناء           ولي ألتأتي أهمية ا من نوعها والتي ركزت على أحد مقدمي خدمات الطوار  اث

بالتعامل  والتي سوف يتم االستفادة منها في الدراسات القادمة فيما يتعلق     الحج، خالل موسم   الكوارث 
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ض    سليط ال لالستجابة لمواجهه الكارثة من قبل مقدمي  لتحضير والتأهب  على مدى اوء مع الكوارث. وبت

والعمل على معالجة     و الضــــعف  نقاط القوة ، ســــوف يتم تحديد   الطارئة   االســــعافية   الخدمات الطبية    

بتطوير انظمة االستجابة للكوارث  االستفادة  مستقبالظ، عالوة على تحقيق  السلبيات وتحسين اإليجابيات   

ــين قدرات العاملين بالهيئة على تقديم    األحمرل بهيئه الهال ــاهم في تحسـ ــتسـ ــعودي، كما انها سـ السـ

 تحدث خالل مواسم الحج. التيالخدمات الطبية االسعافية الطارئة اثناء الكوارث 

ناتج عن حادث معين اقترن  والمثير ما بين االســتجابة  تكون ةنتيجة متغيركســلوكي الالتجاه وبتحديد ا

ــاظطبيعي بمثير جديد وكون انعك  من خالل مثير  ــاط معين  ســ بينما االتجاه     نفعالي. او أما حركي  إلنشــ

دراكي من خالل التقييم القائم على العلم إلنحو الكيان ا األفرادقدات تالمعرفي يعتمد على تأســيس مع 

وكي ومن هذا المنطلق رغب الفريق الباحث في معرفة االتجاه الســــل      (. 2001الخبرة )مفهوم االتجاه  و أ

 والمعرفي من خالل منظور علمي.

 اإلطار النظري للدراسة: -2

 : مشكلة البحث  2.1

عدم وضــــوح  و جماعية،  عدد الحجيج الذي ينذر بإصــــابات       تكمن في ارتفاع ثناء الكارثة    يات أ تحد أبرز ال

ــها وامكانيةعن الكارثة األولية المعلومة  ــول   وغموض ــعوبة الوص ــتجابة وص ــبب   االس لموقع الكارثة بس

ســـيكون لتلك   لالكارثة في موقع واحد أو عدة مواقع، باإلضـــافة لحجمها. هانحســـار مواقع الزدحام وا

التحديات مع تباين مســــتوى المعرفة والخبرة لمقدمي الخدمات الطبية االســــعافية الطارئة في هيئة                 

 الهالل االحمر السعودي أثر في السلوك؟ 

 : تساؤالت البحث  2.2

 موسم الحج؟ الكوارث خاللمن  مي الخدمات الطبية بالهيئة الناجمةمقد هي أبرز سلوكيات ما 

                ما هو مســــتوى المعرفة لدى مقدمي الخدمات الطبية بالهيئة بتطبيق المهام والمســــئوليات

 المتعلقة بالتأهب والتحضير لمواجهة الكوارث؟

    سلوكي لمقدمي الخدمات ال طبية فيما  ما هي أبرز نقاط القوة والضعف في الجانب المعرفي وال

 يتعلق بالتأهب والتحضير لمواجهة الكارثة؟
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 خلفية الدارسة  -3

 األبحاث السابقة: 3.1

الى أربع مراحل متعلقة باالســتجابة  ( The disaster management cycleأشــارت دراســة تحت عنوان )

عداد  التنظيم وإتها ب  يها االســــتعداد لمواجه  لوتالكارثة،   تبدأ بمعالجه أســــباب     كارثة، والتي    للمواجهة ا 

ــتجابة لمواجهالخطط والتدريب،  ــع لطبيعته.  وأخيرا إعادة الكارثة، ةثم االسـ ــة أخرى تحت  الوضـ ودراسـ

  مراحل االستجابةتطرقت الى  (Role of emergency medical services in disaster responseعنوان )

 إعادة الوضع لطبيعته. العمل علىهتها واالستجابة لمواجالخطط و لكارثة من خاللا لمواجهة

 : نهج الدراسة  3.2

  تم ابتكار استبيان .هـ1436دراسة نوعية وصفية تحليلية على التصميم االستقصائي خالل موسم حج 

 عشوائياظ. المختارة للعينة قبل الفريق الباحث من معد

 إطار الدراسة:: 3.3

ليات مقدمي الخدمات الطبية بالهيئة  االتجاه الســلوكي والمعرفي لتطبيق مهام ومســؤوالحدود البحثية: 

 هـ.1436خالل االستجابة لمواجهة الكوارث لحج عام 

ية:       كان حدود الم كة               ال ئة الهالل األحمر الســــعودي بم ية بهي مات الطب خد قدمي ال حث م هذا الب يغطي 

ة  المكرمة والمشــاعر المقدســة ويشــمل ذلك )العاملين بالقيادة الميدانية، الفرق األســاســية واالســتجاب  

ــناد، التطوع بالحرم، الفرق الراجلة، العنايات، وفرق   ــعافية، غرفة العمليات، االس المتقدمة بالمراكز اإلس

 الدرجات النارية(.

  14/12الى  25/11 من الزمانية: حدد الفريق الباحث الفترة الزمنية خالل موســــم الحج ابتدأ          دالحدو 

 هـ. 1436لعام 

 نوعية وطريقة الدراسة: 3.4

نهجيه البحث على دراسة نوعية وصفية تحليلية على التصميم االستقصائي خالل موسم حج        اعتمدت م

 الباحث.من قبل الفريق  همعده البحثية المستخدمة قائمة على استباناة هـ حيث كانت األد1436عام 
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ما بين   1437عددهم حوالي  قارببالهيئة والذي  طبيةالخدمات ال يمقدممن  %26اســتهدفت الدراســة 

تقريباظ   األطباءاسعافي حيث بلغت نسبه   مركز  101يقارب على ما واخصائيين ومسعفين موزعين    طباءأ

من العينة المختارة مع العلم ان هناك فروقات   %85ونســبه المســعفين   %2ونســبه االخصــائيين   13%

شاركين حيث   ستجابة المتقدمة والعنا    األطباء يعملعلميه بين الم صائيين في فرق اال يات والفرق واالخ

الراجلة وفرق الدراجات النارية وذلك لما تتميز به عن الفرق األســــاســــية بالفروقات العالجية والدوائية                 

تحوي  إســعافيه بمجمع اإلســناد، باإلضــافة لعربة تموين طبي  فرقة  30والتأهيل العلمي . كذلك وجود 

ــية   تموين  ــفات قياس ــفات عالمية وعربات بمواص ــاالت في  دعم للحاالت الكوارث بمواص منظومة االتص

حاالت الطوار . ومن خالل الخبرة المكتسبة لدى مقدمي الخدمات الطبية بهيئة الهالل االحمر السعودي   

عليها مما يساهم  تدريب الولمواجهة الكوارث عداد خطط لالستجابة  السابقة فقد تم إ  معلى مر المواس 

 الطبية بالهيئة.   في تحديد االتجاه السلوكي والمعرفي لمقدمي الخدمات

 : األدوات البحثية  3.5

 : االستبانة  3.5.1

وهي  (Likert Scale) رئيســية تم تصــميمها على مقياس ليكرتاســتبانة كأداة اســتخدم الفريق الباحث 

ــب لقياس الســلوكيات وتحديد درجه الموافقة   ــملت أاألنس ســؤال تتمحور حول   15و االعتراض حيث ش

من خالل االطالع على الخطط والتدريب نظرياظ      مواجهة الكارثة وذلك     واالســــتعداد ل  مرحله التحضــــير 

من خالل   ةوالمرحلة الثانية تتمحور حول االستجابة لمواجهة الكارث ، فرضيات الوالمشاركة في  تطبيقياظ و

ــعافية في موقع الكارثةالتعامل مع الحاالت  ــعافية،وتقديم الخدمات الطبية  اإلسـ والمرحلة الثالثة   االسـ

الكــارثــة، حيــث تم توزيع   التعــامــل مع بعض اإلجراءات والمهــام الواجــب تطبيقهــا خاللعن  ةخيرواأل

في تقديم الخدمات الطبية االسعافية   جمالي المشاركين  إمن  %26تمثل عشوائية  عينه االستبانة على  

  هـ.  1436خالل موسم حج 

 

  عرض النتائج -4

ــتبانةالنتائج على  تبني ــبة ا االس ــبه تقدر  التي تقدر نس ــتجابة في تعبئتها من العينة المختارة بنس الس

 و قيام الفريق الباحث بقياس مستوى التوافق بشكل مستمر.  75%
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 : نسبة المشاركة بناءظ على عدد سنوات الخدمة لمقدمي الخدمات الطبية بالهيئة في مواسم الحج   4.1

 

 سنوات الخدمة بالهيئة يوضح 1بياني  رسم

 

 المشاركات في مواسم الحج عدد ضحيو 2بياني  رسم

طارئة.  إســعافيه طبية  اتخدمالتباين في عدد ســنوات الخدمة كمقدم  ( 1)يتضــح من الرســم البياني   

شارك هذا العام   سة   %26اختيار تم مشارك   1437حيث  ستجابة     كعينه ممثله للدرا أي ما يقارب نسبه ا

غلب المشــاركين من مقدمي أن بالهيئة تبين أ %. وبتحليل نتائج ســنوات الخدمة 75تعبئة االســتبيانات 

ت  تجاوزمن ويليهم ، %46سنوات حيث بلغت نسبتهم    5إلى  1من  لديهم خبرةالخدمات الطبية الطارئة 

ــبة   10خدمتهم  ــنوات بنسـ ــنوات خدم. أما من كانت %26 بلغتسـ ــنوات  10-6بين تهم ما سـ كانت  سـ

المشاركة    هذحيث تعتبر ه %8 اإلسعافية لخدمة السنة من ا  كملوالم ي، وشكلت نسبة من   %20نسبتهم  

 الحج.موسم  لهم فياألولى 
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 مل يشاركوا   شاركوا يف عدة مواسم 
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( نجد أن نسـبة من شـاركوا في عدة مواسـم سـابقة تشـكل       2وبمقارنة هذه النتائج مع الرسـم البياني ) 

 فقط.  %26، بينما شكلت نسبة من لم يشاركوا مسبقاظ %74أعلى نسبة حيث بلغت 

 الطبية بالهيئة على خطط االستجابة لمواجهة الكوارث  : نسبة اطالع مقدمي الخدمات4.2 

 

 مدى إطالع المشاركين على خطط االستجابة لمواجهة الكوارث 3بياني  رسم

 

 قياس االتجاه المعرفي حول مسؤولية تامين سالمة موقع الكارثة يوضح 4 بياني رسم

سم من  ضح  3البياني رقم ) الر سبقة  خطط على تاطلع المختارة العينة من% 54ن أ( يت سم  خالل م  مو

عينة غير   ٪، و40ونســــبتهم  أي خطط خالل موســــم الحج على تتطلع لم أخرى عينة  هناك  بينما  الحج

   حسب نتائج االستبيان.   %6بلغت محددة 
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 غري حمدد   مل تتطلع على اخلطط   أطلعت على اخلطط  
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 مسؤولية تأمني سالمة موقع الكارثة 

 الشرطة أو اهلالل األمحر  

 الدفاع املدني 
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ــؤالهم )على من تقع  المعرفي لدى مقدمي الخدموبقياس االتجاه  ــعافية تم س ــئولية  ات الطبية االس مس

بأن تأمين ســالمة الموقع من مهام   %67حيث أشــارت عينة تقدر بنســبه رثة؟(. الكامين ســالمة موقع أت

شارت  بينما الدفاع المدني،  سئولية ت أمن العينة  %33أ سالمة الموقع  أن م شرطة   تقع أما علىمين  و أال

 األحمر. الهالل هيئة 

 واجهة الكوارث : نسبة تدريب مقدمي الخدمات الطبية بالهيئة نظرياظ وتطبيقيُا لالستجابة لم.34

 

 حالة المشاركين من حيث التدريب النظري والتطبيقي لالستجابة لمواجهة الكوارث يوضح 5 بياني رسم

 

 حالة المشاركين من حيث المشاركة في الفرضيات الوهمية يوضح 6 بياني رسم
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ث يظهر لنا  عامل مهم في مراحل االستعداد، حي على االستجابة لمواجهة الكوارث   تدريبجانب الشكل  ي

لحوالي  تدريب نظرياظ فقط     البينما تم   وتطبيقياظ، نظريُا   متم تدريبه  %25أن ( 5)في الرســــم البياني  

ــاركين على أي تدريب   %31ولم يتحصــل  ،%8 تم التدريب تطبيقياظ ما يعادل وبالمقابل ، 36% من المش

 سواءظ نظري أو تطبيقي.

ــح في الرســم البياني رقم )  لطبيةات االمعرفي لدى مقدمي الخدموبقياس االتجاه  ( بســؤالهم 6الموض

الى الموافقة  أشـــاروا %70ن نســـبة أتضـــح )حول الموافقة على المشـــاركة في الفرضـــيات الوهمية؟( ا

للمشــاركة في   الموافقة  عدمو أبشــدة  لعدم موافقتهم %16أشــار بينما للمشــاركة، والموافقة بشــدة 

 .%14الفرضيات، بينما لم يحدد

 االتجاه السلوكي المعرفي لالستجابة لمواجهة الكوارث : قياس4.4

 

 االتجاه السلوكي حيال إنزال المعدات والتجهيزات اإلسعافية في االستجابة لمواجهة الكوارث يوضح 7 بياني رسم
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و غري  غري موافق بشدة أ فق موافق بشدة أو موا

 موافق 

 غري حمدد  

ة  إنزال املعدات والتجهيزات من عرب

 االسعاف 
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 االتجاه السلوكي حيال تحديد خطورة الحاالت وفق نظام االستجابة لمواجهة الكوارث يوضح 8 بياني رسم

 

االتجاه السلوكي حيال التعرف على معنى الترميز الخاص ببالغات الطوار  وفق نظام  يوضح 9 بياني رسم

 االستجابة لمواجهة الكوارث

ات الطبية فقد تم اختبار ذلك من خالل ثالث أســئلة   ســلوكي لمقدمي الخدم القياس االتجاه المعرفي ول

الخدمة تحديد خطورة الحاالت وفق النظام        )هل يتم إنزال المعدات في موقع الحدث؟ هل يمكن لمقدم      

المعتمد في خطط الطوار ؟ هل يعرف مقدم الخدمة داللة رموز بالغات الطوار ؟( وكانت اإلجابات وفقاظ 

 (، على النحو التالي:  9، 8، 7كما هو موضح في الرسم البياني ) اتلالستبيان

بالهيئة ي         %77أظهرت النتائج أن   ؤيدون إنزال كافة المعدات والتجهيزات       من مقدمي الخدمات الطبية 

لم يحددوا. ولتحديد      %4ال يؤدون ذلك، في حين كان هناك     %19اإلســــعافية في موقع الكارثة، بينما       
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 غري حمدد   بالغ أخضر   ي  بالغ برتقال بالغ أصفر   بالغ أمحر  

الت يف  التعرف على ترتيب ترميز احلا

 الكوارث  
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تصــنيف خطورة الحاالت فقد تم أخذ التســمم الغذائي وهو يعتبر تحت تصــنيف عالي الخطورة كمثال.    

لغذائي، حيث بلغت نسبة من يعتقدون بأنه عالي   فقد أظهر مقدمي الخدمة تفاوت في تصنيف التسمم ا  

بأنه متوســــط الخطورة، ويظهر   %24بأنه عالي الخطورة، ويعتقد   %42، بينما يعتقد   %27الخطورة جداظ 

 . %5بأنه غير خطر، بينما لم يحدد  3%

رف  ومن ناحية أخرى أبدى مقدمي الخدمات الطبية االسعافية اتجاه سلوكي ومعرفي غير محدد نحو التع  

  %34على داللة الرمز )بالو أحمر(، وتعرف  %43على داللة الترميز الخاص بالحاالت الطارئة. حيث تعرف     

على داللة الرمز   %4على داللة الرمز )بالو برتقالي(، وتعرف   %7على داللة الرمز )بالو أصــــفر(، وتعرف 

 . %12)بالو أخضر(، بينما بلغت نسبة من لم يحددوا 

 :لنتائجتحليل ونقاش ا -5

االســــتجابة لمواجهه     الجاهزية والتمرين و  ن الوقاية من الكوارث من خالل التأهب و     أمما ال شــــك فيه   

  فوكسعداد الخطط والتدريب عليها حيث اشار تقرير من قبل مؤسسه     إب أبديمر بالغ األهمية أالكوارث 

على  ر ل على تخفيف االثللمســــاعدة اإلنســــانية للوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها والتأهب لها بالعم            

المجتمع فيمــا يتعلق بــالكوارث الطبيعيــة من خالل تطوير الخطط وتــدريــب المجتمع على المهــارات   

سعافات األولية والبحث   صدي لل  واالنقاذ لبناءالتنظيمية واال ر  والتي تحد من اثار مخاط كارثةالقدرات للت

ثة     كار لك ال مل مشــــترك يتمحور         با  ت عا جد ان هناك  نة ن قار يب التي تعتبر من      لم تدر في الخطط وال

ــتجابة لمواجهة الكارثة ومن هذا المنطلق يرى الفريق الباحث    ــيات التأهب لالس ــاس اعداد الخطط  إن اس

عكس بالتخفيف والحد من مخاطر     نعليها ســــوف يحقق نتائج ايجابيه ت      بوتطويرها باســــتمرار والتدر   

علق بالجانب المعرفي لدى مقدمي الخدمات الطبية          عالوة على ذلك تبين للفريق الباحث فيما يت     الكارثة  

سب متفاوتة كما          سابقة من حيث تلقيهم  تدريباظ نظرياظ وتطبيقياظ  بن شير اليه النتائج ال سعافية بما ت اال

ياني رقم     بالرســــم الب   %8تدريب نظري وتطبيقي،    %25تدريب نظري،    %36حيث تلقى   5هو مبين 

افة لما توصل اليه الفريق الباحث في الجانب المعرفي والسلوكي    لم يتم تدريبهم باإلض  %31تطبيقي و

لبعض مقدمي الخدمات الطبية  في عدة نقاط منها الرغبة في المشاركة في الفرضيات لما تتضمنه من  

تنمية مهاراتهم وكفاءتهم في االســتجابة لمواجهة الكوارث فكانت نســبة الموافقين والموافقين بشــدة  

  %4وغير محددين  %19نســـب المتبقية على الغير موافقين والغير موافقين بشـــدة بينما تنوعت ال 77%
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جميع المعدات الطبية من قبل مقدمي       .أما فيما يتعلق بإنزال   6كما هو موضــــح بالرســــم البياني رقم    

  بناءظ االســعافية التابعة للهيئة فرقالدور  فأن الكوارث لمواجهة اثناء االســتجابة بالهيئة الخدمات الطبية

لمرافق الطبية لتحقيق   الى اهو نقل الحاالت من موقع الكارثة       المتكاملة للطوار   الخطة الوطنية   على

العودة وإلمكانية  في موقع الكارثة بقدر المستطاع اإلسعافيةاالستفادة من الزمن ولتقليل انتظار الفرق 

في  ان من يتولى عمليه الفرز  تطلب االمر ذلك وخصوصاظ   ذامرة أخرى لموقع الكارثة ونقل حاالت أخرى ا

ــحة ــعاف للموقع يدل  الذ ؛موقع الكارثة هي وزاره الصـ ــر على إنزال جميع المعدات من عربه االسـ مؤشـ

.  7كما هو موضــح في الرســم البياني رقم   انزال جميع المعدات الطبية لموقع الكارثة بقناعة ســلوكي 

ة الطبية اإلســــعافية في معرفتهم عن     الخدم   المعرفي لدى مقدمي  كذلك تبين للفريق الباحث االتجاه      

بأن تأمين سالمة الموقع من    %67حيث أشارت عينة تقدر بنسبه    الكارثة مين سالمة موقع  أمسئولية ت 

  تقع أما على مين ســــالمة الموقع  أن مســــئولية ت  أمن العينة   %33أشــــارت بينما  مهام الدفاع المدني،     

له لضعف الجانب المعرفي لدى بعض مقدمي الخدمات الطبية   األحمر، وهذه دالالهالل هيئة و أالشرطة  

اإلســعافية فيما يتعلق بمســئولية ســالمة الموقع. في نهاية االمر من واقع الخبرة الميدانية لدى الفريق  

الباحث ان هناك ضرورة ماسة لتكثيف جانب التدريب النظري والتطبيقي لجميع مقدمي الخدمات الطبية   

الفرضــيات الوهمية باســتمرار لتنميه المهارات ورفع الكفاءة لدى مقدمي الخدمات   بالهيئة والتطبيق في

 الطبية بالهيئة.

 العام االنطباع -6

تكون لدى الفريق الباحث فيما يتعلق بالجانب المعرفي والسلوكي لمقدمي الخدمات الطبية الطارئة في   

سة الى تكثيف الجانب المعرفي   مرحلة التأهب والتحضير لالستعداد لمواجهة الكوارث ان هناك     حاجه ما

من خالل االطالع على الخطط والتدريب والمشــــاركة في الفرضــــيات الوهمية لجميع مقدمي الخدمات          

الطبية بالهيئة كذلك توضــــيح تطبيق المهام والمســــئوليات فيما يتعلق بأنزال المعدات والتجهيزات               

المخاطر ألنها تنعكس ســـلوكياظ   أنواعي وتصـــنيف بموقع الكارثة باإلضـــافة لترتيب ترميز حاالت الطوار

 هم.أداءعلى 

 

 



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

  التوصيات -7

يوصــــي الباحث بضــــرورة تفعيل نظم التدريب والتأهيل للمشــــاركين في مرحلة التأهب والتحضــــير             

يب التطبيقي من خالل                تدر يل ال عداد مع تفع قة اإل هة الكوارث وفق خطط مســــب بة لمواج جا لالســــت

 راك مع الجهات المعنية بذلك.الفرضيات الوهمية باالشت

 المراجع

  ــ،  1436الخطة التشغيلية التنفيذية مهام الطواري للخدمات الطبية االسعافيه لموسم الحج هــ

 هيئه الهالل األحمر السعودي، اإلدارة العامة للحج والعمرة، 

               ة الخطة التنفيذية الموحدة للجهات المعنية بمواجهة مخاطر االمطار والســــيول بمحافظة جد

 هـ،  1436لعام 

  هـ1433، صفر 357إدارة االزمات الكوارث، الخطة السادسة، مجله االمن والحياة عدد 

           ــوارث ــكـ ــلـ ــة لـ ــابـ ــجـ ــتـ ــالســــ ــي لـ ــمـ ــالـ ــعـ ــة الـ ــحـ ــة الصــــ ــمـ ــظـ ــنـ ــار مـ ،  2013اطـ

،apps.who.int/iris/bitstream/10665/89529/5/9789246504978_ara.pdf?ua=1&ua

=1 

      الحد من مخاطر الكوارث على انقاذ األرواح؟     منظمة الصــــحة العالمية، كيف يمكن ان يســــاعد

 2012تشرين األول أكتوبر 

 www.who.int/features/qa/disaster_risk_reducation/ar/ 

         سانية ساعدة اإلن سة فوكاس للم س يف حدتها والتأهب ، الوقاية من الكوارث وتخفFOCUSمؤ

 لها،

 www.akdn.org/arabic/focus_disaster.asp 

  مفهوم االتجاه ،مركز دراسات وبحوث المعوقين ، سهام إبراهيم كامل محمد 

 The guardian, hajj pilgrimage: more than 700 dead in crush near Mecca, 24-

sep-2015, http://www.theguardian.com/world/2015/sep/24/mecca-crush-

during-hajj-kills-at-least-100-saudi-state-tv 

 Christina L, Catlett, MD, J. Lee Jenkins, MD, MSc, Michael G. Millin, MD, MPH, 

Prehospital Emergency Care, Role of Emergency Medical Services in disaster 

response: resource document for the National Association of EMS Physicians 

position statement  

 MICHAEL ANFT ,JOHNS HOPKINS MAGAZINE, when humans stampede, 

8,dec,2010, Magazine.jhu.edu/2010/12/when-humans-stampede/ 

  

http://www.who.int/features/qa/disaster_risk_reducation/ar/
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  الملخص

ورد هذا البحث ليبين ما هو واقع إدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والعمرة على ضــوء آراء من     

فة       عاملين في وزارة الحج والعمرة، لمعر نة من ال فاظ على أمن وســــالمة      عي ها التنظيمي في الح دور

سم الحج        ج وحمايتهم من مخاطر االزدحام واالالحجا حتشاد في أثناء تأديتهم للمشاعر المقدسة في موا

سعودية.    سنوياظ في المملكة العربية ال شرح      والعمرة  صفية التحليلية ل كما أتبع هذا البحث المنهجية الو

جمعات البشــرية في مواســم الحج والعمرة، وتوضــيح بعض مفاهيم وتوضــيح ماهية إدارة الحشــود والت

يوجد العديد من    حول موضــــوع إدارة الحشــــود والتجمعات البشــــرية في المملكة العربية الســــعودية.   

التحديات التي تواجه عملية إدارة الحشـــود في مواســـم الحج والعمرة في المملكة العربية الســـعودية.   

نتظار  بعض الحجاج االتتطلب إجراءات الدخول إلى األراضي السعودية من   األول، عند وصول الحجاج قد  

ــياظ    ــكل عبئاظ نفسـ ــلوا لمحل إقامتهم، مما يشـ ــاعات طويلة في مبنى الحجاج في المطار قبل أن يصـ لسـ

وجســدياظ على الحجاج. والثاني، بتســبب االزدحام الشــديد للحجاج والذي يؤدي إلى مشــكالت مثل فقدان   

يمكن الســــيطرة عليها حيث أنها نتيجة لألعداد الكبيرة من الناس. الثالث، يتعلق بما           بعضــــهم أليام ال 

شهدته مواسم الحج والعمرة حوادث منها "الحرائق" وأيضاظ "التدافع"  وقد قررت حكومة المملكة العربية     

، يتعلق م. الرابع1997شــتعال للحجاج في مدينة منى في عام ودية بصــرف الخيام الغير قابله لالالســع

بمشـــكالت الجانب الصـــحي وإجراءاتها التي تطبق على الحجاج القادمون ألداء الحج أو العمرة. الخامس،  

هو هروب بعض الحجاج والبقاء داخل أراضــــي المملكة بصــــورة غير شــــرعية أو قانونية. وقد بين هذا    

إدارة الحشود والتجمعات البشرية ودورها التنظيمي في مواسم  

 الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية

 )دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في وزارة الحج والعمرة( 

 

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود 

 األستاذ المشارك بقسم إدارة األعمال، بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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ي األســاس الذي تبني  البحث من خالل الدراســة التي أجريت بأن إدارة الحشــود البشــرية في المملكة ه 

 عليه الجهات المشرفة الخطط والبرامج التنفيذية.

 الكلمات المفتاحية:

موســم الحج والعمرة، التجمعات البشــرية في الحج والعمرة، إدارة الحشــود البشــرية في موســمي الحج    

ن في مواسم  والعمرة، وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، إدارة حشود الحجاج والمعتمري  

 الحج العمرة، دور إدارة الحشود البشرية التنظيمي في المملكة العربية السعودية

 

 اإلطار العام للبحث: الفصل األول

 المقدمة 

سيدنا محمد        سول الهدى خاتم أنبيائه  منذ أن منَّ اهلل تعالى على الدنيا وأهلها بنعمة اإلسالم، وبعث بر

سالم بهذا الدين     صالة وال سالم وانتقاله     عليه ال صالة وال القويم والنور المبين، وبعد بعثة النبي عليه ال

صمة الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة، انتقلت أفئدة المسلمين إلى تلك المدينة وتوافدوا      ليقيم عا

ي              بالحج إلى مكة المكرمة والب لدخول في دين اهلل وتعلم أمور دينهم، وعندما أمر اهلل  جا ل ها أفوا ت  إلي

الحرام وشــرع المناســك وحددها إلتمام فريضــة الحج، بدأت وفود المســلمين حجاجا ومعتمرين التوافد    

سم الحج والعمرة، حيث تأتي جموع الحجاج كل عام ألداء      سم عرفات بموا لزيارة بيت اهلل الحرام في موا

 مناسك الحج والعمرة تلبية ألمر اهلل تعالى وإكماال ألركان الدين اإلسالمي.  

ومن هنا أتت أهمية مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وعظم المســــئولية واألمانة في الخدمات المقدمة                

لوفود الحجاج والمعتمرين والزائرين القادمين إليهما، فلم تعد تقتصــــر على تقديم الطعام والشــــراب        

صــحية وغيرها من  لهم، فهناك خدمات االســتقبال واإلســكان والتنقل بين المشــاعر، وتوفير الخدمات ال 

عداد المســــلمين على مر                 يد كما نوعا حتى اليوم، ومع الزيادة في أ لت تتزا نت وال زا كا الخدمات التي 

التاريخ كانت تظهر الحاجة إلى تقديم خدمات جديدة تتناســــب ومكانة الحرمين الشــــريفين والعناية                    

ئل النقل سـهولة وسـرعة، نتج    بالحجاج القاصـدين لهما، ال سـيما في هذا العصـر الذي توافرت فيه وسـا    

عنها زحام وتجمعات بشرية في كثير من أعمال الحج والعمرة ومناسكهما، مما جعل الحاجة قائمة إن لم   
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تكن ماســـة إلدارة حشـــود الحجاج والتجمعات البشـــرية، فتلك األعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين 

يدة الحتواء تلك األعداد الكبيرة القادمة والمغادرة        جعلت التنظيم والتحكم بها أمرا تكتنفه متغيرات عد    

ــرية وفن     ــكان وخدمة هذه الماليين من الحشــود البش ــئولية نقل وإس وتلبية احتياجاتها ، مع تحمل مس

إدارتها في وقت محدد مرتبط بظروف زمنية ومكانية يجب التقيد بها وعدم تأخيرها أو تجاوزها، مع                     

ــبل الراح ــمن راحة الحجاج والحفاظ على   العناية بتوفير كافة سـ ــالمة التي تضـ ة ومتطلبات األمن والسـ

 حياتهم مما قد ينجم من حاالت ازدحام الحشود البشرية في مواسم الحج والعمرة. 

سم الحج                  شرية في موا شود الب سي على واقع إدارة الح سا شكل أ ضوء ب سلط البحث الحالي ال وعليه، ي

ية الســــعودية      كة العرب عاملين في وزارة الحج     والعمرة في الممل نة من ال من خالل اســــتطالع آلراء عي

والعمرة لبيان ما تقدمه الوزارة في المجاالت األمنية والصحية من خدمات وإرشادات للحجاج والمعتمرين   

والتي تعتبر من مهامها لضـــبط أمنهم ورعايتهم وتأمين األمن والســـالمة لهم للتقليل من آثار ومخاطر  

 ج والمعتمرين في كل عام. احتشاد جموع الحجا

 مشكلة البحث  

تتركز مشــكلة البحث في دراســة واقع إدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والعمرة من وجهة نظر   

ــالمة   وآراء عينة من العاملين في وزارة الحج والعمرة، لمعرفة دورها التنظيمي في الحفاظ على أمن وس

سم الحج        الحجاج وحمايتهم من مخاطر االزدحام واال حتشاد في أثناء تأديتهم للمشاعر المقدسة في موا

 والعمرة سنويا في المملكة العربية السعودية. 

 تساؤالت البحث  

. ما أهمية إدارة الحشــود البشــرية في حفظ أمن وســالمة التجمعات البشــرية بشــكل عام وتجمعات     1

 الحجاج والمعتمرين بشكل خاص؟

الحج والعمرة في المملكة العربية الســــعودية في إدارة حشــــود الحجاج      . ما الدور الذي تقوم به وزارة     2

 والمعتمرين في مواسم الحج والعمرة؟

ــكالت التي تواجه عملية إدارة حشـــود الحجاج والمعتمرين من وجهة نظر العاملين   3 . ما هي أهم المشـ

 في وزارة الحج والعمرة؟ 
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 أهداف البحث  

 يسعى البحث لتحقيق األهداف التالية:

 توضيح مفهوم إدارة الحشود والتجمعات البشرية بشكل عام، وبيان أهميته في مواسم الحج والعمرة.

التعرف على الدور الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية الســــعودية في إدارة حشــــود        

 الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج والعمرة. 

شكالت التي تواج  شود الحجاج والمعتمرين من وجهة نظر العاملين   التعرف على أهم الم ه عملية إدارة ح

 في وزارة الحج والعمرة. 

 منهجية البحث  

بعض المفاهيم ذات الصــلة بموضــوع البحث    لشــرح وتوضــيح التحليلي الوصــفي المنهج  اعتمد البحث

الحج  الرئيس وهو إدارة الحشــــود والتجمعات البشــــرية وتخصــــيص الحديث حول إدارتها في مواســــم    

ستطالع آلراء عينة من العاملين في وزارة الحج والعمرة لدور إدارة الحشود البشرية       والعمرة، من خالل ا

 التنظيمي في مواسم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

 مصطلحات البحث

      ــك ــم الحج والعمرة: الحج هو قصــد بيت اهلل الحرام في زمن مخصــوص بنية أداء المناس موس

 فروضة، من طواف وسعي ووقوف بعرفة وغيرها، والحج ركن من أركان اإلسالم.الم

ضمن اإلحرام والتلبية،        سك المعروف المت أما العمرة: زيارة بيت اهلل الحرام على وجه الخصوص، وهو الن

والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع 

سم الحج والعمرة من زيارة للمسجد النبوي الشريف          األمة، ويسن تكرارها بالسنة الواحدة. وال تخلو موا

 1والمدينة المنورة.

                                                           
( ضــغوط العمل المرافقة لمواســم الحج والعمرة وســبل مواجهتها من وجهة نظر أفراد إدارة الدفاع 2012آل مســعود، بخيت بن ســالم ) 1

 10األمنية. السعودية. ص المدني في المدينة المنورة. رسالة ماجستير في العلوم اإلدارية. جامعة نايف العربية للعلوم 
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  ــٌْد من الناس، أي جماعٌة، وهو في األصـــل الحشـــود جمع )الحشـــد(: في اللغة: يقال: عندي َحشـ

ْشداظ: أي اجتمعوا؛ وكذلك ا          سر َح ِشدون بالك َشدوا َيْح صدٌر. وَح شادوا. وجاء فالٌن      م َشدوا وتح حَت

 1حاِشداظ وُمْحَتِفالظ محَتِشداظ، أي مستعداظ متأْهباظ.

في   مختلفون أعضــاءهان أمجموعة من الناس لها ســلوك جماهيري وتتميز بويعني الحشــد اصــطالحا:  

  وأديانهم. ومهنهم وطبقاتهم  وأعمارهم أجناسهم

 الدراسات السابقة 

حث لم يتمكن من الحصول على أية دراسات عربية سابقة عنيت بمجال البحث،     تجدر اإلشارة إلى أن البا 

سات األجنبية       وتحديدا في مجال إدارة الحشود والتجمعات البشرية، مما جعل الباحث يعرض بعض الدرا

التي تناولت هذا المجال اإلداري المعاصر وبعض تطبيقاته في المناسبات والمواسم العامة ومنها موسم 

العمرة حيث اهتم بعض الباحثين األجانب بتنظيم الحشــــود البشــــرية من الحجاج والمعتمرين         الحج و

باهتمام                 لذي جعل مواســــم الحج والعمرة تحظى  عالميا، األمر ا كونها تعد أكبر التجمعات البشــــرية 

على  الباحثين األجانب للبحث في أساليب إدارتها وتنظيم الحشود والتجمعات البشرية في هذه المواسم، 

أن الباحثين العرب لم يتناولوها بالصورة التي تستحقها ولم تأت المكتبة العربية بأي دراسة متخصصة        

 في هذا المجال على حد علم الباحث.  

صحة العالمية ) 1 سبة     2011. تقرير منظمة ال شرية العالمية: اآلثار والفرص بالن ( بعنوان: التجمعات الب

 2إلى األمن الصحي العالمي

التقرير دراســــة حول اآلثار التي تحدثها التجمعات والحشــــود البشــــرية على الصــــحة العامة في  تناول 

المناسبات الدولية والعالمية مثل دورات األلعاب األولمبية، ومهرجانات الموسيقى والغناء، ومواسم الحج      

ما يترت                 ية وســــرعة، كما تناول التقرير  قد تطلب كشــــفها وإدارتها فعال ب على هذه   والعمرة، والتي 

 التجمعات من آثار على الموارد المتاحة والفرص الممكنة لتعزيز النظم الصحية.  

                                                           
 196معجم الصحاح في اللغة. دار العلوم العربية. بيروت. ص  1

( المجلس التنفيذي. تقرير بعنوان: التجمعات البشـــرية العالمية : اآلثار والفرص بالنســـبة إلى األمن        2011منظمة الصـــحة العالمية. )      2

 من جدول األعمال المؤقت.  8-6. البند  EB130/17ول / ديسمبر. كانون أ 22الصحي العالمي. الدورة الثالثون بعد المائة. 
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وصف التقرير المساهمة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية في التخطيط والتأهب لمثل هذه األحداث،  

 مية للفاشيات. بما في ذلك التدابير االستباقية والوقائية، فضال عن اآلليات القائمة لالستجابة العال

وقد خص التقرير مواســـم الحج والعمرة والحشـــود والتجمعات البشـــرية فيها، حيث أوضـــح على ضـــوء   

ــم  ــعودية أثناء مواسـ البيانات المجمعة أنا عدد الحجاج من الخارج الذين يفدون إلى المملكة العربية السـ

سبة   ستطالعية أجراها     ، وقدم نتائم2006-م 1996تقريبا بين عامي  %30الحج قد ازداد بن سة ا ج درا

باحثو المنظمة العالمية على بعض مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي أوضحت بأنه أثناء      

( وأن  %57مواسم الحج تكون األمراض التنفسية هي السبب األكثر شيوعا لدخول الحجاج المستشفيات )      

 أهم تلك األمراض هو االلتهاب الرئوي. 

اعتراف التقرير بمحدودية الجهود المبذولة واإلمكانات المتاحة للتخطيط وإدارة المخاطر   وعلى الرغم من

سعودية قد أولت         شرية، إال أنه ذكر بأن المملكة العربية ال شود والتجمعات الب صحية المترافقة مع الح ال

ــتضــافت مؤتمر مجلة    ــألة حين اس ــود، وا lancet1اهتماما بالغا بهذه المس لذي اعتبر  الخاص بطب الحش

 .  م2010خطوة مهمة أفضت إلى إعالن جدة لصحة التجمعات البشرية عام 

جامعة    2 ــة  ية     Leeds. دراســ ية التخطيط لألزمات والطوار  )    –البريطان ( بعنوان: مفهوم م2009كل

 2سلوكيات الحشود: دليل استرشادي والدروس المستفادة من تجارب سابقة

ســــة الوزراء البريطانية لكلية تخطيط األزمات والطوار  في      نفذت هذه الدراســــة بدعم من مكتب رئا      

جامعة ليدز البريطانية، هدفت إلى اســــتعراض وتحديد الفجوات في البحوث القائمة واآلداب النظرية                 

والمعارف المتاحة حول مسالة الحشود وسلوكياتها في الحاالت االعتيادية وحاالت الطوار  واألزمات. كما     

المقترحات التي تسهم في المضي قدما في تطوير مجال إدارة الحشود البشرية ال  قدمت الدراسة بعض 

سـيما فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم لألحداث والمناسـبات التي تفد إليها حشـود كبيرة وواسـعة والتي      

                                                           
سور              Lancetمجلة  1 سسها البروفي ستوى العالم، أ صحية على م ضايا الطبية وال شر البحوث التي تهتم بالق : مجلة علمية محكمة تعنى بن

م، تصــــدر المجلة على شـــكل أعداد     1823أكتوبر  5م، صــــدر العدد االول منها في يوم   1823البريطاني توماس واكلي في لندن عام     

اليكترونية ومطبوع ولها ســـتة أجزاء تم تخصـــيص كل جزء منها في مجال طبي محدد مثل: األمراض المعدية، الغدد الصـــماء، الســـكري،  

ــمي للم   ــرطان واألورام، أمراض الكبد، وغيرها. المصــدر: تصــرف وترجمة الباحث من خالل االطالع على الموقع الرس جلة على أمراض الس

 http://www.thelancet.com/lancet-aboutشبكة اإلنترنت: 

2  Emergency Planning College, Leeds University (2009) Understanding crowd behaviors: guidance and lessons 

identified. UK.  
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،  تقام على مدار أيام متتالية وعبر مواقع متعددة. ولقد اتبعت الدراســة منهج التحليل والوصــف الواقعي

حيث قام الباحثون المشاركون في إعداد هذه الدراسة بحضور دورتين تدريبيتين حول إدارة الحشود في  

وقت األزمات، واللتان كانتا إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية والمســــئولون في إطار                 

ــتعدادات الخاصــة بأولمبياد لندن، كما زار الباحثون نقطة شــرطة في أحد الضــ   واحي في العاصــمة االس

البريطانية وأجروا مقابالت مع المسئولين فيها حول استعداداتهم وخططهم الموضوعة واالستراتيجيات    

المعدة إلدارة الحشــــود وتنظيمها وطرق التعامل مع حاالت الطوار  واألزمات التي قد تواجههم أوقات           

 التجمع.  

 1س صحية من تجمعات الحجاج( بعنوان: الحج: دروم2008)  .Shafi et al. دراسة 3 

عرضــت هذه الدراســة بشــكل خاص النتشــار األمراض المعدية المرتبطة بالتجمعات البشــرية، والتي      

 أصبحت تشكل قضية خطيرة يجب دراستها واالهتمام بتبعاتها ووضع الحلول المناسبة لها. 

 2تي تضــم ما يزيد على تناولت الدراســة حالة خاصــة ومتفردة للتجمعات البشــرية هي مواســم الحج، ال

ــة أن مواســم الحج     ــنيا يتوافدون من جميع أنحاء العالم ألداء فرضــية الحج، وبينت الدراس مليون حاج س

شارت إلى البرامج            سم، حيث أ شرفة على الحجاج في الموا سعودية الم سلطات ال تمثل تحديات هائلة لل

س      سعودية التي يجري تحديثها  سنوية التي أعدتها الحكومة ال ضمان أن       ال صحية ل شود ال نويا إلدارة الح

 جميع مناسك الحج تتم بسالم وأمان صحي دون أية حوادث تذكر.  

ركزت الدراسة في هدفها على مسألة انتقال األمراض التنفسية المعدية بين الحجاج ومنها سعال الحج        

سات والبكتيريا، وقد  الذي يعتب األكثر شيوعا وانتشارا بني الحجاج وتسببه مجموعة متنوعة من الفيرو    

م، حيث أشــارت إلى ارتفاع  2001و م2000أشــارت الدراســة إلى إحصــائية هامة لموســمي الحج لعامي 

به من الحجاج في ذلكما الموســــمين، واإلجراءات التي قامت بها الحكومة                ــابين  أعداد الوفيات المصــ

ــار   ــعودية بالتعاون مع الخبراء من المملكة المتحدة للحد من انتش ــم التالية،  الس هذا المرض في المواس

ستطاعت تخفيض نسب اإلصابة بهذا المرض بين الحجاج              سات صحية مشددة ا سيا مما نتج عنه اتباع 

 بكفاءة. 

                                                           
1 Shuja Shafi, Robert Booy, Elizabeth Haworth, Harunor Rashid, and Ziad A. Memish. (2008) Hajj: health lessons for 

mass gatherings. Journal of Infection and Public Health . 1:27-32. 
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أوصــت الدراســة بضــرورة تنســيق الجهود المحلية في الســعودية مع الجهات والمنظمات الدولية إلنشــاء  

الله تبادل الخبرات وتقديم تصــورات وســياســات  مركز دولي للصــحة العامة في مواســم الحج يتم من خ

متطورة تهدف إلى التدخل الســريع والفعال للحد من انتشــار أي من األمراض المعدية أثناء موســم الحج  

 ويسهم في حماية الحجاج وتوعيتهم حول األمراض الطارئة التي قد تنتشر أثناء المواسم. 

 1في إدارة الحشود TRIZبيق مباد  نظرية ( بعنوان: تطم2011) .Chin Pin et al. دراسة 4

تناولت هذه الدراســة مســألة الزحام )االكتظاظ( في األماكن العامة مثل الحفالت الموســيقية والمالعب  

ومواقع الحج، والتي تسبب أحيانا إصابات أو خسائر في األرواح البشرية، مما يتطلب مزيدا من االهتمام       

في هذه األماكن، وقد أدت زيادة المباني والخدمات إلى زيادة مخاطر  بآليات الحفاظ على سالمة الحشود   

 الزحام في هذه األماكن وأصبحت تشكل مصدر قلق كبير. 

اشارت الدراسة إلى أن جميع األعمال واالستراتيجيات التي تم تطبيقها واستخدام أجهزة وأساليب خاصة        

اع منهج علمي شــامل ومنظم لغرض زيادة  لرصــد وإدارة الحشــود كان محدودا في تطبيقه وينقصــه اتب

 الكفاءة والسالمة في التجمعات البشرية.

والتي يقصد بها نظرية الحلول المبتكرة    TRIZهدفت الدراسة إلى التعرف على مباد  النظرية الروسية   

حال  لمشكلة، لمعرفة فيما إذا كان باإلمكان استخدام تطبيقاتها في عملية إدارة الحشود وتحسين واقع ال

للقضايا والمشاكل المصاحبة للتجمعات البشرية في األماكن الحيوية، وقد تم تحديد بعض الصعوبات        

التي تواجه تطبيق هذه النظرية خاصة في حاالت الزحام الشديد الذي يفوق التوقعات المحسوبة ألعداد     

 الجموع البشرية.  

 

 

 

 

                                                           
1 Soo Chin Pin, Fazilah Haron, Siamak Sarmady, Abdullah Zawawi Talib, and Ahmed Tajudin Khader. (2011) Applying 

TRIZ principles in crowd management. Journal of Safety Sciences. 49(2): 286-291. 
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 اإلطار النظري للبحث: الفصل الثاني

 ث األول: مفهوم الحشود المبح

 الحشد لغة:  -

جاء في القواميس والمعاجم العربية تعريف لغوي محدد لكلمة الحشــــد، يذكر الباحث منها ما ورد في               

المعجم الوســيط، حيث عرف لفظ الحشــد من الناس بأنه جماعة، والجمع حشــود، والحشــد من األمكنة:    

 1خفوا في التعاون".الحشاد، وحشد القوم أو الجند حشودا: اجتمعوا و

 الحشد اصطالحا:   -

هذا               قا على تعريف موحد ل فا يات موضــــوع الحشــــود ات ها أدب جاءت ب فات التي  لم تظهر معظم التعري

المصطلح، فالتعريفات يتم صياغتها وفقا للمعطيات الوصفية لحال التجمع واألسباب وراء هذا التجمع أو     

 2الروابط التي تربط بين الجموع المحتشدة. 

الحشـــد بأنه: تجمع مؤقت لمجموعة كبيرة من األشـــخاص الذين يشـــتركون فيما بينهم   Forsythعرف 

 3بأداء مهمة محددة أو لديهم اهتمام في قضية محددة.

 4بأن الحشد ال يكون حشدا إال إذا اشترك المجتمعون بهوية اجتماعية محددة.  Riecherبينما يرى 

ضع الباحث تعريفا إجرائيا لمفهوم   شد، بأنه عبارة عن تجمع عدد كبير من الناس في مكان محدد    وي الح

 لفترة زمنية محددة، بحيث يشترك هؤالء الناس باألهداف والسلوكيات. 

 السمات المحددة للحشود: 

   5هناك بعض الخصائص التي يجب توافرها ليوصف التجمع البشري بالحشد، وهي كالتالي:

                                                           
 236المعجم الوسيط. دار العلم للماليين: بيروت. ص  1

2  Challenger, R., Clegg, C. W., and Robinson, M. A. (2009). Understanding crowd behaviors. Multi-volume report for the 

UK Government’s Cabinet Office. London: Cabinet Office. 

3  FORSYTH, D. R. (2006). Group Dynamics. Wadsworth Publishing 

4  Reicher, S. (2001). The psychology of crowd dynamics. In M.A. Hogg and R.S. Tindale (Eds.), Blackwell handbook of 

social psychology: Group processes (pp. 182–208). Oxford: Blackwell 

5 Emergency planning college, Leeds university. Ibid. p. 43  
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 بير من األشخاص يزيد على العشرين شخصا. الحجم: يجب ان يكون هناك تجمع عدد ك

الكثافة: ينبغي أن يتواجد أعضــــاء الحشــــد في مكان معين في بقعة جغرافية واحدة، مع وجود توزيع           

 متكافئ لكثافة التجمع.  

الوقت )الفترة الزمنية(: يتعين على أعضــــاء الحشــــد التواجد في المكان المحدد في فترة زمنية معينة          

 ة أو هدف واحد مشترك بينهم. مقاسة لتنفيذ مهم

ــالح وأن    ــارك في الهوية االجتماعية واألهداف والمصـ ــد التشـ ــاء الحشـ الروح الجماعية: ينبغي على أعضـ

 يتصرفوا بطريقة موحدة متماسكة. 

الجدية والترابط: يجب على األفراد أن يكونوا قادرين على العمل على نحو متماســك اجتماعيا، حتى وإن  

 لتي جاءوا منها أو الظروف التي يعيشها كل منهم. اختلفت الجهات ا

 تصنيف الحشود:

 يمكن استخدام واحد من األبعاد التالية لتصنيف األنواع المختلفة من الحشود: 

  .الهدف من الحشد 

 .فترة االحتشاد أو التجمع 

 .بدء وقت مناسبة أو حدث االحتشاد 

 .مواقع األفراد وحدود مكان الحدث أو المناسبة 

 وف واألجواء المحيطة بالحدث أو المناســــبة، ومســــتويات الصــــراع مع الخلفية التاريخية             الظر

 للصراعات في مكان الحدث.  

     ــاس بالترابط ــد باإلحسـ ــترك الحشـ ــود، بمعنى إلى أي مدى يشـ ــتويات التوافق بين الحشـ مسـ

 االجتماعي. 

     ــد والمجموعات ــاء الحشـ ــد من جهة وبين أعضـ ــاء الحشـ ــتويات التفاعل بين أعضـ األخرى  مسـ

 المتواجدة في مكان الحدث. 

  .مدى عدم التجانس بين أعضاء الحشد 

  حجم الوحدات المجتمعة ضمن الحشد 

  .1كمية األمتعة والحقائب 

                                                           
1  Emergency planning college, Leeds university. Ibid. p. 132 
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 ( يوضح تفصيال لكل من األبعاد العشرة السابقة. 1-2والمخطط التالي )شكل رقم 

الفترة الزمنية  الهدف

 للحدث أو المناسبة

بدء الحدث أو 

 المناسبة

 -مواقع تواجد األفراد

 حدود مكان الحدث

الظروف واألجواء /تاريخ 

 الصراع في مكان الحدث

فعاليات 

رياضية / 

 ترفيه

 سياحة

تجمعات 

 حركاتدينية/ 

 سياسية

أهداف متنوعة 

 مثل الطوابير /

عبور )محطات 

 ر(القطا

 فترة قصيرة

 )طابور(

 فترة متوسطة

)ماتم كرة 

 قدم(

فترة طويلة 

 نسبياظ

 أيام( 3)أكثر من 

ثابتة ومحددة 

 مسبقا

متغيرة بحسب 

 طبيعة التجمع

مقاعد ثابتة 

ومحددة 

 للجماهير

 تنقل حر

 مرور

 حدود مفتوحة

مستويات عليا 

من تاريخ 

 الصراعات

مستويات 

منخفضة من 

 الصراعات

جد ال يو

 صراعات

 مختلطة:

التسوق أثناء 

 حدث أو

 مناسبة
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 د )من إعداد الباحث باالستعانة بمرجع جامعة ليدز البريطانية( ( تفسير األبعاد العشرة لتصنيف أنواع الحشو1-2شكل رقم )

 أنواع الحشود

ــد وطبيعته    ــود، بل هناك أنواع مختلفة يرجع االختالف فيها إلى ماهية الحش ال يوجد نوع واحد من الحش

 والخصائص التي تميز كل نوع من هذه األنواع باإلضافة إلى السلوكيات الخاصة بكل نوع. 

قدم تصنيفا متميزا    Berlonghiمن قلة الدراسات التي تناولت وصفا ألنواع الحشود، إال أن      وعلى الرغم

   1ألنواع الحشود تضمن خمسة أنواع رئيسة يمكن إيجازها بالشكل التالي:

ــاهدة ) 1 ــود المش ــر إلى مكان محدد لمتابعته أو   Spectator crowd. الحش ــاهد حدثا ويحض ــد يش (: حش

 عه. مراقبة اكتشافه في موق

                                                           
1 Berlonghi, Alexander E. (1995) Understanding and planning for different spectator crowds. Safety Science. 18( 4): 239-

247 

 

مستويات التوافق 

 بين الحشود

مستويات 

 التفاعل 

درجة عدم 

 التجانس 

حجم الوحدات 

 في الحشد

األمتعة 

 والحقائب

 عالية

 منخفضة

 منخفضة

 متوسطة

 عالية

 منخفضة

 متوسطة

 صغير

 مختلط

مجموعات 

من عائلة 

 واحدة 

 ال يوجد

 يلةقل

 عالية جدا كثيرة
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(: حشــد من األشــخاص بقيادة زعيم يعترف به  demonstrator crowd. الحشــود المنظمة أو الموجهة )2

 هؤالء األشخاص وينظم الحشد على شكل مسيرة أو تظاهر أو اعتصام. 

ــود الكثيفة أو المزدحمة )3 ــود تتجمع بحيث تبدأ حركتهم  dense or suffocating crowd. الحشـ (: حشـ

تدريجي       باطؤ  تدافع وحدوث بعض           بالت ــل في بعض األحيان إلى ال ا نتيجة لالزدحام المفرط وقد تصــ

 اإلصابات وحاالت االختناق.  

(: الحشــود المهاجمة أو التي تثير الرعب وتهدد األمن وتقوم بأعمال violent crowd. الحشــود العنيفة )4

 تخريبية أو إرهابية دون مراعاة للقانون أو حقوق اآلخرين. 

ــود5 ــود تقوم بمحاولة للهروب من خطر حقيقي أو موقف مهدد  escaping crowdالهاربة ) . الحش (: حش

 للحياة، وينتج عنها حاالت من الهلع والتدافع بين األشخاص.  

وفي هذا المقام، يمكن للباحث أن يضيف نوعين آخرين من أنواع الحشود هما الحشود الدينية والحشود     

فهي تلك التي يتجمع فيها الناس ألداء شــعيرة دينية أو طقوس دينية  الســياســية، فأما الحشــود الدينية 

سية فهي تلك التي يتجمع فيها الناس للتعبير عن        سيا سم الحج والعمرة، وأما الحشود ال معينة مثل موا

رأي عام حول قضــية أو مســألة ســياســية تهم الدولة، مثل حشــود االنتخابات وحشــود وداع أو اســتقبال    

جنازة كبار زعماء الدولة ورجاالتها، فهذا النوعان من الضــــروري أن يتم إضــــافتهما إلى        رئيس الدولة أو 

، حيث إن كال من الحشــود الدينية والحشــود الســياســية تشــكل  Berlonghiاألنواع الخمســة التي ذكرها 

  تحديا كبيرا للجهات المشــــرفة على إدارة الحشــــود في أي دولة، ويجب التركيز بالجهود المبذولة في            

إدارتها والسيطرة عليها منعا ألي حاالت ارتباك أو شغب أو إخالل بأمن وسالمة الدولة والمواطنين، سواء     

 كان اإلخالل من الناحية السياسية أو الصحية.  

وبناء على ما تقدم، تظهر أهمية تصـــنيف وتحديد أنواع الحشـــود المتواجدة أو التي ســـتتوافد لحضـــور 

تفادي ما قد ينجم من مخاطر وحوادث قد تكبد الدولة خســــائر فادحة في            فعالية أو حدث أو مناســــبة، ل     

ستدعي      شود، مما ي األموال واألرواح إذا لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية واإلجراءات اإلدارية التنظيمية للح

ضــــرورة وجود نظام إدارة الحشــــود المتطور الذي يضــــع في اعتباره المســــتجدات والظروف واألحوال     

ستعرض الباحث فيما يلي        المرافقة شود ، ي شود، وقبل التطرق لمفهوم إدارة الح لكل نوع من أنواع الح

يارها من         لة لبعض الكوارث التي أودت بحياة الكثيرين جراء ســــوء تنظيم الحشــــود، والتي تم اخت أمث



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

ــية والتي وان اختلفت في ظروفها فهي ت شـــترك  مختلف الفعاليات التي تمت خالل العقود األخيرة الماضـ

في ســوء التنظيم وقلة الوعي لدى المســئولين بأهمية إدارة الحشــود البشــرية بكفاءة وفاعلية وأن يتم   

 بناء كل الخطط والبرامج الخاصة بإدارة الحشود على أسس سليمة واستراتيجيات فعالة. 

 شواهد تاريخية على كوارث وحوادث سوء إدارة الحشود

ضية أث   1 شود الريا ستاد في اليونان: في عام  . حادثة تدافع الح ، قتل ما يزيد  م1981ناء خروجهم من ال

مشجعا لكرة القدم في ستاد أثينا باليونان أثناء محاولة خروج المشجعين الذين حضروا المباراة       24على 

ألف مشــجع، ممن حاولوا مغادرة االســتاد قبل انتهاء المباراة، حيث تفاجأ    45وكان عددهم يقدر بحوالي 

ــجعون  ــجعين من   المشـ ــورة بأن بوابات الخروج مغلقة، مما أدى إلى تدافع المشـ الذين كانوا في المقصـ

 الصفوف الخلفية مع الصفوف األمامية ونجم عن هذا التدافع سقوط عدد من القتلى والجرحى.  

حاجا ســـحقا   هـــــــ1426: في هذا العام، قتل حوالي م1990. حادثة مقتل حجاج بيت اهلل الحرام عام 2

مليون حاج، في مكة المكرمة، حيث وقع حادث تدافع كبير   2قدام في موســـم الحج الذي شـــمل تحت األ

متر يربط بين مكة المكرمة ومنى، وقد تبين أن الســــبب الرئيس الذي    500بين الحجاج في نفق طوله   

حركة   أدى إلى وفاة هؤالء الحجاج هو ســــقوط أحدهم أثناء انتقاله عبر النفق مما أحدث إرباكا وعرقلة ل            

 1الحجاج، فتسبب ذلك في تدافعهم العشوائي ومقتل هذا العدد الكبير من الحجاج. 

وخالصة لما تم تقديمه من حاالت الحوادث بين الحشود على اختالف أهدافها وأماكنها، بأن عملية إدارة    

ر الالزم  وتنظيم التجمعات وتهيئة أماكن تلك التجمعات ونشـر الوعي الكافي بين الحشـود لم تكن بالقد  

أو المناســب الذي كان من الممكن أن يكفل ســالمة المحتشــدين وأن يجعل هذه الفعاليات واألحداث تمر  

 بسالم دون إصابات أو نهايات مأساوية. 

 

 

 

                                                           
1  John J. Fruin. (1993) The causes and prevention of crowd disasters. (Originally presented at the First International 

Conference on Engineering for Crowd Safety, London, England, March 1993. 
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 المبحث الثاني: إدارة الحشود 

 مفهوم إدارة الحشود

ــتخدمة إلدارة التجمعات ا  ــود على أنها التقنيات المسـ ــكل  يمكن تعريف إدارة الحشـ ــرية العامة بشـ لبشـ

قانوني، قبل وأثناء وبعد الحدث، ويمكن تحقيق ذلك من خالل التنسيق بين الجهات المختصة والقائمين 

ضرورة األخذ باالعتبار رصد أعداد الحشود واالستفادة من التجارب           سبة، مع  على تنظيم الحدث أو المنا

 1الماضية في تطوير العملية اإلدارية للحشود. 

ساطة بأنها عملية التخطيط واإلشراف المنهجي المنظم لمجموعات الحشود         كما تعرف إدارة الحشود بب

في مواســـم أو أحداث عامة في الدولة، حيث تشـــمل إدارة الحشـــود تقييم المســـاحة المعدة الســـتقبال   

  الحشود في موسم أو حدث معين قبل انطالقه، والقيام ببعض اإلجراءات والخطوات الالزمة مثل تقييم   

المســـتويات المتوقعة إلشـــغال تلك المســـاحة من قبل التجمعات البشـــرية التي ســـتتوافد على المكان   

ــهيالت الدخول والخروج، وإعداد وتجهيز بعض اإلجراءات مثل    لحضــور الحدث، وتجهيز المكان بكافة تس

 2ي هذا المكان.شود أثناء تجمعهم فالتذاكر وتوقع األنشطة والفعاليات والسلوكيات التي سيقوم بها الح

سات قد خلطت بين مفهومي إدارة الحشود وضبط الحشود،          تجدر اإلشارة إلى أن هناك الكثير من الدرا

صد به          شود يق ضبط الح شف عن وجود اختالف جوهري بين هذين المفهومين، فمفهوم  لكن الواقع يك

حدث، وقد تكون عملية  منع أو تحديد بعض السلوكيات التي تصدر عن الحشد أثناء تجمعهم في مكان ال

الســـيطرة على الحشـــود جزءا من إدارة الحشـــود، وتحدث كرد فعل على مشـــكلة تواجه الحشـــود وقت  

الحدث، وتشــمل تدابير خاصــة من بينها اســتخدام القوة أو االعتقال أو التعامل الســريع مع حاالت طارئة 

 تظهر بين المحتشدين مثل اإلصابات وانتقال األمراض المعدية. 

كن للباحث أن يضــع تعريفا إجرائيا إلدارة الحشــود: بأنها عبارة عن اإلجراءات والســياســات والخطط    ويم

الموضوعة للتنفيذ قبل وأثناء وبعد انتهاء حدث معين بشكل يضمن سالمة الحشود والحفاظ على حالة        

                                                           
1  Okland Police Policy.(2006). OPD Crowd Management/ Crowd Control Policy. P. 3 

2  Wertheimer, P. (1988) Crowd Management- Report of the Task Force on Crowd Control and Safety. City of Cincinnati. 

P. 17 



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

وسالمة الحشود   من االستقرار واألمن في مكان الحدث والحد من وقوع إصابات أو ظهور ما قد يهدد أمن   

 والدولة كاألمراض المعدية أو أعمال الشغب والقتل وغيرها. 

المبحث الثالث: إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية: 

 اإلمكانيات والتحديات

 اإلمكانات واالستعدادات إلدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية

أن   ويستحق  يفرض الحج موسم  في المقدسة  تشهده األماكن  الذي البشري الفريد من نوعه  التجمع إن

الكبير لتحقيق األمن واألمان لضيوف اهلل من الحجاج والمعتمرين في كل    واالهتمام الفائقة العناية يلقى

شرية الهائلة    شود الب ضيق  واحد مكان المتواجدة في عام، والتعامل مع الح ستيعابهم  عن ي  وقت وفي ا

 مثيل له يوجد ال ومتجدداظ فريدا يظل تحدياظ مختلفة، واجتماعية حضــارية خلفيات إلى محدد، وينتمون

سره  مستوى  على ستوجب  مما العالم بأ ستنفار اإلمكانات  الهائلة الموارد تخصيص  ي  الفنية والجهود وا

 .1وأمنهم الحجيج لسالمة درجات الضمان أقصى لتوفير والبشرية

وعلى الرغم من االستعدادات الكبيرة التي تبذلها الدولة من مختلف القطاعات والمرافق الحكومية إلدارة 

وإنجاح موســـم الحج في كل عام؛ فإن بعض األحداث الســـلبية التي تقع أثناء الحج كاالزدحام الشـــديد،  

والسرقات والتدافع وغيرها   والحرائق، والسيول، وانتشار األمراض المعدية، وظاهرة االفتراش، والتسول    

ــبب الكثافة    ــم الحج،  وال يمكن تجنبها بسـ ــئولة عن تنظيم مواسـ ــغل اهتمام الجهات المسـ ال تزال تشـ

ــلوكياتهم، وتفاوت وعيهم وثقافاتهم ولغاتهم، ووجودهم خالل مدة زمنية   العددية للحجاج، واختالف سـ

 محدودة في بقعة جغرافية صغيرة لتأدية مناسكهم الدينية.

بناء على ذلك، فقد أولت الحكومة الســعودية االهتمام بتخصــيص المهام للعديد من الجهات والهيئات    و

التابعة لها أو التي تشرف عليها، فكانت جهود تنظيم المواسم وإدارة الحشود البشرية موزعة على تلك       

ي قد تقع على كاهل     الجهات، لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها على أكمل وجه وتقليل األعباء الت             

 العاملين فيما لو تمت عملية اإلدارة تلك من قبل جهة تنظيمية بمفردها.

                                                           
 78-76( إدارة الحشود في مواسم الحج. مجلة تقنية البناء. العدد الثالث عشر. ص 2007الخليوي، سعد عبد اهلل ) 1
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يأتي في مقدمة الجهات المنظمة إلدارة الحشــــود في مواســــم الحج معهد خادم الحرمين الشــــريفين         

سه عام    ألبحا سي سة كل ما له عالقة بإدارة م، والذي يتولى 1975 /ـــــ ه1395ث الحج، الذي تم تأ  درا

األزمات والحشـــود في الحج، وتنمية وتطوير مجاالت البحوث العلمية، ووضـــع التصـــورات، والمقترحات،   

والخطط والحلول التي تعنى بإدارة شئون الحج والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بشكل عام وتقديم 

األمر الذي أحدث نقلة تقنيات حديثة وفعالة لها من خالل التعامل مع موسم الحج بأسلوب إدارة األزمات   

نوعية في التعامل مع موســـم الحج، فعلى ســـبيل المثال تم العناية بوســـائل اإليواء اآلمنة بالمشـــاعر 

ــتعال، وتوفير أقصـــى درجات الســـالمة للحجيج من المخاطر    ــة كإقامة الخيام غير القابلة لالشـ المقدسـ

ــات البحثية أوصــت بتحويل    أما على مســتوى إدارة الحشــود ميدانياظ  1”.الحقيقية والمحتملة ، فإن الدراس

حركة المشاة )الحجاج( من عشوائية غير منظمة يصعب السيطرة عليها إلى نموذج حركي يمكن قياس        

سر      ضبط أي بداية قد تكوان بؤر زحام كثيف والعمل على إنهائها بي مدخالته ومخرجاته ومدى فاعليته و

سلوك الجمهور )       سة خصائص  سبة      وسهولة. ومن خالل درا ستطاع المعهد التوصل لحلول منا الحجاج( ا

لرصد الحشود وإداراتها، ومن ثم تسليم تلك النتائج لمتخذي قرار بناء الخطط المستقبلية، مما يساعد        

وقد أثبتت التطبيقات في مواسم الحج الماضية أهمية استخدام المنهج     «. على ميكنة إدارة موسم الحج 

 2«.حلية والعالمية في وضع الخطط والتصميم واإلدارة والتنفيذالعلمي واإلفادة من الخبرات الم

أما عن دور اإلدارة العامة للدفاع المدني في المشاركة في إدارة مواسم الحج، فقد بلغ عدد قوات الدفاع    

ـ  ه1432المدني المشــاركة في الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشــاعر المقدســة في العام  

طائرة من أســطول   19آلية ومعدة متعددة االســتخدامات، باإلضــافة إلى  5900فرد وضــابط و 21900

 الطيران األمني المجهزة بأحدث التقنيات للعمل على مدار الساعة وفي جميع الظروف المناخية.  

وقد قامت إدارة الدفاع المدني بوضــــع خطة هدفت إلى اتخاذ كافة التدابير المناســــبة لحماية الحجاج                      

نين وتوفير السالمة لهم من كافة أخطار الحوادث والكوارث وحماية الممتلكات العامة والخاصة،     والمواط

ــيق مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ التدابير لمواجهة ما قد     ــبل اإلدارية بالتنس ــل الس وذلك باتباع أفض

الخطة   يحدث من طوار  في جميع مناســك الحج في مكة المكرمة والمشــاعر المقدســة. حيث تضــمنت 

                                                           
. تصــدر عن إدارة العالقات العامة  109ه( إدارة الحج... إدارة األزمات. مجلة التنمية اإلدارية . العدد 1434عبد العزيز وآخرون. )ســروجي،  1

 واإلعالم بمعهد اإلدارة العامة. السعودية.

 سروجي، عبد العزيز وآخرون. المرجع السابق نفسه.  2
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افتراضا لألخطار المحتملة في الحج تم استشرافها من خالل أعمال     12الموضوعة إلدارة الحج أكثر من  

الرصد وتحليل المخاطر واألزمات خالل مواسم الحج السابقة، إضافة إلى أي حاالت أخرى تتطلب تطبيق      

تملة، واتخاذ اإلجراءات الالزمة  تدابير الدفاع المدني والتي تتلخص في االستعداد لمواجهة المخاطر المح 

للوقاية منها، وتهيئة كل اإلمكانات والمســــتلزمات الضــــرورية والتنســــيق مع الجهات الحكومية وغير               

مركزا للدفاع المدني  450الحكومية المشـاركة لمواجهة ما قد ينجم عنها من أضـرار من خالل أكثر من   

رة، مجهزة بكافة معدات اإلنقاذ والسالمة واإلسعاف    في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنو  

واإلطفاء واإلنقاذ المائي، إضافة إلى الوحدات المتخصصة في التعامل مع المواد الخطرة وقوات المهمات    

الخاصة وطيران الدفاع المدني، وتستوعب جميع المشروعات الجديدة في العاصمة المقدسة والمشاعر،        

 1. ـه1434عمل بكامل طاقته اعتبارا من موسم حج عام مثل قطار المشاعر والذي ي

 من لعل  المدني  وقد اســــتفادت إدارة الدفاع المدني من تقنيات المعلومات الحديثة في أعمال الدفاع              

مكانية   جغرافية معلوماتية قواعد بناء  على يقوم )نظام المعلومات الجغرافي( والذي GISنظام  أهمها

 تطبيق ويتم الحيوية والســكانية، والمنشــآت الرئيســة المعالم للعديد من يةالبيان بالمعلومات وربطها

 تحديد المواقع الحصر  ال المثال سبيل  على عدة، منها مجاالت في المدني الدفاع في أعمال النظام هذا

ــافة لتحديد والحيوية، المهمة ــول الطرق أقرب إض ــرع مواقع الحادث إلى للوص  وتحديد يمكن، ما بأس

 بناء تساعد في  التي المجاالت التخطيطية من واألودية، وغيرها السيول  وجريان األمطار معاتمواقع تج

 في قد تشملها  التي والمناطق المخاطر المحتملة لتحليل إعداد خريطة على يساعد  ، كما2وقائية خطط

ونطاق  واءواإلي كمواقع اإلسناد  لإلجراءات العملية، سلسلة   يمكن عمل الخريطة نفس تطورها وفي حال

ــتخدامها الجوال الممكن وأبراج الخطر ــائل اس  تتيح بمرونة كبيرة النظام التحذيرية، ويتمتع لبث الرس

ضع  الدفاع المدني لقيادات سة الالزمة    و سيا  مع الواقع وتوافقه أرض على وإجراءات تطبيقها للنظام ال

 ت ونظام تحديد موقع المتصــل معنظام تتبع المركبا مع األخرى وتوافقه واألنظمة من البرامج العديد

صائيات  تقديم سئولين  متعددة تخدم إح  الفرق أداء تحديد في األكبر وله األثر المجاالت، شتى  في الم

 منه االستفادة تمت كما المراكز، في التي تحدث الحوادث جميع تدوين خالل الميدانية من

                                                           
 سروجي ، عبد العزيز وآخرون. مرجع سابق.  1
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شآت،  مواقع تحديد في أي   عن اإلبالو عند التقليدي الوصف  ناالستغناء ع  مواطن أي بإمكان حيث المن

 1الموقع. على حالة طارئة، واالستدالل

من   الوقائي اإلشــراف لمنظومة واالســتثمارية تخضــع الســكنية المنشــآت وتجدر اإلشــارة إلى أن جميع

 للدفاع المشاريع الميدانية  وتصاميم  موقع الهندسية  ترسل المكاتب  حيث المشروع،  إنشاء  فكرة بداية

 من والتأكد المخططات وتجرى دراســة المنشــأة، لنوع مناســبته حيث الموقع من إجازة وتتم المدني

 مع بما يتناســب اإلنشــاء أثناء الســالمة التعليمات بمتطلبات المالك وإعطاء الســالمة مطابقتها للوائح

شأة  ستيعابية والمتابعة  والطاقة المن ضعا  يكون حتى اال شراف الوقائي  خا صرح  وجاهزا لإل وهذه  ،له لي

شتراطات  ساس  تهدف اال  وهناك الحريق، الوقاية من في جانبية آثار من لها ولما حماية األرواح إلى باأل

األخرى،   األمنية  الجهات  وكافة   المدني بالحج   الدفاع   قوات مع بالتعاون   يتم تنفيذها   حازمة   إجراءات

خلوها   من الخيام للتأكد اخلد جوالت تفتيشــية المقدســة ، وتنفذ المشــاعر الغاز إلى دخول يمنع حيث

 اســتخدام ويمكن الغرامات المالية لتطبيق إضــافة الغاز ومصــادرة مواقد وضــبط المخالفين الغاز من

شار الخيام  ظل في عرفات مشعر  يخص ما األخرى، أما البدائل الحج منذ   خطط راعت فقد التقليدية انت

ــ1432عام  سيق مع  تتولى متخصصة    دةقيا من خالل الوقائية التدابير كافة اتخاذ هـــ  مؤسسات    التن

شتراطات  من للتأكد الطوافة ضافة  الحريق، من مخاطر للوقاية الالزمة السالمة  توفر ا  االستعداد  إلى إ

 .2أي طار  حدوث حالة في واإليواء اإلخالء التام ألعمال

مملكة العربية    مما تقدم، يخلص الباحث بأن عناصــــر إدارة الحشــــود البشــــرية الثالثة قد بنت عليها ال           

باد                  كل الم عت  قد را ها في إدارة وتنظيم مواســــم الحج والعمرة، و ها وتوجهات ية انطالقات الســــعود

والمتطلبات الالزمة إلنجاح إدارة الحشــــود، مما جعل التجربة الســــعودية ترى إلى مســــتوى العالمية              

بعتها الحكومة السعودية في   وتسترعي انتباه العديد من الدول لتبني السياسات واالستراتيجيات التي ات    

 تنظيم وإدارة حشود الحجاج.  

                                                           
  15لقاء صحفي مع مدير عام الدفاع المدني. مرجع سابق. ص  1

 14صحفي مع مدير عام الدفاع المدني. مرجع سابق. ص  لقاء 2



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

ــعودية    ــلطات الس في الجزء المتبقي من هذا الفصــل، ينبغي التطرق إلى أهم التحديات التي تواجه الس

سية لموضوع البحث الحالي تمهيدا لإلجابة          والمسئولين في إدارة الحشود، وذلك لتغطية الجوانب األسا

 لفصل التالي.  على تساؤالت البحث في ا

 التحديات التي تواجه عملية إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية

تنبغي اإلشــــارة بداية إلى أن هذه التحديات ال تقتصــــر فقط على القائمين على إدارة الحشــــود، وإنما         

ل معها وإيجاد حلول فاعلة للتغلب  يواجهها أيضا الحجاج خالل تأديتهم لمناسك الحج والتي ينبغي التعام

 عليها.  

التحدي األول: عند وصول الحجاج، قد تتطلب إجراءات الدخول إلى األراضي السعودية من بعض الحجاج      

االنتظار لساعات طويلة في مبنى الحجاج في المطار قبل أن يصلوا إلى محال إقامتهم، مما يشكل عبئا      

 .  1نفسيا وجسديا على الحجاج

الثاني: يتســـبب االكتظاظ واالزدحام الشـــديد بالحجاج بتبعات ال يمكن الســـيطرة عليها بشـــكل التحدي 

كامل، حيث تكثر في أماكن االكتظاظ واالزدحام حاالت فقدان الحجاج لمدة أيام أو أســــابيع، وقد يتطور              

ية حصــــر وتجميع ال          يا تبدو عمل حجاج في   األمر ويزداد ســــوءا حين يفقد هؤالء الحجاج إلى األبد، عمل

مجموعاتهم صعبة في هذه الظروف، إضافة إلى أن معظم الحجاج ال يتذكرون مكان إقامتهم وبالتالي ال    

يمكنهم العودة إليها بمفردهم. وفي محاولة جاهدة من المطوفين والمنظمين لضــــبط عملية حصــــر         

يام                 ثل في ق يدي يتم باع إجراء تقل قد تم ات ته، ف كل في مجموع جاج  يات الح المطوف أو  وتعريف هو

ــم الحملة أو المجموعة     ــمه مدون عليها رقمه واسـ ــعها على معصـ ــورة يضـ المنظم بإعطاء كل حاج أسـ

ــول إلى مكان إقامة الحاج    ــرطة الوصـ ــت كافية وال يمكن للشـ المرافقة له، على أن هذه المعلومات ليسـ

المحلية العربية، مما   المفقود أو الذي ضل سبيله بسهولة، عالوة على أن بعض الحجاج ال يتكلمون اللغة   

 . 2يجعل عملية االستدالل على عناوينهم ومجموعاتهم صعبة، وهذا ما يزيد من فرص فقدانهم

                                                           
1  Muhammad Omer (2006), Pilgrim Management System, Information Sciences and Engineering Extension Studies 2 

Project Report, University of Canberra.  

2  Ibid. . p 5  
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سم الحج الكثير من حوادث الحريق والتدافع األمر الذي        شهدت موا ضي،  التحدي الثالث: خالل العقد الما

الحرائق الهائل الذي اندلع في خيام        أودى بحياة آالف الحجاج، ومن أخطر الحوادث التي وقعت كان حادث     

، والذي قررت بعده الحكومة الســــعودية بتزويد الحجاج في مدينة           م1997الحجاج في مدينة منى عام     

منى بخيام غير قابلة لالشــــتعال، في محاولة لمنع حدوث الحرائق وتكرار مثل هذه الحادثة التي أودت             

ــألة ا ــورة بحياة الحجاج في ذلك العام، على أن المسـ ألهم تبقى في عدم التزام بعض الحجاج بلبس أسـ

التعريف بهم أثناء طوافهم وأدائهم مناســــك الحج، ففي هذه الحاالت، لو نشــــب حريق أو فقد بعض        

الحجاج خالل عملية اإلخالء واإلطفاء، ممن ال يضـــعون تلك اإلســـورة في معاصـــمهم فإن عملية التعرف  

ستدالل على عنوان الحملة   صعبا للغاية إن لم يكن في كثير من األحيان   عليهم أو اال المرافقة لهم يبدو 

 مستحيال.  

،  ر صحي يفرض على الراغبين في الحجالتحدي الرابع: وصوال إلى الوقت الحاضر، لم يتم تحديد أي معيا

واإلجراءات الصــــحية فقط تكتفي ببعض المتطلبات البســــيطة مثل أخذ بعض اللقاحات ضــــد أمراض          

نة، حتى إن   بالحج وأداء           معي ية يســــمح لهم  عانون من أمراض بكتير لذين ي بار الســــن ا الحجاج من ك

ــكل    الفريضــة دون أي حظر أو منع، لكن في المقابل يجب أن تكون هناك خطط موضــوعة ومطبقة بش

 جدي وسريع للسيطرة والمتابعة لمثل تلك الحاالت منعا النتشارها أو انتقالها من حاج إلى آخر. 

خامس:    حدي ال قاء في             في الت طانهم ويفضــــلون الب عدم العودة إلى أو جاج  عام، يقرر بعض الح كل 

األراضــي المقدســة بطريقة غير شــرعية، وقد يلجأ بعضــهم إلى الدخول بطريقة غير قانونية أيضــا إلى  

البلدان المجاورة للسعودية، مما يشكل تحديا كبيرا أمام وزارة الداخلية السعودية ويستدعي ضرورة أخذ  

 1للحد من تلك الظاهرة.  ةابير الالزمالتد

 

 

 

                                                           
1  Mohammad Yamin (2006), Wireless Systems to Manage Large Congregations, Proceedings of Keynote Addresses, 

Tutorials and Invited Lectures, Proceedings of 2nd International Conference on Wireless Communications and Sensor 

Networks, Dec 17-19, 2006, Indian Institute of Information Technology, Allahabad. 
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 عرض نتائج الدراسة وتحليلها: الفصل الثالث

 تمهيد:

سئلتها            سة من خالل اإلجابة عن أ صلت إليها الدرا ضا للنتائج التي تو صل عر يتناول الباحث في هذا الف

  : وفروضها 

ــؤال أوالظ ــتوى الدور التنظيمي إلدارة " ، والذي ينص على األول : النتائج المتعلقة باإلجابة عن الس ما مس

 ؟"الحشود البشرية في مواسم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية 

سؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب        لمحاور وفقرات لإلجابة عن هذا ال

بشرية في مواسم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في    محاور الدور التنظيمي إلدارة الحشود ال 

 المملكة العربية السعودية بشكل عام مرتبة تنازليا .

    على مســتوى الدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والعمرة ومدى إتباعه

 في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية :

لمحاور الدور التنظيمي إلدارة الحشـــود    الحســــابية واالنحرافات المعيارية والرتب       المتوســـطات  :  (1-3الجدول ) 

شكل عام        سعودية ب سم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية ال شرية في موا مرتبة  الب

 تنازلياظ

 الـمــحــور رقـم  

 في المقياس
 المحور

ــدد  عـــــــــ

ــرات    ــقــ فــ

 المجال

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 معياريال
 المستوى  الرتبة

 مرتفع جدا  1 0.482 4.212 7 أهمية إدارة الحشود البشرية 1

 مرتفع 2 0.594 4.061 7 التحديات التي تواجه إدارة الحشود 2

 مرتفع  0.475 4.137 14 الدرجة الكلية

سم الح       ( أن 1-3يالحظ من الجدول ) شرية في موا شود الب ستوى الدور التنظيمي إلدارة الح ج والعمرة م

، إذ بلغ المتوســط   رتفعبشــكل عام كان م  ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية الســعودية  

ــابي الكلي ) قداره )   ب  (4.137الحســ ياري م جاءت  0.475انحراف مع لدور التنظيمي إلدارة    (، و حاور ا م
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ملكة العربية السـعودية  الحشـود البشـرية في مواسـم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في الم   

(،  4.212 – 4.061، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )المرتفع جدا والمرتفع متراوحه بين المستوى

، بمتوسط حسابي     رتفع جدام مستوى " ب أهمية إدارة الحشود البشرية  "  المحور األولىوجاء في المرتبة 

ثانية      (، وجاء 0.482انحراف معياري مقداره )  ب  (4.212مقداره )  التحديات التي     "  المحورفي المرتبة ال

ــود  ــتوى" بتواجه إدارة الحشـ ــابي مقداره )رتفعم مسـ ــط حسـ انحراف معياري مقداره ب (4.061، بمتوسـ

(0.594). 

    على مســتوى فقرات الدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والعمرة ومدى

 السعودية: إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية

 محور أهمية إدارة الحشود البشرية: -أ

لفقرات محور أهمية إدارة الحشــود  المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية والرتب : (2-3الجدول )

 مرتبة تنازلياظ البشرية بشكل عام

الفقرة رقم 

 في المقياس
 الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المستوى الرتبة

7 
تنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة األخرى إلعداد يتم ال

 الخطط الخاصة بإدارة حشود الحجاج والمعتمرين
 جدا مرتفع 1 0.566 4.680

5 

الرصد المستمر من قبل المشرفين على تنظيم مواسم 

الحج والعمرة لسلوك الحشود يعتبر أداة أساسية لفعالية 

 إدارة الحشود

 جدا مرتفع 2 0.602 4.608

1 

ى الوزارة خطط وتدابير استباقية ووقائية لمواسم لد

الحج والعمرة تتغير سنويا تبعا للمستجدات الصحية 

 واألمنية في العالم

 جدا مرتفع 3 0.643 4.439

3 
تدرك إدارات الوزارة أهمية تثقيف العاملين بإدارة 

 الحشود البشرية من خالل عمل دورات وورش عمل
 جدا مرتفع 4 0.746 4.354

4 
أدت زيادة المباني والمرافق التي تقدم الخدمات إلى 

 زيادة مخاطر الزحام واالكتظاظ في مواسم الحج والعمرة
 مرتفع 5 1.006 3.907
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2 

إدارة المخاطر الصحية المترافقة مع حشود الحجاج 

والمعتمرين ال زالت محدودة في إنجازاتها مقارنة مع 

 المخاطر الصحية المتزايدة

 مرتفع 6 0.984 3.796

6 

بعض األحداث السلبية 

 

 مرتفع 7 1.132 3.701

 مرتفع جدا  0.482 4.212 الدرجة الكلية

 

سم الحج والعمرة         ( أنا2-3يالحظ من الجدول ) شرية في موا شود الب ستوى الدور التنظيمي إلدارة الح م

ــرية  ــود البشـ ــعودية على محور أهمية إدارة الحشـ   ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السـ

ــكل عام كان  ــابي الكلي ) مرتفعبش ــط الحس (،  0.482انحراف معياري مقداره )ب (4.212، إذ بلغ المتوس

إذ  المرتفع جدا والمرتفع، متراوحه بين المستوى فقرات محور أهمية إدارة الحشود البشرية جميع وجاءت 

يتم  "  الفقرة األولىوجاء في المرتبة ، (4.680 – 3.701بين )للفقرات تراوحت المتوســـطات الحســـابية 

ــود الحجاج وا   ــة بإدارة حش ــيق بين الوزارة وأجهزة الدولة األخرى إلعداد الخطط الخاص "  لمعتمرين التنس

(، وجاء في  0.566انحراف معياري مقداره )ب (4.680، بمتوســـط حســـابي مقداره )رتفع جدام مســـتوىب

سلوك          "  الفقرةالمرتبة الثانية  سم الحج والعمرة ل شرفين على تنظيم موا ستمر من قبل الم صد الم الر

ــود    ــية لفعالية إدارة الحش ــاس ــود يعتبر أداة أس ــتوى" بالحش ــابي مقداره  ، بمتورتفع جدام مس ســط حس

ــابعة واألخيرة الفقرة(، وجاء في المرتبة 0.602انحراف معياري مقداره )ب (4.608) بعض األحداث  "  السـ

الســلبية ال تزال تحدث دون حل أثناء مواســم الحج كاالزدحام الشــديد، والحرائق، والســيول، وانتشــار     

، بمتوسط حسابي    رتفعم مستوى " ب فعاألمراض المعدية، وظاهرة االفتراش، والتسول والسرقات والتدا  

 .( 1.132انحراف معياري مقداره )، ب(3.701مقداره )
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 محور التحديات التي تواجه إدارة الحشود : -ب

لفقرات محور التحديات التي تواجه  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب   :  (3-3الجدول )

 مرتبة تنازلياظ إدارة الحشود بشكل عام

 الفقرةقم ر

في 

 المقياس

 الفقرة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المستوى الرتبة

8 
ال يقتصر إنجاح إدارة الحشود على المسئولين ولكنها 

 مسئولية مشتركة بين المسئولين والحجاج أيضا
 مرتفع جدا 1 0.465 4.773

14 
ضعف المهارات اللغوية للغات األخرى غير العربية 

 مع الحجاج والمعتمرينللمتعاملين 
 مرتفع جدا 2 0.917 4.237

10 
فقدان بعض الحجاج وعدم استداللهم على عناوينهم 

 بسبب عدم معرفتهم باللغة المحلية العربية
 مرتفع جدا 3 0.760 4.175

12 

ضغوط العمل المرهق الذي يتعرض له العاملون 

والمشرفون على مواسم الحج والعمرة ال يقابله أي نوع من 

 المكافآت أو الحوافز يرضي العاملين وظيفيا

 مرتفع جدا 4 1.243 3.959

9 
تأخير الحجاج عند المنافذ البرية والجوية بسبب إجراءات 

 التأكد من صحة التأشيرات
 مرتفع 5 1.018 3.928

11 

صعوبة السيطرة بشكل مناسب على مسألة بقاء بعض 

ى الحجاج بعد انتهاء مواسم الحج وعدم عودتهم إل

 أوطانهم بطريقة غير شرعية

 مرتفع 6 0.897 3.825

13 
قلة الوسائل التوعوية المطروحة بغير اللغة المحلية 

 الموجهة للحجاج
 مرتفع 7 1.316 3.531

 مرتفع  0.594 4.061 الدرجة الكلية

 

سم الحج وا        ( أنا3-3يالحظ من الجدول ) شرية في موا شود الب ستوى الدور التنظيمي إلدارة الح لعمرة م

ية          ية الســــعود كة العرب عه في وزارة الحج في الممل با جه إدارة      ومدى إت حديات التي توا على محور الت

انحراف معياري مقداره ب (4.061، إذ بلغ المتوســـط الحســـابي الكلي )مرتفعبشـــكل عام كان  الحشـــود



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

المرتفع   المستوى  جميع فقرات محور التحديات التي تواجه إدارة الحشود متراوحه بين (، وجاءت 0.594)

وجاء في المرتبة    ، (4.773 – 3.531بين )للفقرات إذ تراوحت المتوســــطات الحســــابية     جدا والمرتفع، 

ال يقتصر إنجاح إدارة الحشود على المسئولين ولكنها مسئولية مشتركة بين المسئولين         "  الفقرة األولى

انحراف معياري مقداره   ب  (4.773، بمتوســــط حســــابي مقداره ) رتفع جدا م مســــتوى" بوالحجاج أيضــــا  

ضعف المهارات اللغوية للغات األخرى غير العربية للمتعاملين  "  الفقرة(، وجاء في المرتبة الثانية 0.465)

انحراف معياري   ب  (4.237، بمتوســــط حســــابي مقداره ) رتفع جدا م مســــتوى" بمع الحجاج والمعتمرين  

قلة الوســــائل التوعوية المطروحة بغير      "  ة الفقرةالســــابعة واألخير (، وجاء في المرتبة   0.917مقداره ) 

انحراف معياري  ، ب(3.531، بمتوســط حســابي مقداره )رتفعم مســتوى" ب اللغة المحلية الموجهة للحجاج

 .( 1.316مقداره )

 

، والذي ينص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  السؤال الثانياظ : النتائج المتعلقة باإلجابة عن نيثا

الدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والعمرة ( في =0.05مســتوى الداللة ) عند

)المنصب الوظيفي، الدورات   اتتعزى لمتغير ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية 

 " ؟ الوزارة(عدد سنوات الخدمة، اإلدارة / القسم الذي تعمل به في  التطويرية التي التحقت بها،

بة عن الفرض           .1 جا باإل قة  تائج المتعل لة       األولالن جد فروق ذات دال لذي ينص على " ال تو ، وا

( في الدور التنظيمي إلدارة الحشـــود البشـــرية في  =0.05إحصـــائية عند مســـتوى الداللة )

  في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية تعزى لمتغير  إتباعهمواسم الحج والعمرة ومدى  

 " ؟ المنصب الوظيفي

تم حساب متوسطات  المنصب الوظيفي للتعرف على ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير  

للدور التنظيمي إلدارة الحشود البشرية في مواسم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في      داء األ

ية      ية الســــعود كة العرب يل ال     الممل بار تحل خدام اخت لة الفروق بين       ، واســــت حادي لفحص دال باين األ ت

 ( يوضحان ذلك .5-3، 4-3المجموعات، والجدولين )
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ــابية واالنحرافات المعيارية وحجم العينة         :  (4-3الجدول )  للدور التنظيمي إلدارة  المتوســــطات الحســ

 سـعودية الحشـود البشـرية في مواسـم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية ال   

 المنصب الوظيفيتبعا لمتغير 

 الكلي فني ميداني إشرافي إداري المجال

 94 6 12 30 46 حجم العينة

أهمية إدارة الحشود 

 البشرية

 4.203 4.143 4.250 4.240 4.175 المتوسط الحسابي

 0.477 0.313 0.476 0.448 0.522 االنحراف المعياري

التحديات التي تواجه 

 إدارة الحشود

 4.038 3.667 3.893 4.148 4.053 لمتوسط الحسابيا

 0.589 0.074 0.787 0.486 0.618 االنحراف المعياري

 الكلي
 4.120 3.905 4.071 4.194 4.114 المتوسط الحسابي

 0.470 0.179 0.590 0.407 0.501 االنحراف المعياري

 

لدور التنظيمي إلدارة الحشود البشرية    لأن الفروق بين المتوسطات الحسابية    (4-3) يالحظ من الجدول

ية الســــعودية          كة العرب عا لمتغير    في مواســــم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في الممل تب

ــب الوظيفي باين األحادي            المنصــ يل الت ية، ولمعرفة لمن تؤول الفروق تم إجراء تحل ظاهر هي فروق 

 ( يوضح ذلك.5-3والجدول )
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للدور التنظيمي إلدارة الحشود البشرية في مواسم الحج والعمرة    ليل التباين األحادي تح: ( 5-3الجدول )

 المنصب الوظيفيتبعا لمتغير  ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

دارة أهمية إ

الحشود 

 البشرية

 

 0.042 3 0.126 بين المجموعات

0.179 0.910 
 0.234 90 21.070 داخل المجموعات

  93 21.196 المجموع

التحديات التي 

تواجه إدارة 

 الحشود

 0.484 3 1.451 بين المجموعات

 0.343 90 30.854 داخل المجموعات 0.245 1.410

  93 32.304 المجموع

 يالكل

 0.157 3 0.471 بين المجموعات

 0.223 90 20.091 داخل المجموعات 0.552 0.703

  93 20.562 المجموع

ــائية عند       5-3يتضــــح من نتائج الجدول )   في   فاقل(   α  =0.05 )( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصــ

عمرة ومدى إتباعه في  األداء للدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج وال  متوســطات 

 .المنصب الوظيفيتبعا لمتغير  وزارة الحج في المملكة العربية السعودية
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بة عن الفرض ال         .2 جا باإل قة  تائج المتعل لة       ثاني الن جد فروق ذات دال لذي ينص على " ال تو ، وا

( في الدور التنظيمي إلدارة الحشـــود البشـــرية في  =0.05إحصـــائية عند مســـتوى الداللة )

في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية تعزى لمتغير    إتباعهالحج والعمرة ومدى  مواسم 

 " ؟ الدورات التطويرية التي التحقت بها

تم   الدورات التطويرية التي التحقت بهاللتعرف على ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصــائية تبعا لمتغير 

سم الحج والعمرة ومدى إتباعه       للدور التنظيمي إلدارةداء األحساب متوسطات     الحشود البشرية في موا

، واســــتخدام اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة   في وزارة الحج في المملكة العربية الســــعودية  

 ( يوضحان ذلك .7-3، 6-3الفروق بين المجموعات، والجدولين )

ــابية واالنحرافات المعيارية وح       :  (6-3الجدول )  للدور التنظيمي إلدارة  جم العينة  المتوســــطات الحســ

 الحشـود البشـرية في مواسـم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السـعودية    

 الدورات التطويرية التي التحقت بهاتبعا لمتغير 

 المجال
تدريب 

 ميداني

تدريب 

 معرفي

تدريب 

 تكنولوجي

تدريب 

 فني

تدريب 

رياضي ولياقة 

 بدنية

 الكلي

 92 5 9 15 39 24 حجم العينة

أهمية إدارة 

 الحشود البشرية

المتوسط 

 الحسابي
4.240 4.264 4.362 3.968 4.057 4.233 

االنحراف 

 المعياري
0.603 0.452 0.362 0.370 0.480 0.481 

التحديات التي 

تواجه إدارة 

 الحشود

المتوسط 

 الحسابي
3.905 4.179 4.143 3.770 4.429 4.075 

نحراف اال

 المعياري
0.697 0.555 0.551 0.332 0.647 0.596 

 الكلي

المتوسط 

 الحسابي
4.072 4.222 4.252 3.869 4.243 4.154 

االنحراف 

 المعياري
0.606 0.448 0.352 0.217 0.502 0.474 

ية  للدور التنظيمي إلدارة الحشود البشر  أن الفروق بين المتوسطات الحسابية    (6-3) يالحظ من الجدول

ية الســــعودية          كة العرب عا لمتغير    في مواســــم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في الممل تب
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ها       لدورات التطويرية التي التحقت ب يل         ا ظاهرية، ولمعرفة لمن تؤول الفروق تم إجراء تحل هي فروق 

 ( يوضح ذلك.7-3التباين األحادي والجدول )

 

للدور التنظيمي إلدارة الحشود البشرية في مواسم الحج والعمرة    ي تحليل التباين األحاد: ( 7-3الجدول )

سعودية  الدورات التطويرية التي التحقت  تبعا لمتغير  ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية ال

 بها

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

إدارة أهمية 

الحشود 

 البشرية

 

 0.268 4 1.073 بين المجموعات

1.168 0.331 
 0.230 87 19.982 داخل المجموعات

  91 21.055 المجموع

التحديات التي 

تواجه إدارة 

 الحشود

 0.663 4 2.651 بين المجموعات

 0.341 87 29.670 داخل المجموعات 0.110 1.943

  91 32.321 المجموع

 ليالك

 0.313 4 1.252 بين المجموعات

 0.221 87 19.188 داخل المجموعات 0.234 1.419

  91 20.440 المجموع

 

تائج الجدول )    ــائية عند         7-3يتضــــح من ن نه ال توجد فروق ذات داللة إحصــ فاقل في      α  =0.05( ا

مرة ومدى إتباعه في  األداء للدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والع  متوســطات 

 .الدورات التطويرية التي التحقت بهاتبعا لمتغير  وزارة الحج في المملكة العربية السعودية
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بة عن الفرض ال         .3 باإلجا قة  تائج المتعل لث   الن لة      ثا لذي ينص على " ال توجد فروق ذات دال ، وا

بشـــرية في  ( في الدور التنظيمي إلدارة الحشـــود ال=0.05إحصـــائية عند مســـتوى الداللة )

في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية تعزى لمتغير    إتباعهمواسم الحج والعمرة ومدى  

 " ؟ عدد سنوات الخدمة

ــائية تبعا لمتغير          ــاب   عدد ســــنوات الخدمة    للتعرف على ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصــ تم حســ

واســم الحج والعمرة ومدى إتباعه في   للدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في م داء األمتوســطات 

، واستخدام اختبار تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق  وزارة الحج في المملكة العربية السعودية 

 ( يوضحان ذلك .9-3، 8-3ن )والبين المجموعات، والجد

ــابية واالنحرافات المعيارية وحجم العينة         :  (8-3الجدول )  ظيمي إلدارة للدور التن المتوســــطات الحســ

 الحشـود البشـرية في مواسـم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السـعودية    

 عدد سنوات الخدمةتبعا لمتغير 

 المجال
اقل من 

 واتسن 5

اقل من  – 5

 سنة 10

اقل  – 10

 سنة 15من 

اقل  – 15

 سنة 20من 

 20من 

سنة 

 فأكثر

 الكلي

 97 37 17 15 13 15 حجم العينة

أهمية إدارة 

 الحشود البشرية

المتوسط 

 الحسابي
4.257 4.429 3.905 4.128 4.299 4.219 

االنحراف 

 المعياري
0.477 0.396 0.588 0.448 0.426 0.480 

التحديات التي 

تواجه إدارة 

 الحشود

المتوسط 

 الحسابي
4.248 4.253 3.948 3.987 3.996 4.060 

االنحراف 

 المعياري
0.499 0.516 0.718 0.542 0.627 0.597 

 الكلي

المتوسط 

 الحسابي
4.252 4.341 3.926 4.057 4.147 4.140 

االنحراف 

 المعياري
0.360 0.422 0.562 0.448 0.492 0.477 

 

للدور التنظيمي إلدارة الحشود البشرية    أن الفروق بين المتوسطات الحسابية    (8-3) يالحظ من الجدول

عدد  تبعا لمتغير  رة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية الســـعوديةفي مواســـم الحج والعم
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هي فروق ظاهرية، ولمعرفة لمن تؤول الفروق تم إجراء تحليل التباين األحادي والجدول  سنوات الخدمة 

 ( يوضح ذلك.3-9)

ي مواسم الحج والعمرة  للدور التنظيمي إلدارة الحشود البشرية ف  تحليل التباين األحادي : ( 9-3الجدول )

 عدد سنوات الخدمةتبعا لمتغير  ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

أهمية إدارة 

الحشود 

 البشرية

 

 0.612 4 2.449 بين المجموعات

2.864 0.028 

 0.214 92 19.670 داخل المجموعات

  96 22.119 المجموع

التحديات التي 

تواجه إدارة 

 الحشود

 0.360 4 1.441 بين المجموعات

 0.356 92 32.727 داخل المجموعات 0.405 1.013

  96 34.168 المجموع

 الكلي

 0.379 4 1.515 بين المجموعات

 0.220 92 20.282 اتداخل المجموع 0.153 1.719

  96 21.797 المجموع

 

ــائية عند        9-3يتضــــح من نتائج الجدول )   فاقل في     (α  =0.05)( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصــ

األداء للدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والعمرة ومدى إتباعه في    متوســطات 

سعود  سنوات الخدمة لمحور )التحديات التي تواجه   تبعا لمتغير  يةوزارة الحج في المملكة العربية ال عدد 

 .إدارة الحشود، والكلي(

األداء للدور التنظيمي إلدارة فاقل في متوسطات  (α  =0.05 )بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

 ة السـعودية الحشـود البشـرية في مواسـم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربي   

، ولمعرفة لمن تؤول الفروق تم  عدد ســنوات الخدمة لمحور )أهمية إدارة الحشــود البشــرية(تبعا لمتغير 

 وضح ذلك.ي (10-3والجدول ) (LCDاقل فرق جوهري )إجراء المقارنات البعدية 
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البشـــرية   للدور التنظيمي إلدارة الحشـــود (LCDاقل فرق جوهري )المقارنات البعدية :  (10-3الجدول )

عدد  تبعا لمتغير  في مواســـم الحج والعمرة ومدى اتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية الســـعودية

 سنوات الخدمة لمحور )أهمية إدارة الحشود البشرية(

 فئة المتغير
اقل من 

 واتسن 5

اقل من  – 5

 واتسن 10

اقل من  – 10

 سنة 15

اقل من  – 15

 سنة 20

سنة  20من 

 فأكثر

 5ن اقل م

 واتسن

 -0.042 0.129 *0.352 -0.171  الفرق بين متوسطين

 0.770 0.433 0.040 0.330  مستوى الداللة

اقل من  – 5

 واتسن 10

 0.130 0.300 *0.524   الفرق بين متوسطين

 0.386 0.081 0.004   مستوى الداللة

اقل من  – 10

 سنة 15

 *-0.394 -0.223    الفرق بين متوسطين

 0.007 0.176    الداللة مستوى

اقل من  – 15

 سنة 20

 -0.171     الفرق بين متوسطين

 0.211     مستوى الداللة

 

ــائية عند       10-3يتضــــح من نتائج الجدول )   فاقل بين     (α  =0.05 )( انه توجد فروق ذات داللة إحصــ

سط   سنوات خدمتهم  منمتو سنوات خدمته من جهة و ةسن  15 اقل من – 10 عدد  اقل من  ) ممن عدد 

عدد ســـنوات  لصـــالح الذين من جهة أخرى ( ســـنة فأكثر 20ســـنوات، من  10اقل من  – 5، ســـنوات 5

 .(ةسن 15 اقل من – 10)خدمتهم 

بة عن الفرض ال         .4 جا باإل قة  تائج المتعل لة       رابعالن جد فروق ذات دال لذي ينص على " ال تو ، وا

دارة الحشـــود البشـــرية في  ( في الدور التنظيمي إل=0.05إحصـــائية عند مســـتوى الداللة )

في وزارة الحج في المملكة العربية السعودية تعزى لمتغير    إتباعهمواسم الحج والعمرة ومدى  

 " ؟ اإلدارة / القسم الذي تعمل به في الوزارة
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اإلدارة / القســــم الذي تعمل به في     للتعرف على ما إذا كانت الفروق ذات داللة إحصــــائية تبعا لمتغير        

للدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والعمرة  داء األحســاب متوســطات تم  الوزارة

، واســــتخدام اختبار تحليل التباين األحادي      ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية الســــعودية   

 ( يوضحان ذلك .12-3، 11-3لفحص داللة الفروق بين المجموعات، والجدولين )

للدور التنظيمي إلدارة  المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية وحجم العينة         : (11-3الجدول ) 

 الحشـود البشـرية في مواسـم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السـعودية    

 اإلدارة / القسم الذي تعمل به في الوزارةتبعا لمتغير 

  المجال
أهمية إدارة الحشود 

 البشرية

تحديات التي تواجه ال

 إدارة الحشود
 الكلي

 فئة المتغير
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.335 4.049 0.465 3.866 0.280 4.232 16 التفويج

مؤسسة طرفي حجاج الدول 

 العربية
14 4.255 0.424 4.245 0.474 4.250 0.395 

 0.494 4.051 0.755 3.898 0.427 4.204 7 عضو مجلس اإلدارة

 0.463 3.905 0.652 3.869 0.437 3.940 12 المؤسسة األهلية

 0.442 4.016 0.515 3.878 0.532 4.154 17 الشؤون الميدانية واإلدارية

 0.360 4.167 0.247 4.143 0.541 4.190 3 مشرف إسكان

 0.395 3.941 0.553 3.872 0.309 4.009 4 ؤسسة طوافم

 0.748 3.964 0.925 3.964 0.723 3.964 8 اإلشراف والمتابعة

 0.101 4.643 0.404 4.714 0.202 4.571 2 قطاع المراكز

 0.455 4.061 0.589 3.976 0.460 4.146 83 الكلي

 

ــ  (11-3) يالحظ من الجدول  للدور التنظيمي إلدارة الحشــــود  ابية  أن الفروق بين المتوســــطات الحســ

تبعا    البشــــرية في مواســــم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية الســــعودية       

هي فروق ظاهرية، ولمعرفة لمن تؤول الفروق تم      اإلدارة / القســــم الذي تعمل به في الوزارة   لمتغير 

 يوضح ذلك.( 12-3إجراء تحليل التباين األحادي والجدول )
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للدور التنظيمي إلدارة الحشــــود البشــــرية في مواســــم الحج    تحليل التباين األحادي    : ( 12-3الجدول ) 

ــعودية ــم الذي  تبعا لمتغير  والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية السـ اإلدارة / القسـ

 تعمل به في الوزارة

 مصدر التباين المجال
ــوع   ــمــ ــجــ مــ

 المربعات

درجــات  

 حريةال

ــط      توســ م

 المربعات
 قيمة ف

الــــداللــــة    

 اإلحصائية

أهــمــيــة إدارة   

ــود   الـــــحشــــــ

 البشرية

 

 0.191 8 1.524 بين المجموعات

 0.214 74 15.807 داخل المجموعات 0.528 0.892

   82 17.331 المجموع

التحــديــات التي 

ــه إدارة   ــواجـ تـ

 الحشود

 0.346 8 2.765 بين المجموعات

 0.347 74 25.687 لمجموعاتداخل ا  0.447 0.996

   82 28.452 المجموع

 الكلي

 0.209 8 1.673 بين المجموعات

 0.207 74 15.315 داخل المجموعات 0.436 1.011

   82 16.988 المجموع

 

في   (فاقل   α  =0.05 )( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند      12-3يتضــــح من نتائج الجدول )  

داء للدور التنظيمي إلدارة الحشــود البشــرية في مواســم الحج والعمرة ومدى إتباعه في    األمتوســطات 

 .اإلدارة / القسم الذي تعمل به في الوزارةتبعا لمتغير  وزارة الحج في المملكة العربية السعودية

 

 االستنتاجات والتوصياتالفصل الرابع: 

 االستنتاجات 4-1

جابات عينة أفراد الدراسة أنا مستوى الدور التنظيمي إلدارة الحشود    . بينت نتائج التحليل اإلحصائي إل 1

بشــكل  البشــرية في مواســم الحج والعمرة ومدى إتباعه في وزارة الحج في المملكة العربية الســعودية 

 رتفعا. عام كان م
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ارة حشــود . بينت النتائج وجود التنســيق بين الوزارة وأجهزة الدولة األخرى إلعداد الخطط الخاصــة بإد2

 الحجاج والمعتمرين.

سم الحج والعمرة تتغير        3 ستباقية ووقائية لموا سة أنا الوزارة لديها خطط وتدابير ا . عكست نتائج الدرا

 سنويا تبعا للمستجدات الصحية واألمنية في العالم.

ــرية م 4 ــود البش ن خالل عمل . بينت النتائج أنا الوزارة تولي أهمية كبيرة  لتثقيف العاملين بإدارة الحش

 دورات وورش عمل.

ال تزال تحدث دون حل أثناء مواســــم الحج كاالزدحام الشــــديد، والحرائق،       . بعض األحداث الســــلبية   5

 .والسيول، وانتشار األمراض المعدية، وظاهرة االفتراش، والتسول والسرقات والتدافع

في مواسم الحج والعمرة تتمثل في:   . بينت نتائج الدراسة أنا أهم التحديات التي تواجه إدارة الحشود   6

غات األخرى غير العربية للمتعاملين مع الحجاج والمعتمرين، فقدان بعض            ضــــعف المهارات اللغوية لل

ــغوط العمل    ــبب عدم معرفتهم باللغة المحلية العربية، ض ــتداللهم على عناوينهم بس الحجاج وعدم اس

س    م الحج والعمرة ال يقابله أي نوع من المكافآت  المرهق الذي يتعرض له العاملون والمشرفون على موا

أو الحوافز يرضي العاملين وظيفيا، صعوبة السيطرة بشكل مناسب على مسألة بقاء بعض الحجاج بعد         

انتهاء مواسم الحج وعدم عودتهم إلى أوطانهم بطريقة غير شرعية، قلة الوسائل التوعوية المطروحة      

 للحجاج. بغير اللغة المحلية العربية الموجهة

 التوصيات 4-2

إنا هذه اإلجابات تقود إلى القول بأنا إدارة الحشود البشرية في المملكة العربية السعودية خالل مواسم     

ــرفة خططها وبرامجها،     ــية التي تبني عليها الجهات المش الحج والعمرة أصــبحت تشــكل القاعدة الرئيس

نعمة أن تســــخر كل اإلمكانات في تذليل          وهي تســــعى بكل ما أتاها اهلل من جهد وما من عليها من         

عاب والتغلب على العقبات التي تواجه مواســــم الحج والعمرة لتحقيق األمن والســــالمة للحجاج            الصــــ

 والمعتمرين وضمان أدائهم مناسك الحج دون أضرار ومخاطر. 
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قد    على ضــــوء ما تم التوصــــل إليه من نتائج في هذا البحث، يوصــــي الباحث ببعض المقترحات التي         

تســاهم في تحســين أداء إدارة الحشــود البشــرية وتعزيز مفهومها وأبعادها بشــكل يجعل مواســم الحج  

 والعمرة أكثر أمنا وسالمة في ظل رعاية وعناية اهلل عز وجل:

تكثيف البحوث والدراســـات المتعلقة بالمشـــكالت التي تواجه الحجاج واإلدارات المشـــرفة على  .1

ــكل متخ  صـــص ، بحيث يكون االعتماد على البحث العلمي منطلقا مواســـم الحج والعمرة بشـ

لتحســــين واقع العملية اإلدارية لحشــــود الحجاج، وأن يركز الباحثون من المجتمع الســــعودي      

تحديدا على الجوانب األمنية والصــحية في مناقشــاتهم وبحوثهم لتقديم حلول وأفكار جديدة  

ستراتيجيات       سات واال سيا سهم في تحقيق الهدف من  ترفد العملية اإلدارية بال المحدثة التي ت

 إدارة الحشود والمتمثل في حفظ األمن والسالمة للحجاج والدولة أثناء مواسم الحج والعمرة. 

إعداد برامج تدريبية وتطويرية لقدرات ومهارات العاملين على اإلشــراف والتحضــير الســتقبال  .2

ة التعامل مع الحاالت الطارئة       الحشــــود كل عام، بحيث تغطي كافة الجوانب األمنية وكيفي           

واإلســــعافات األولية، وتثقيفهم حول تقاليد وعادات الحجاج الذين يتوافدون من مختلف أنحاء             

 العالم وذلك من أجل تعزيز مهارات التواصل بين العاملين والحجاج.  

ــم الحج، والبحث عن طرق   .3 ــية التي قد تظهر في العالم قبل موسـ ــتجدات المرضـ متابعة المسـ

 ئية وتدابير وإجراءات مشددة لمنع وصول تلك المستجدات إلى مكان الحج في السعودية. وقا

ــادات والتنبيهات بين الحجاج بمختلف اللغات وعدم االكتفاء فقط باللغة  .4 ــر اإلرشـ االهتمام بنشـ

شر عن طريق اللغات يمكن       شائعة، وفي حال تعذر الن سيوية ال العربية واالنجليزية واللغات اآل

ــادية وتحذيرية باســتخدام رموز مفهومة يســهل على كل الحجاج    أن يتم  تصــميم لوحات إرش

 فهمها وتفسير دالالتها. 

بتطبيق النظام    ثلتفادي مخاطر االكتظاظ غير المتوقع أثناء أداء المناســــك ، يوصــــي الباح         .5

ــة         ــارة إليه في دراســ الرقمي الفعلي لحســــاب أعداد الحجاج في الحشــــود، والذي تمت اإلشــ

Prabakaran et al  (2011)  . 
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 الملخص

 موسم  خالل لألدوية سيحتاجون  الحجاج معظم ، الطبية السالمة  من جدااظ مهم جانب هي األدوية سالمة 

  خطيرة تكون قد األدوية بعض ، العارضــــة  األمراض لعالج أو المزمنة  األمراض عالج من كجزء إماا الحج

ــيقة أمان واممه تمتلك قد أو لإلســـتهالك   كما ، األخرى األدوية مع خطيرة تفاعالت لها يكون قد أو ضـ

صة  شروط  األدوية بعض تتطلب قد سة  هذه.  للتخزين خا ستباقية  الدرا   تقييم إلى تهدف المقطعية اال

ــياات مختلف من الحجاج يخزان كيف ــم خالل معها ويتعاملون أدويتهم والثقافات الجنسـ   قِدم.  الحج موسـ

باحثون  نات    َجمعوا حيث  الحج بعثات  مختلف من للحجاج   ال يا   أخذ  وتما ُتســــتهلك  التي األدوية  حول الب

  تمت. هـ  1436 حج موسم خالل األدوية تخزين ظروف لتوثيق الحجاج موافقة على الحصول بعد الصور

  ، ندونيســيةاإل ، الفرنســية ، األســترالية ، األمريكية:  التالية البعثات من أكثرهم كان و حاج 328 مقابلة

ــافة والنيجيرية ــون أربع. ُأخرى دولة 12 إلى باإلضـ   كانوا مقابلتهم تمت الذين الحجاج من بالمئة وخمسـ

  ، الدم ضـغط  خافضـات :  هي شـيوعاظ  األكثر األدوية مجموعات وكانت ، األدوية من آخر أو صـنف  يحملون

 خمســـة. الهضـــمي الجهاز تضـــطراباا من لمجموعة وأدوية ، األلم ومســـكنات ، الســـكري مرض وأدوية

ئة    ية  يحِملون كانوا  الحجاج  من بالم خذ  أدو ية  من %46 و الحقن طريق عن ُتؤ ظة  األدو نت    المحفو   كا

  تام  وعي على كانوا  مقابلتهم  تمت  الذين  الحجاج  أغلب  عامة   بصــــفة . خاصــــة  تخزين لظروف بحاجة  

صة  األدوية ستخدامات وا ستعمال اال بدواعي ضاظ  والغالبية ، بهم الخا  لمدة تكفي كمية يمتلكون كانوا أي

 بالنســــبة   وحتى مثالية   غير ظروف في تخزينها  تم الحقن طريق عن ُتؤخذ  التي األدوية  بعض. بقائهم 

  العالية الحرارة درجة في تماماظ منطبق غير هذا كان الغرفة حرارة درجة في للتخزين تحتاج التي لألدوية

 

 مقطعية دراسة – الحج موسم خالل وتخزينها األدوية مع التعامل
 

 ، الثبيتي سامي ، الثقفي صالح ، حلواني لؤي ، حسن حسام ، مهدي هاشم ، المرسي سهى 

 ، عثمان كلثوم ، سيام آمنة ، باحطاب نجود ، الحربي بيان ، باشا أبرار ، العتيبي طارق

 محمد رهام ، جان ثريا

  المكرمة مكة ، المقدسة العاصمة في لطبيةا عبداهلل الملك مدينة
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ش  من شكل  وجود ، الحج فترة خالل الموجودة صيدالنية  الرعاية كالأ سمية  ال   تكون قد الحج لبعثات الر

. الدوائية السالمة وتعزيز ، المشاكل من الكثير وحلا لمنع جيادة فكرة

 المقدمة

اظ من الســــالمة الطبية وهي مؤثرة على الناس داخل وخارج حدود        جانب مهما جد   ســــالمة األدوية تعتبر   

شفيات    ضخم فيه     .المست سالمي  سنوياظ   الحج هو تجماع إ    .الماليين من الناس يأتون إلى مكة والمشاعر 

يحُدث أن يكون العديد من الحجااج من المتقدمين في الســــن والكثير منهم أيضــــاظ ُيعانون من عدد من          

ــتلزم العالج  ــكالت الطبية التي تس معظم الحجاج يحتاجون إلى األدوية خالل فترة الحج   . لذلك فانالمش

رتفاع ضــــغط الدم ومرض الســــكري ( أو لمواجهة الحاالت      اض المزمنة ) مثل   من عالج األمرا إماا كجزء 

  الطبية العاِرضة كالصداع وآالم العضالت والعظام وشكاوى الجهاز الهضمي أو لحاالت العدوى الخفيفة ،       

وتتضمن الرعاية الصحية المقدمة للحجاج من قبل وزارة الصحة السعودية توفير العديد من األدوية في      

كز و المنشـــأت الصـــحية وبالقطع فان ذلك يكلف الجهد والمال الكثير و لكن في أحيان كثيرة يحمل المرا

العديد   الحجاج معهم الى مكة و المشاعر العالجات الخاصة بهم والتي قد تتنوع تنوعا كبيرا. و قد يحتاج 

تتطلب درجة حرارة   األدوية شروط خاصة للتخزين مثل اإلنسولين وحتى بالنسبة لألدوية التي      هذه من

قد        فان  الغرفة للتخزين   ــاعر  ماهو آمن       درجة الحرارة في مكة المكرمة ومناطق المشــ تتجاوز بكثير 

قد توجد مشــاكل كثيرة في التعامل مع األدوية خالل موســم الحج والتي تشــمل لذلك ف .الدواء لســالمة

عالية ، وعدم كفاية مخزون األدوية  وال تقتصر فقط على : فقدان فاعلية الدواء بسبب وجود درجة حرارة 

ــحية أخذ     ــعب على فريق الرعاية الصـ ــم الحج وغموض طبيعة الدواء الذي يجعل من الصـ لتغطية موسـ

هذا يضــــع الحجاج في خطر في حالة      . التاريخ الدوائي للحاج الذي يتعراض ألي حالة من حاالت الطوار        

حجاج اإلناث قد يتعرضــــن لمخاطر كبيرة من      ال . كذلك فان   إســــتهالك األدوية الخطيرة بطريقة خاطئة    

بعض الحجاج فقدان   وقد يواجه الئق للمنتجات الهرمونية المستخدمة لتأجيل الحيض ،الاإلستهالك غير 

ستهالك مخزون أدويتهم   سب   وأو إ شلون في العثور على حل بديل منا صة اذا لم تكن ماهية    ربما يف خا

بعض األدوية التي يحملها الحجاج      فان  من ناحيٍة أخرى   . وفة و واضــــحة للطاقم الطبي    رعالجاتهم مع 

هوامم ســالمة ضــيقة ، أو قد يكون    كون ذاتلعالج مرٍض عارض قد تكون خطيرة اإلســتهالك أو قد ت

إستهالك العقاقير المضادة لإللتهاب غير     فان لها تفاعالت خطيرة مع األدوية األخرى ، على سبيل المثال 

مضاد الميكروبات قد يسبب الهذيان وكذلك إستهالك الماكروليدات "مضاد       الستيرويدية مع الكوينولون 
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سبب إطالة فترة الكيو ت على تخطيط القلب      ضطراب نْظم القلب قد ت شكل    حيوي" مع مضادات إ مما ي

 .خطر على حياة الحاج

شكال الرعاية الصيدالنية الرسمية لبعثات الحج قد يكون فكرة ج       شكل من أ الكثير  يدة لمنع وحل وجود 

دوية الخاصــة  ويخزنون األمع الحجاج  على حد علمنا ال توجد دراســات لتقييم كيف يتعامل من المشــاكل

يد األفكار  وهناك حاجة إلى دراســة مقطعية لتقييم حجم المشــكلة وفتح الباب لتول بهم خالل فترة الحج

قتراح ما إذا كان بدء خدمة  الدراسة يمكن أن تساعد على تقييم الوضع الحالي وإ والوصول لحلول ممكنة

 إدارة األدوية في بعثات الحج سيكون إضافة قيامة.

 األهداف

ويخزنون األدوية مع تهدف هذه الدراسة إلى تقييم كيف يتعامل الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات 

 الخاصة بهم أثناء فترة الحج.

 الهدف األساسي

 . في الحمالت لألدوية خالل موسم الحجاسبة ظروف التخزين المنتتوفر لتقييم إلى أي مدى 

 األهداف الثانوية

 . تقييم معرفة الحجاج حول تخزين األدوية.1

 يجلبها الحجاج. . وصف األدوية التي عادةظ ما2

 . تقييم مرافق تخزين األدوية في مساكن الحجاج.3

 للحج. . تقييم مدى إعداد الحجاج ألنفسهم بجلب متطلباتهم من األدوية الكافية4

 . لحساب كمية األعشاب التي جلبها الحجاج.5

 . دراسة معرفة وممارسة الحجاج اإلناث ِممان هنا في فترة اإلنجاب لتأجيل الحيض.6
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 أهداف أخرى

ــيدالنية خالل فترة الحج وكيف أن هذا قد    ــة كيفية تطوير والنهوض بإدارة الدواء والخدمات الصـ لدراسـ

حاج وبالتالي قد يقلل من العبء على مرافق الخدمات الصحية المتوفرة يؤثر بشكل إيجابي على صحة ال 

 في الحج.

 المنهجية العلمية: 

 تصميم الدراسة

 هـ . 1436دراسة مقطعية إستباقية ُأجريت خالل موسم الحج لعام 

 مجتمع الدراسة

 هم الحجاج من المناطق التالية :

 ، وأمريكا ، وأستراليا ، وتركيا .جميع الدول من مناطق : جنوب شرق آسيا ، وأوروبا 

وقد تم إختيار هذه المناطق بإعتبارها مجاالظ لهذه الدراســة األوالية صــغيرة النطاق والتي قد تحتاج الحقاظ  

  إمكانية  تعميمها على العديد من بعثات الحج ، وقد اســــتند إختيار هذه البعثات على          ا ولتوســــيع نطاقه  

 وجود عدد كبير من الحجاج من هذه المناطق. وصول الباحثين إليها ، وأيضاظ على

 معايير اإلشتمال في الدراسة :• 

 .شكال الدواء يعتبر مؤهالظأي شكل من ألدية أي حاج تمت مقابلته أثناء إجراء الدراسة المسحية يكون 

 معايير اإلستبعاد من الدراسة

 رفض الحاج للمشاركة .

 جراءات الدراسةإ

 لقيام بإجراء المسح والدراسة.ا عن  حارس كل مخيمتم إبالو   -1

سة لشخص يستطيع التواصل مع الحجاج على حسب لغتهم في كل مخيم وإذا امكن            -2 شرح الدرا تم 

 .هتم شرحها  لكل حاج على حد
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إذا كان الجواب  ، و كل حاج تم اجراء المســح عليه تم ســؤاله ابتداءٌا إن كان يمتلك أدوية بحوزته أم ال -3

 ويتم تسجيل التالي: األدوية إحضارنعم يتم طلب ب

 اإلسم العلمي. •

 اإلسم التجاري. •

 شكل وطريقة التناول. •

 الكمية المتوفرة. •

 تاريخ االنتهاء. •

 دواعي اإلستعمال. •

 أحيانا إذا أمكن يتم أخذ صورة للدواء.-4

 يتم إعطاء كل حاج رمز تسلسلي وتحفظ األدوية وصورة الدواء لكل حاج حسب رمزه التسلسلي.-5

 تسجل المعلومات الجغرافية لكل حاج بدون أي معلومات شخصية أو تعيينية.-6

 ينظر للخدمات الصيدالنية وتوافر وسائل لحفظ األدوية في كل مخيم. -7

 الدراسة الزمني الجدول/  الدراسة مدة

 هـ.1436 فترة الحج لعام نهاية إلى بداية من واحد شهر لمدة الدراسة بيانات جمعاستمر 

 نتائجالدير تق

 النقطة األولية:

 وا األدوية التي تحتاج إلى ظروف تخزين خاصة، وتحسب على النحو التالي:لكنسبة الحجاج الذين امت

 X 100وا األدوية التي تحتاج إلى ظروف التخزين الخاصة / إجمالي عدد الحجاج( تلك)عدد الحجاج الذين ام

 النقاط الثانوية:

 .مخزنة بشكل غير صحيح نسبة الحجاج الذين لديهم أدوية
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 .األنسولين:نسبة الحجاج الذين لديهم ادوية تحتاج إلى إهتمام وتخزين خاص مثل

 .نسبة األدوية التي ال يمكن تحديدها من قبل الصيادلة

 "معهد ممارسات السالمة الدوائية" ISMPوفقا لـ الخطرة نسبة األدوية 

 :وإدارتها البيانات جميعت

ــتبيانات على البيانات جمع تم ــمية للحجاج  معلومة أي ولم توجد ورقيه إس ــيتم. إس   المريض تحديد وس

 كود تسلسلي فقط . طريق عن

 حديد حجم العينةت

من األدوية  ٪ 50 حفظ  ولذا فإننا نفترض أن ، بل الحجاجِقال تتوفر دراسات سابقة عن تخزين الدواء من 

٪، فإننا  20و ٪ 95نســبة مع مســتوى الدقة األدوية وذلك لتبين هذه المن قد تخزن بشــكل غير صــحيح 

ــتهدف عينات أكبر قدر   من الحجاج 100ال يقل عن  عددفي حاجة إلى  ــوف تسـ   اإلمكانفي كل بعثة. سـ

 ء.اإلحصاوتحليل الوهذا سوف يساعد في 

 الجزء األخالقي و الخصوصية

جنة أخالقيات(  مجلس المراجعة المؤســـســـي )ل   على اجراء البحث من قبلتم الحصـــول على الموافقة 

حيث كانت الموافقة على المشاركة شفهية و   تم شرح الدراسة لكل حاج   مدينة الملك عبد اهلل الطبية، و

ــاركة تطوعية   تم ال ــوح أن المشـ ــرح بوضـ ــماء   والباحث. هذا ولم يقم شـ ــجيل أو احتفاظ بأسـ ن بأي تسـ

 بعد انتهاء الدراسة.  يتم تتبعهم  لمومعلومات الحجاج و

 تتحليل البيانا

 في جميع التحليالت اإلحصائية : 21.0النسخة  SPSSبرنامج  تم استخداممثال : 

أو العدد األوسط والمجال وفقا  المعياري االنحراف - /تقديمها كمتوسط + تمالبيانات الرقمية :  •

 لنوع التوزيع لكل متغير.

 ويتم استخدام النسب المئوية فيها. الفئوية المتغيرات  •
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   squareعملها باختبار و  وتمبين المجموعات ، مثال : بالجنســـية  الفئوية ت لمتغيرال المقارنة •

Chi. تم عملها باختبار الرقمية  لمتغيراتل المقارنةMann Whitney  أو“t” test     حســب شــكل

 توزيع البيانات.

 .0.5عند  كانتمن جانبين ، و قيم ألفا  كانت جميع المقارنات •

 المقارناتالنتائج و

 صائص الحجاج المشاركين": خ1" جدول رقم

 النسبة العدد الخاصية

 %100 328 المجموع الكلي

   النوع

 47.0 154 رجال

 52.9 173 نساء
 

   الجنسية

 0.6 2 غير معروف

 1.5 5 جزائري

 7.3 24 أمريكي

 15.5 51 أسترالي

 7.3 24 مصري

 4.3 14 فلبيني

 21.6 71 فرنسي

 0.3 1 هندي

 13.7 45 إندونيسي

 0.6 2 عراق

 0.9 3 ماليزي

 17.1 56 النيجر

 1.2 4 عماني

 2.4 8 باكستاني

 0.3 1 سعودي

 1.8 6 سوداني

 2.7 9 سويدي

 0.6 2 تونسي
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   اتقان القراءة

 19.8 65 ال

 79.9 262 نعم

 

   حيازة أدوية من أي نوع

 45.7 150 ال

 54.3 178 نعم

 

حاج   328اج الذين وافقوا على المشاركة فى الدراسة. تمت مقابلة   خصائص الحج  1يوضح الجدول رقم  

و كان أكثرهم من البعثات التالية : األمريكية ، األســــترالية ، الفرنســــية ، اإلندونيســــية ، والنيجيرية              

 دولة ُأخرى. 12باإلضافة إلى 

من األدوية. يوضــح   أربع وخمســون بالمئة من الحجاج الذين تمت مقابلتهم كانوا يحملون صــنفا أو آخر  

شيوعاظ هي :    2جدول " صائص األدوية التي كانت في حيازة الحجاج ، وكانت مجموعات األدوية األكثر  " خ

خافضات ضغط الدم ، وأدوية مرض السكري ، ومسكنات األلم ، وأدوية لمجموعة من إضطرابات الجهاز        

 الهضمي.

لي االدوية المأخوذة عن جماإ ن طريق الحقن. كانخمسة بالمئة من الحجاج كانوا يحِملون أدوية ُتؤخذ ع  

من األدوية المحفوظة بحاجة   %46دواء(. كما كانت  13دواء ، مثل االنسولين معظمها ) 17ن طريق الحق

 لظروف تخزين خاصة.

 ": خصائص األدوية التي كانت في حيازة الحجاج2جدول رقم "

 النسبة العدد الخاصية

 100 384 العدد الكلي لألدوية

 29 111 غير معروفة دواعي االستخدام

 1.0 4 مضاد حيوي

 1.8 7 حساسية

 14.6 56 مسكن

 1.3 5 فقر دم
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 2.1 8 مضاد تجلط

 3.6 14 ارتفاع الكوليسترول

 0.5 2 الغدة لدرقيه

 2.6 10 الربو

 0.5 2 سرطان الثدي

 3.9 15 البرد

 0.8 3 الكحه

 3.1 12 أمراض القلب

 9.9 38 السكر

 8. 3 العين

 9.9 38 الجهاز الهضمي

 10.7 41 الضغط

 0.3 1 قصور الغده الدرقيه

 0.8 3 هشاشة العظام

 0.5 2 التهاب المفاصل الروماتيدي

 1.8 7 المكمالت

T4 2 0.5 

   الشكل الدوائي

 77.4 288 حبوب

 7.0 26 كبسوالت

 4.6 17 حقن

 2.2 8 انستنشاق

 2.2 8 أكياس فوار

 3.2 12 ستحالبأقراص اال

 3.5 13 ُأخرى

   طريقة التخزين

 27.6 105 حرارة الغرفة

 67.9 258 حقيبة

 0.5 2 حافظه
 

بصــفة عامة أغلب الحجاج الذين تمت مقابلتهم كانوا على وعي تام بدواعي اإلســتعمال وإســتخدامات     

دام. معظم األدوية أيضــاظ  من األدوية لم تكن معلومة االســتخ %29األدوية الخاصــة بهم ، و لكن حوالي 

من   %20( كانت موجودة بكمية تكفي لمدة بقاء الحجاج فترة الحج و لكن ذلك لم يكن الحال مع           80%)
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األدوية. بعض األدوية التي ُتؤخذ عن طريق الحقن تم تخزينها في ظروف غير مثالية وحتى بالنســــبة           

ان هذا غير منطبق تماماظ في درجة الحرارة      لألدوية التي كانت تحتاج للتخزين في درجة حرارة الغرفة ك       

 العالية الموجودة خالل فترة الحج.

 المقترحات والتوصيات النهائية

شكال الرعاية الصيدالنية الرسمية لبعثات الحج قد تكون فكرة جيادة لمنع وحلا الكثير         شكل من أ وجود 

الحاج من بلده حيث يقترح أن      من المشــــاكل، وتعزيز الســــالمة الدوائية. يجب أن يبدأ ذلك قبل قدوم          

ــي للحاج كامال مع معرفة ما يحتاجه من     ــيرة الحج معرفة التاريخ المرضـ ــمن متطلبات اعطاء تأشـ تتضـ

الدواء. ويجب توعية الحجاج على الطرق الصــــحيحة لحفظ األدوية وعلى خطورة االســــتخدام الخاطئ و         

ســـبة لألدوية الحيوية والتي  خاصـــة بالن درجات الحرارة العاليةكذلك يجب توفير ســـبل حفظ للدواء في 

ــناف من األدوية غير متوفرة    تتأثر بالحرارة مثل األنســـولين. و يحب تحديد الحجاج الذين يعالجون بأصـ

بشــكل معتاد في المملكة بحيث يكون الحاج على اســتعداد لرحلة الحج بكمية كافية مع مراعاة مطابقة   

شكل    طريقة الحفظ للمقايس. وفوق ذلك فمن المق صيدلة اكلينيكية تعمل ب ترح أن تكون هناك خدمة 

ثابت مع الحمالت ويمكن أن تكون خدمة مرافقة للحمالت الكبيرة أو أن تكون هناك زيارات من صـــيدلي  

 اكلينيكي للحمالت األصغر.

 الخاتمة

ت  االة على عدد محدود من الحمالت كما أنها لم تخض في تفاصـيل الح هذه الدراسـة هي دراسـة مبدئي  

من المزمع اتباعها بدراسات أكثر استفاضة تركز على أمراض بعينها في عدد كبير     االكلينيكية للحجاج و

و لكن رغم ذلك فانها توضح الحاجة للتركيز على واالهتمام بالخدمة الدوائية والصيدالنية   من الحمالت.

 وعلى الموارد الصحية.للحجاج داخل حمالتهم ومخيماتهم لما لذلك من أثر كبير على صحة الحجاج 
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 الملخص

صــول إلى التطبيق المعاصــر الفقهي المترتب على المريض الذي يحتاج إلى لفافة   يهدف هذا البحث للو

رباط طبي مما يســــتخدمه الناس اليوم. وألجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بتعريف األربطة الطبية،                

اء،  وبيان أشكالها في واقعنا المعاصر، ثم قام بالتخريج الفقهي لها، مع التأصيل لها علمياظ من كتب الفقه

بعد ترتيبها حسب موضعها من أجزاء البدن: الرأس والوجه واليدين والرجلين وثم بقية البدن. وقد حقق   

ها                   ية، التي تحتاج إلي طة الطب عاصــــر ألحكام األرب مة تتمثل في التطبيق الفقهي الم تائج مه حث ن الب

سعة من الناس اليوم. وهو غير متوفر في بحث علمي. وفي بيان تطور م    فهوم الرباط الطبي  شريحة وا

من حيث نوعية الصــناعة والشــكل عن الســابق. وفي بيان الحاجة الماســة إلى الكثير من أشــكال هذه      

األربطة الطبية وأنواعها لدى شـــريحة كبيرة من الناس في مواســـم الحج والعمرة، وقام الباحث بتحديد  

ظورات اإلحرام أم ليســــت من  قول المذاهب المعتبرة في هذه األربطة الطبية من حيث كونها من مح         

محظوراته. وأخيراظ: أوصـــى الباحث بتتبع كل األشـــكال الطبية المعاصـــرة ذات العالقة بمســـائل الحج      

 والعمرة وتقريبها للقار  ورصد المستجدات المتعلقة بها. 

 أهمية الموضوع:

 وال تخفى أهميتها.مسائل الحج والعمرة، تعلقه ب

 يمنع المحرم منها.، التي محظورات اإلحرامتعلقه ب

 أهمية ما يترتب عليه؛ من إلزام المحرم بفدية أو عدم إلزامه.

 

 
 تطبيقية تأصيلية دراسة - للمحرم الطبية األربطة أحكام

 

 مرحبا غازي إسماعيل 

    القرى أم جامعة اإلسالمية، والدراسات الشريعة كلية الشريعة، قسم 
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 مشكلة البحث:

 اختالف أشكال األربطة الطبية في واقعنا عما هو موجود في كالم الفقهاء وتمثيالتهم.  

 غياب التخريج الفقهي لهذه األربطة وفق حياتنا المعاصرة.

 ية.عدم وجود تأصيل فقهي لألربطة الطب

تفرق األحكام الفقهية لهذه األربطة الطبية في كتب الفقهاء بحيث يصــــعب الوصــــول إليها ومعرفة                

 مظانها.

 تداخل صور وحاالت األربطة مع غيرها في كالم الفقهاء، مما يستدعي تحريراظ دقيقاظ لها.

 الوضع الراهن للموضوع:

 إن الموضوع في وضعه الحالي شائك جداظ، لما يلي:

موضــوع الموجودة في الكتب الفقهية تعالج ما كان موجوداظ في عصــر الفقهاء الســابقين، وقد ال   أمثلة ال

 تنطبق بالضرورة على واقعنا.

 األمثلة المذكورة ال تغطي واقع الموضوع المعاصر الذي انتشرت فيه هذه األربطة بشكل أوسع وأكبر.

حرم من المالبس، مما قد يوقع في الخطأ      عدم إفراد حكمه في الكالم على ما يجوز وما يمنع منه الم       

 في معرفة حكمها الشرعي.

 تفرق جزئياته في ثنايا كالم الفقهاء، مما يجعل البحث عنها وتتبعها أمراظ مرهقاظ.

ــة الموجودة في كتب الفقه  ــبق-كما أن الدراسـ ــة على مذهب واحد   -مع ما سـ فهي غالباظ ما تكون دراسـ

 ها في كتب الفقه المقارن.فقط، ومسائل هذا البحث قلا وجود

 الدراسات السابقة: 

ــكال     لم أجد من أفرد الكالم على هذا الموضــوع في بحث علمي، وإنما توجد فتاوى للمعاصــرين عن أش

 من األربطة الطبية.
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 األسئلة التي سيجيب عنها البحث:

 يحاول البحث اإلجابة على سؤال رئيس هو:

على المريض الذي يحتاج إلى لفافة طبية أو رباط طبي مما         ما هو التطبيق المعاصــــر شــــرعاظ المترتب     

 يستخدمه الناس اليوم؟ 

 وألجل الوصول إليه يحتاج اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما هي األربطة الطبية؟   -1

 ما هي أشكال األربطة الطبية في واقعنا المعاصر؟  -2

 ما هو التخريج الفقهي لهذه األربطة؟ -3

 تؤصل علمياظ أحكام األربطة الطبية على مذاهب الفقهاء؟كيف  -4

 فائدة هذه األجوبة:

صر، في اعتبار ما هو من          شرعي المعا ضيح الحكم ال سئلة: يتوقع أن يعمل على تو الجواب على هذه األ

محظورات اإلحرام تترتب عليه الفدية على الحاج، مما هو ليس من محظورات اإلحرام وال تترتب عليه            

 ليطمئن الحاج على خلو حجه من أي تقصير أو نقص.فدية، 

 الجهات التي سوف يخدمها هذا البحث:

 يتوقع أن يخدم هذا البحث الفئات اآلتية:

 المفتين.  

 طالب العلم.

 منسوبي الشؤون الدينية في وزارة الصحة.

 المتطوعين في أعمال الحج من أئمة ودعاة.

 خطباء المساجد والوعاظ والمحتسبين.

 اضرين في الجامعات.المح
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 خطة البحث:  

 بالتدرج وفق العناصر اآلتية:البحث وسوف أعرض مسائل 

 .ومجاالت استخدامها تمهيد: بيان المراد باألربطة الطبية وأنواعها

 المبحث األول: حكم األربطة في الرأس.

 المبحث الثاني: حكم األربطة على الوجه.

 المبحث الثالث: حكم األربطة في اليدين.

 المبحث الرابع: حكم األربطة في الرجلين.

 المبحث الخامس: حكم األربطة في بقية البدن.

 المبحث السادس: الراجح في حكم المريض يحتاج إلى رباط طبي.

 ثم الخاتمة: وفيها بيان إضافة البحث العلمي وتوصياته.

 منهج البحث:  

جمع المعلومات المتعلقة بمســائل البحث،  ســوف يتابع البحث في مجمله المنهج االســتقرائي القائم على 

ــراظ على الترتيب    ــوير واقع األربطة الطبية، فيكون منهجيا بعد جمع المعلومات مقتصـ أما ما يتعلق بتصـ

والتنظيم لها في قالبها الموجود. وأما ما يتعلق بالمادة الفقهية، فســــوف أقوم بتحرير محل النزاع في             

ــألة منها، ثم أقوم بذكر أقوال      ــألة الخالفية التي يؤخذ منها حكم األربطة          كل مســ الفقهاء في المســ

الطبية، دون عرض ألدلة ومناقشـــات األقوال، ألنه ليس غرض البحث، وبعد ذلك أقوم بعرض التطبيق   

 الواقعي لكل مسألة، لتتجلى الصورة بشكل واضح للقار .
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 امها، ومجاالت استخدتمهيد: بيان المراد باألربطة الطبية وأنواعها

 :ثالثة مطالبوفيه 

 :المطلب األول: تعريف األربطة الطبية

 (. 1األربطة، جمع رباط، مأخوذ من الربط، الذي هو الشدا)

ْضماد( أو        ــ)ال ـــــ ـــــ ـــــ صوره بـــ والمعنين بالبحث هنا ما كان لدواٍع عالجية، وهو ما ُيعرف في الكثير من 

 (. 2ْمداظ، أي شداه بالضماد أو بالْضماَدِة، وهى الِعصابُة))الْضمادة(، المأخوذ من ضَمَد الُجرَح َيْضِمُدُه َض

ــتعمل للف جزء من     ــاش أو غيره، يسـ ــريط من الشـ ــمادة والرباط بتعريف واحد: "شـ لذا فقد ُعرفات الضـ

 (. 3الجسم أو ربطه")

ي  ، وهو الدواء الذ  األربطة ُيطلق على معنى بعيد عن   هأن نجد  إال أنه عند التدقيق في معنى الضــــمادة     

 (.4يوضع على الُجرح، سواء أكان ثمة شدا أم لم يكن)

كلا ما ُيشدا من ِخَرق ونحوها  يرى الباحث أن التعبير بــــــــــــ)األربطة( أدل على مقصود البحث وهو:       الذ

 (.6(، مما ليس بمخيط)5على الرجل أو اليد أو أي عضو من أعضاء البدن لدواٍع عالجية)

 الطبية:  المطلب الثاني: أنواع األربطة 

 تركيبها:باعتبار باعتبار هدف استعمالها أو  هايمكن تقسيم

 أوال: باعتبار هدف استعمالها، وهي بذلك نوعان:

 (. 7رباط لتغطية ما تحته من جروح أو ضمادات")"رباط واقي:  -1

                                                           
 (.667( انظر: القاموس المحيط )ص1)

 (.295، والقاموس المحيط )ص 2/501( انظر: الصحاح 2)

 .1/73( معجم المصطلحات الطبية 3)

 .3/99النهاية في غريب الحديث انظر: ( 4)

عواد الجبائر، فهذه وتلك لها مجال ( هذا القيد )لدواٍع عالجية( لتخرج األربطة غير الطبية التي تسـتخدم للزينة، أو التي تسـتخدم لربط أ  5)

 آخر للبحث.

( هذا القيد األخير )مما ليس بمخيط( لتخرج األحذية أو القفازات أو القمص ونحوها مما ُيخاط على قدر عضو من األعضاء، أو على البدن    6)

 كله.

 .1/73( معجم المصطلحات الطبية 7)
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 (.1تي ذكره)أرباط عالجي: وهو ما يقصد بربطه أو لفه عالج ما، مما سي -2

 ، وهي بذلك أنواع منها:الرباط بثانياظ: باعتبار تركي

 (.  2رباط ضاغط: "رباط يستعمل للضغط على ما تحته") -1

 (. 3بمحلول النشا، بحيث يصلب بعد وضعه") أن شبعرباط ُمنشاى: "رباط سبق  -2

 (.4رباط عادي: وهو مما لم يكن ضاغطاظ أو ُمنشاى) -3

 المطلب الثالث: مجاالت استخدام األربطة الطبية:

ــتخدم هذه األربطة في مجاالت عدة، منها تظهر أهميتها ومدى تنوع الحاجة إليها، ويمكن من خالل   تسـ

 الت التي ُتستخدم ألجلها، ومن ذلك:اما سيأتي من صور ألشكال وأنواع هذه األربطة معرفة بعض الح

 حاالت الحروق. -3حاالت االلتواء.      -2حاالت الجروح.       -1

 ر أو العضالت.حاالت تمزق األوتا -4

 وهذه بعض الصور لها:

 

                                                           
 وع الثاني، إال أنه مفهوم من سائر األنواع المذكورة.من نصا على النوال ( لم أجد من قسم هذا التقسيم، 1)

 .1/73( معجم المصطلحات الطبية 2)

 .1/73( معجم المصطلحات الطبية 3)

جد من قسم هذا التقسيم، كما لم أجد من نصا على النوع الثالث، إال أنه مفهوم من سائر األنواع المذكورة.أ( لم 4)

http://www.aliturk-medical.com/catalog/view/theme/turk/image/logo-hospital-at-your-home.png
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 لها:ا يأتي بعض النماذج موفيفُوِجدت مع األشكال السابقة أشكال حديثة ثم تطور شكل هذه األربطة 

 المبحث األول: حكم األربطة في الرأس:

 .(1)رأسها تخمارلمرأة المحرمة اأجمع الفقهاء أن 

  (3(.)2)وأجمعوا على أن الرجل المحرم ممنوع من تخمير رأسه

، ولكن (4)واتفق الفقهاء في المذاهب األربعة أن المريض الذي يحتاج إلى ارتكاب محظور عليه الفدية             

 و اآلتي:اختلفوا في تفصيالت تتعلق بمقدار الجزء المغطى ومدته، على النح

 :ليكون مرتكباظ لمحظور في اإلحرام، ففيه األقوال المغطى الجزء مقدارفي أما  -

 .(5)وهو مذهب الحنفية القول األول: ستر الربع فأكثر.

                                                           
 (.64( ينظر: اإلجماع البن المنذر )ص1)

 (.64( ينظر: اإلجماع البن المنذر )ص2)

ــتكى وال بعقدها" ( 3) . ويظهر أن مذهب  2/109مختصــر اختالف العلماء  .وخالف بعض العلماء كاألوزاعي، فقال: "ال بأس بالعصــابة إذا اش

ــيئا من األر 5/63ابن حزم في المحلى ) ــاء  بطوما بعدها( الجواز مطلقاظ؛ حيث لم يذكر من محظورات اإلحرام شـ ــو من أعضـ ة على أي عضـ

 لذا يستصحب هذا الخالف في بقية المباحث، وال داعي لتكراره. واهلل أعلم.البدن. 

 ( وهو ما سيتضح من خالل عرض المسألتين اآلتيتين.4)

  .3/9البحر الرائق ( ينظر: 5)
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 .(2)والحنابلة (1)القول الثاني: أي جزء يغطى. وهو مذهب المالكية

 .(3)فعيةوهو مذهب الشا القول الثالث: ستر البعض بما يعدا ستراظ عرفاظ.

 .(4)وخالف المذاهب األربعة: بعُض العلماء كاألوزاعي، فقال: "ال بأس بالعصابة إذا اشتكى وال بعقدها"

الجواز مطلقاظ؛ حيث لم يذكر من محظورات اإلحرام شــــيئا من      (5)ويظهر أن مذهب ابن حزم في المحلى  

 .  (6)األربطة على أي عضو من أعضاء البدن

يقرر الطبيب لفا رأســه أو جزء   ثر الحوادث المتنوعة التي قد يتعرض لها المحرم،: ما أكالتطبيق المعاصـر 

فإن كان هذا المحرم ممن يتبع المذهب المالكي أو الحنبلي فإن أي مقدار            منه بلفافة أو رباط طبي،      

 على رأسه، يوجب الفدية عليه. هامن

ــافعي فإن على المريض أن ينظر      - في مقدار اللفافة أو الرباط الذي         أما على المذهب الحنفي أو الشــ

ساتراظ في      ي سه، ويطبق المذهب عنده: إن كان الربع فأكثر عند الحنفية، أو ما ُعدا  حتاج أن يضعه على رأ

  .العرف عند الشافعية

 :، التي بها ُيعدا المحرم مرتكباظ لمحظور، ففيها األقوالمدة التغطيةفي وأما 

 .(7)وهو مذهب الحنفية ليلة. القول األول: التغطية لمدة يوم أو

 .(8)وهو مذهب المالكية يوم أو قريب منها.كاللمدة الطويلة القول الثاني: التغطية 

 . (10)والحنابلة( 9)وهو مذهب الشافعية القول الثالث: ال تشترط مدة لذلك، بل بمجرد المخالفة.

                                                           
 .3/307الذخيرة ( ينظر: 1)

 .3/461اإلنصاف ( ينظر: 2)

 .4/243نهاية المطلب ( ينظر: 3)

 2/109مختصر اختالف العلماء  (4)

 وما بعدها. 5/63المحلى   (5)

خالف األوزاعي وابن حزم ال يختص بالرأس، بل في بقية أعضاء الجسم أيضاظ،  لذا يستصحب هذا الخالف في بقية المباحث، وال داعي         (6)

 لتكراره. واهلل أعلم.

  .2/488رد المحتار ( ينظر: 7)

 .2/67حاشية الدسوقي ( ينظر: 8)

 .4/102الحاوي ( ينظر: 9)

 .2/424كشاف القناع ( ينظر: 10)
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صر  ى رأس المريض، فإن كان شـافعياظ   : بمجرد وضـع الممرض أو الطبيب لفافة أو رباطاظ عل التطبيق المعا

 . ُعدا مرتكباظ لمحظورأو حنبلياظ 

ن          فإ ياظ:  مالك ياظ أو  كان حنف عدا محظوراظ  وإن  مدة         ه ال ُي ية حتى تســــتمر تغطية الرأس إلى ال فد يوجب ال

 المذكورة عندهم.

 وأما على قول األوزاعي وابن حزم، فليس هو من محظورات اإلحرام.

 طة على الوجه:المبحث الثاني: حكم األرب

 .(1)اتفق الفقهاء على منع الرجل المحرم من لبس المخيط مما يصنع على قدر البدن أو بعضه

من محظورات اإلحرام، أو ليس من محظوراته،    هو في تغطية الوجه بالنســــبة للرجل، هل        واواختلف -

 على قولين:

 . (3)ةوالمالكي (2)القول األول: من محظورات اإلحرام. وهو مذهب الحنفية

 .(5)والحنابلة (4)وهو مذهب الشافعية محظورات.الالقول الثاني: ليس من 

صر  : إن المحرم الذي قد يتعرض لحادث يستلزم لفافة طبية أو رابطاظ طبياظ على وجهه، فإن   التطبيق المعا

 وكذلك على قول األوزاعي وابن حزم. كان على المذهب الشافعي أو الحنبلي، فال شيء عليه.

ن كان على أحد المذهبين الحنفي أو المالكي، فإن ذلك يعدا من محظورات اإلحرام، بحســب ما ســبق أما إ

 من مقدار الجزء المغطى ومدته. واهلل أعلم.

ــنع على قدر الوجه، كما   - ــبة للمرأة المحرمة، فإن الفقهاء اتفقوا على منعها من لبس ما يصـ وأما بالنسـ

 . (6)يمس وجهها  اتفقوا على جواز سترها وجهها بما ال

                                                           
 .3/463، واإلنصاف 3/331، ونهاية المحتاج 2/55، والشرح الكبير 2/348البحر الرائق  ( ينظر:1)

 .2/185( ينظر: بدائع الصنائع 2)

 .3/307الذخيرة ( ينظر: 3)

 .3/330نهاية المحتاج ( ينظر: 4)

 .3/464اإلنصاف ( ينظر: 5)

 .ما سيأتي من مصادر( ينظر: 6)
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من  وجهها، فإن كان لغير حاجة، فقد اتفق الفقهاء أنه          بما يمسا ية المرأة وجهها حال اإلحرام    طوأما تغ  -

 ، واختلفوا إذا كان لحاجة على قولين:(1)محظورات اإلحرام

 .(4)والشافعية (3)والمالكية (2)وهو مذهب الحنفية القول األول: ال يجوز.

 .(5)وهو مذهب الحنابلة القول الثاني: يجوز.

: إن المرأة المحرمة، ال يجوز لها أن تغطي وجهها بما يالمســــه باتفاق الفقهاء إن كان       التطبيق المعاصـــر 

عدا من محظورات اإلحرام                   فإن ذلك ُي يه لجرح أو حرق أو نحو ذلك،  جت إل حال احتا ما في  جة، أ حا لغير 

وهو مقتضــــى قول األوزاعي اظ للحنابلة الذين أجازوه.     ، خالف (6)وتجب عليها الفدية، عند المذاهب الثالثة        

 واهلل أعلم. وابن حزم، 

 المبحث الثالث: حكم األربطة في اليدين:

ــه ومنه            بدن أو بعضــ قدر ال اتفق الفقهاء على منع الرجل المحرم من لبس المخيط مما يصــــنع على 

 .(7)القفازان

 . (8)بغير اللف والعصب واتفق الفقهاء على جواز تغطية الرجل المحرم ليديه -

 :أقوالالرجل المحرم ليده، على لفا أو عصب واختلف الفقهاء في  -

 .(10)المالكيةو (9): من محظورات اإلحرام. وهو مذهب الحنفيةاألولالقول 

                                                           
 .ما سيأتي من مصادر( ينظر: 1)

  .2/488رد المحتار ( ينظر: 2)

 .4/202مواهب الجليل ( ينظر: 3)

.223-2/222األم ( ينظر: 4)

 .2/447كشاف القناع ( ينظر: 5)

 ( مع استصحاب ما سبق ذكره في المبحث األول من مقدار الجزء المغطى ومدته.6)

 2/489رد المحتار   .بق في أول المبحث الثانيكما س( 7)

 .ما سيأتي من مصادر( ينظر: 8)

 .2/488رد المحتار ( ينظر: 9)

 .2/55الشرح الكبير ( ينظر: 10)
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ــداه إال إذا عقده       ــافعية . وهو مذهب   (1)القول الثاني: ال يعدا من محظورات اإلحرام إذا لفه أو شــ  (2)الشــ

 .(3)والحنابلة

، عدا  (4)وأما بالنسبة للمرأة المحرمة، فقد اتفق الفقهاء على مشروعية لبس المخيط في سائر جسدها     -

، واتفقوا على جواز تغطية كفيها بما هو منفصــل عن (6)ازينف، واختلفوا في لبس الق(5)الوجه كما ســبق

 .(7)اليدين، كتغطية يديها بقميصها

 :، على عدة أقوالحول يدها اظرباطواختلف الفقهاء في لفها عصابة أو  -

 .(8)القول األول: ال يعدا ذلك من محظورات اإلحرام. وهو مذهب الحنفية

 .(9)القول الثاني: يعدا من محظورات اإلحرام. وهو مذهب المالكية

ية                   ــافع هب الشــ مذ قده. وهو  ــداه إال إذا ع فه أو شــ عدا من محظورات اإلحرام إذا ل لث: ال ي ثا القول ال

 .(10)ةوالحنابل

بلفافة   ابلف يده ةالطبيب ت، فقاماألذى في يده ةفيه المحرم ت: إذا حدث حادث تعرض التطبيق المعاصر 

عدا من محظورات اإلحرام عند         فإن ذلك ال ُي باط طبي،  ية أو ر عدا من محظورات اإلحرام عند    الحنف ، وُي

 والحنابلة. الشافعيةو المالكية

ارتكب محظوراظ في المذاهب األربعة، خالفاظ لقول األوزاعي وابن      وأما الرجل المحرم فإنه يكون بذلك قد        

 حزم.

 المبحث الرابع: حكم األربطة في الرجلين:

                                                           
 ومثله في الحكم أن يزره أو يخله بشوكة أو إبرة أو نحوها أو خيط. انظر المصدر اآلتي. (1)

 .162-4/161تحفة المحتاج ( ينظر: 2)

 وال يخفى أنه في مسألتنا ال بد فيه ذلك. .448، 428-427 /2كشاف القناع : ( ينظر3)

 .2/353، ومطالب أولي النهى 3/333ونهاية المحتاج   141-3/140، مواهب الجليل 2/186بدائع الصنائع ( ينظر: 4)

 .في المبحث الثاني (5)

ية إلى جواز لبس ال    6) ف ( حيث ذهب الحنف عه الج   ق مة، ومن حث. انظر في         همازين للمحر حدود الب يدخل في  فازين ال  ور. والخالف في الق

 2/448، وكشاف القناع 3/333، ونهاية المحتاج 3/140، ومواهب الجليل 2/186بدائع الصنائع ازين: فمذاهب الفقهاء في الق

 .2/447،  وكشاف القناع 3/333، ونهاية المحتاج 3/140ومواهب الجليل  ،4/128المبسوط  ( ينظر:7)

 .2/186بدائع الصنائع ( ينظر: 8)

 .2/55الشرح الكبير ( ينظر: 9)

 ما سبق في هذا المبحث بالنسبة للرجل عندهما. :في توثيق المذهبين ( ينظر10)
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اتفق الفقهاء على منع المحرم من لبس المخيط مما يصــــنع على قدر البدن أو بعضــــه، ومنه الجوربان        

 .(1)والخفان

 .(2)بالنسبة للمرأة واتفقوا على أنه ليس من محظورات اإلحرام تغطية القدمين

، واختلفوا (3)وأما بالنسبة للرجل، فقد اتفقوا أنه ليس من محظورات اإلحرام تغطيتهما بمنفصل عنهما -

 في تغطيتهما بمالصق كالعصابة واللفافة، على قولين:

 .(5)المالكيةو (4)الحنفية: يعدا من المحظورات. وهو مذهب األولالقول 

عدا من م    ثاني: ال ي مذهب        القول ال قده. وهو  ــداه إال إذا ع فه أو شــ ية  حظورات اإلحرام إذا ل ــافع  (6)الشــ

 .(7)والحنابلة

ــر : إذا حدث حادث تعرض فيه المحرم ألذى في رجله، فقام الطبيب بلفها بلفافة أو رباط  التطبيق المعاص

 حزم. على المذاهب األربعة، وليس محظوراظ على قول األوزاعي وابن اإلحرام من محظوراتفهو طبي، 

 المبحث الخامس: حكم األربطة في بقية البدن:

 .  (8)أما المرأة فال إشكال في جواز ذلك باالتفاق

ضه    هاتفق الفقهاء على منعأما الرجل المحرم فقد  صنع على قدر البدن أو بع ، (9)من لبس المخيط مما ي

ــل خالفات في تغطية بعض أجزاء البدن  ــبقوحصـ ــائر وفي غيرها اتفقوا عل، (10)كما سـ ى أن تغطية سـ

 .(11)األعضاء كبطنه أو ساقه أو ذراعه، بغير مالصق لها، ليس من محظورات اإلحرام

                                                           
 ما سبق في أول المبحث الثاني. ( ينظر1)

 .2/353النهى ،  ومطالب أولي 3/333، ونهاية المحتاج 55-2/54، والشرح الكبير 2/186بدائع الصنائع ( ينظر: 2)

 .ما سيأتي من مصادر( ينظر: 3)

 .2/488رد المحتار ( ينظر: 4)

 .2/55الشرح الكبير ( ينظر: 5)

 .162-4/161تحفة المحتاج ( ينظر: 6)

 وال يخفى أنه في مسألتنا ال بد فيه من العقد. .448، 428-427 /2كشاف القناع ( ينظر: 7)

 ما سبق في المبحث الثالث.( ينظر: 8)

 .ما سبق في أول المبحث الثانينظر: ( ي9)

 وهو ما سبق في المباحث: الثاني والثالث والرابع.( 10)

 .331-2/330، ومطالب أولي النهى 3/333ونهاية المحتاج  2/55، والشرح الكبير 127-4/126المبسوط ( ينظر: 11)
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 :أقوالبمالصق من غير المخيط على بدنه  ية الرجلواختلفوا في تغط -

 .(1)وهو مذهب الحنفية محظورات.الالقول األول: ال ُيعدا ذلك من 

 .(2)مذهب المالكية وهو محظورات.الالقول الثاني: ُيعدا ذلك من 

 .(4)والحنابلة (3)الشافعيةالقول الثالث: ال يعدا من المحظورات إذا لفه أو شداه إال إذا عقده. وهو مذهب 

ــر ــابقاظ، فإنه ال   التطبيق المعاصـ ــطر إلى رباط من األربطة الطبية المذكورة سـ ــيب بجرح أو اضـ : من أصـ

ــافعية والحنابلة فهو     المالكية   ا عند  الحنفية واألوزاعي وابن حزم، أم  إشــــكال في ذلك عند      من  والشــ

 محظورات اإلحرام.

 المبحث السادس: الراجح في حكم المريض يحتاج إلى رباط طبي:  

 الذي يترجح لدى الباحث من المسائل الخالفية السابقة يمكن إجماله في اآلتي:  

ــبة للمريض بأي نوع من األربطة ل يس بمحرم عليه، لقوله تعالى:  أوالظ: إن تغطية الرأس أو الوجه بالنسـ

َحَرٍج ِمْن الْديِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َوَما [78: الحج](5). 

 .(6)ومع ذلك فقد ذهب الفقهاء في المذاهب األربعة إلى وجوب الفدية لمن ارتكب المحظور من المرضى

ستدالل الجمهور لوجوب الفدية      صالح العثيمين ا ضيلة العالمة محمد ال على المريض وغيره إذا   وُيبيان ف

  الدليل فما القرآن، من دليله عرفنا الحلق: قائل قال ارتكب محظوراظ من محظورات اإلحرام، فيقول: "فإذا

 المحظورات؟ وباقي التقليم في

 .عليه بالقياس والباقي بالنص، الحلق بالقياس، كلها الثالثة هذه فصارت القياس،: فالجواب

                                                           
 .2/488رد المحتار ( ينظر: 1)

 .2/55الشرح الكبير ( ينظر: 2)

 .162-4/161المحتاج تحفة ( ينظر: 3)

 وال يخفى أنه في مسألتنا ال بد فيه من العقد. .448، 428-427 /2كشاف القناع ( ينظر: 4)

   .2/428، وكشاف القناع 4/102الحاوي الكبير ( ينظر: 5)

ف المذكور في المبحث    أما في تغطية الرأس فهو باتفاق المذاهب األربعة كما ســـبق في المبحث األول، وأما تغطية الوجه فعلى الخال               (6)

 الثاني. 
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 ظاهرة، غير -الترفه وهي- هنا العلة وأن خصــوصــاظ الثالثة، هذه في الفدية يمنعون للقياس، والمانعون

 .(1)قوية" ليست وأنها العلة، هذه في البحث سبق وقد

قلت: وعليه فيظهر رجحان القول بعدم وجوب الفدية على المريض في تغطية رأسه أو وجهه بشيء من    

 األربطة الطبية عند حاجته إليها، واهلل أعلم.

أما األربطة الطبية على غير الرأس والوجه، فاألمر فيها أســــهل، ويترجح لدي أنها ليســــت من              ثانياظ:   

محظورات اإلحرام، فضالظ عن وجوب الفدية فيها، وسواء كانت في اليدين أو القدمين أو أي جزء من أجزاء  

 البدن، ألن النهي الشرعي جاء عن اللبس، وليس شيء من هذه األربطة يعدا لباساظ.

 فيها؟ بألم يشعر ألنه ركبته على رباطاظ يضع أن للمعتمر يجوز هل: سئل فضيلة الشيخ العثيمين فقد

ــيلته فأجاب ــاظ وللحاج للمعتمر يجوز "نعم: بقوله فضـ ــير رجله يربط أن أيضـ ــده بسـ   كانت إن عليها يشـ

 .(2)لباساظ" يعد ال وشبهه والسير ذلك، في مصلحة له كان إذا تؤلمه لم إن بل تؤلمه،

ــان أن لو يقول فضــيلته أيضــاظ: "ولهذا و   ألن خفاظ ليســت ألنها عليه؛ يحرم فال خرقة رجليه على لف اإلنس

 . واهلل تعالى أعلم وأحكم.(3)األمرين" بين وفرق الخف لبس عن نهى بل الرجل، ستر عن ينه لم  النبي

 الخاتمة:

 ذا البحث. وثانياظ: التوصيات.أحب هنا في الختام أن أذكر أمرين: أوالظ: اإلضافة العلمية في ه

 أوالظ: اإلضافة العلمية في هذا البحث تتمثل في:

    التطبيق الفقهي المعاصــر ألحكام األربطة الطبية، التي تحتاج إليها شــريحة واســعة من الناس

 اليوم. وهو غير متوفر في بحث علمي.

 .تحديد المراد باألربطة الطبية، وهو غير متوفر في كتب الفقه 

  عن السابق. والشكلتطور مفهوم الرباط الطبي من حيث نوعية الصناعة بيان 

                                                           
   .7/171الشرح الممتع  (1)

 .22/139 العثيمين ورسائل فتاوى مجموع (2)

 .22/194 العثيمين ورسائل فتاوى مجموع (3)



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

 سة إلى الكثير من أشكال هذه األربطة الطبية وأنواعها لدى شريحة كبيرة من      الحاجة بيان ال ما

 المحرمين في مواسم الحج والعمرة.

      حرام  من محظورات اإلمن حيث كونها    هذه األربطة الطبية   تحديد قول المذاهب المعتبرة في

في   غير بارز لمن يبحث عنه من طالب العلم المتخصــصــينوهو أمر أم ليســت من محظوراته، 

   ، فكيف بغير المتخصصين؟!كتب الفقهاء القدامى

          المذاهب الفقهية      كتب  كان في هذا البحث المتواضــــع جمع ألحكام تلك األربطة من بطون

ضها وفق أجزاء البدن: الرأس والوجه والي  دين والرجلين وبقية البدن، لتكون أكثر  المختلفة، وعر

 وهو أمر غير موجود في بحث مستقل من قبل. قرباظ وسهولة لمن يحتاج أي جزئية منها.

 :، وهيالتوصياتثانيًا: 

           نشــــر األحكام المتعلقة باألربطة بين المفتين وطلبة العلم والمتطوعين في أعمال الحج من

 أئمة ودعاة.

  كل األشــكال الطبية المعاصــرة ذات العالقة بمســائل الحج والعمرة أجد الحاجة ماســة إلى تتبع

ستجدات المتعلقة بها، حتى ت    صد الم شكال التي تحدث عنها الفقهاء   لوتقريبها للقار  ور كم األ

   يتبعها من أحكام شرعية.قد وما  هافي عصرهم، الختالف صور

 نا أن الحمد هلل رب العالمين.اوآخر دعو 

 المراجع:

 هـ. اإلمارات.1420 /2، تحقيق صغير حنيف. مكتبة الفرقان. طبن المنذراإلجماع ال 

 /ه.1410األم للشافعي. دار المعرفة. ط 

 ه. بيروت.2/1400اإلنصاف للمرداوي. تحقيق محمد الفقي. دار إحياء التراث. ط 

 د.ت.  /2البحر الرائق البن نجيم. دار الكتاب اإلسالمي. ط 

  ه. بيروت2/1407الكتب العلمية. طللكاساني. دار بدائع الصنائع 

 .تحفة المحتاج البن حجر الهيتمي. دار إحياء التراث العربي. بيروت 

 .حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 

           ية. ط تب العلم بدالموجود. دار الك عادل ع ماوردي. تحقيق علي معوض و حاوي الكبير لل ه. 1/1419ال

 بيروت.
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 /ه. بيروت.1414المبسوط للسرخسي. دار المعرفة. ط 

    فهد بن ناصر بن إبراهيم . جمع وترتيب بن صالح العثيمين  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد
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 ه.1413األخيرة /
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  .ه. بيروت.2/1417طمختصر اختالف العلماء للطحاوي. تحقيق عبداهلل أحمد. دار البشائر 

 ه. بيروت.2/1415مطالب أولي النهى للرحيباني. المكتب اإلسالمي. ط 

 إعداد جماعة. مجمع اللغة العربية. مصر.معجم المصطلحات الطبية . 

 ه. بيروت.3/1412مواهب الجليل للحطاب. دار الفكر. ط 

 /ه. بيروت. 1404نهاية المحتاج للرملي. دار الفكر. ط 

 ه، الرياض.1/1428يني. تحقيق عبدالعظيم الديب. دار المنهاج. طنهاية المطلب للجو 
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 المكرمة. 
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 الملخص

ــرة التي تحتاج إلى    فيها الحج من العبادات التي تظهر لما كان ــتجدات المعاصـ العديد من النوازل والمسـ

 عظيمة للفرد والجماعة.    إلصــــدار الحكم عليها أهمية بالغة لما يترتب عليه من آثار           فإن بحث بعناية،    

اتباع منهج موحد عند الحكم بأن هذه   ليجد عدُمالمعاصــرة في جزئيات تلك المســائل  للبحوثوالمتتبع 

الشــرعية عند بحثها تطبيقا؛   ، والضــوابطالمســألة ُتعد نازلة من نوازل الحج ابتداءظ، أو المنهجية العلمية

ففي المبحث األول: ذكرت    تلك الضــــوابط، وقد اشــــتمل البحث على مبحثين:    لبيان   جاء هذا البحث   لذا  

ية بالنوازل، من خالل معرفة وصــف النوازل على مســائل الحج عند   تأصــيل وصــف مســائل الحج الفقه 

الفقهاء السابقين، وفي العصر الحديث، وضوابط وصف النوازل على المسائل التي ورد فيها نص شرعي  

وفي المبحث الثاني بيَّنت المنهجية الشــرعية لبحث نوازل  والمســائل العقدية والعقلية محتملة الوقوع.

ــر في    الحج، كمنهج عدم ــر، ومنهج تطبيق مبدأ األخذ باأليسـ توظيف اختالف العلماء لتبني القول األيسـ

وتوصــلت في   نوازل الحج، وإعمال منهج المشــقة المؤثرة في حكم النوزال، ومنهج تجنب تتبع الرخص.

قون،  نهاية البحث إلى ذكر عدد من األوصاف الشرعية للنازلة؛ بأن تكون النازلة لم يذكرها الفقهاء الساب   

ــتجدة التي تعم بها البلوى، وأال يكون فيها     ــائل المس ــورتها، أو تكون من المس أو ذكروها لكن تغيرت ص

والتوصل في نهاية البحث إلى عدد من    دليل قطعي، وأال تكون مسألة عقدية، أو عقلية محتملة الوقوع.

ــرعية لبحث نوازل الحج الفقهية؛ كمنهج ع أحد  علماء في النازلة لتبني دم توظيف اختالف الالمناهج الشـ

ومنهج إعمال مفهوم المشـــقة  بشـــروطه وضـــوابطه،التيســـير مبدأ  تطبيقالقولين دون اآلخر، ومنهج 

 .تجنب مفاسد تتبع الرخصالمؤثرة في حكم نوازل الحج، إضافة إلى منهج 

 
 الفقهية الحج نوازل لبحث الشرعية الضوابط

 

 جريدان جمعان بن نايف 

 نجران جامعة - المشارك المقارن الفقه أستاذ
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زل الحج  والتوصــية: بإعمال تلك األوصــاف الشــرعية لمســمى النازلة والضــوابط الشــرعية عند بحث نوا 

   الفقهية.

 مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن مســـتجدات الحج تمتاز بتطورها تطورا ســـريعا في ظل ما تشـــهده المشـــاعر المقدســـة من تطور  

سيما مع األعداد المتزايدة من الحجاج و  المعتمرين في كل عام، وما يحدث  ملحوظ في مختلف المجاالت، 

لهم من وقائع مستجدة، وقد تكون تلك المسائل ممزوجة في معظمها بطابع هذا العصر، وال زال الناس  

يســألون عن أحكامها، فخرجت بناء على ذلك فتاوى كثيرة، وبحوث عديدة، لم يكن لبعضــها ذلك المنهج  

لحكم عليها، فأصبح الناس في حيرة من أمرهم بما  الموحد، وال الضوابط الواضحة المعالم عند إصدار ا    

 تعرض لهم من آراء متعددة، أحيانا تكون متناقضة.

وإسهاما مني في تأصيل ضوابط شرعية لوصف حقيقة النازلة في الحج ابتداء، ثم وضع ضوابط وأسس 

: ]الضــــوابط ومعالم ومناهج علمية يلتزمها الباحث في نوازل الحج، ُأقدم هذه البحث العلمي بعنوان            

ــر ألبحاث الحج والعمرة والزيارة،     ــادس عشـ ــرعية لبحث نوازل الحج الفقهية[، للملتقى العلمي السـ الشـ

 والذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة، المنعقد في رحاب جامعة أم القرى.

 أهداف البحث

 يهدف هذا البحث لتحقيق ما يلي:

 نوازل الحج الفقهية، والشروط الواجب توفرها فيها. وصفحقيقة بيان التأصيل الشرعي ل .1

 لشرعية عند بحث نوازل الحج الفقهية المعاصرة.المنهجية والضوابط اذكر  .2

 البحثمشكلة 

صرة في الحج بأنها نوازل، مما          سائل المعا صف الم شكلة البحث في غياب المنهج الموحد في و تكمن م

ــدار الحكم بناء على ه ــرعية التي    يؤدي إلى إص ــوابط الش ذا التصــور الذي قد يكون خاطئا، وماهية الض

 تراعى فعليا عند بحثها.
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 أسباب اختيار الموضوع

 عند تتبع الفتاوى والبحوث المتعلقة بمسائل الحج يتبين ما يلي:

   تســمية بعض تلك المســائل الفقهية المتعلقة بنســك الحج بنازلة معاصــرة، وهي في حقيقتها

 بنى على هذا الوصف لها الحكم الشرعي، وإعطائها أحكام النوازل.ليست كذلك، ثم ُي

  ــدار الحكم على النازلة في الحج عند بعض ــلك في إصـ عدم توحيد الطريقة والمنهج الذي ُيسـ

ــاهل، ومنهم من    ــير حتى ربما قد يقع في التسـ ــلك جانب التيسـ الباحثين فيها: فمنهم من يسـ

 لتشدد. يسلك جانب األخذ باألحوط حتى يقع في ا

 لهذين السببين جاء اختيار عنوان هذا البحث.

 منهج البحث

ض اعتمدت  ضوابط    وفي بحث جوانب هذا المو ستقرائي التحليلي ألهم  صف ع على المنهج اال سائل   و م

   .والمناهج الشرعية التي ُتتبع عند بحثها بالنوازل، الحج

بط لم يتســع المقام لذكرها،  وهذه الضــوابط هي نتيجة اســتقراء وعصــف ذهني، وهناك بعض الضــوا 

البحوث   بعدد قليل من الكلمات والصــفحات. كما هو في ضــوابط تنســيق البحث محصــورتركتها؛ لكون 

 .البحث العلمية للملتقى العلمي المقدم له هذا

 الدراسات السابقة

إضــــافة إلى ما نقلته عن العلماء الســــابقين في تأصــــيل ضــــوابط عنوان هذا البحث، كما في كتاب               

الموافقات للشــاطبي، وكتاب جامع بيان العلم وفضــله البن عبد البر، وكتاب إعالم الموقعين البن القيم   

رحمهم اهلل جميعا، توجد بعض الكتب العلمية التي أشــــارت إلى الحديث عن النوازل حديثا عاما أو ذكر             

 نوازل مختلفة وأحكامها، منها:  

ستنباط أحكام النوازل الفقهية المعا   صيلية تطبيقية    –صرة  منهج ا سة تأ سفر  -درا ، للدكتور م

م، وقد تم فيها ذكر منهج  2012 -هـ 1433بن علي القحطاني، الناشر: دار األندلس الخضراء، 

 االستنباط للنوازل عموما، ولم يذكر ما يخص ضوابط بحث مسائل الحج الفقهية.
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هـــ، وهو 1428دار المحدث،  كتاب: كيف نفهم التيسير، تأليف: فهد بن سعد أبا حسين، الناشر: 

عبارة عن وقفات مع كتاب )افعل وال حرج( للدكتور سلمان العودة، وتم فيه الرد على الترجيحات  

ــة عند بحث نوازل    ــوابط خاصـ ــتنباط ضـ الفقهية التي ذكرت في ذلك الكتاب، وأفدت منه باسـ

 الحج.

ــ1416فقه النوازل، بكر أبو زيد، الناشر: مؤسسة الرسالة،   ، وهو عبارة عن رسائل م1996-هـ

في دراســـة بعض النوازل في مواضـــيع أبواب الفقه المختلفة، ولم يتم التطرق لموضـــوع هذا  

 البحث.

م، وقد احتوى  2006 -هــــ1426فقه النوازل، محمد حسين الجيزاني، الناشر: دار ابن الجوزي،  

النوازل عموما،  على دراســــة بعض النوازل وكافة القرارات الصــــادرة عن المجامع الفقهية في   

 ولم يتم التطرق فيه لموضوع هذا البحث.

 سيكون الحديث عن هذا الموضوع في مبحثين: خطة البحث:

 : تأصيل وصف مسائل الحج الفقهية بالنوازلالمبحث األول

 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب األول: أال تكون النازلة من المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء السابقون.

 الثاني: أن تكون النازلة من المسائل المستجدة التي تعم بها البلوى في العصر الحاضر. المطلب

 المطلب الثالث: أال تكون النازلة من مسائل الحج التي ورد في حكمها نص شرعي. 

 المطلب الرابع: أال تكون النازلة من مسائل الحج العقدية.

 عقلية محتملة الوقوع.المطلب الخامس: أال تكون النازلة من المسائل ال

 المبحث الثاني: المناهج الشرعية لبحث نوازل الحج الفقهية

 وفيه أربعة مطالب:

  القول األيسر.عدم توظيف اختالف العلماء لتبني منهج األول: المطلب 
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 منهج تطبيق مبدأ األخذ باأليسر في نوازل الحج.الثاني: المطلب 

 ة المؤثرة في الحكم.منهج إعمال مفهوم المشقالثالث: المطلب 

 في مسائل الحج. الرخص منهج تجنب تتبعالرابع: المطلب 

وفي ختام هذه المقدمة أسأل اهلل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعفو عنا الزلل والتقصير،      

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 الفقهية بالنوازل  : تأصيل وصف مسائل الحجالمبحث األول

 
من األهمية بمكان عند توصــيف مســألة من المســائل المتعلقة بالحج بأنها نازلة أن نضــع لها تقســيما   

ــائل التي يذكرها الفقهاء قديما وحديثا والتي يطلقون   ــيليا ألنواع نوازل الحج، والمتتبع لتلك المسـ تأصـ

ذه األنواع هي في حد ذاتها ضــــوابط يمكن   عليها )نوازل( يمكن أن يســــتقر  أنواعها، وبالتالي فإن ه       

االعتماد عليها في وصف مسائل الحج بالنوازل، وسأتحدث عن تأصيل وصف مسائل الحج بالنوازل من          

 خالل المطالب اآلتية:

 المطلب األول: أال تكون النازلة من المسائل الفقهية التي ذكرها الفقهاء السابقون

لفظ )النازلة( أنها تلك الحادثة التي لم تكن موجودة فيما ســــبق،         لعل المتبادر إلى الذهن حين إطالق    

ــرين اليوم أنها نوازل ال    ــائل الحج والتي يعدها بعض العلماء والباحثين المعاصـ وبالتالي فإن بعض مسـ

قهاء قد ذكروا هذه     تعد كذلك، بهذا المفهوم، فرمي الجمار قبل الزوال مثال ال يعد من النوازل؛ لكون الف       

 هم، وذكروا خالف العلماء وأدلتهم عليها.في كتب المسألة

لكن الحق أن يقال: إن النازلة هي الواقعة أو الحادثة الجديدة التي لم تعرف في السابق بالصورة والهيئة  

التي وقعت فيها في عصــرنا الحاضــر. وبناء عليه: فإن رمي الجمار قبل الزوال بســبب كثرة الزحام مثال    

ابية للحجاج في زمن معين هي نازلة في ذلك الزمان، فإذا انتفى هذا الوصـــف وعدم وجود قدرة اســـتيع

لم تعد هذه نازلة. وهناك مسائل تتعلق بمناسك الحج ليست من النوازل في      -كما حصل –ببناء طوابق 
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شــيء، لكنها تحتاج إلى إعادة نظر، وبحث، واجتهاد، وفق ما اســتجد في الزمان من متغيرات؛ لذلك يقرر  

 على ضربين: -ومنها أحكام نوازل الحج -أن األحكام الشرعية  (1)ءالعلما

الوقوف بعرفة مثال، فال يمكن أن يأتي     حكمها، فال يمكن أن تتغير؛ كركن األول: أحكام الحج الثابتة في    

زمان فيقال هو ســنة، ويصــح الحج بتركه، أو يصــح مع الفدية. فال ُيقال حينئذ الوقوف بعرفة نازلة من   

 لحج.نوازل ا

الثاني: أحكام الحج المتغيرة، والتي تتصــف بالمرونة، فهذه خاضــعة للمصــلحة، ولتغير الزمان والمكان؛    

 كالمبيت خارج حدود منى أيام التشريق، أكثر الليل؛ لعدم وجود أماكن فيها للمبيت.

 لحاضرالمطلب الثاني: أن تكون النازلة من المسائل المستجدة التي تعم بها البلوى في العصر ا

ــائل التي لم يذكرها الفقهاء في كتبهم قديما، وإنما اســتجدت واســتحدثت بســبب تطور العصــر،      المس

وتغير الزمان والمكان، وتحتاج إلى بيان حكم شــــرعي لها، لعموم البلوى بها، وأقصــــد بعموم البلوى:          

ز منها، ويصُعب االستغناء     ف االحترافين باستمرار بحيث يعُسر على المكلَّ  الحادثة التي تقع شاملة للمكلَّ 

سير والتخفيف      ضي التي شقة تقت صف         (2)عن العمل بها إال بم ستجدة بهذا الو سائل الم صفت الم ؛ فإذا ات

فإنها تكون حينئذ نازلة بال خالف؛ كمسألة وجوب وجود تصريح الحج، وإال لما استطاع الحاج الحج، فهي      

يسقط الحج   ة االستيعابية للمشاعر المقدسة، فهل     نازلة ألزمت األنظمة المرعية بها بسبب زيادة الطاق 

على هذا التصــريح، خاصــة في تلك البالد التي نســبة عدد الســكان فيها   على من لم يســتطع الحصــول

سنوات عديدة.            سان في الحج إال بعد  صل دور اإلن ضا، فال ي صاريح الحجاج قليل أي سبة ت كثير فيكون ن

 زل الحج بال نزاع.فمثل هذا النوع من المسائل يعد من نوا

 المطلب الثالث: أال تكون النازلة من مسائل الحج التي ورد في حكمها نص شرعي

األصــل أن أغلب مســائل الحج فيها نص قطعي، أو مجمع عليه، فإذا وجدت مســألة فيها نص قطعي أو   

نص، وفي ذلك  مجمع عليه فال يقال عليها أنها نازلة، ويترتب عليه التوقف في بحثها والعمل بما في ال             

يقول ابن القيم رحمه اهلل: "فصٌل في تحريم اإلفتاء والحكم في دين اهلل بما يخالف النصوص، وسقوط     

                                                           
 (. 1/230ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، )ينظر:  (1)

 (.41ادات، ص )ينظر كتابنا: مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه العب (2)
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يد عند ظهور النص"     هاد والتقل ماء على ذلك. ويقول ابن عبر البر رحمه اهلل:       (1)االجت ، وذكر إجماع العل

 . (2)لنازلة""باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص في حين نزول ا

حديث عبد اهلل بن عمرو    مثال ذلك: ال يشــــترط الترتيب في أعمال يوم النحر، والنص القطعي في ذلك      

وقف في حجة الوداع فجعلوا يســألونه فقال رجل: لم أشــعر فحلقت قبل   أن رســول اهلل  بن العاص 

رمي؟ قال: "ارم وال حرج"، فما    أن أذبح؟ قال: "اذبح وال حرج"، فجاء آخر فقال: لم أشــــعر فنحرت قبل أن أ    

ــُئل يومئذ عن شـــيء ُقدم وال ُأخر إال قال: "افعل وال حرج" ــتراط الترتيب بين  . (3)سـ فال ُيقال إن عدم اشـ

   أعمال يوم النحر ُيعد نازلة، جاء الترخيص فيها، بل هو منصوص عليه بدليل قطعي.

 المطلب الرابع: أال تكون النازلة من مسائل الحج العقدية

قد يقع من بعض الحجاج بعض المخالفات العقدية، مثل التمسح بأستار الكعبة وأحجارها المكشوفة، أو     

ــامي والعراقي، وجدران   التمســـح بالحجر األســـود والركن اليماني لذاته ال اتباعظا، أو تقبيل الركنين: الشـ

ــ  دا لشــرعيتها، فهذه المســائل ونظُر الحاج إليه، وفعل ذلك اعتقا ،«مقام إبراهيم»الكعبة، أو التبرك بــــ

العقدية وغيرها ال ُتعد من النوازل، وال يصــــح وال يقع االجتهاد في بحثها، وقد حكى ابن عبد البر رحمه          

ــنة في نفي القياس في     ــائر أهل الس ــار وس اهلل اإلجماع على ذلك، حيث قال: "ال خالف بين فقهاء األمص

 .(4)التوحيد، وإثباته في األحكام"

تقييد عنوان هذا البحث بــــــــــــ )نوازل الحج الفقهية( فقد اشتمل الملتقى العلمي السادس  وبهذا يتضح

عشــر ألبحاث الحج والعمرة العديد من المحاور، وفي كل محور يبحث فيه عدد من النوازل في تخصــص   

يا         حة ، والتقن ئة، والصــــ ية، ونوازل الحج في اإلدارة، وفي البي ــاد ت،  معين، فهناك نوازل الحج االقتصــ

والتوعية واإلعالم، والخدمات والمرافق، فجاء تقييد هذه الضــــوابط بأنها خاصــــة في بحث نوازل الحج             

 الفقهية.

                                                           
 (.   2/199ابن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ) (1)

 (.2/844( ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، )2)

(، ومســـلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل     1649(، رقم )2/618( أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة )    3)

 (.327(، رقم )2/948بل الرمي )النحر أو نحر ق

 (.2/887ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، )  (4)
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 المطلب الخامس: أال تكون النازلة من المسائل العقلية محتملة الوقوع

ــة إلي  ــألة من نوازل الحج ال بد أن تكون حادثة يمكن وقوعها، وتدعو الحاجة الماسـ ها،  فحتى تكون المسـ

ستعمال الرأي، واالعتماد عليه، ثم        صورة العقلية المحتملة، با وأال ُيلجأ حينئذ لتوليد المسائل، وفرض ال

وصـــفها بأنها نازلة، فمثل هذه المســـائل ال ُتعد من النوازل، بل ُتعد تعطيل للســـنن، وإضـــاعة للوقت، 

  كانوا  : "إنما  (1)م النبي يقول ابن القيم رحمه اهلل عن منهج الصــــحابة رضــــي اهلل عنهم في ســــؤاله   

 ولم المسائل،  وعضل  واألغلوطات المقدرات عن يسألونه  يكونوا ولم الواقعات من ينفعهم عما يسألونه 

  فإذا به، أمرهم ما تنفيذ على مقصــورة هممهم بل كانت وتوليدها، المســائل بتفريع يشــتغلون يكونوا

ــَْأُلوا ال آَمُنوا الَِّذيَن َأينَها َيا: }تعالى اهلل قال وقد فأجابهم، عنه ســـألوا أمر بهم وقع ــَْياَء َعْن َتسـ   ُتْبَد ِإْن َأشـ

ــُْؤُكْم َلُكْم ــَْأُلوا َوِإْن َتسـ "، إلى أن قال  {َحِليٌم َغُفوٌر َواللَُّه َعْنَها اللَُّه َعَفا َلُكْم ُتْبَد اْلُقْرآُن ُيَنزَُّل ِحيَن َعْنَها َتسـ

ــؤال تعرضي أن للعبد ينبغي ال رحمه اهلل: "بل ــاءه، له بدا إن عما للسـ ــتعفي بل سـ   ويأخذ أمكنه، ما يسـ

: "إن أعظم المســـلمين جرما  ، وما ذكره ابن القيم رحمه اهلل هنا هو مصـــداق لقول النبي (2)اهلل" بعفو

ــألته"  ــيء لم يحرَّم ُفحرم من أجل مسـ ــأل عن شـ ، قال ابن حجر رحمه اهلل في تعليقه على هذا (3)من سـ

 .(4)هي في كثير من المسائل عما كان وعما لم يكن"الحديث: "أن الن

ومثال ذلك: من افترض مســألة رمي الجمار راكبا من أعالها على متن طائرة، فيرميها مباشــرة ويوقعها 

 في الحوض دون أن تضرب الشاخص، فهل يجز  ذلك. ونحو ذلك من الصور.

 

 المبحث الثاني: المناهج الشرعية لبحث نوازل الحج الفقهية

إن وضــوح المنهج عند بحث نوازل الحج المعاصــرة، والســير وفق ضــوابط وأســس عند من يتصــدرون     

للكتابة فيها؛ سينتج عنه استقرار في صدور أحكام نوازل الحج عند الباحثين وعدم تضاربها أو تناقضها،  

مئنان وثقة وعدم مما يعالج الكثير من اإلشكاالت عند الحجاج أثناء تأديتهم لمناسك الحج، فيؤدونها باط

                                                           
    (.  57-1/56العالمين، ) رب عن الموقعين ( ابن القيم، إعالم1)

 (. 58 /1) ( المرجع السابق،2)

ال، ومن تكلف ما ال يعنيه، وقوله تعالى: أخرجه البخاري، في صحيحه، في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب مايكره من كثرة السؤ       (3)

سؤكم{، )      شياء إن تبد لكم ت سألوا عن أ صحيحه، في كتاب الفضائل، باب توقيره      7289(، رقم )9/117}ال ت وترك إكثار  (، ومسلم في 

 (.  2358(، رقم )4/1830سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف، وما ال يقع، ونحو ذلك، )

 (.17/280: ابن حجر، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، )ينظر  (4)
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تردد وشك، وفي هذا المبحث نذكر بعض المناهج الشرعية التي ينبغي مراعاتها فعليا عند الخوض في 

 البحث عن أحكام نوازل الحج، وذلك في المطالب اآلتية:

 القول األيسرعدم توظيف اختالف العلماء لتبني : منهج األولالمطلب 

ج ليجد أن بعض الباحثين يبنون بحثهم في النازلة على فكرة  المتتبع لما يصدر من بحوث في نوازل الح 

أن االختالف يُعد ضرورة للفقيه حتى يتسع صدره وينفسح فقه، مستدلين بآثار عن السلف رحمهم اهلل؛         

، ومعتمدين على ما ورد من أن    (1)كقول قتادة رحمه اهلل: "من لم يعرف االختالف لم يشــــم أنفه الفقه"     

به هذه المقدمة إلى توظيف هذا االختالف            اختالف األمة رحمة،    وال اعتراض على ذلك، لكن أن تؤدي 

صحيح،                شريعة، فهذا منهج غير  صد ال صد من مقا سير مق سهل، بعلة أن التي سر واأل لتبني القول باألي

ــألة، وأدلتها، ثم األخذ بالقول             فإن معرفة مواقع الخالف ُيســــتفاد منها للتعرف على األقوال في المســ

ــحابة  الراج ــر منها، واألخذ به، وهذا هو منهج الصـ عند البحث في أحكام   ح بدليله، وليس لتتبع األيسـ

  اختلفا مخرمة، بن والمسور  العباس، بن اهلل عبد أن أبيه، عن حنين، بن اللاه النوازل، كما في حديث عبد

سه،  المحرم يغسل  عباس بن اهلل عبد: فقال باألبواء سه،  لمحرما يغسل  ال: المسور  وقال رأ  فأرسلني  رأ

 فســلمت بثوب، يســتر وهو القرنين، بين يغتســل فوجدته األنصــاري، أيوب أبي إلى العباس بن اهلل عبد

  كان كيف أســـألك العباس، بن اهلل عبد إليك أرســـلني حنين، بن اهلل عبد أنا: فقلت هذا؟ من: فقال عليه،

سول  سل   اهلل ر سه  يغ سه،  لي بدا حتى فطأطأه الثوب، على يده أيوب أبو فوضع  محرم؟ وهو رأ   ثم رأ

  "هكذا: وقال وأدبر، بهما فأقبل بيديه رأسه  حرك ثم رأسه،  على فصب  اصبب، : عليه يصب  إلنسان : قال

 .(2)يفعل"  رأيته

ما  يعمل  أن للمفتي يجوز قال ابن القيم رحمه اهلل: " ال    ــاء ب   من نظر غير من والوجوه األقوال من يشــ

 جماعة   إليه  ذهب  وجها  أو إمام  قاله   قوال ذلك  كون بمجرد العمل  في يكتفي بل  به،  يعتد  وال الترجيح

شاء  بما فيعمل ضه  إرادته وفق القول رأى حيث واألقوال الوجوه من ي ضه  فإرادته به، عمل وغر  هو وغر

 .(3)األمة" باتفاق حرام وهذا الترجيح، وبها المعيار

                                                           
 (.1522(، رقم )2/815وفضله، ) العلم بيان أخرجه ابن عبد البر، في جامع  (1)

باب (، ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج،   1840(، رقم )3/16، )باب االغتسال للمحرم ( أخرجه البخاري، في صحيحه، في كتاب الحج،  2)

 (.1205(، رقم)2/864، )بدنه ورأسه جواز غسل المحرم

 (.162 /4العالمين، ) رب عن الموقعين إعالم ( ابن القيم،3)
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شاطبي رحمه اهلل: "جعل  سع  رحمة فاالختال الناس بعض ويقول ال   على التحجير وعدم األقوال، في للتو

ــرح وربما رحمة، االختالف إن: واحد... ويقول رأي ــاحب صـ ــنيع القول هذا صـ  القول الزم من على بالتشـ

شهور  سلمين،  أكثر عليه والذي النظر أهل عند الراجح أو للدليل الموافق أو الم   حجرت لقد: له ويقول الم

 بما وجهل كله، خطأ القول وهذا. ذلك أشبه  وما حرج، من الدين في وما ،الحرج إلى بالناس وملت واسعا، 

:  له قائٌل فهو المفتي؛ على نازلته العامي  عرض ، وقال في موضــــع آخر: "فإذا(1)الشــــريعة"  له وضــــعت 

  قوالن؛ مســـألتك في: "له يقول أن -هذه والحال- يمكن فال ؛"الحق اتباع على ودلني هواي عن أخرجني"

 .(2)الشرع" دون الهوى تحكيم هذا معنى فإن".  شئت؟ أيهما تكلشهو فاختر

 : منهج تطبيق مبدأ األخذ باأليسر في نوازل الحجالثانيالمطلب 

يغلب على بعض من ســـلك منهج التيســـير عند بحثه لنوازل الحج عدم الفهم الصـــحيح لهذا المقصـــد  

بالقول بأحكام مخالفة               ــد الشــــريعة، فأوقعه فهمه  لما كان يرجو، ولعل من أهم      العظيم من مقاصــ

 الضوابط الشرعية التي ينبغي مراعاتها عند االعتماد على هذا المنهج ما يلي:

أن ال يجعل التيســــير هو الهدف والمقصــــد األول واألخير في أحكام نوازل الحج، بحيث ال        .1

 ينظر عند إصدار الحكم على النازلة إال بهذا المنظور.

 إليه الباحث مخالفا ومصادما ألصل من أصول الشريعة.أال يكون التيسير الذي يهدف  .2

ــرعية؛ بحيث ُيتعدى على النص     .3 ــوص الشـ ــير فيه تجاوز للنصـ أال يكون األخذ بمبدأ التيسـ

 الشرعي بحجة األخذ باأليسر.

عدم حصر التيسير في الحل واإلباحة، وعدم الظن أن التيسير إنما هو في قولنا هذا حالل       .4

ألحكام التي شــــُرعت لها ِحكم قد نعلمها وقد ال نعلمها، قد تعود         .. هذا ليس بواجب؛ ألن ا  

بالمصــــلحة للفرد المكلف بهذا العمل، وقد تعود بالمصــــلحة للمجتمع واألمة، وقد تعود            

 .(3)بالمصلحة لهما جميعا

                                                           
 (.94 /5( الشاطبي، الموافقات، )1)

 (.97 /5) ( المرجع السابق،2)

 (، بتصرف.92ينظر: فهد أبا حسين، كيف نفهم التيسير، ص )  (3)
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 عند النظر إلى نوازل الحج ينبغي مراعاة اآلتي: .5

 ة في حكم نوازل الحج.عدم األخذ باإلطالقات العامة مع ترك نصوص خاصة ومفصل -أ

 عند الحكم على مسألة معينة ال ينظر هل هذا أشد أو أيسر، وإنما ينظر للقول بدليله. -ب

شارع الحكيم لم      -ج عدم النظر إلى المصالح الدنيوية وتغليبها على المصالح األخروية؛ ألن ال

س،  يقصــد من األحكام المشــقة بالناس، ولم يقصــد أيضــا رفع المشــقة المعتادة على النا 

وإنما قصــد في التشــريع ما فيه مصــلحة للعباد في الدنيا واآلخرة، وهذه المصــلحة قد ال     

تحصـــل إال بأعمال  شـــاقة مثل: الحج، والجهاد، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب 

لعائشة    العلم، فيحتمل تلك المشقة، ويثاب عليها لما يعقبها من المنفعة كما قال النبي  

رضــــي اهلل عنهما لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع: "أجرك على قدر       بنت أبي بكر 

ــاد، واهلل ال يحب   (1)نصــبك" ، وأما إذا كانت فائدة العمل منفعته ال تقاوم مشــقته، فهذا فس

 .(3). فتحقيق المصلحة يستلزم بعض األحكام الثقيلة على النفوس(2)الفساد"

 قة المؤثرة في الحكم: منهج إعمال مفهوم المشالثالثالمطلب 

من القواعد المهمة عند بحث نوازل الحج فهم مصــطلح المشــقة المؤثرة في التخفيف، فإن عدم فهمها   

ــأ المشــقة في نازلة الحج     ــارع، فال بد من معرفة منش ــألة غير مراد الش يؤدي إلى القول بحكم في المس

ــر  ــقة متحققة، ولنضـ ــقة متوهمة، ومشـ ــألة من  عند الحكم عليها، ففرق بين مشـ ب لذلك مثاال في مسـ

 نوازل الحج، أال وهي الرمي قبل الزوال، كتطبيق لهذا المنهج، وهو أنه يجب أن ينظر فيها إلى جانبين:

الجانب األول: أن وقت الرمي من الزوال حتى الغروب للمتعجل. فإذا ضــيق الناس على أنفســهم واختاروا  

أنفسهم، وأما الحكم الشرعي فوقته واسع، فإنه بعد      وقت الزوال، فالناس هم الذين جلبوا المشقة على 

ساعة أو ساعتين يسهل الرمي ويخف الزحام. فالناس إذن هم الذي جلبوا على أنفسهم المشقة، وليست       

ــهم:    ــكن بجوار الجمرات، فقال بعض ــقة في الرمي. فلو كان عدد الحجاج قليل، وكلهم يريدون الس المش

                                                           
صحيحه، في كتاب الحج، باب   (1) صب  أخرجه البخاري، في  صحيحه، في كتاب    1787(، رقم )3/5، )أجر العمرة على قدر الن سلم في  (، وم

 .  (1211)(، رقم 2/876)باب بيان وجوه اإلحرام، الحج، 

 (.25/282ابن تيمية، مجموع فتاوى، )  (2)

 (، بتصرف.95-93ينظر: فهد أبا حسين، كيف نفهم التيسير، ص ) (3)
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سكن خلف ال    سروا لنا وأفتونا بال جمرة الكبرى بقليل خارج منى من جهة الجمرات بدعوى أن منى زحام. ي

سكنوا في           سكن جوار الجمرات، فلو  سهم بال ضيقوا على أنف سعة، وأنهم هم الذي  فالجواب:  أن منى وا

منى كلها كما في عصــرنا الحاضــر ثم كان هناك زحاما، لقلنا ال بأس بالســكن خارج منى ألن المشــقة     

 حينئذ متحققة.

 نب الثاني: إذا تحققنا من وجود المشقة فحينئذ يمكن الفتوى بحصول التيسير والتخفيف.الجا

وإذا نظرنا إلى الرمي قبل الزوال في عصــرنا فإنه ال يحصــل به رفع المشــقة والتيســير، وإنما ســتنتقل   

لون عن ساعة الزحام والشدة من الزوال إلى قبل الزوال، وسيأتي عوام الناس في السنوات القادمة يسأ       

ــاعة الزحام عند أذان الفجر أو عند طلوع    ــتكون س ــمس أو أذان الفجر، وس أول الوقت، هل هو طلوع الش

 .(1)الفجر وهكذا

 في مسائل الحج الرخص : منهج تجنب تتبعالرابعالمطلب 

  فعند الحكم في نازلة من نوازل الحج يجب االبتعاد عن األخذ برخص العلماء وزالتهم، وعدم االنتقاء من

أقوالهم األيسر واألخف، فهو الترخص المذموم الذي جاءت مواقف وعبارات العلماء شديدة ومشنعة على      

ــهم اإلجماع على تحريم ذلك ــأ تتبع الرخص هو ما ذكرته  (2)من فعله أو قال به، حتى نقل بعضـ ، ومنشـ

ي فهمه في الحج،  في المطلب األول من إجراء نوازل الحج كلها على التيسير في كل الظروف، والتوسع ف

ــرعية. والفهم الصــحيح للترخيص في الحج     فيتم الترخيص في ترك أفعال الحج على غير األصــول الش

ــان يرخص له، وليس كل         هو فعل النبي   حيث رخص للبعض، ولم يرخص آلخرين، فليس كل إنســ

 عذر يرخص لصاحبه.

أن يبيت بمكة ليالي   ســول اهلل اســتأذن ر ولنضــرب لذلك مثال: ما ورد أن  العباس بن عبد المطلب 

سقاية فإذن له"  ، فهذه الرخصة ال تكون إال لصاحب عذر، فالترخيص في حد ذاته يدل     (3)منى من أجل ال

على أن األصــــل في الحكم هو الوجوب، كما في الترخيص بالمبيت للبعض يدل على وجوبه. وكذلك           

ــل أنها تدل على الوجوب، وإن أفعال النبي  ــك أن  في الحج األصـ ما يأتي الترخيص لحالة معينة. وال شـ

                                                           
 (، بتصرف.97-96المرجع السابق، ص )  (1)

 (.125(، وابن الصالح، كما في أدب المفتي والمستفتي، ص )85كابن حزم الظاهري، كما في مراتب اإلجماع، ص )  (2)

باب (، ومســلم، في صــحيحه، في كتاب الحج، 1634(،رقم )2/155، )باب ســقاية الحاجأخرجه البخاري، في صــحيحه، في كتاب الحج،    (3)

 .(1315)(، رقم 2/953، )يق، والترخيص في تركه ألهل السقايةوجوب المبيت بمنظى ليالي أيام التشر
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في تتبع الرخص مفاســـد عظيمة، فكما أنها توصـــل إلى نتيجة مخالفة لمراد اهلل عز وجل في التشـــريع  

فإنها كما قال الشــــاطبي رحمه اهلل تســــبب: االنســــالخ من الدين بترك إتباع الدليل إلى اتباع الخالف،              

ار ســــياال ال ينضــــبط، وفيه ترك ما هو معلوم إلى ما ليس       واالســــتهانة بالدين إذ يصــــير بهذا االعتب       

 .(1)بمعلوم

 خاتمة

في ذكر تأصيل وصف مسائل الحج      أن يسر لي، وأعانني، على ما توخيت من اإلبانة،   فإني أحمد اهلل 

بالنوازل، وذكر بعض المناهج الشــــرعية التي ينبغي االلتزام بها عند بحث نوازل الحج الفقهية، ولعل          

 م النتائج التي خرجت بها ما يلي:من أه

 أوال: وصف مسائل الحج بالنوازل:

ــائل الحج التي يذكرها الفقهاء قديما في كتبهم ال تعد من النوازل في صــــورتها               أغلب مســ

 السابقة، لكن إن تغيرت هيئتها وصورتها في الزمان أو المكان ُأطلق عليها نازلة.

ــائل الحج ما هو ثابت حكمها، ال يمك  ن أن تتغير بتغير الزمان والمكان، فحينئذ ال ُيطلق من مس

 عليها وصف النازلة، أما تلك التي يمكن أن تتغير ويطرأ عليها مستجدات فيطلق عليها نوازل.

المســائل التي لم يذكرها الفقهاء في كتبهم قديما، وإنما اســتجدت واســتحدثت بســبب تغير       

ا، لعموم البلوى بها، فإنه ُيطلق عليها نوازل   الزمان والمكان، وتحتاج إلى بيان حكم شــــرعي له    

 بال خالف.

ــألة فيها نص    ــائل الحج فيها نص قطعي، أو مجمع عليه، فإذا وجدت مسـ األصـــل أن أغلب مسـ

 قطعي أو مجمع عليه فال يقال عليها أنها نازلة.

األسود  المخالفات العقدية، مثل التمسح بأستار الكعبة وأحجارها المكشوفة، أو التمسح بالحجر      

والركن اليماني لذاته ال اتباعظا، وفعل ذلك اعتقادا لشرعيتها، فهذه المسائل العقدية وغيرها ال    

 ُتعد من النوازل.

                                                           
 (.   5/102ينظر: الشاطبي، الموافقات، ) (1)
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حتى تكون المســألة من نوازل الحج ال بد أن تكون حادثة يمكن وقوعها، وتدعو الحاجة الماســة  

لمحتملة، باســــتعمال الرأي،     إليها، أما المســــائل التي يتم توليدها وفرض الصــــورة العقلية ا       

 واالعتماد عليه، فال يصح أن يطلق عليها نوازل.

 ما يلي: الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها عند بحث نوازل الحجثانيا: من 

القول األيســــر؛ فمعرفة مواقع   عدم توظيف اختالف العلماء في النازلة عند البحث فيها لتبني          

ستفاد منها للتعرف على   األقوال في المسألة، وأدلتها، ثم األخذ بالقول الراجح بدليله،   الخالف ُي

 وليس لتتبع األيسر منها، واألخذ به

 أن ال يجعل التيسير هو الهدف والمقصد األول واألخير في أحكام نوازل الحج. 

 أال يكون التيسير الذي يهدف إليه الباحث مخالفا ألصل من أصول الشريعة. 

 تيسير فيه تجاوز للنصوص الشرعية.أال يكون األخذ بمبدأ ال 

 عدم األخذ باإلطالقات العامة وترك نصوص خاصة ومفصلة في حكم نوازل الحج. 

 عند الحكم على مسألة معينة ال ينظر هل هذا أشد أو أيسر، وإنما ينظر للقول بدليله. 

 عدم النظر إلى المصالح الدنيوية وتغليبها على المصالح األخروية. 

مشقة المؤثرة في حكم نوازل الحج؛ ألن عدم فهمها يؤدي إلى القول بحكم في  إعمال مفهوم ال 

 المسألة غير مراد الشارع.

هذا هو الترخص               فإن  قاء من أقوالهم،  ماء وزالتهم واالنت عاد عن تتبع رخص العل جب االبت ي

 المذموم. 

 ومن أهم التوصيات

 نوصي الباحثين في نوازل الحج بما يلي:

ــألة المتعلقة بالحج بأنها نازلة من عدمه؛    إعمال ضــوابط الوصــف   الصــحيح والحكم على المس

 حتى ال توصف مسألة بأنها نازلة وتعطى حكم النوازل فيقع الخطأ في تصور الحكم.
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التزام الضــوابط الشــرعية لبحث نوازل الحج التي جاء ذكرها في هذا البحث، وتوحيد المنهجية   

 الشرعية في ذلك.

يعة، ومختصرة، ولعل اهلل ييسر استقراء واسع وشامل للضوابط مع مزيد      هذا البحث إطاللة سر  

 من األمثلة التطبيقية والشرح والتفصيل.
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 الملخص

إن الحج عبادة مميزة في كيفيتها وشــــعائرها وأحكامها ومكانها وزمانها، وهي ذات آثار تربوية جليلة                  

ــئولية كبيرة في إنجاح     ــعائرها وزمانها ومكانها، ومن ثم تقع على الحاج مسـ ــها وشـ ــائصـ تنبع من خصـ

خالل انضــباط ســلوكياته الشــخصــية والتزامه بأحكامه،     موســم الحج وتحقيق مقاصــده الشــرعية، من 

ومراعاة آدابه،  دونما حاجة إلى كبير عناء في توجيهه والتزامه بما يجب االلتزام به. كما يجب عليه أن                   

عارهم التراحم ال التزاحم،             حدا منهم، وأن يكون شــــ جاج فال يؤذي أ نه من الح عاة إخوا هد في مرا يجت

والتقارب ال التضــارب، والترافق ال التدافع، ولن يتحقق ذلك إال باســتشــعار الحكمة   والتعاون ال التعارض، 

الربانية من هذه العبادة، واســتحضــار وجوب تعظيم حرماتها وشــعائرها، وميزة االجتماع على طاعة اهلل  

وطلب مرضــــاته، وما في ذلك االجتماع العظيم من بركة الدنيا واآلخرة. وتأتي خطة البحث على نحو               

ثالث مباحث ينطوي كل مبحث على مطلبين كالتالي: المبحث األول يتناول مفهوم االنضــــباط الذاتي              

ية                  بأهم ثاني يتعلق  لذاتي وال باط ا كان  في مفهوم االنضــــ بان: األول  يه مطل ته في الحج، وف وأهمي

لحج، وفيه  االنضــباط الذاتي في الحج أما المبحث الثاني فقد كان بعنوان أصــول االنضــباط الذاتي في ا 

مطلبان أولهما االنضــــباط الذاتي في الحج في القرآن الكريم و ثانيهما االنضــــباط الذاتي في الحج في       

الســــنة النبوية. وأخيرا تناول المبحث الثالث آثار االنضــــباط الذاتي في الحج، وفيه مطلبان أولهما آثار                

ــكه و ثانيهما آثار ا  ــباط الذاتي في الحج أثناء أداء مناسـ ــباط الذاتي في الحج بعد أدائه، ثم  االنضـ النضـ

 الخاتمة والتي اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.  

 
 (آثاره – أصوله – مفهومه) الحج في الذاتي االنضباط

 

 3شعبان جال ، ياسر2عامر علي علي ، إبراهيم1سيد النبي رب عبد محمد 

 القرآن وعلوم التفسير ، أستاذ1المساعد المعاصرة والمذاهب واألديان العقيدة أستاذ

 3المساعد والنقد األدب ، أستاذ2المساعد

 بالخرمة الطائف جامعة فرع – لعلوموا التربية كلية
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 مقدمة

البيت مثابة للناس وأمنا، وشــــرع للناس حجه وعمارته تكرما منه ومنا، وجعل                    جعل  الذي  اهلل أحمد 

ــعائره من تقوى القلوب، ودليال على تعظيم عالم الغيوب، وأصــلي و  ــلم على من  تعظيم حرماته وش أس

ــالة دوما       ــحبه وحزبه ص ــراجا منيرا، وعلى آله وص ــرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وس ــاهدا ومبش ــله ش أرس

 وتسليما كثيرا.  

أما بعد، فإن الحج عبادة مميزة في كيفيتها وشــعائرها وأحكامها ومكانها وزمانها، وهي ذات آثار تربوية   

سك التي      جليلة تنبع من خصائصها وشعائرها وزمانها ومك     انها، فالحاج ينبغي أن يستشعر عظمة المنا

ــيلة    ــهر واأليام الفضـ ــعائر التي يقوم بها وحرمة البلد الحرام التي يؤديها فيه، وحرمة األشـ يؤديها والشـ

باالنضــــباط نية وقوال وعمال، وال يفرض عليه        عليه التي يقوم بها فيها، وينبغي أن ينعكس ذلك كله      

ه، بل ينبغي أن ينبع من داخل ذاته وأن يضـــبط نفســـه بنفســـه بدافع  ذلك االنضـــباط من خارج نفســـ

اســتشــعاره لحرمة المكان الزمان والمكان والشــعائر، ومن ثم فالحج فرصــة عظيمة لتربية النفس على   

 االنضباط الذاتي للمسلم في جميع حياته.

ذي أحدا منهم، وأن يكون   أن يجتهد غاية االجتهاد في أن يراعي إخوانه من الحجاج فال يؤ        إن على الحاج 

شعارهم التراحم ال التزاحم، والتعاون ال التعارض، والتقارب ال التضارب، والترافق ال التدافع، ولن يتحقق  

ذلك إال باستشعار الحكمة الربانية من هذه العبادة المتميزة في أدائها وكيفيتها ومقاصدها، واستحضار        

جتماع على طاعة اهلل وطلب مرضاته، وما في ذلك االجتماع   وجوب تعظيم حرماتها وشعائرها، وميزة اال 

 العظيم من بركة الدنيا واآلخرة.

إن الحج شــأنه شــأن بقية فرائض اإلســالم ال يجب إال على المكلف وهو العاقل البالغ، ومن هذه صــفته    

معه  فحري به أن يتحمل المسئولية في انضباطه الذاتي وذلك بضبط سلوكيات نفسه، بل ومن يحجون      

 من غير المكلفين كالصبيان ونحوهم، مما ينعكس إيجابيا على أمن الحجيج وسالمتهم.
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وليس المقصــود أن يلتزم الحاج باالنضــباط الذاتي أثناء الحج فقط، بل المقصــود هو تعويده وإكســاب   

كتسب  شخصيته هذه الميزة أو المهارة لتكون خلقا له في جميع شئون حياته بعد الحج أيضا، فيكون قد ا

ــبط نيته بتحقيق    ــه، بل وضـ ــبط نفسـ من هذه العبادة قدرة على التحكم الذاتي في أقواله وأفعاله بضـ

 اإلخالص.

 أهمية البحث

 وتتجلى أهمية البحث في عدة أمور:

 .إن انضباط الحاج الذاتي الزم من لوازم إحرامه بالنسك، وقد ناط الشارع به قبول حجه وبره 

 لى تحمل كل منهم مسئوليته الفردية في انضباطه الذاتي.توقف سالمة الحجيج وأمنهم ع 

 .وجوب تعظيم حرمات اهلل وشعائره وال يتأتى ذلك إال باالنضباط الذاتي 

    ينبغي أن يظهر المســـلمون أثناء أدائهم لهذه الفريضـــة العظيمة التي يتابعها العالم كله عبر

اشرا بمظهر حضاري يعكس صورة    شاشات التلفزة الفضائية وغيرها من وسائل اإلعالم بثا مب     

 اإلسالم الحضارية.

         ضبط النفس صة ب سلم في حياته عامة وفي عباداته خا سنة قد اهتما بتربية الم إن القرآن وال

 ومحاسبتها وبالتحرز من سيء األخالق واألقوال واألعمال، والتحري ألحسنها.

 مشكلة البحث

ين المســــلمين في زمان واحد وفي مكان واحد في      ة في طابعها؛ حيث يؤديها مالي    متميز الحج إن عبادة 

أداء جماعي متســق ومتناغم؛ ومن ثم كان من الواجب على كل منهم أن يتحمل مســئولية ضــبط الذات   

والتحكم في سلوكيات نفسه ليحافظ على أمنه وسالمته وكذلك أمن وسالمة إخوانه من الحجيج، تمشيا  

في ضــبط نيته وأقواله   ألوامر اهلل واتباعا لهدي رســوله مع حرمة المكان والزمان والحدث، واســتجابة 

 وأفعاله.

 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى تحقيق عدة أمور أهمها: 
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 .توعية الحجاج بالمسئولية الفردية عن االنضباط الذاتي خالل أداء مناسك الحج 

 اجة إلى توجيه  تربية المســلم وتعويده من خالل أداء هذه العبادة على االنضــباط الذاتي دون ح

 خارجي أو رقابة خارجية.

      توجيه المرشـدين والدعاة إلى توعية الحجاج بضـرورة االنضـباط الذاتي وأهميته ليكون حجهم

 مبرورا.

 .التركيز على أهمية تنمية مهارة االنضباط الذاتي باعتباره واحدا من مقاصد الحج 

  الخاطئ لبعض الحجاج.تقليل نسبة الحوادث والمخاطر الناتجة عن السلوك الفردي 

  .توجيه الحاج إلى ضرورة التعاون مع الجهات المنظمة للحج للمساهمة في إنجاح الموسم 

 ر المســلمين بمظهر حضــاري نابع من روح دينهم وعقيدتهم أثناء أدائهم لهذه المناســك    اظهإ

 التي يتابعها العالم كله عبر وسائل اإلعالم المختلفة.

 منهج البحث

اء اهلل بعرض بعض أقوال المفسرين وأهل العلم في تفسير النصوص الشرعية واستنباط       أقوم إن ش      

وجه داللتها على وجوب االنضـــباط الذاتي في الحج، مع عزو اآليات إلى ســـورها وذكر أرقامها، وتخريج    

صحابها، والنصوص إلى مراجعها، مع وضع اآليات واألحاديث والنصوص         سبة األقوال إلى أ   األحاديث، ون

المنقولة بين عالمتي تنصـــيص، وترتيب المراجع في نهاية البحث على حســـب أســـماء المؤلفين على    

 حروف الهجاء، فسنة النشر، فعنوان الكتاب، فاسم الناشر، فمدينة النشر.

ســـائال المولى العلي القدير أن يهبني التوفيق الســـداد، ويهديني ســـبيل الرشـــاد، إنه ولي ذلك والقادر  

 هلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.عليه، وصلى ا

 االنضباط الذاتي وأهميته في الحجالمبحث األول: مفهوم 

يعد مصطلح "االنضباط الذاتي" من المصطلحات الحديثة التي أصبحت متداولة في مجاالت عديدة منها      

 ثناء أداء مناسك الحج؟مجال التنمية البشرية، فما معنى هذا المصطلح؟ وما أهمية تحقيقه أ

 المطلب األول: مفهوم االنضباط الذاتي:
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 قبل تعريف هذا المصطلح بالمعنى اللقبي يجدر تعريفه بالمعنى اإلضافي:

ــباط في اللغة: هو انفعال م أوال: تعريف َّْبط، وهواالنضـ َــّْيِء "ُلُزوُم: ن الضـ ــُه، الشـ ــََبَط وَحْبسـ   َعَلْيِه، ضـ

  الشَّْيءِ  وَضْبطُ  َشْيٍء،  ُكْل ِفي ُيَفاِرُقُه َلا َشْيءٍ  لزوُم الضاْبطُ : اللَّْيُث َوَقاَل وَضباطةظ،  َضْبطاظ  هَيْضُبط  وَضَبَطه 

 [ـه1414]ابن منظور،  .حاِزٌم" َأي ضاِبٌط َوالرَُّجُل ِباْلَحْزِم، ِحْفُظه

ة". ]مجمع  وفي االصــطالح: هو "ضــبط الميول والســلوك إما بإرادة الفرد نفســه، أو بتأثير ســلطة خارجي 

 م[1984اللغة العربية، 

ومن هذا التعريف يتضــح لنا أن االنضــباط إما أن يكون ذاتيا أي نابعا من داخل الفرد، أو يكون ناتجا عن 

 مؤثرات صادرة من خارج ذاته.

( ُذو) مؤنث َعن َمْنُقول َعنُه، ويخبر يعلم َأن يصـــلح وهي "َما الذات لفظثانيا: تعريف الذاتي: نســـبة إلى 

 ُيطلق َوقد  ِبَذاِتِه،   َقامَ  َما  ِبهِ  َوُيَراد ُيطلق َوقد  اْلَحِقيَقة،  ِبهِ  َوُيَراد الذَّات  ُيطلق َوقد  .. الصــــاحب،  َمْعنىِب

ْسَتقل  غير ِبَمْعنى الصافة  ويقابله ،بالمفهومية المستقل  ِبِه َوُيَراد ْسِتْعَمال  يْسَتْعمل  َوقد بالمفهوميه، ُم  ا

 وتذكيره". ]الكفوي، بدون[ تأنيثه زَفيجو َوالشَّْيء النَّفس

وعينه" ]الجرجاني،   نفسـه : الشـيء  ذات: وقيل عداه، ما جميع عن ويميزه يخصـه  ما: شـيء  لكل و"الذاتي

 م[1983-ه1403

ثاني          باط يخرج المعنى ال يد لالنضــــ لذاتي ق مة ا المعنى األول، ومن ثم يمكن تعريف   ويبقيإذن فكل

أنه: "سلوك أو فعل يتم وفق القواعد األخالقية أو القانونية المعتمدة،  االنضباط الذاتي بالمعنى اللقبي ب 

 م[.2014وتأدية الواجب بإتقان بدون مراقب خارجي". ]تقية حسان، 

ويعتمد هذا النوع من الســلوك على قمع النزعات الســلبية، والرغبات الشــريرة، ويقوم على قوة اإلرادة،   

 م[1999اع لألهواء" ]محمود إسماعيل عمار، والعزم، والتحكم في النفس وعدم االنصي

 المطلب الثاني: أهمية االنضباط الذاتي في الحج:

ــان العملية؛    ــمة األولى التي تقوم عليها حياة اإلنس ــباط الذاتي عموما في كونه الس تتجلى أهمية االنض

 ، بدون[فبدون هذا االنضباط ال يمكن للمرء أن يحقق أي نجاح يذكر في حياته. ]عبداهلل بخيت
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فهو يشكل نوعا من أنواع أخالقية العمل، ويدعم سلوك األفراد في ميدان الممارسة على مستوى جميع      

سية، وااللتزام بسلوك              سيا سواء كانت مؤسسات ذات أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو  نشاطات العمل، 

ج هذا القصـور، وتعديل  االنضـباط الذاتي يقوم بتقليل الخسـائر واكتشـاف نقاط التقصـير، ومحاولة عال    

االنحرافات في العمل قبل تفاقمها، واستشعار العاملين فيها، ومحاسبة النفس باستمرار، والحرص على      

ــيد في تحقيق أهدافها.    ــلوك الرشـ ــئولية واإلخالص، كلها تعتمد على هذا السـ أداء دوره بروح من المسـ

 م[2014]تقية حسان، 

ي في الحج خصوصا، فإننا ال نبالغ إذا قلنا إنه ال يمكن لهذه العبادة    فإذا نظرنا إلى أهمية االنضباط الذات 

 أن تؤتي ثمارها في نفس الفرد والجماعة على حد سواء ما لم يلتزم الحجيج به.

وهو شــرط من شــروط صــحته عند الحنفية،    -عند الجمهور–إن اإلحرام هو الركن األول من أركان الحج 

العمرة أو هو نفس الدخول، وبه يحرم على الحاج أمور كثيرة لم تكن  وهو نية الدخول في حرمات الحج و

محرمة قبله كلبس المخيط، والتطيب، والجماع ومقدماته، وعقد النكاح، وتغطية رأســــه، وصــــيد البر،              

وإزالة شــــيء من شــــعره أو أظافره، عامدا ذاكرا مختارا، وارتكاب بعض هذه المحظورات يفســــد الحج          

ها      يد، واجتناب المحرم لهذه             ويوجب الهدي، وبعضــــ ها يوجب الجزاء وهو الصــــ يوجب الفدية، وبعضــــ

المحظورات يقتضــــي منه أن يكون على أعلى درجات االنضــــباط الذاتي، ليكون حجه صــــحيحا مبرورا،      

 وليكون ذنبه مغفورا، وسعيه مشكورا، وأجره موفورا.

 مستوى الفردي أو الجماعي.ومن ثم فإن االنضباط الذاتي في الحج له أهمية عظيمة سواء على ال

 فعلى المستوى الفردي: 

  ،البد أن يتحمل كل حاج مســئوليته في االنضــباط الذاتي ليكون حجه مبرورا، وســعيه مشــكورا

ــعى إليه من حجه، وال يتأتى ذلك إذا حدث منه ما   فيعود منه كيوم ولدته أمه، وهذا غاية ما يس

 و قول أو فعل.يخل بأداء هذه الشعيرة العظيمة من سوء نية أ

         والبد لتحقيق سالمته الشخصية في ظل هذا العدد الضخم من الحجيج أن يكون على مستوى

عال من االنضــــباط الذاتي، فيتبع تعليمات رجال األمن والمرور وغيرهم من المســــئولين عن      

 خدمة الحجيج وتوجيههم وإرشادهم، ويتعاون معهم على أداء مهامهم بنجاح.
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  ــايقات من بعض الناس كالتدافع مثال، فعليه أن          في التزاحم قد يتع رض الحاج لبعض المضــ

يتحمل ذلك ال أن يشــــارك فيه ويبادل فاعل ذلك بمثله وربما تطور األمر إلى التالســــن وربما           

التشــاجر، وهذا كله ال يتناســب مع حرمة الزمان والمكان وحرمة هذه العبادة العظيمة، بل البد   

 أش واحتمال األذى وليس فقط كفه عن اآلخرين.أن يتحلى بالصبر ورباطة الج

    في تحمل الحاج لمســـئوليته في االنضـــباط الذاتي ما يجعل أعمال الحج ســـهلة عليه ميســـرة

شيء أو       ستطيع أداءها على الوجه األكمل دون أن يفوته منها  شقتها، وي بحيث تقل أعباؤها وم

 ينقص منها شيء.

  المستوى الجماعي فتتجلى في عدة أمور أهمها.أما أهمية االنضباط الذاتي في الحج على 

         تحقيق سالمة جموع الحجيج وأمنهم، فبانضباط األفراد ذاتيا يحصل االنضباط الجماعي الذي

ينتج عنه تقليل الحوادث التي قد تقع نتيجة األخطاء التي من الممكن أن يرتكبها بعض الحجاج  

جال         هات ر عدم االلتزام بتنبي تدافع والتزاحم، و عدم االلتزام        كال عد الســــالمة، أو  األمن وقوا

 بالمسارات المحددة للحجاج في تنقلهم بين المشاعر، أو أثناء تواجدهم فيها.

     ــعائرها ــارية شـ ــالم وحضـ ــارية اإلسـ ــاري أمام العالم يعبر عن حضـ ظهور الحجاج بمظهر حضـ

 وسموها وعظمتها.

 ن المســلمين والتآلف والتقارب تحقيق ما يقصــده الشــرع من هذه العبادة العظيمة كالتعارف بي

والتراحم بديال عن التشاغب والتخالف والتضارب والتزاحم، فيكونوا عباد اهلل إخوانا كما أمرهم   

 .اهلل، ويصبحوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص كما مثلهم رسولهم 

          اتي، وذلك   الشــــعور بروحانية العبادة وقدســــيتها ال يتحقق إال بقيام المجموع باالنضــــباط الذ

 بمراعاة حرمات اهلل وتعظيم شعائره، فيجب عليهم مالحظة حرمة المكان والزمان واألركان.

 ي: أصول االنضباط الذاتي في الحجالمبحث الثان

سك        شروعهم في منا سنة المطهرة بحث الحجيج على االنضباط الذاتي من أول  اهتم القرآن الكريم وال

ادة منهم وتحقق ما يرجونه من مغفرة الســـيئات وكســـب الحســـنات  الحج حتى نهايتها، وربط قبول العب
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ورفع الدرجات وتحقيق الحج المبرور به، وذلك يتجلى بوضـــوح في كثير من اآليات واألحاديث التي بينت  

 أحكام الحج وآدابه.

 المطلب األول: االنضباط الذاتي في الحج في القرآن الكريم.

لعظيمة قد اختار اهلل لها أقدس مكان وهو البلد الحرام، وأشرف زمان   بين القرآن الكريم أن هذه العبادة ا

وهو األشــــهر المعلومات، فللمكان حرمة عظيمة وللزمان كذلك وللشــــعائر التي يؤدونها كذلك حرمة                

عظيمة، ومن ثم كان البد لمن تلبس بهذه الشــــعائر العظيمة في هذا المكان المقدس وفي هذه األيام        

ضيلة أن يراعي   ضبط نيته وأقواله وأفعاله عن كل ما يخل بها وينتهك حرمتها، وقد توعد   الف حرمتها في

نَا الَاِذيَن َكَفُروا َوَيصــــُدُاوَن َعْن  اهلل بأشــــد الوعيد من انتهك هذه الحرمات ولو بمجرد النية، قال تعالى: إ        

ــَ  ــِْجِد اْلَحَراِم الَاِذي َجَعْلَناُه ِللنَااِس سـ ــَِبيِل اللَاِه َواْلَمسـ  ِبُظْلٍم ِبِإْلَحاٍد ِفيِه ُيِرْد َوَمْن ۚ  َواءظ اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد سـ

 [25الحج: ﴾ ]25﴿ َأِليٍم َعَذاٍب ِمْن ُنِذْقُه

  اهلل جعله إذ الحرام للمســـجد وصـــف هو{ والباِد فيه العاكف ســـواء للناس جعلناه الذي: }تعالى "وقوله

  فيه  المقيم أي فالعاكف   منه،  يخرج ثم للعبادة  يأتيه   أو به  وأقام  أتاه  من لكل  تنســــنك موضــــع تعالى 

:  تعالى للتعبد، وقوله الحرام والمســجد مكة في اإلقامة حق في ســواء هم إليه القدوم الطارىء كالبادي

ــرك يرتكبه بظلم فيه الحق عن الميل يعتزم بمعنى يرد أي{ بظلم بإلحاد فيه يرد ومن} ــائر كالشـ  وسـ

  هذا{ أليم عذاب من نذقه: }تعالى وقوله. غيره إلى المتعدية أو الفاعل لىع القاصرة  والمعاصي  الذنوب

لغيره". ]أبو بكر   لنفسه أو  إلحاداظ بظلم فيه أراد ومن الحرام، اهلل والمسجد  سبيل  عن وصد  كفر من جزاء

 م[2003-ـه1424الجزائري، 

ــية الهم على خلقه من أحداظ تعالى اهلل يؤاخذ ولم "هذا ــروع وال تكبها،ير لم ما بالمعصـ  لم ما فيها بالشـ

  أن عليه يجب اإلنســــان ألن وذلك يقترفه كمن: بالذنب فيه يهم من فإن: الحرام المســــجد في إال يأتها؛

ــم، طاهر الحرم في يكون ــافي القلب، نقي الجسـ ــريرة، صـ ــاظ السـ   مغفرته، في طامعاظ بكليته هلل، خالصـ

 ممن المعصية  على أجرأ: بيته وداخل حماه، في بمعصيته  الملك حرمة ينتهك من وإن غضبه  من مشفقاظ 

  بالجحيم،  لجدير : اآلمن الحرم داخل  في وهو بالســــوء؛  نفســــه تهجس من إن وحقاظ  عنه  بعيداظ  يرتكبها 

 م[1964-ـه1383األليم". ]ابن الخطيب،  والعذاب
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بادة التي  وقد ربط القرآن الكريم ضـــبط الحاج لنفســـه وســـلوكياته مراعاة لحرمة المكان والزمان والع   

سبحانه:      ُيَعظِاْم َوَمن ِلَكَذيمارسها والحالة التي هو عليها من اإلحرام باألجر والثواب من اهلل تعالى، قال 

َماتِ  لَاهِ  ُحُر ندَ  لَاهُ  َخْيٌر َفُهَو ال بِاهِ  ِع َما ُيْتَلى        َوُأِح َر لَاا  َعاُم ِإ ْلَأْن َثانِ    َنِم الرِاْجَس َفاْجَتِنُبوا  َعَلْيُكْملَاْت َلُكُم ا ْلَأْو   ا

 [30الحج: ]  وِرالُز َقْوَل َواْجَتِنُبوا

  أن وُحرَمه  يواقعها  أن اهلل لحدود  منه  تعظيما  إحرامه  حال  في باجتنابه    اهلل أمره ما  يجتنب  ومن: "يقول

 م[2000-ه1420]الطبري،  .اآلخرة" في ربه عند له خير فهو يستحلها،

ــَْفِة ِبَهِذِه َتَعاَلى اللَّه َكلََّفُه َما َوَجِميُع َهْتُكُه َيِحلن َلا َما "َواْلُحْرَمُة ــِِك ِمْن الصـ   َأْن ُيْحَتَمُل َوَغْيِرَها اْلَحْج َمَناسـ

ًّا َيُكوَن َأْن َوُيْحَتَمُل َتَكاِليِفِه، َجِميِع ِفي َعامًّا َيُكوَن   ُتاْلُحُرَما َأســـَْلَم ْبِن َزْيِد َوَعْن ِباْلَحْج، َيَتَعلَُّق ِفيَما َخاصـ

ــِْجُد اْلَحَراُم اْلَكْعَبُة: َخْمٌس َــّْهُر اْلَحَراُم َواْلَبَلُد اْلَحَراُم َواْلَمسـ ــَْعُر اْلَحَراُم َوالشـ اْلَحَرام". ]الفخر الرازي،   َواْلَمشـ

 [ـه1420

  شـــََعاِئَر ُيَعظِاْم َوَمن ِلَكَذكما جعل تعظيم هذه الشـــعائر دليال على التقوى وعالمة عليها، قال عز وجل: 

 ]32] اْلُقُلوِب. َتْقَوى ِمن َفِإنَاَها اللَاِه

  َوالرنْكُن، َوَعَرَفُة، اْلَحَراُم، َواْلَمشــَْعُر َواْلِجَماُر، َواْلُبْدُن، َواْلَمْرَوُة، الصََّفا،: ســِتٌّ الشََّعاِئُر: َأســَْلَم ْبُن َزْيُد "َقاَل

 َوَمَعاِلُمهُ   ُكلنَها  اْلَحْج َمَواضــــُِع: َزْيدٍ  َواْبُن َوَماِلكٌ   َواْلَحســــَُن ُعَمَر ُناْب َوَقالَ  ِفيَها،  ُيْفَعلُ  َما  ِإْتَمامُ  َوَتْعِظيُمَها 

َفةِ  َوَعَرَفةَ ِبِمنظى  َفا  َواْلُمْزَدِل ــَْلَم، َوِقيلَ  ْبِن َزْيدِ  َقْوِل َمْن َنْحٌو َوَهَذا  َذِلَك،  َوَغْيِر َواْلَبْيتِ  َواْلَمْرَوِة َوالصــَّ : َأســ

 ه[1420اْلَأْجُر". ]أبو حيان،  َواْلَمَناِفُع اْلِتَزاُمَها َوَتْعِظيُمَها ِديِنِه َشَراِئُع

كما بين القرآن الكريم ما يجب على المحرم بالحج من ضــــبط أقواله وأفعاله وأخالقه عن التلبس برفث  

سوق في قوله تعالى:   ْشُهٌر مَاْعُلوَماٌت  اأو ف ُسوقَ  َوَلا َرَفَث اَفَل اْلَحجَا ِفيِهنَا َفَرَض َفَمنْلَحجُا َأ   ِفي ِجَداَل َوَلا ُف

 [197البقرة: اْلَأْلَباِب ] ُأوِلي َيا َواتَاُقوِن التَاْقَوى الزَااِد َخْيَر َفِإنَا َوَتَزوَاُدوا اللَاُه َيْعَلْمُه َخْيٍر ِمْن َتْفَعُلوا َوَما اْلَحجِا

ــَاَيٌة "َوِهَي ــَُنِنِه اْلَحْج ِبَفَراِئِض ِوصـ ــَاَيَة اللَُّه َأَراَد َما َوُذِكَر َأَداِئِه، ِفي ُيَراَعى َأْن َيِحقن َوِممَّا َوسـ   ِمْن ِبِه اْلِوصـ

ــََعاِئِرِه، َأْرَكاِنِه ــََط ِإْذ اْلَعِظيَمِة، اْلِعَباَدِة ِبَهِذِه َتَعاَلى اللَِّه ِعَناَيُة َظَهَرْت َوَقْد َوشـ ــِيَلَها َبسـ   َمَع َوَأْحَواَلَها َتَفاصـ

 م[1984ِفيَها". ]ابن عاشور،  اْلَجاِهِليَِّة َأْهُل َأْدَخَلُه َما َتْغِييِر
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ُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي اْلَحجِا {  "وقوله صا    بالحج، اإلحرام تعظموا أن يجب: أي: } َفَلا َرَفَث َوَلا ُف صو   الواقع وخ

شهره،  في صونوه  أ سده  ما كل عن وت صه،  أو يف   القولية،و الفعلية ومقدماته الجماع وهو الرفث من ينق

  اإلحرام، والجدال محظورات ومنها المعاصــي، جميع: وهو بحضــرتهن، والفســوق النســاء عند خصــوصــا

  الذل  الحج، من العداوة، والمقصــــود  وتوقع الشــــر، تثير لكونها  والمخاصــــمة،   والمنازعة   المماراة : وهو

  مبرورا يكون بذلك فإنه ات،السيئ  مقارفة عن والتنزه القربات، من أمكن بما إليه والتقرب هلل، واالنكسار 

  يتغلظ فإنها   وزمان،  مكان  كل  في ممنوعة  كانت   وإن األشــــياء  وهذه  الجنة،  إال جزاء له   ليس والمبرور،

 م[2000-ـه1420]السعدي،  .الحج" في عنها المنع

  فإذا كان اهلل تعالى قد نهى عن الجدال في الحج الذي هو مجرد المراجعة في القول، فما بالك بما فوقه            

 من التشاتم والتزاحم والتدافع والتقاتل ونحو ذلك؟

 المطلب الثاني: االنضباط الذاتي في الحج في السنة النبوية.

أن مكة لها حرمة عظيمة عند اهلل ومن ثم كان لها من األحكام الخاصــــة ما تجب مراعاتها                 بين النبي 

نضباط حتى يسلم منه حيوانها ونباتها  لحرمتها وهو ما يجعل الحاج أو المعتمر بها يضبط نفسه غاية اال

  َحرََّم»: َقالَ   النَِّبْي َعِن َعْنُهَما،  اللَّهُ  َرضــــَِي َعبَّاسٍ  اْبِن وجمادها وكل ما فيها، كما جاء في الحديث َعنِ          

ــَاَعةظ  ِلي ُأِحلَّتْ  َبْعِدي،  ِلَأَحدٍ   َواَل َقْبِلي، ِلَأَحدٍ   َتِحلَّ  َفَلْم َمكَّةَ  اللَّهُ  ــَُد َواَل َخاَلَها  ُيْخَتَلى اَل َهاٍر، َن ِمْن ســ  ُيْعضــ

 ]أخرجه البخاري[ «ِلُمَعْرٍف ِإلَّا ُلَقَطُتَها ُتْلَتَقُط َواَل َصْيُدَها، ُيَنفَُّر َواَل َشَجُرَها،

  ال المعجمة، الخاء وفتح بالقصر ( خالها) المه وفتح المعجم ثانيه وسكون  أوله بضم ( يختلى ال)" ومعناه:

  شجرها، ) يكسر  ال: أي ثالثه، وفتح أواله بضم ( يعضد  وال. )بنفسه  نبت الذي الرطب كلؤها عيقط وال يجز

  ساقطتها  ترفع ال: أي وسكونها،  القاف بفتح( لقطتها تلتقط وال) مكانه من يزعج ال: أي( صيدها  ينفر وال

 [ـه1323]القسطالني،  .البلدان" سائر بخالف للتمليك يأخذها وال يعرفها،( لمعرف إال)

  َمْن»قبول الحج وبره وغفران ذنوب الحاج بضــبط نفســه عن الرفث والفســوق، فقال:  كما ربط النبي 

 ]متفق عليه[ «ُأمنُه َوَلَدْتُه َكَيْوِم َرَجَع َيْفُسْق، َوَلْم َيْرُفْث، َفَلْم ِللَِّه َحجَّ
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 يفسق  َولم اْلِجَماع، َوقيل: الَقْول، نم اْلُفْحم والرفث َوكسرَها،  اْلَفاء ِبَضم  يْرفث{ قال السيوطي: "}َفلم 

  غفران يَتضــَمَّن َوَهَذا اْلُقْرُطِبيا َقاَل َذْنب، ِبَغْير َأي أمه{ َولدته َكَيْوم }َرَجَع اْلمعاصــِي، من شــَْيء بارتكاب

 م[1996-ـه1416والتبعات". ] والكبائر الصََّغاِئر

لية والفعلية، فالمقصــود هو وجوب صــيانة  فالرفث والفســوق المنهي عنهما شــامالن لكل المناهي القو

 الحاج نفسه عن كل منهي عنه قولي أو فعلي يخل بحالة إحرامه وبمكانه وزمانه وعبادته.

ستعجال فيه أن يؤذي بعض إخوانه من الحجيج،      سك أو اال وقد يحمل حرص بعض الناس على أداء المنا

ــد إلى الرفق والطمأنينة وت وقد نهى النبي  رك التزاحم والتدافع في أداء المناســك، كما  عن ذلك وأرش

ــُوُل جاء في حديث جابر الطويل، )َوَدَفَع ــََها ِإنَّ َحتَّى الْزَماَم، ِلْلَقصــَْواِء شــََنَق َوَقْد  اهلِل َرس   َلُيصــِيُب َرْأس

 ]أخرجه مسلم[ .«َةالسَِّكيَن السَِّكيَنَة النَّاُس، َأينَها» اْلُيْمَنى ِبَيِدِه َوَيُقوُل َرْحِلِه، َكَمْور

  َواســَِطِة ُقدَّاَم َعَلْيِه ِرْجَلُه الرَّاِكُب ُيْثِني الَِّذي اْلَمْوضــُِع ُهَو الرَّْحِل{ كو}مور َوضــَيََّق، ضــَمَّ }شــََنَق{ وَمْعَنى

ــِْتْحَباُب َهَذا َوِفي الرنُكوِب.. ِمَن َملَّ ِإَذا الرَّْحِل ــَْحاِب ِباْلُمشــَاِة الرَّاِكِب ِمَن السَّْيِر ِفي الْرْفِق اس   الدََّواْب َوِبَأص

  الْرْفُق َوِهَي السـَــِّكيَنَة، اْلَزُموا َأِي َمْنصـــُوبظا، َمرََّتْيِن السـَــِّكيَنَة{ السـَــِّكيَنَة ِبَيِدِه }ويقول قوله: الضـــعيفة،

 [ـه1392ُيْسِرُع. ]النووي،  ُفْرَجةظ َوَجَد َذاَفِإ ُسنٌَّة َعَرَفاٍت ِمْن الدَّْفِع ِفي السَِّكيَنَة َأنَّ َفِفيِه َوالطنَمْأِنيَنُة،

 ث: آثار االنضباط الذاتي في الحجالمبحث الثال

إن االنضباط الذاتي ينبغي أن يكون خلقا للمسلم في حياته عامة، وفي الحج خاصة فإذا ما التزم به في     

 الحج كان اللتزامه هذا آثاره اإليجابية أثناء الحج وبعده.

 ثار االنضباط الذاتي في الحج أثناء أداء مناسكه.المطلب األول: آ

لالنضباط الذاتي في الحج آثار إيجابية كثيرة تترتب عليه وتعود على الحاج نفسه وعلى مجموع الحجيج  

 أثناء تأدية المناسك يمكن أن نجملها في عدة أمور:

 .سهولة تأدية المناسك وانسيابية حركة الحجيج وتنقلهم بين المشاعر 

 أمن وسالمة الحجاج من مخاطر التزاحم والتدافع. تحقيق 

   الشــعور بروحانية العبادة واالســتمتاع بأدائها فال شــك أن الحوادث والمشــاكل تفقد الحاج قدرا

 من هذا الشعور.



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

        سلمين والتواد والتراحم والتعاون شرعية من الحج كالتعارف والتآلف بين الم صد ال تحقيق المقا

 على البر والتقوى.

 ة ما يجب مراعاته من تعظيم حرمات اهلل المكانية والزمانية وكذلك تعظيم الشعائر.مراعا 

  تحقيق الحج المبرور الذي أخبر عنه النبي .]بأنه "ليس له جزاء إال الجنة" ]متفق عليه 

 .تحقيق غفران الذنوب بإذن اهلل كما سبق في الحديث 

  ســالم في أدائهم لهذه المناســك ظهور الحجيج بمظهر حضــاري يعكس الصــورة الحضــارية لإل

 العظيمة بطريقة سلسة ومنظمة.

          تأمينهم، واإلشــــراف على جاج، و ية بتنظيم موســــم الحج، وتفويج الح هات المعن تمكين الج

ــول هذه الخدمات لجميع الحجاج في      ــر ووص ــهولة ويس ــحتهم من أداء عملهم بس تغذيتهم وص

 الوقت المناسب

 .نجاح موسم الحج 

لســعودية حرســها اهلل بجهد مشــكور متمثلة في وزارة الحج والرئاســة العامة لشــؤون هذا وتقوم الدولة ا

الحرمين الشريفين في توعية الحجاج وتوجيههم بطرق مختلفة إلى االنضباط الذاتي، وإننا لنأمل منهم    

سائلين اهلل تعالى له    شاعر لتتحقق ثمرته وتعم فائدته،  م  المزيد في هذا الجانب وتعميمه في كافة الم

 التوفيق واإلعانة.

 المطلب الثاني: آثار االنضباط الذاتي في الحج بعده. 

هناك العديد من اآلثار اإليجابية الصحية والتربوية والخلقية والسلوكية والمهارات العملية التي يكتسبها     

 ، منها:الحاج من خالل ممارسة تجربة االنضباط الذاتي في الحج وتظهر عليه في حياته العامة بعد الحج

       شعائر سرورين بما من اهلل عليهم من أداء هذه ال سالمين غانمين م عودة الحجيج إلى ديارهم 

 العظيمة دون عوائق أو مشاكل.

       إكساب المسلم من خالل تجربة الحج مهارة ضبط النفس واالنضباط الذاتي في حياته العملية

 بعد الحج وتغيير سلوكياته تغييرا إيجابيا.
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 الرقي األخالقي والتهذيب الوجداني معان عظيمة يكتســبها الحاج من حجه إذا  الســمو الروحي و

 ما نجح في تحقيق االنضباط الذاتي وتظهر على سلوكياته بعد الحج.

 .القدرة على تحمل المسئولية 

 .اإليجابية والتعاون مع اآلخرين 

               تدريبا عمليا على     تعد اإلقامة في مكة مع المحافظة على نباتها وطيرها وســــائر الكائنات بها

 المحافظة على البيئة.

    ــائر أحواله وتعامالته مع الناس ــلم في حياته العملية وسـ تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية لدى المسـ

 من منطلق إيماني تعبدي، وهو المعنى العميق لمصطلح )التقوى(.

 الخاتمة  

 نتائج من أهمها ما يلي: عدةالبحث إلى من خالل ما سبق يخلص 

  استشعار الحاج لمسئوليته عن تحقيق االنضباط الذاتي أثناء أدائه مناسك الحج.ضرورة 

   اهتمام القرآن الكريم بأمر الحجاج باالنضــــباط الذاتي قوليا وفعليا، كما في قوله تعالى: "فمن

فرض فيهن الحج فال رفث وال فســــوق وال جدال في الحج"، وأن ذلك من قبيل تعظيم حرمات       

 مة على التقوى وحسن الثواب.اهلل وشعائره وعال

  اهتمام النبي   بتوعية الحجاج بضرورة االلتزام السلوكي واالنضباط الذاتي أثناء أداء المناسك

ضباط كما في        سكينة"، وربط قبول الحج بمدى تحقيق هذا االن سكينة ال كما في ندائه لهم "ال

 ذنوبه كيوم ولدته أمه".قوله عليه الصالة والسالم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من 

               أن االنضــــباط الذاتي في الحج له أبعاد وآثار تربوية وحضــــارية على ســــلوكيات الحجاج أثناء

 أدائهم لمناسك الحج وتحقيق أمنهم وسالمتهم.

 .أن هذه اآلثار التربوية والحضارية تنعكس إيجابا على سلوكيات الحاج في حياته بعد الحج 

 التوصيات: 

 خالل هذا البحث بعدة توصيات أهمها:يوصي الباحث من 
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   ــباط الذاتي أثناء الحج ــل الحجاج بتوعيتهم بأهمية االنضـ أن تهتم الدول والجمعيات التي ترسـ

 ومسئوليتهم عن ذلك.

               لدعاة لالهتمام على تحفيز شــــعور الحجاج ــدين وا تدريبية وورش عمل للمرشــ عقد دورات 

 هذه الشعائر المقدسة.بمسئوليتهم عن ضبط سلوكياتهم والتزامهم بآداب 

   اهتمام وســائل اإلعالم في المملكة العربية الســعودية والدول اإلســالمية بالتركيز على توعية

 الحجاج بضرورة االنضباط الذاتي كشرط شرعي لقبول الحج وبره وكمظهر إسالمي حضاري.

 ى الحجاج  أن تقوم وزارة الحج والجهات المســـئولة بإصـــدار المطبوعات والنشـــرات وتوزيعها عل

ووضــع اللوحات اإلرشــادية في ســاحات الحرمين والمشــاعر المقدســة لتوعية الحجاج بضــرورة   

 االنضباط الذاتي لتحقيق أمنهم وسالمتهم.

           عمل مســــابقة بين بعثات الحجاج المختلفة بعنوان )البعثة المثالية للحج( في االلتزام بتحقيق

والظهور بمظهر حضـــاري أثناء أداء المناســـك   االنضـــباط الذاتي والتعاون مع األجهزة المعنوية

 تشجيعا على روح التنافس والتسابق بين الحجاج على تحقيقه.

 المراجع 

 .القرآن الكريم 

      ،م، أوضـــح التفاســـير، ط/ المطبعة المصـــرية     1964-ه1383ابن الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف

 ومكتبتها، القاهرة. 

  ،لتنوير، ط/ الدار التونسية، تونس.م، التحرير وا1984ابن عاشور، الطاهر 

  ،ه، لسان العرب، ط/ دار صادر، بيروت.1414ابن منظور، جمال الدين 

  ،ه، البحر المحيط، ط/ دار الفكر، بيروت.1420أبو حيان، أثير الدين 

  ،عليه اهلل صــلى اهلل رســول أمور من المختصــر الصــحيح المســند ه، الجامع1422البخاري، أبو عبد اهلل 

 وأيامه، ط/ دار طوق النجاة. سننهو وسلم

   ،سان سم        2014تقية ح سانية، ج/ ق سات االجتماعية واإلن ضباط الذاتي، األكاديمية للدرا م، دعائم االن

 .27-10، ص2014، جوان 12العلوم االجتماعية، العدد 

  ،م، التعريفات، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت.1983-ه1403الجرجاني 

  م، أيسر التفاسير، ط/ مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. 2003-ه1424الجزائري، أبو بكر 

  ،ه، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت.1420الرازي، فخر الدين 

     ،صر سعدي، عبد الرحمن بن نا سير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ط/    2000-ه1420ال م، تي

 لة، بيروت.مؤسسة الرسا
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   ،م، الديباج على صــحيح مســلم بن الحجاج، ط/ دار ابن عفان،   1996-ه1416الســيوطي، جالل الدين

 الخبر.

  ،م، جامع البيان في تأويل القرآن، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت.2000-ه1420الطبري، أبو جعفر 

 .عبداهلل بن بخيت، بدون، االنضباط الذاتي طريق النجاح، لكي تنجز أهدافك 

   ،ساري لشرح صحيح البخاري، ط/ المطبعة الكبرى األميرية،       1323القسطالني، أبو العباس ه، إرشاد ال

 القاهرة.

 .الكفوي، أبو البقاء، بدون، الكليات، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت 

  ،م، معجم علم النفس والتربية، ط/ الهيئة العامة لشـــئون المطابع األميرية، 1984مجمع اللغة العربية

 هرة.القا

      ،م، تعليم بال عقاب )الثواب والعقاب في التربية(، ط/ دار عالم الكتب،       1999محمود إســـماعيل عمار

 الرياض. 

 اهلل صــلى اهلل رســول إلى العدل عن العدل بنقل المختصــر الصــحيح مســلم بن الحجاج، بدون، المســند 

 وسلم، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت. عليه

  ،ه، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت.1392النووي، أبو زكريا 
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 الملخص

ــألة، وكيفية   تكمن أهمية البحث في محاولة الكشـــف عن آراء الفقهاء القدامى والمحدثين في هذه المسـ

وتكمن مشــــكلة البحث في بيان      َتعاُمل الفقهاء معها، والترجيح فيها بناءظ على األدلة العقلية والنقلية.           

شروعية ما يقوم به الحاج و  المعتمر من جمع أكثر من عبادة في عبادة واحدة. ويتكون هذا البحث  مدى م

ــكلته، وأهدافه،     ــتمل على أهمية الموضــوع، ومش من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فتش

سابقة، ومنهجي فيه، وخطة العمل في البحث.    سات ال صطلحات البحث     والدرا المبحث األول: التعريف بم

ة، وفيه مطلبان، والمبحث الثاني: موقف الفقهاء من التشريك بالنية، والمبحث الثالث:  واأللفاظ ذات الصل

شريك بالنية وضوابطه، وفيه مطلبان، والمبحث الرابع : تشريك النية في الحج والعمرة، وفيه       حاالت الت

ضة والوداع، والمطلب الثاني :     شريك النية بين طواف اإلفا شريك النية   أربعة مطالب: المطلب األول: ت ت

شريك النية        شريك النية في الفدية، والمطلب الرابع : ت سعي للقارن، والمطلب الثالث : ت في الطواف وال

في حج الفرض والنذر فهل تكفي نية واحدة؟، أما الخاتمة: فتشمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت 

 ها في البحث.  إليها في البحث، ثم ذيلت البحث بأهم المراجع التي اعتمدت علي

 المقدمة

أن ُيســـداد ُخطانا فيما نهدف إليه،    الحمد هلل باســـمه نبدأ، مســـتمدين منه العون والتوفيق، نســـأله   

سبحانك ربنا ال علم لنا إال          ضللا فال هادى له،  ضلا له، ومن ي سعى من ورائه، إنه من يهده اهلل فال م ون

على المبعوث رحمة للعالمين، سيد المرسلين، سيدنا     ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وُنصلى وُنسلم   

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

 
 (مقارنة فقهية دراسة) والعمرة الحج في النية تشريك

 

 الرحيم عبد محمد الرحيم عبد مرتضى 

  الخرمة فرع الطائف جامعة وم،والعل التربية كلية اإلسالمية، والدراسات الشريعة قسم
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أوالظ: مشــكلة البحث: تكمن مشــكلة البحث في بيان مدى مشــروعية ما يقوم به الحاج والمعتمر من جمع  

 أكثر من عبادة في عبادة واحدة. 

راء الفقهاء القدامى والمحدثين في  : تكمن أهمية البحث في محاولة الكشــف عن آثانياظ: أهمية الموضــوع

 هذه المسألة، وكيفية َتعاُمل الفقهاء معها، والترجيح فيها بناءظ على األدلة العقلية والنقلية . 

 ثالثاظ: أهداف البحث:  

 .التعرف على مفهوم التشريك بالنية 

 بيان موقف الفقهاء من التشريك بالنية 

 .التعرف على حاالت التشريك بالنية 

  ضوابط التشريك بالنية ؟ ما هي 

 .بيان أمثلة تطبيقية لتشريك النية في الحج والعمرة 

 رابعاظ: الدراسات السابقة: هناك بعض الدراسات التي تناولت الموضوع بوجه عام دون تفصيل، ومنها: 

يل  مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، لألشقر: أصل هذه الدراسة رسالة تقدم بها الباحث لن      

درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، هذه الرســــالة تقع في مجلد واحد ،وتحدث فيها الباحث عن النية في         

 العبادات . 

النية وآثارها في األحكام الشــرعية، للســدالن: أصــل هذه الدراســة رســالة تقدم بها الباحث لنيل درجة   

سالة تقع في مجلدين، ولم يفصل فيها الباح    شرعية؛ ألنها   الدكتوراه، هذه الر ث آثار النية في األحكام ال

 دراسة شاملة لعلوم الدين والدنيا. 

 خامساظ: منهجي في البحث:  

  بتشريك النية في الحج والعمرة .جمع المعلومات النظرية المتعلقة 

 . عزوت اآليات القرآنية إلى سورها 

 . خرَّجت األحاديث النبوية واآلثار الواردة في البحث 
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 ات الفقهية الواردة في البحث.  عرفت المصطلح 

           ذكرت أقوال الفقهاء القدامى في المســــألة، مســــتقياظ كل رأي من كتبه المعتمدة، فإن لم يكن

ذكرت أقوال الفقهاء المحدثين والمعاصــرين ناســباظ كل رأي   –نظراظ لحداثة المســألة  –لهم رأي 

 إلى قائله .

 تفاق ومواضـــع االختالف إذا كان هناك داٍع  حررت أقوال الفقهاء في المســـألة، بذكر مواضـــع اال

 لذلك . 

    ــتند إلى الدليل ــت األدلة ما أمكن ذلك، ثم اخترت الرأي الذي يسـ ذكرت أدلة الفقهاء، ثم ناقشـ

 الصحيح ويراعي المصلحة دون تعصب لرأي، أو مذهب معين من المذاهب .

ساظ:     شتمل على   البحث: يتكون هذا البحث من مقدمة،  وأربعة مباحث، و خطةساد خاتمة، أما المقدمة فت

 أهمية الموضوع، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجي فيه، وخطة العمل في البحث.

المبحث األول: التعريف بمصــطلحات البحث واأللفاظ ذات الصــلة، وفيه مطلبان: المطلب األول: التعريف   

ــريك   ــطلحات البحث ) تشـ ــلة بالنية   العمرة (، –الحج  –النية  –بمصـ والمطلب الثاني: األلفاظ ذات الصـ

اإلرادة(،  –العزم  -الهم  –والتشــــريك، وفيه فرعان: الفرع األول: األلفاظ ذات الصــــلة بالنية )اإلخالص        

 اإلشراك(. –االندراج  -والفرع الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالنية والتشريك ) التداخل

 بالنية.   المبحث الثاني: موقف الفقهاء من التشريك

المبحث الثالث: حاالت التشـريك بالنية وضـوابطه، وفيه مطلبان: المطلب األول: حاالت التشـريك بالنية،     

 والمطلب الثاني: ضوابط التشريك بالنية.

ــريك النية بين    ــريك النية في الحج والعمرة، وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: تشـ المبحث الرابع : تشـ

والمطلب الثاني: تشـــريك النية في الطواف والســـعي للقارن، والمطلب الثالث:   طواف اإلفاضـــة والوداع،

 تشريك النية في الفدية، والمطلب الرابع: تشريك النية في حج الفرض والنذر فهل تكفي نية واحدة ؟ 

الخاتمة: وتشــمل أهم النتائج والتوصــيات التي توصــلت إليها في البحث، ثم ذيلت البحث بأهم المراجع   

 ي اعتمدت عليها في البحث.  الت
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هذا وقد بذلت قصارى جهدي إلتمام هذا البحث، فما كان من توفيق فمن اهلل وحده، وما كان من خطٍأ أو  

واهلل نســياٍن فمنى ومن الشــيطان، ولكن حســبي أني لم أدخر وســعاظ، ولم آُل  جهداظ في البحث والتنقيب، 

سداد، ويجعل أعم   أ صة لوجهه الكريم، إنه موالنا فنعم المولى  سأل أن يكتب لنا التوفيق وال النا كلها خال

 .ونعم النصير

 صطلحات البحث واأللفاظ ذات الصلةالمبحث األول: التعريف بم

 العمرة (. –الحج  –النية  –المطلب األول: التعريف بمصطلحات البحث ) تشريك 

أو أن يقصد بالعمل الواحد قربتين،   يقصد بالتشريك:" أن يجمع بين عبادتين بنية واحدة،    أوالظ: تشريك: 

،  34م( : 1999 هـــ 1419كأن ينوي بالصالة الرباعية قضاء فائتة، وفريضة الوقت الحاضر. ] ابن نجيم)

 [  255م( : 1981هـ 1401األشقر )

 [ 62م( :1998هـ 1418والمراد بتشريك النية: استصحاب نية واحدة ألداء عبادتين، أو قربتين ]منصور)

ــ(: 1414] ابن منظور).قصده  نية مشددة، وتخفف  ينويه الشيء  اللغة: القصد، نوى  في لنية:ثانياظ: ا هـــ

 [2/631، الفيومي) بدون( : 15/348

صَّتْ      صاحب المصباح المنير:"ُخ ْسِتْعَمالِ  َغاِلِب ِفي الْنيَُّة وقد يراد بالنية في اللغة : العزم، يقول   ِبَعْزِم اِلا

ْلبِ  ْلُأُموِر" ]الفيومي)بدون(:    ِمْن َأْمٍر َعَلى اْلَق ــان :" َنَوْيتُ   2/631ا ــاحب اللســ يَّةظ  [، ويقول صــ   َأي وَنواةظ ِن

 [ 15/348هـ( :  1414ِمْثُلُه ] ابن منظور) واْنَتَوْيُت َعَزْمُت،

ــد     ] .الفعل"  إيجاد  في تعالى  اهلل إلى والتقرب الطاعة   وفي االصــــطالح: عند الحنفية النية هي:" قصــ

ــ1412) ، ابن عابدين:1/175ون( : التفتازاني ) بد ــُْد 1/105م( 1992 هــــ  [، وعند المالكية هي :" َقص

[، وعند الشافعية هي:"  قصد الشيء     1/203م(:1994 هـــــ1414ِبِه " ] العدوي) اْلَمْأُموَر الشَّْيءَ  اْلُمَكلَِّف

ــي)  ــده وتراخي عنه، فهو عزم.] الزركشـ ــ1405مقترناظ بفعله، فإن قصـ ، وعند [3/284م( : 1985 هـــــ

 [ .1/313َتَعاَلى" ] البهوتي)بدون( :  اللَِّه إَلى َتَقرنبظا اْلِعَباَدِة ِفْعِل َعَلى اْلَقْلِب الحنابلة هي :" َعْزُم

 نخلص مما سبق إلى أن النية قصد العمل وَمْن ُقِصَد ألجله العمل. 

 

  ثالثاظ: الحج :
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َّ  غة:ف الحج في اللتعري -أ  ــُد إلى كْل شـــيء، فخصـ ــروط معلومة.  القصـ ــد معيان ذي شـ ــرع بقصـ ه الشـ

[، وقيل: الحج لغة: القصد 1/340 م(1979 هـــ1399)ابن األثير، 115م( : 1983 هـــ1403)لجرجاني]ا

هـ(   1414ابن منظور)، 218 هـ( :  1412)ألصفهانيا إلى الشيء المعظَّم، وقيل: الحج: القصد للزيارة.]

في االســـتعمال الشـــرعي والعرفي على حج بيت اللَّه تعالى  [، وُيقال: الحجن: القصـــد، ثم غلب 226 /2: 

وإتيانه، فال ُيفهم عند اإلطالق إال هذا النوع الخاص من القصد؛ ألنه هو المشروع الموجود كثيراظ، وقيل:  

 .[75 /1م(1997 هـ 1418) ابن تيميةكثرة القصد إلى من ُيعظَّم .]

   صطالح:تعريف الحج في اال -ب

  لماء الحنفية الحج بأنه: " قصد موضع مخصوص، بصفة مخصوصة، في          عرف الموصلي من ع

 [   1/139م( :  1937 هـ 1356وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة" ]الموصلي)

   ،وعرَّفه الشــيخ/ عليم من علماء المالكية بأنه:" العبادة المشــتملة على إحرام، وحضــوٍر بعرفة

م  2003هـــ 1424المروة عيناظ" ]عليم)جزء من ليلة النحر، وطواف بالبيت، وسعي بين الصفا و

 : )2/121    ] 

 (2003هـ1423وعرفه الشيرازي من علماء الشافعية بأنه :" قصد الكعبة للنسك " ]الشيرازي  )م

 :8/81    ] 

   وأما الحنابلة فقد عرفوا الحج بأنه:" قصـــد مكة؛ لعمل مخصـــوص، في زمن مخصـــوص" ]ابن

ــ1418النجار) ــ1416، البهوتي)4/5م(:1998هـــ [،  ولعل تعريف الحنفية هو أوفى   3/5(  هـــ

ــة، في وقت مخصــوص،        ــوص ــفة مخص ــع مخصــوص، بص ــد موض تعريفظا في الحج وهو:" قص

بشرائط مخصوصة"، فقصد الموضع المخصوص، وهو البيت،والمشاعر بصفة مخصوصة وهو           

اإلحرام، في وقت مخصوص وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بشرائط مخصوصة         

[، والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو 13م( : 2004)زبيرســك له صــفة خاصــة.] في كل ن

أن يقال: الحج اصطالحاظ: التعبد هلل بأفعاٍل وأقواٍل مخصوصٍة، في أوقاٍت مخصوصٍة، في مكاٍن         

 [  11ص  ( : هـ1431)القحطاني مخصوٍص، من شخٍص مخصوٍص، بشروٍط مخصوصٍة".]

 رابعاظ: العمرة: 
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يارة التي فيهـا عمـارة الود، والمعتمر : الزائر،        تعريف ال -أ عمرة في اللغـة : العمرة واالعتمـار تعني الز

 [  1/629م(:1979 هـ1399والقاصد للشيء . ] ابن فارس)

.] الزيلعي  "ِزَياَرُة اْلَبْيِت َعَلى َوْجٍه َمْخُصوٍص "بأنها:ها الحنفية فقد عرفتعريف العمرة في االصطالح :  -ب

ِعَباَدٌة  " َأْو َتُقوُل: "،ِزَياَرُة اْلَبْيِت َعَلى َوْجٍه َمْخصــــُوٍص" لكية بأنها:  اعرفها الم  [، و123/  5 هــــــــ(: 1313)

َها َطَواٌف َوســــَْعٌي َفَقْط َمَع إْحَرام  بدون(:    َيْلَزُم لدردير) طاب) 2/2".] ا ،  7/6م(:1992  هــــــــ1412، الح

وعرفها الشافعية بأنها:  [، 132/  4م(:1995هــــ1415)القيرواني ابن أبي زيد، 7/198)بدون(: يشلخرا

  1شــربيني) بدون(ال".]ن إحرام وطواف وســعي وإزالة الشــعر والترتيب بينهم مَقصــُْد اْلَكْعَبِة ِللننســُِك  " 

بدون(     230/ ــاري )  يا األنصــ ها:        [، 463/  5، زكر بأن لة  ناب ها الح ْجٍه      " وعرف ْيِت اْلَحَراِم َعَلى َو َياَرُة اْلَب ِز

[،   5/209م(  2003هــــــ1424) ابن مفلح،409 /3م(1993 هــــــ1414]البهوتي)          ".  َمْخصــُوٍص

 . والناظر إلى هذه التعاريف يجدها متقاربة إذا ما كانت متطابقة

 المطلب الثاني : األلفاظ ذات الصلة بالنية والتشريك 

 اإلرادة( –العزم  -الهم  –) اإلخالص الفرع األول: األلفاظ ذات الصلة بالنية

 أوالظ: اإلخالص : 

شيء  صفاء  حول ٍ تدور معان عدة له اللغة: في تعريف اإلخالص -أ شيء  غيره، فَخلص عن وتميزه ال  ال

،  68غيره. ] الفيومي) بدون( :  من ميزته صـــفا، وخلاصـــته  الكدر من الماء صـــار خالصـــاظ، وخلص  أي

 [3/37م( :  1987 هـ 1407الجوهري)

هـ  1416بمعنى النية ] البقاعي)   اإلخالص العلماء  بعض : جعل في االصــــطالح تعريف اإلخالص -ب 

 الصافية؛  النية " اإلخالص :الرازي [، قال1/163م(  : 2003 هـــــ 1424، ابن مفلح)22/193م( 1992

ــة    ألن ــة  الني ــاج    العمــل    أو ينقطع،      والعمــل   ، دائم ــة       إلى  يحت ــة، والني ــاج    الني إلى العمــل".]      ال تحت

ــ 1416البقاعي)   بَها المعبود يعبد َأن ِإَلى ِباْلعَباَدة اْلَقصــْد هو : "[، وقال الكفوي22/193م( 1992هــــ

 [، وبعض64م( : 1998هــــــ 1419َواْلَعَمل". ] أبو البقاء الكفوي ) َواْلَقْول الســْرا "تصــفية: َوقيل، َوحده"

 بعمله أن يكون متوجهظا وهو اإلخالص على أضاف قيدظا  بأن وذلك النية من أخص اإلخالص جعل العلماء

 .هلل وحده
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صاظ  بالفعل يأتي أن هو اإلخالص: "الرازي قال   في تأثير الدواعي من لغيرها يكون وال واحدة، لداعية خال

  العبادة فعل على القلب [، وقال البهوتي:" عزم243 /32هـــــــ(:  1420الفعل".] الرازي) ذلك إلى الدعاء

صد  بأن( تعالى اهلل إلى تقربا صنع  من آخر شيء  دون تعالى اهلل بعمله يق ساب  أو لمخلوق، ت  محمدة اكت

[، وقال القرافي :"  1/313اإلخالص" ] البهوتي)بدون(: هو وهذا نحوه، أو منهم مدح محبة أو الناس، عند

ــْد َوحده َتَعاَلى اهلل ِجَهة ِإَلى اْلِفْعل تمييل ِإَراَدة ُهَو َواْلِإْخَلاص   ِإَلى لاْلِفْع بتمييل اْلُمَتَعلاق َخاِلصـــاظ، َواْلَقصـ

 [ 19الْنيَّة". ]القرافي )بدون(: ص  ُهَو َتَعاَلى اهلل ِجَهة

 اإلخالص والنية:   بين الفرق -ج

ــور ال اإلخالص إن :أوالظ ــد فيها التي األمور في إال يتصـ ــور فال ذلك ماعدا أما القربة، قصـ وجود  يتصـ

 اإلخالص فيها.

 إلى التقرب ينوي بها قد فإنه الصالة  نوى فمن نية،ال على زائد قدر فيه العبادات في اإلخالص إن ثانياظ:

فقد َفَقَد  اهلل غير إلى التقرب صـالته  في قصـد  أو الناس، مدح قصـد  وإن، المخلص هو فهذا، وحده اهلل

صالة، فنية  فعل ينوي أنه مع، اإلخالص صالة  فعل ال   اهلل  قصد  من معها بد ال بل تكفي ال وحدها ال

 ذلك النية تامة، وعلى وتكون اإلخالص يتحقق حتى وحده  له توجهةم تكون وأن الصــالة هذه من

 [22م(:2005هـ1426النية .] األشقر:  من أخص فاإلخالص

  ثانياظ: الهما :

اَل   أي وال َهماِم، بالفتح، ال َمهمَّة لي، ويقال:، أراده من همَّ بالشــيء اإلرادة هو في اللغة: تعريف الَهمن -أ

  1420الرازي)]عله، وأهمني األمر أقلقني، وفي ذلك يقول القائل:" همنك ما أهمَّك ".         بذلك، وال أف   َأُهما

 [  12/621هـ(  1414، ابن منظور)291هـ(: 

اللغوي ]القرافي)بدون(:  المعنى عن يختلف ال للهما المعنى االصطالحي  :تعريف الهما في االصطالح  -ب

ــان دواعي الكفوي:" بأنه [، وعرفه9 ــر، فالهم أو خير من علالف إلى اإلنسـ أمر   على النفس اجتماع شـ

 [961م(: 1998هـ 1419) وأول العزيمة". ] أبو البقاء الكفوي العزم دون اإلرادة عليه، فوق واإلزماع
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 بما يكون الهم، والهم من العمل أقرب إلى النية ألن النية من أضــعف الهما والنية: الهمن بين الفرق -ج

ــك ــاحب فهي النية بعد، أما فعلهي فعله ولمَّا على أوش ــبقه وقد عادة العمل تص ــيء تس ــير بالش  اليس

 تنفيذه وانقضائه . حتى وتستمر

َيحِلفوَن ِباللَّـــــِه ما قالوا َوَلَقد قالوا   قوله تعالى:):ذلك ومن ذلك، على يدل ما والسنة  القرآن في جاء وقد

 َهمَّ :"َفَمْن[، ومن السنة قول النبي  74التوبة:] ( ا َلم َينالواَكِلَمَة الُكفِر َوَكَفروا َبعَد ِإسالِمِهم َوَهماوا ِبم 

ــ(: رقم 1422َكاِمَلةظ" ] البخاري) َحَسَنةظ ِعْنَدُه َلُه اللَُّه َكَتَبَها َيْعَمْلَها َفَلْم ِبَحَسَنٍة، ، مسلم)بدون( : 6010هــ

 قد النية ألن منها أخص فهو، منها وأضــعف النية من أخص العزم، وهو بمعنى هنا [، فالهما187رقم 

 الداللة في قوة أقل ألنه النية من أضعف  العمل، والهم قبل إال يكون ال ترافقه، والهم وقد العمل تسبق 

 من النية . العمل نحو واتجاهها دواعي النفس على

ــتعمل وقد ــُُطوا ِإَلْيقوله تعالى: ) ذلك النية، ومن بمعنى الهمن يسـ ُكْم َأْيِدَيُهْم َفَكفَّ  ِإْذ َهمَّ َقْوٌم َأن َيْبسـ

َلا    [ وقوله:) 11المائدة:   ] ) َأْيِدَيُهْم َعنُكمْ   إن حيث  [122آل عمران: ] َّ(ِإْذ َهمَّت طَّاِئَفَتاِن ِمنُكْم َأن َتْفشــــَ

 الصلة  مدى على يدل االستعمال  تنفيذه، وهذا على أوشكت  أو، بالعمل قامت لفئة اآليتين هما في الهما

 المعنى . في تقاربهما مدىو والنية، الهْم بين

  :العزم ثالثاظ:

ــاء على القلب وعقد الفعل تعريف العزم في اللغة: إرادة -أ   أردت إذا كذا على عزمت تقول األمر، إمض

 [  155، الفيومي) بدون( : 5/1985م(:  1987 هـ 1407عليه. ] الجوهري) وقطعت فعله

 عليه، أوجد فعله وقطع على األمر، أراد عزم:يقالقصد الفعل،   العزم :تعريف العزم في االصطالح  -ب 

 ( .65م(:1998هـ 1419، أبو البقاء الكفوي)71األمر.) األنصاري) بدون(:  في

به،   مقترنة للفعل مصاحبة  تكون النية بأن والعزم النية بين التفريق النية والعزم: يمكن بين الفرق -ج

 الحرمين:" إمام [، قال1/90هـ(   1323) القسطالني] .الزمان من مدة عنه الفعل يتراخى فقد العزم أما

 أن ، فالخالصة "سميت قصدظا تحقيقاظ   حاضر  بفعل تعلقت عزم، وإن فهي مستقبل  بفعل تعلقت إن النية

نقالظ عن  7. ]الحســــيني: أنواع اإلرادة من وكالهما  للفعل،  مقارنة   والنية ، للفعل  يكون ســــابقظا  العزم

 [2م(: 2005/هـ1426، األشقر)1/103م ( 1993هـ1414السدالن )
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  رابعاظ: اإلرادة :

طلبه،   إذا الكأل راد قولهم ذلك واألمر، ومن الحمل وبمعنى الطلب، تعريف اإلرادة في اللغة: بمعنى -أ 

ــها عن جاريته فالن راود وقولهم ــه عن هي وراودته نفس ــاحبه من واحد كل حاول إذا نفس  الوطء ص

الفعل لها .]  [  فجعل30يوسف:  ](  ُتراِوُد َفتاها َعن َنفِسِه َقد َشَغَفها ُحبًّا  :) -تعالى –قوله  والجماع ؛ ومنه

 [ 1/193هـ(:  1414ابن منظور)

إليه.] القره   واالتجاه الشيء إلى القصد بمعنى الفقهاء عرف في اإلرادة :تعريف اإلرادة في االصطالح -ب 

 [ 1/196م :1985هـ 1406داغي)

اإلرادة؛  من نوع النية جهة فمن وجهي، عموٌم وخصوصٌ  اإلرادة والنية بين :واإلرادة النية الفرق بين -ج 

ــانه، مغفرة نريد كما، غيره وفعل بفعله تتعلق واإلرادة الناوي بفعل إال ال تتعلق النية ألن  اهلل وإحسـ

ــت من نا، فتقول  وليســ بدون(    من نويت  تقول وال كذا  فالن من أردت فعل كذا. ] القرافي) ،  17:فالن 

 بالمقدور تتعلق ؛ ألنها اإلرادة من أعم فالنية أخرى جهة [، ومن1/112م ( : 1993هـــــ1414السدالن) 

 [ .28م(: 2005/هـ1426إال بالمقدور عليه. ] األشقر) تتعلق اإلرادة وال عنه، والمعجوز عليه

 اإلشراك(. –االندراج  -الفرع الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالتشريك ) التداخل

 الظ: التداخل:أو

ــابه تعريف التداخل في اللغة: مأخوذ من" دخل"، والدخول نقيض الخروج، وهو -أ ــها األمور تش  والتباس

 [ 190م (: 1987، الفيروز آبادي )4/309هـ(:  1414] ابن منظور) بعض. في بعضها ودخول

ــطالح : ُعراف التداخل بعدة تعريفات: منها : ترتيب -ب  ــيئين   تعريف التداخل في االصـ أثر واحد على شـ

 اجتماع  عند  واحد  أثر [، وُعْرَف بأنه:" ترتب   185مختلفين، كتداخل الكفارات"] التهناوي )بدون( : ص       

هـ 1418شرعي ] منصور)   لدليل من جنسين؛  أو واحد، جنس من مختلفين،  أو متفقين، أكثر،  أو أمرين،

ذلك قول السيوطي:" القاعدة التاسعة   [، ودليل1/49م(: 1999هـــ 1419الخشالن ) ، خالد18م(:1998

باظ" . ]              غال ما في اآلخر  حده خل أ ما د حد ولم يختلف مقصــــوده عشــــر: إذا اجتمع أمران من جنس وا

ــ 1419، ابن نجيم)126م( :1990 هـــ1411السيوطي) ، ابن رجب  الحنبلي ) بدون( 132م( : 1999 هـ

:23 ] 
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 ندراج:ثانياظ: اال

أخوذ من " َدَرَج" ومصــــدره االندراج، ومن معانيه االنقراض، يقال: اندرج      تعريف االندراج في اللغة: م    -أ

، ابن  240م (:1987القوم: إذا انقرضــــوا، ودرَّج البناء: بناه مراتب بعضــــها فوق بعض.] الفيروز آبادي)     

 [ . 1/313م(:  1987 هـ 1407، الجوهري)266:/2هـ( 1414منظور)

ول أمر في أمر أكبر منه، أو دخول األدنى في األعلى، كمن   تعريف االندراج في االصــــطالح : " دخ  -ب 

، ابن  1/269،271أحــدث ثم أجنــب فيكفيــه الغســـــل لشـــــدة العالقــة بين الحــدثين ". ] الزركشــــي 

[، وهو ثبوت حكم واحد عند اجتماع أمرين متفقين أو مختلفين، ويالحظ أن ثمة عالقة        21/397تيمية 

شريك في النية، وذلك  شريك في عبادتين        بين االندراج والت ساوي يعرف بالت ساوي في الم أن اندراج الم

 [ 25هـ( :1418متفقتين، أي هو صورة من صور التشريك.] منصور)

 ثالثاظ: اإلشراك: 

تعريف اإلشراك في اللغة: مصدر أشرك إشراكاظ، وهو اتخاذ الشريك، واالسم : الشرك وهو الكفر، وقد         -أ 

ــرك. ]ابن   ــرك فالن باهلل فهو مش ــ( :  1414منظور)أش ــ 1407، الجوهري)10/45هــــ م(:  1987 هــــ

 [  2/733م(: 1987، األزدي)1/311، الفيومي) بدون( : 5/1593

تعريف اإلشــراك في االصــطالح: اإلشــراك بمعنى التشــريك، والمشــرك من جعل هلل نداظ، ســواء في     -ب 

 [  5/395هـ ( 1428ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاته.] الشنقيطي )

ويالحظ أن هناك عالقة بين اإلشــراك والتشــريك، فكالهما يتضــمن ضــم شــيء إلى اآلخر، والجمع بين   

 أمرين وعدم االنفراد . 

 المبحث الثاني : موقف الفقهاء من التشريك بالنية

صالة الرباعية الظهر      صة بها، فمثالظ: لو نوى بال صح إجماعاظ،      األصل أن لكل قربة عبادة خا صر لم ي والع

يقول  ،ينوي بغســله : غســَلْي الجمعة والجنابة كن جاء الشــرع باســتثناء بعض العبادات من ذلك، كأنول

صادق الطلب،     تداخل العبادات في العبادة الواحدة .. باب» ابن القيم :  شريف ال يعرفه إال  َضْلعٌ عزيز    ُمَت

وذلك فضــــل اهلل يؤتيه من    يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شــــتى،       من العلم، عالي الهمة ؛ بحيث   

 [ 158: م(1997 - هـ1418)بن القيم"] ايشاء 
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يفْرقون في الجمع بين العبادتين بنية واحدة، بين كون العبادتين من الوســــائل        أوالظ: مذهب الحنفية :   

 .مقاصدوبين كونها من ال

ائل عند الحنفية ال  فأما إن كان الجمع بين العبادتين في الوســـائل، فإن الجمع بينها صـــحيح ؛ألن الوســـ

تفتقر إلى نية، ومثال ذلك : ما لو اغتســــل الجنب يوم الجمعة للجمعة، ولرفع الجنابة، وحصــــل له أجر             

كما يجز  عن رفع حيٍض وجنابٍة، ويجز  تيمنٌم واحٌد عن الحدثين األكبر واألصــغر، ثواب غســل الجمعة، 

ــ 1419] ابن نجيم).وهكذا [، وإذا كان الجمع بين  1/17م(:1996هــــ1406، الكاساني)40م(:1999 هــ

 : ففيه تفصيٌل يرجع اعتباره إلى المقصود المراد تحقيُقهالعبادتين في المقاصد 

ــح واحدة       -1 ــر، لم تص ــالَتْي فرٍض كالظهر والعص ــالة، ومثاله: ما لو نوى ص ــين في الص أن ينوي فرض

 [  40م(: 1999 هـ 1419منهما.]ابن نجيم)

 ة، ومثاله : ما لو نوى في الصوم القضاء والكفارة، وقع القضاء فقط.وإن نوى فرضين في غير الصال

أن ينوي فرضاظ ونفالظ، ومثاله: ما لو نوى الظهر والتطوع، قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة، ويبطل  -2

[، وقال محمد بن الحســــن: ال تجزئه المكتوبة، وال      547التطوع.] محمد عبد الغفار الشــــريف)بدون( :      

 [  1/115م(:1992 هـ1412ع، وإن نوى الزكاة والتطوع يكون عن الزكاة .] ابن عابدين)التطو

أن ينوي نافلتين: ومثاله: ما لو نوى بركعتي الفجر تحية المسجد، وسنة الفجر، أجزأت عنهما، وكذلك     -3

 [41م(: 1999 هـ 1419لو نوى بركعتي الظهر التحية تجزيء عنهما لحصول المقصود.] ابن نجيم )

ــائل، وأما      ــريك في الوس ــائل والمقاصــد، فهم يجيزون التش والخالصــة أن الحنفية يفرقون ما بين الوس

المقاصــــد فالتشــــريك يكون عندهم إذا كان العمالن نافلتين في بعض المســــائل ال في كلها. ] ابن            

 [   71م(: 1999 هـ 419نجيم)

أن التشــريك في النية بين عبادتين جائز في   الذي يظهر من كالم اإلمام القرافي ثانياظ: مذهب المالكية:

صـور إذا تحقق المقصـود من التشـريك فيجوز بإيقاع عبادة واحدة فقط، ويترتب على ذلك اإلجزاء فقط     

 [ 2/29دون ترتاب األجر والثواب. ]القرافي)بدون(:

 قسَّم السيوطي التشريك في النية إلى خمسة أقسام:  ثالثاظ: مذهب الشافعية :
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؛  ولغيره هلل األضـــحية يبطلها، ومثاله : ما لو ذبح فقد بعبادة ليس ما العبادة مع ينوى ألول: أنالقســـم ا

ضمام  صالة  في قرأ إذا ما :ومثاله يبطلها، ال وقد الذبيحة، حرمة يوجب غيره فان صد  آية ال   القراءة بها وق

 .تبطل ال فإنها واإلفهام،

  :صور مندوبة، وفيه أخرى بادةع المفروضة العبادة مع ينوى أن: الثاني القسم

معاظ، ومثاله: ما لو نوى بســالمه الخروج من الصــالة،    ويحصــالن البطالن يقتضــي ال الصــورة األولى: ما

 والسالم على الحاضرين، حصال له . 

 لو ألنه؛  فرضــاظ وقع والتطوع، الفرض بحجه فقط، ومثاله: ما لو نوى الفرض يحصــل الصــورة الثانية: ما

 الفرض. إلى انصرف عالتطو نوى

  وصــــدقة الزكاة بها  ونوى دراهم، خمســــة فقط ومثاله: ما لو أخرج  النفل  يحصــــل الصــــورة الثالثة: ما  

 خالف بال تطوع صدقة ووقعت زكاة تقع لم التطوع،

  واحدة، تكبيرة راكع واإلمام المســـبوق الكل ومثاله: ما لو كبر في البطالن يقتضـــي ما: الصـــورة الرابعة

صالة  تنعقد لم الركوع، إلى والهويا تحريمال بها ونوى صالظ،  ال شريك  أ صالة  ركن اإلحرام فتكبيرة . للت  ل

  بينهما  فرق ال إذ؛  نفالظ وكذا  فرضــــاظ، ينعقد  فلم لإلحرام التكبير هذا  يتمحاض ولم معاظ،  والنفل  الفرض

 .اإلحرام تكبيرة اعتبار في

والعمرة،  الحج القسم ال يحصل منه شيء إال في     آخر، وهذا فرضا  المفروضة  مع ينوي أن: الثالث القسم 

 األصح. على يحصالن فإنهما معاظ، والوضوء الغسل ينوى وأن

ــم الرابع ــوم نوى لو ومثاله: ما :آخر نفالظ النفل مع ينوي أن: القسـ ــح؛   مثالظ، واالثنين عرفة يوم صـ فيصـ

 التحادهما في المقصود . 

  الحكم، ومثاله: مالو قال في مختلفان وهما غيرها، آخر ئاشـــي العبادة غير مع ينوي أن: القســـم الخامس

ــه   ــت: لزوجت ــار،   الطالق   وينوي   حرام،  علي   أن ــاألصــــح والظه ــه ف ــا،      يخير    أن ــداخالن   بينهم ]  .وال يت

 [ 23 -20م.(:1990 هـ1411السيوطي)
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، فيحصل  أن التشريك عندهم يقع في النية بين عبادتين، بشرط أن ينويهما معاظ رابعاظ: مذهب الحنابلة: 

له أجر العبادتين، وهذا مما يجوز فيه التشريك، بشرط اتحاد الجنس والوقت، وقد يحصل له أجر أحدهما  

 [ 1/32بنيتها، وتسقط عنه األخرى.] ابن رجب الحنبلي)بدون (:

ساظ: مذهب الظاهرية  شريك في النية مطلقاظ في العبادات كلها    ذهب ابن حزم إلى أن :  خام عدم جواز الت

شريك في النية بين  إال    ُفِرَض َصْومٍ  ِنيََّة َمَزَج َوَمْن ، ونص عبارته:"الحج والعمرةما ورد النص به من الت

  ُكْل ِمْن ِلشــَْيٍء ُيْجِزِه َلْم: - ِعْتٍق َأْو ُعْمَرٍة، َأْو َحجٍّ، َأْو َزَكاٍة، َأْو صــََلاٍة ِفي َذِلَك َفَعَل َأْو ِبَتَطونٍع، َأْو آَخَر ِبَفْرٍض

  ِباْلَحْج اْلُعْمَرِة َمْزُج إلَّا ِعْتقظا، َأْو ُعْمَرةظ َأْو َحجًّا، َأْو َزَكاةظ، َأْو صــََلاةظ، َأْو َكاَن صــَْومظا ُكلنُه، اْلَعَمُل َذِلَك َوَبَطَل َذِلَك

 [4/301حزم )بدون(: َلُه " يعني القارن ] ابن  اللَّاِزُم ُحْكُمُه َفُهَو َفَقْط، اْلَهْدُي َوَمَعُه َأْحَرَم ِلَمْن

 أن للتشريك في النية أحكاماظ منها:   والراجح :

كالتجارة مع الحج، لقوله                   ما ال يحتاج إلى نية في العبادة، وهذا ال خالف فيه بين الفقهاء  * تشــــريك 

ــَاِمٍر َيْأِتيَن ِمن ُك) ٱنتعالى: ــَْهُدوا  ﴾27﴿ لِا َفجٍا َعِميٍقَوَأذِان ِفي النَّاِس ِباْلَحجِا َيْأُتوَك ِرَجالظا َوَعَلى ُكلِا ضـ لِاَيشـ

وا ِمْنَها َوَأْطِعُموا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اسـَْم اللَّـــــِه ِفي َأيَّاٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهم مِان َبِهيَمِة اْلَأْنَعاِم َفُكلُ  

برد، والصوم مع قصد الصحة ؛ ألن      [، وكذلك الوضوء مع قصد الت    28، 27: الحج ] ﴾28﴿ اْلَباِئَس اْلَفِقيَر

 [1/49هذه األشياء تحصل بغير نية، فلم يؤثر تشريكها في نية العبادة. .] الشربيني ) بدون(: 

* وأما تشريك عبادتين في نية، ففيه تفصيل، فإن كان مبناهما على التداخل كغسلي الجمعة والجنابة،     

ض أو ســنة أخرى، فال يقدح ذلك في العبادة؛ ألن  أو كانت إحداهما غير مقصــودة، كتحية المســجد مع فر

 [1/305مبنى الطهارات على التداخل.] الصاوي) بدون(: 

* أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتهما كالظهر والعصر، فال يصح تشريكهما في نية واحدة؛         

صاوي) بدون(:     ستقلتان ال تندرج أحدهما تحت األخرى.] ال شربيني ) بدون(:  1/305ألنهما عبادتان م ، ال

1/49 ] 

 المبحث الثالث: حاالت التشريك بالنية وضوابطه.

 :له حاالتة التشريك في النيالمطلب األول: حاالت التشريك بالنية: 
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 وال ،يكون عبادة بأي وجه ال ما العبادةكأن ينوي مع ، مطلقاظ والعبادة النيةتشـــريك يبطل  ولى:األ الحالة

هلل ولغيره   األضحية تبطل نية  فهنا ،ولغيره -تعالى –هلل  األضحية  يذبحن أ مثل:، يمكن أن يتداخل معها

حة   وتحرم  لذبي لذبح ألن  ؛ ا خل مع    أيمكن  ن يكون عبادة وال أيمكن  اهلل ال لغير ا تدا لذبح ن ي ــد ا  بقصــ

 [1/136] النووي)بدون( : .األضحية

أو ، ةيمكن أن يكون عباد ما العبادةينوي مع لك بأن ذو وال العبادة، النيةيبطل  تشــريك ال :الثانية الحالة

أن يغتســــل بالماء وينوي به الغســــل     ها، ومثال األول:   مع يمكن تداخلها  العبادة عبادة أخرى   ينوي مع 

شريك     فهنا، دالمشروع والتبرا  أن يصلي ركعتين   اظ، ومن الثاني: صحيح يكون وغسله  في النية، يصح الت

  الطوافلى وقت الوداع وينوي بإ اإلفاضــــةطواف أن ُيؤخار  وأ ..وتحية المســــجد ســــنة الفجر وينوي بهما

،  52.] ابن نجيم : فعله عن العبادتين  يء ويجزالنية،  يصـــح التشـــريك في  فهنا، معاظ واإلفاضـــةالوداع 

 [ .  57، ابن جزي 1/116، ابن رشد1/233، الدسوقي1/115، الكرمي : 38: 31، السيوطي : 53

عبادة    العبادة لك أن ينوي مع  ذو ،خرىحدى العبادتين دون األ  إتبطل فيه نية     تشــــريك  : الثالثة   الحالة  

وتبطل في    ،ن نيته تصــــح في الفرض إف  ،الفرض والنفل  هكأن ينوي بحج  ها،  مع يمكن تداخلها   خرى الأ

 [ . 78] الدوسري ) بدون سنة طبع ( :  .ينهماب لعدم صحة التداخل ؛النفل

 النية:المطلب الثاني: ضوابط التشريك ب

 تنقسم ضوابط التشريك بالنية في العبادات إلى قسمين :

 -الفجر، الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء   –القسم األول: عبادات مقصودة لذاتها: مثل صالة الفروض    

فهذه مقصــودة لذاتها، وأيضــاظ كالســنن والرواتب، فهي مقصــودة لذاتها، وليســت مطلقة، كســنة الفجر،   

[، وحكم 42م( : 2002، الزيباري: ) 1/221م(:1968هـــ1833والعشاء. ] ابن قدامة)والظهر، والمغرب، 

هذا القسم : أنه ال تشريك فيه بحال من األحوال، فكل عبادة مقصودة لذاتها ال تقبل التشريك، كرجل       

قام يصلي الفجر فقال هذه صالة الفجر أطيلها حتى تطلع الشمس وأنا أقرأ، وأصلي معها الضحى مثالظ،        

فنقول له ال تصح صالتك؛ ألنك شراكت وال تشريك في النية للفرض ؛ ألن هذه العبادة مقصودة لذاتها.       

 [   44] ابن جزي ) بدون(  : 
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القســم الثاني: عبادات ليســت مقصــودة لذاتها بل المطلوب الفعل فقط،  مثل تحية المســجد، فصــالة     

ــج    ــقطت عنه تحية المسـ ــلى الفرض سـ ــجد مطلقة، فو صـ ــودة لذاتها. ] تحية المسـ د، فهي غير مقصـ

 [ 48( : 1997إسماعيل ) 

وحكم هذا القسم : أنه يصح فيه التشريك والتداخل في النية، وهذا يدخل تحت قاعدة : االندراج. ] ابن      

 [    94 -80، منصور: 72: 64نجيم :

 المبحث الرابع : تشريك النية في الحج والعمرة

 اإلفاضة والوداع:المطلب األول: تشريك النية بين طواف 

ينقســـم الطواف إلى ثالثة أنواع: طواف القدوم، وهو ســـنة عند الجمهور، وواجب عند المالكية، وطواف  

اإلفاضــــة أو طواف الركن، أو طواف يوم النحر، وهو ركن باتفاق الفقهاء، وطواف الوداع لمن أراد مغادرة      

  -20/127م(:1996هــــــ1406الكاســاني)مكة المكرمة، وهو واجب عند الجمهور، ســنة عند المالكية.] 

، اإلمــام  2/293، البــاجي 2/40، الــدردير )بــدون(: 2/457م(: 2003هــــــــ1424، ابن الهمــام)130

 [8/12، النووي)بدون(  1/221م(: 2003هـ1423، الشيرازي)1/365م(: 1994 هـ1415مالك)

 آراء الفقهاء في تشريك النية بين طواف اإلفاضة والوداع 

ي هذه المســـألة على قولين : القول األول: أن من طاف طواف اإلفاضـــة، ونوى به طواف  اختلف الفقهاء ف

 الوداع، فإنه يجزئه ويكفيه، ويعتبر هذا اندراج األدنى في األعلى، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. 

سلم بالبيت       ُشِرع ألجل جْعل آخر عهد الم صود الطوافين واحد، فطواف الوداع  طوافاظ، وقد ودليله: أن مق

 [  24، ابن رجب الحنبلي)بدون (: 23حصل بطواف اإلفاضة.  ] السيوطي: 

القول الثاني: أن من طاف طواف اإلفاضــــة، ونوى به طواف الوداع، فإنه ال يجزئه وال يكفيه، وبالتالي ال             

  هـ1412يدخل طواف الوداع في طواف اإلفاضــة،  ودليله: أن مقصــود الطوافين مختلف . ] ابن عابدين) 

 [ 132، ابن نجيم :1/496م(: 1992

القول الراجح: أرى أن القول األول هو الراجح ؛ لتحقق مقصــــود الشــــارع من االندراج، وألن فيه تحقيقاظ     

للتيســير على الحاج، ال ســيما في مواضــع الزحام الشــديد، وطواف القدوم يتأتى بطواف العمرة، وطواف  

ثواب، إذا نواهما، كما تجزيء  الصـــالة المفروضـــة من الفرض،  النذر واجب، ويجزئه عنه، ويحصـــل له ال
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[،  1/270، الزركشي :8/12،  النووي)بدون(  :1/496م(: 1992 هـ1412وتحية المسجد . ] ابن عابدين)

وتأدية طواف القدوم بالفرض أو النذر صـــورة من صـــور التداخل في الطواف، فقد أجزأ طواف واحد عن  

مقصود، والندراج األدنى وهو طواف القدوم في األعلى وهو طواف الفرض، أو  طوافين ؛ التحادهما في ال

 [150م( : 1998هـ 1418النذر مع حصول األجر لهما، إذا نواهما.] منصور)

 المطلب الثاني : تشريك النية في الطواف والسعي للقارن.

 بنية واحدة، وسفر واحد، في   القران : نوع  من أنواع الحج، وصورته: أن يحرم المسلم بالحج والعمرة معاظ  

،  7/171، النووي)بدون(  : 151، ابن عبد البر: 1/160م( : 937 هـــــــ 1356أشـــهر الحج .] الموصـــلي)

 [ 3/376م(: 1968هـ1833، ابن قدامة)3/437هـ(: 1419المرداوي)

 واختلف الفقهاء في تشريك النية في الطواف والسعي للقارن على قولين:      

ــافعية     القول األول: أن ــعياظ واحداظ، وإلى هذا ذهب المالكية والشـ ــعى سـ القارن يطوف طوافاظ واحداظ، ويسـ

رضـــي اهلل   -والمشـــهور من مذهب الحنابلة، وهو قول: ابن عمر، وجابر بن عبد اهلل، والســـيدة عائشـــة 

، وبــه قــال طــاووس، وعطــاء وإســــحــاق، وابن المنــذر وداوود الظــاهري وابن حزم.] ابن عبــد    -عنهم

هـ(:  1419،  المرداوي)1/232م( :2003هـ1423،الشيرازي)8/161، النووي)بدون( : 151(: 1407البر)

ــدامــة)  3/439 ــدون ( :         366، 3/365م(: 1968هــــــــ 1833، ابن ق ، ابن   23، ابن رجــب الحنبلي)ب

 [  7/173هـ ( : 1352حزم)

سعيين، وإلى هذا ذهب الحنفية، و     سعى  رواية عند الحنابلة،  القول الثاني: أن القارن يطوف طوافين، وي

، وبه قال الشـــعبي والنخعي وســـفيان  -رضـــي اهلل عنهما -وهو قول :علي ابن أبي طالب، وابن مســـعود

، ابن قدامة  2/139م(: 1996هــــــ1406، الكاســاني)1/160م( : 937 هــــــ 1356الثوري.] الموصــلي)

 [ 285، 1/284 ، أبو يعلي)بدون(23، ابن رجب الحنبلي)بدون ( : 366، 3/365م(: 1968هـ1833)

 األدلة: أدلة القول األول: 

  َطَواُفِك مع عمرتها بقوِله" َيَسُعكِ  أن تهلَّ ِباْلَحْج حينما أمرها النَِّبين  َعْنَها، اهلُل َرِضيَ  َعاِئَشةَ  حديث -1

 [2/879، مسلم : 2/174َوُعْمَرِتِك".] البخاري : ِلَحْجِك
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 -ريح، وواضح في أن القارن يكفيه طواف واحد، ذلك أن عائشة   ص  وجه الداللة من الحديث: أْمر النبي 

 لما أصبحت قارنة، أمرت بذلك، فدل على أن القارن يكفيه طواف واحد لحْجه وعمرته. -َعْنَها اهلُل َرِضَي

  واحد، طواف أجزأه والعمرة، بالحج أحرم "من: اهلل رسول  قال: قال  -رضي اهلل عنهما  -عمر ابن عن -2

 [ 2/903، ومسلم) بدون( 2/192هـ( : 1422] البخاري).حتى يحل منهما جميعا" عنهما، حدوا وسعي

ــعي واحد للقارن، صــريح الداللة على    وجه الداللة من الحديث: نصا النبي  على إجزاء طواف واحد، وس

 االكتفاء بهما. 

عليه إال طواف واحد،     في أن القارن ال يجب   –أي حديثي عائشــــة، وابن عمر   -قال ابن حجر:" والحديثان   

 [ . 3/494كالمفرد" ] ابن حجر)بدون سنة طبع( : 

كالمفرد.]ابن  واحد، وسعي واحد، طواف فكذلك يكفيه واحد، ورمي واحد، حلق يكفيه أنَّ القارَن ناسَك -3

 [   3/466م(:1968هـ1833قدامة)

ــا فــإذا واحــد، جنس من أن الحج والعمرة عبــادتــان -4   الكبرى، في صــــغرىال أفعــال دخلــت اجتمعت

 [  3/410م(: 1968هـ1833] ابن قدامة ) .كالطهارتين

 أدلة القول الثاني: 

 [196: البقرة{ ]ِللَِّه َواْلُعْمَرَة اْلَحجَّ َوَأِتمنوا: }َتَعاَلى اللَِّه َقول -1

 ، وتمامهما،  وجه الداللة في اآلية الكريمة : أمر اهلل تعالى في اآلية الكريمة بإتمام كل من الحج والعمرة            

 وغيره، فثبت أن القارن يلزمه طوافان وسعيان.   القارن بين يفرق ولم الكمال، على بأفعالهما يأتي أن

ونوقم هذا : بأنه ليس من شــرط إتمام الحج والعمرة، أن يطوف طوافين وســعيين، بل التمام حاصــل  

 [2/444م( : 1989وإن لم يطف إال طوافاظ واحداظ.] الصنعاني)

للحج والعمرة يكون بحســــب ما يعْلم النبي أصــــحابه، وقد علمهم العمرة منفردة، كما علمهم       والتمام  

 التمتع، والقران. 

:" طاف طوافين، وســعي ســعين". ] الدار قطني )بدون(  أن النبي  ما روي عن عمران بن حصــين -2

 [ .  5/109، التركماني) بدون سنة طبع( 2/264
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على أنه من جمع بين الحج والعمرة، والقارن جامع بينهما، فإن         لنبي وجه الداللة من الحديث: نص ا      

 عليه طوافين، وسعيين. 

ونوقم هذا: بأن هذا الحديث رواه الدار قطني في ســــننه، وقال:" محمد ابن يحيي حداث بهذا الحديث                 

لطواف وال من حفظه، فوهم في متنه، والصـــواب بهذا اإلســـناد أنه قرن الحج والعمرة، وليس فيه ذكر ل

 [.3/466م(: 1968هـ1833، ابن قدامة)5/109للسعي..."       ] التركماني) بدون سنة طبع(: 

ــكان مختلفان، فكان لهما طوافان، كما لو أوقع كل منهما على انفراده؛ وألن كل   -3 أن الحج والعمرة نسـ

ا يندريء بالشــــبهات.]      واحد منهما عبادة محضــــة، وال تداخل في أعمال العبادات، وإنما التداخل فيم               

ــي)   ــان ــاســـ ــك ــام)  2/149م(:1996هــــــــــ1406ال ــهــم ــن ال ،  527، 2/526م(: 2003هــــــــــ1424اب

 [ . 4/28م(: 1995السرخسي)

صور)      صح في مقابلته النص. ] من ستدالل عقلي في مورد النص، وهو ال ي هـ 1418ونوقم هذا: بأنه ا

 [ .  164م( : 1998

ســــعي واحد للقارن، وذلك لصــــحة األحاديث الواردة في         القول الراجح : هو القول بلزوم طواف واحد، و 

 الموضوع، ولضعف أدلة األحاديث التي استدل بها المخالفون . 

وتظهر ثمرة الخالف : فيمن قتل صــــيداظ، فمن قال بأن القارن يلزمه طوافان وســــعيان، يلزمه جزاءان ؛          

 ألنهما نسكان، فوجب لكل نسك جزاء

ــ1412واحد، يلزمه جزاء واحد.] ابن عابدين) ومن قال يلزمه طواف واحد، وسعي ،  2/555م( : 1992 هـ

م(:  2003هـــ 1423، الشيرازي)1/330م(:1994 هـــ 1415، اإلمام مالك)4/119م(: 1995السرخسي)

 [ . 3/467م(: 1968هـ1833، ابن قدامة)7/418، النووي)بدون(:1/217

 المطلب الثالث : تشريك النية في الفدية : أوالظ:

دد مرات ارتكاب المحظور الواحد كاللنبس، وتغطية الرأس، وتقليم األظافر، وحلق شعر الرأس   إذا تكرر ع

 أكثر من مرة في مكان واحد، فهل تلزمه فدية واحدة لكل منها أم يحتاج لفدية في كل مرة ؟ 

ــورة األولى: أن تكون فدية الرتكاب محظورات من نوع واحد،  ــورتين: الصـ ــألة ال تخلو من صـ   هذه المسـ

ية               فد لة : على أن ال قد اتفق الفقهاء في الجم عد مرة، ف ظافره مرة ب عد مرة، أوقص أ كمن لبس مرة ب
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تتــداخــل، فيكفيــه لكــل محظور تكرر فــديــة واحــدة، وإن تكرر موجبهــا، على خالف بين الفقهــاء في   

 ، الدردير)بدون(2/190م(:1996هـ 1406، الكاساني)1/162م(:  937 هـ  1356التفصيل.] الموصلي)

ــدون(:  4/210م( : 2001، القرافي)   2/89:  ، ابن  3/525هــــــــ(::  1419، المرداوي)  7/382، النووي)ب

 [.    3/495م(:1968هـ1833قدامة)

فدية الرتكاب محظورات من نوعين مختلفين، كمن تطيب، وحلق وقص           ية: أن تكون ال ثان الصــــورة ال

 أظافره مثالظ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال:  

ــواء أكان في مجلس   ال ــباب الفدية، فإنها تتعدد، ويلزمه لكل محظور كفارة، س قول األول: إذا اختلفت أس

واحد أم في مجلســــين، وإلى هذا  ذهب الحنفية والمالكية إذا ما تباعدت المحظورات إذا لم ينوها، ولم            

ــ1406يظن إباحتها، وهو المذهب عند الحنابلة. ] الكاساني) ، ابن  3/38ابرتي: ، الب2/192م(:1996هــ

ــر)    ــبــــ ــد الــــ ــبــــ ــ(  : 1407عــــ ــــــــــــ ــك)  154هــــ ــالــــ ــام مــــ ـــ1415، اإلمــــ   هــــ

ــ(: 1419،الــــمــــرداوي) 2/89،الــــدرديــــر)بــــدون(:  1/305،337م(:1994 ، ابــــن  3/527هــــــــــــ

 [ 3/500م(: 1968هـ1833قدامة)

واستدلوا بأنها محظورات مختلفة األجناس، فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة، واأليمان المختلفة.]  

ــاني    ــاســـ ــة )  3/527هــــــــ(: 1419،المرداوي)  2/192م(: 1996هــــــــ 1406)الك ــدام هـ   1833،ابن ق

 [     3/500م(:1968

سباب مختلفة فدية واحدة، وإلى هذا ذهب     سباب الفدية تتداخل، فيكفي عند اجتماع أ القول الثاني: أن أ

 المالكية في بعض الحاالت منها:  

سباب في وقت واحد بال تراِخ، أو  -1 ضها قريب من بعض، كمن لبس، وتطيب،    أن يكون فعل هذه األ بع

م( : 1994 هــــ1415وحلق في وقت واحد، فعليه فدية واحدة للجميع، وإن تراخت تعددت.] اإلمام مالك)

1/305 ،1/32 . ] 

أن يكرر فعل محظورات من أنواع ظانااظ أنه يباح له فعلها، ففعلها بســبب الظن واإلباحة، أي يظنه أنه   -2

ــة قبل   بخ -خارج من إحرامه ــك، فإنه يوجب التعدد، فارتكب المحظورات، كالذي يطوف لإلفاضـ الف الشـ

ــعى، ويحل باعتقاده أنه حالل، ويفعل محظورات متعددة، ثم    الرمي، أو للعمرة على غير وضــوء، ثم يس
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ــك                        ــال ــام م ــدة.]اإلم ــارة واح ــف ــه ك ــي ــل ــع ــاظ، ف ــرم ــح ــا زال م ــه م ــا، وأن ــم ــاده ــه فســـ َــّن ل ــي ــب ت

،  519، 1/518، وعليم:66، 2/65،  الدسـوقي 2/90،91دون( :الدردير)ب1/316م(:1994هــــــ1415)

 [ 4/210م( : 2001القرافي)

القول الثالث: فرقوا بين إذا كانت الفدية أحدهما لالســـتمتاع، واألخرى لالســـتهالك، فإن اســـتندت إلى     

  أســباب متعددة تعدادت الفدية، كمن حلق، ولبس القميص، وإذا اســتندت إلى ســبب واحد فتتعدد الفدية

على الصـحيح من المذهب، كمن شـجَّ رأسـه، وحلق جوانبها، وسـترها بضـماد، وفيه طيب، فإن كل هذه       

ــافعية .]الغزالي:    ــول الجرح.، وهو قول الش ــبب واحد، وهو حص ــتندة إلى س ، النووي)بدون( : 1/127مس

7/382 . ] 

ية، وتعدد نوعها، كمن  وإن كانت لالســتهالك، وال يقابل أحدهما بمثله، أي ليس فيها صــيد، له فدية مثل

ــواء فرق بينهما، أو لم يفرق، في مكان    ــبب، س حلق وتطيب، ولبس وحلق، فإن الفدية تتعدد، بتعدد الس

فان .]الغزالي:       ــان مختل [ ،وإن كانت    7/378، النووي)بدون( :  1/127واحد أو في مكانين؛ ألنهما جنســ

ــتمتاع، واختلف نوعها، كمن لبس وتطيب في مجلس واحد، قبل أن يكفر عن األول، أو فعلهما معاظ،   لالسـ

ففيه ثالثة أوجه مشــهورة أصــحها، وهو مشــهور عند الشــافعي: تعدد الفدية، والثاني: أنهما يتداخالن؛    

ألنهما لغرض واحد، وهو االســتمتاع؛ ألنهما بمنزلة الجنس الواحد، والثالث: التفصــيل: فإن اتحد ســبب     

ه كفارة واحدة، كمن أصــابته شــُجَّة، واحتاج في مداواتها إلى   االســتمتاع، تداخلت الفدية في حقه، ويكفي

،  1/127طيب وســــترها، لزمه فدية واحدة، وإن اختلف ســــبب االســــتمتاع، تعددت الفدية . ]الغزالي:              

 [ . 7/378النووي)بدون( : 

لقوة قول جمهور الفقهاء القائلين بعدم التشــريك في فدية الحج إذا اختلفت في الجنس؛  القول الراجح :

مستندهم، ودرءاظ لمفسدة االستهانة بحرمة اإلحرام إال إذا ظن المحرم إباحة الفعل المحظور، فإن الفدية  

ــب ذلك                 ــاق التي يالقيها الحاج، فناســ تتداخل ؛ وألن في الحج معني يجب مراعاته، وهو كثرة المشــ

 التخفيف، واهلل أعلى وأعلم .   

رم، فهل تلزمه فدية واحدة أم تتكرر الفدية بتكرار الجماع ؟  فقد           ثانياظ: إذا تكرر عدد مرات الجماع للمح    

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة  أقوال: 
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هذا ذهب                   حدة، وإلى  فدية وا خل، ويكفي عن الجماع أكثر من مرة  تدا فدية الجماع ت القول األول: أن 

 ككفارة التداخل على مبناها ام؛ ألنالحنفية إن اتحد المجلس، بشــرط أن ال يقصــد بالجماع رفض اإلحر 

الفطر، فالجامع لألســباب هي اتحاد المجلس فإن قصــد رفض اإلحرام، والتحلل منه، فعليه كفارة واحدة  

ــل اإلحــالل. ]         ــد مــن الــرفــض، هــو تــعــجــي ــاظ، اتــحــد الــمــجــلــس، أو اخــتــلــف؛ ألن الــقصـــ مــطــلــق

ــاني) ــ1406الكاسـ ــي) 218، 2/217م(: 1996هـــــ ــرخسـ وهو مرجوح عند   ، [،4/122م(: 1995، السـ

 [.  7/407الشافعية ] النووي)بدون( : 

القول الثاني: أن فدية الجماع تتداخل، إن لم يكفر عن الجماع األول، وإال وجبت عليه كفارة أخرى ،ذلك              

أن الجماع موجب للكفارة وهي الفدية، فإذا تكرر الجماع قبل إخراج الفدية عن الجماع األول، لم يوجب               

هــــ(:  1419، المرداوي)3/336م(:1968هــــ1833و المذهب عند الحنابلة.] ابن قدامة)فدية ثانية،  وه

3/526  ] 

القول الثالث: أن فدية الجماع تتداخل مطلقاظ، اتحد المجلس، أو اختلف؛ ألن الجماع األول أفســــد اإلحرام،  

اكها مرة ثانية،     وقد ترتب عليه فدية، وبما أن حرمة اإلحرام واحدة، وقد انتهكت مرة فال يتصــــور انته             

سن من الحنفية .] الدردير)بدون(:   سوقي  2/97وإلى هذا ذهب المالكية، ومحمد بن الح ، ابن  2/69، الد

  2/218م(: 1996هـ1406، الكاساني )160هـ( : 1407عبد البر)

القول الرابع : أن فدية الجماع تتكرر بتكرر الجماع، ذلك أن الجماع ســــبب للفدية ،وقد تكرر الســــبب،               

بدون(:                   فت لة.] الشــــربيني) ناب ند الح ية ع ية، وروا ــافع ند الشــ هب ع مذ ية،  وهو ال فد ، 1/523تكرر ال

ــدون( : 1/215م( :2003هــــــــــ1423الشـــــيــرازي) ــدون( :  7/407،الــنــووي)ب ،  3/336، الــمــغــنــي)ب

 [.3/526هـ(: 1419المرداوي)

 لكفارات تتداخل .  القول الراجح : أرى أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح ؛ لقوة دليلهم؛ وألن ا

 المطلب الرابع : تشريك النية في حج الفرض والنذر فهل تكفي نية واحدة؟ 

 إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حجَّ حجة اإلسالم، فهل يجزئه عن فرضه ونذره ؟ 

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال: 
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: يقول هو لمحمد  خالفاظ  يوســــف، وأبي حنيفة  أبي عند  لزماه  عمرتين أو بحجتين، أحرم القول األول: من

  والصالة  بالصوم  واعتبره اآلخر، يلزمه فال أحدهما إال يؤدي أن يمكنه فال األداء، اإلحرام من المقصود  إن

  حتى عنده  ألحدهما   رافضــــاظ يصــــير ال ثم القارن،  في كما  بإحرامين،  يحرم أن الحج باب  في يمكن: قلنا 

  التنافي وإنما اإلحرامين، بين تنافي ال ألنه الطواف؛ في يشـــرع حتى: وقيل مكة، إلى أحدهما في يســـير

 األداءين. بين

 األفعال. أواُن ألنه إحراميهما؛ من فرو كما ألحدهما رافضاظ يصير: يوسف أبو وقال 

يلعي  يوســــف. ] الز ألبي خالفاظ  حنيفة  أبي عند  دمان  يلزمه  فإنه   الحال  في جنى إذا فيما  تظهر وفائدته    

 [1/223هـ ( 1310، البلخي )2/75هـ( :  1313)

واحدة؛ ألن الوقت يســـتغرق أفعال الحجة الواحدة؛ ألنه ما دام   حجة من أكثر ســـنة في يؤدي أن يجوز وال

في أفعال الحج ال يصـــلح إحرامه لحجة أخرى، وال يفرو من أفعال الحج إال في أيام التشـــريق، وال يصـــح  

بالحج فيها.]النو   م( : 1985 هــــــــ1405، الحموي)1/35، ابن نجيم1/223،البلخي:7/143وي:اإلحرام 

1/105   ] 

[،  24] ابن رجب الحنبلي)بدون ( :    .المشــهور وهي اهلل وعبد منصــور ابن نقلها يجزئه، القول الثاني: ال

 [  18/101هـ ( 1401وال يصح الجمع بين حجتين أو عمرتين فصاعداظ ؛ ألنه بدعة .] النجفي )

 [ 1/563م( 1994 هـ1415لثالث: يجزئه عن النذر فقط، وهو قول اإلمام مالك . ] اإلمام مالك )القول ا

القول الراجح : الذي أميل إليه هو عدم جواز الجمع بين حجتين أو عمرتين؛ ألنه بدعة، وألنه ال يتصــــور         

 وقوع حجتين في عام واحد واهلل أعلم. 

 الخاتمة

 النتائج : أوالظ: 

  ــل أن لكل ــريك     األصـ ــور التشـ ــتثناء بعض صـ ــرع باسـ ــة بها، ولكن جاء الشـ قربة عبادة خاصـ

 . العبادات في المشروعة 

       تشــريك النية في أفعال الحج والعمرة يؤكد مقصــد الشــارع من رفع الحرج عن األمة، ووضــع

 المشقة عن المكلفين .  
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 احد قربتين.يقصد بالتشريك:" أن يجمع بين عبادتين بنية واحدة، أو أن يقصد بالعمل الو 

 .ال خالف بين الفقهاء في جواز تشريك ما ال يحتاج إلى نية في العبادة، كالتجارة مع الحج 

   تشـــريك عبادتين في نية فيه تفصـــيل : فإن كانت إحداهما غير مقصـــودة، فال يقدح ذلك في

 العبادة، أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتهما، فال يصح تشريكهما في نية واحدة.

 .القول الراجح : هو القول بلزوم طواف واحد، وسعي واحد للقارن 

           نه ال يتصــــور وقوع عة، وأل بد نه  عدم جواز الجمع بين حجتين أو عمرتين؛ أل الرأي الراجح : 

 حجتين في عام واحد.

 . يجوز تشريك النية بين الحج والعمرة والطواف بالفرض أو النذر من الحج والعمرة 

 التوصيات : ثانياظ: 

 إجراء دراسات وأبحاث جديدة حول التطبيقات المتعددة لتشريك النية لتعداد وسائل العبادات 

    ــائل التي يجوز فيها تشــريك النية للناس ؛ لما فيه من فائدة كبيرة االهتمام ببيان أحكام المس

 في مجال العبادات .

 أهم المراجع والمصادر

 أول من - تيمية ابن اإلسالم  لشيخ  العمدة شرح : لحليما عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: تيمية ابن 

: المشيقح، الناشر    محمد بن علي بن خالد: الصالة،  المحقق  إلى المشي  آداب باب آخر إلى الصالة  كتاب

 م. 1997  هـ 1418 األولى،: السعودية، الطبعة العربية المملكة الرياض، العاصمة، دار

 بدين،   ابن لدر  على المحتار  أمين: رد محمد  عا ناشـــر    ا ثانية،  : بيروت، الطبعة  -الفكر دار: المختار، ال  ال

 م. 1992 - هـ1412

 ــأل لمن الكافي  الجواب: بكر أبي بن محمد : الجوزية   قيم ابن ــافي الدواء  عن ســ لداء  أو الشــ والدواء،   ا

 م.1997 هـ1418 األولى،: المغرب، الطبعة – المعرفة دار: الناشر

  مد : ابن مفلح مد  نب مفلح بن مح تاب  مفرج، بن مح بد : المحقق، الفروع ك بد  بن اهلل ع  المحســـن ع

 م. 2003هـ 1424 األولى: الرسالة، الطبعة مؤسسة: التركي، الناشر

  هـ. 1414 الثالثة: بيروت، الطبعة – صادر دار: العرب ،الناشر لسان: مكرم  بن محمد: ابن منظور 

 ــَْباُهاْلَأ محمد، بن إبراهيم بن الدين نجيم: زين ابن : الننْعَماِن، الناشــر َحِنْيَفَة َأِبْي َمْذَهِب َعَلى َوالنََّظاِئُر ش

 م.1999 هـ 1419 األولى،: لبنان، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب دار
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  الملخص

ل ذمته أمانة عظيمة، ينبغي عليه أن يفي بها، لتبرأ ذمته، وذلك بأن  ى للحج عن غيره تتحماإن من تصدَّ 

 .يجتهد قدر الطاقة في أن يقع حجه الموقع الذي أراده المنيب الحي أو ورثته إن كان ميتاظ

ليعلم ما يصح   ؛ لمناسك الحج عموماظ  اظ باألحكام الشرعية  ولذلك يجب على الحاج عن غيره أن يكون ملما

ل، ذلك أن الحاج  اء ما تحمااشــتغال ذمته جرَّ ُبســْبعلى إدراكه خصــوصــاظ لما ُي به الحج وما يبطله، عالوةظ

 .عن غيره تسري عليه أحكام الحاج عن نفسه

الحاالت التي   تناول هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة بين المذاهب األربعة المسائل التي تمثلولقد 

ل الحاج عن غيره حقاظ تنشــغل به ذمته، فتضــمن اشــتغال ذمة الحاج عن غيره بأداء مناســك   وجب تحماُت

رد ما فضــــل من نفقة حجه عن المنيب      وبالحج عنه،   الحج صــــحيحة، وبإعادة النفقة للمنيب إن لم يؤدْ     

صفة الحج التي أمره بها المنيب، وبالمعروف ،  دي إذا ارتكب أحد محظورات اإلحرام،  الهو الفدية إذا خالف 

 .زاء الصيد إذا قتل صيداظ، والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماعوج

ــوع،  امباحث، وخاتمة، أما  وثالثةويتكون هذا البحث من مقدمة،  ــتمل على أهمية الموضـ لمقدمة: فتشـ

يف بمصطلحات البحث   ومشكلته، وأهدافه، ومنهجي فيه، وخطة العمل في البحث، والمبحث األول: التعر 

ــلة ، وفيه مطلبان، والمبحث الثاني: آراء الفقهاء وأدلتهم في  ــتغال ذمة الواأللفاظ ذات الصـ عن  نائباشـ

 بالحج ونفقته. غيره

بما يترتب على مخالفاته الشــرعية من ماله، وفيه ثالثة    عن غيره نائباشــتغال ذمة الوالمبحث الثالث: 

 في صفة الحج، وفيه فرعان: عن غيره ائبنالاألول: مخالفة  بمطالب: المطل

 حاالت اشتغال ذمة النائب عن غيره في الحج 

 دراسة فقهية مقارنة

 

 مرتضى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم 

 لخرمةقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية، كلية التربية والعلوم، جامعة الطائف فرع ا
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محظوراظ ال يفســـد به حجه عن المنيب، وفيه فرعان، والمطلب   عن غيره نائبالوالمطلب الثاني: ارتكاب 

كاب      لث: ارت ثا ئب   الال ما            عن غيره نا عة فروع، أ يه أرب يب، وف محظور الجماع، وأثره على حجه عن المن

ت إليها في البحث ثم ذيلت البحث بفهرس بأهم المراجع        الخاتمة : وتشــــمل أهم النتائج التي توصــــل      

 والمصادر.

 المقدمة

ل ذمته أمانة عظيمة، ينبغي عليه أن يفي بها، لتبرأ ذمته، وذلك بأن  ى للحج عن غيره تتحماإن من تصدَّ 

 .يجتهد قدر الطاقة في أن يقع حجه الموقع الذي أراده المنيب الحي أو ورثته إن كان ميتاظ

ليعلم ما يصح   ؛ اظ باألحكام الشرعية لمناسك الحج عموماظ    على الحاج عن غيره أن يكون ملما ولذلك يجب

ل، ذلك أن الحاج  اء ما تحمااشــتغال ذمته جرَّ ُبســْبعلى إدراكه خصــوصــاظ لما ُي به الحج وما يبطله، عالوةظ

 .عن غيره تسري عليه أحكام الحاج عن نفسه

 ره:  أوالظ: أهمية الموضوع وأسباب اختيا

بيان ما للحج من أهمية عظيمة ، فهو من أجل القربات ، وأعظم الطاعات التي تشــــتاق إليها               .1

 النفوس ، والنيابة في الحج سعي من النائب والمنيب إلى فعل الطاعات . 

حرص كل من النائب والمنيب أو ورثته على إتمام فريضة الحج دون إفساد لمناسكها أو اإلخالل   .2

 بشيء منها . 

 اظ: مشكلة البحث :ثاني

تناول هذا البحث بالدراســــة الفقهية المقارنة بين المذاهب األربعة المســــائل التي تمثل الحاالت التي                  

ل الحاج عن غيره حقاظ تنشــغل به ذمته، فتضــمن اشــتغال ذمة الحاج عن غيره بأداء مناســك   وجب تحماُت

رد ما فضــــل من نفقة حجه عن المنيب      وبالحج عنه،   الحج صــــحيحة، وبإعادة النفقة للمنيب إن لم يؤدْ     

صفة الحج التي أمره بها المنيب، وبالمعروف ،  الهدي إذا ارتكب أحد محظورات اإلحرام،  و الفدية إذا خالف 

 .زاء الصيد إذا قتل صيداظ، والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماعوج

 ثالثاظ: أهداف البحث : 

 صلة. بيان مفهوم اشتغال الذمة واأللفاظ ذات ال .1
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 .ل الحاج عن غيره حقاظ تنشغل به ذمتهوجب تحماالحاالت التي ُتالتعراف على  .2

وجب  الحاالت التي تُ التعرف على آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشــــتها وبيان الرأي الراجح منها في       .3

 .ل الحاج عن غيره حقاظ تنشغل به ذمتهتحما

 رابعاظ: منهجي في البحث:  

 بالنسيان وأثره في الوقوف بعرفة.علقة جمع المعلومات النظرية المت .1

 عزوت اآليات القرآنية إلى سورها . .2

 خرَّجت األحاديث النبوية واآلثار الواردة في البحث . .3

 عرفت المصطلحات الفقهية الواردة في البحث.   .4

ــتقياظ كل رأي من كتبه المعتمدة ، فإن لم يكن    .5 ــألة، مسـ ذكرت أقوال الفقهاء القدامى في المسـ

ذكرت أقوال الفقهاء المحدثين والمعاصــرين ناســباظ كل رأي   –نظراظ لحداثة المســألة  –لهم رأي 

 إلى قائله .

حررت أقوال الفقهاء في المســألة ، بذكر مواضــع االتفاق ومواضــع االختالف إذا كان هناك داٍع     .6

 لذلك . 

ــتند   .7 ــت األدلة ما أمكن ذلك، ثم اخترت الرأي الذي يسـ إلى الدليل  ذكرت أدلة الفقهاء، ثم ناقشـ

 الصحيح ويراعي المصلحة دون تعصب لرأي ، أو مذهب معين من المذاهب .

 مباحث، وخاتمة. ثالثةيتكون هذا البحث من مقدمة،  و خامساظ: خطة البحث :

أما المقدمة : فتشــــتمل على أهمية الموضــــوع، ومشــــكلته، وأهدافه، ومنهجي فيه، وخطة العمل في              

 البحث.

 بمصطلحات البحث واأللفاظ ذات الصلة ، وفيه مطلبان:     المبحث األول: التعريف

 النائب عن غيره(. –اشتغال الذمة  –المطلب األول: التعريف بمصطلحات البحث ) الذمة 

 المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة ) براءة الذمة( .
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 ته.بالحج ونفق عن غيره نائباشتغال ذمة الالمبحث الثاني: آراء الفقهاء وأدلتهم في 

ــتغال ذمة الالمبحث الثالث:  ــرعية من ماله ، وفيه ثالثة   عن غيره نائباشـ بما يترتب على مخالفاته الشـ

 مطالب:

 في صفة الحج، وفيه فرعان: عن غيره نائبالالمطلب األول: مخالفة 

 بالنفقة من ماله لمخالفته أمر المنيب في صفة الحج .  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع األول: 

 بدم التمتع من ماله .  عن غيره نائباشتغال ذمة اللفرع الثاني: ا

 محظوراظ ال يفسد به حجه عن المنيب، وفيه فرعان: عن غيره نائبالالمطلب الثاني: ارتكاب 

 بفدية لبس المخيط ، أو استخدم طيباظ ....  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع األول: 

 بجزاء الصيد من ماله .  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الثاني: 

 ، وفيه أربعة فروعمحظور الجماع ، وأثره على حجه عن المنيب  عن غيره نائبالالمطلب الثالث: ارتكاب 

 محظور الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلال األول.  عن غيره نائبالالفرع األول: ارتكاب 

 ماع بعد التحلل األول وقبل التحلل الثاني.  محظور الج عن غيره نائبالالفرع الثاني: ارتكاب 

من ماله الرتكابه محظور الجماع في         عن غيره نائب  الالفرع الثالث: نوع الهدي الذي تنشــــغل به ذمة         

 الحج .

ــتغال ذمة  ــاء حج زوجته وهديها الرتكابه محظور الجماع في   عن غيره نائبالالفرع الرابع: اشـ نفقة قضـ

 الحج من باب التغليظ .

تمة : وتشــــمل أهم النتائج التي توصــــلت إليها في البحث ثم ذيلت البحث بفهرس بأهم المراجع             الخا 

 والمصادر.

 واهلل الهادي إلى سواء السبيل
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 التعريف بمصطلحات البحث واأللفاظ ذات الصلة : المبحث األول

 ه(.النائب عن غير –اشتغال الذمة  –المطلب األول: التعريف بمصطلحات البحث ) الذمة 

 الفرع األول: تعريف الذمة في اللغة واالصطالح :

ــة أوجه: " العهد واألمان والكفالة   -أ تعريف الذمة في اللغة: الذمة " ومثلها " الِذمام "، ويأتيان على خمسـ

 [   1/210، الفيومي)بدون( :12/221هـ: 1414والحرمة والحق " ] ابن منظور)

ذماماظ أي : حقاظ يوجبه عليها يجري مجرى المعاهدة من غير  وتفســــر "الذمة" بأن يلزم اإلنســــان نفســــه 

 [1/222م(:1992هـ1412معاهدة وال تحالف.] شهاب الدين )

تعريف الذمة في االصطالح: لقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعرف الذمة، ومنشأ اختالفهم التباسها       -ب

من عالقــة االرتبــاط من بعض  مع مــا يســــميــه الفقهــاء واألصــــوليون" أهليــة الوجوب"؛ لمــا بينهمــا

ــ( 1402الوجوه]القرافي)  هـ  1421، الزركشي)3/379,380( 1998هــــ 1418، ابن الشاط )3/379هــ

2000 :)1/278 ] 

يقول القرافي في ذلك: " اعلم أن الذمة أشــكلت معرفتها على كثير من الفقهاء، وجماعة يعتقدون أنها    

 ؛ لذلك كان للذمة تعريفات ثالثة باعتبارات مختلفة:  [3/379هـ( 1402أهلية المعاملة".]القرافي) 

االعتبار األول: باعتبار الذمة صفة: وأصحاب هذا االعتبار هم الحنفية والمالكية ، وقد قالوا في تعريفها:     

،الســرخســي)بدون(:  2/249" وصــف يصــير الشــخص به أهالظ لإليجاب له وعليه".] أمير بادشــاه )بدون(: 

 [.  4/340م(:1997هـ1418، البخاري)2/340

االعتبار الثاني: باعتبار الذمة ذاتاظ: وهو اختيار فخر اإلسالم سيف الدين القفال الشافعي ومتابعيه، وقال     

في تعريفها:" نفس ورقبة لها عهد"، فالرقبة تفســير للنفس، والعهد تفســير للذمة، بمعنى أن اإلنســان   

ــ 1417أمير الحاج)يوَلُد وله ذمة صــالحة للوجوب له وعليه. ".] ابن  ــاه  2/220م(: 1996هــــ ،أمير بادش

 [ 2/249)بدون(: 

االعتبار الثاني: باعتبار الذمة معنى: وللذمة عند الفقهاء بهذا االعتبار قسمان: القسم األول: وهو" أهلية    

الوجوب "، وهذا االعتبار يوجد عند بعض المالكية والشــــافعية فعرفوا الذمة بأنها معنى شــــرعي، وقد              

ــة، بين     وصــفه  ــياء خاص ــبب عن أش ــافعية بأنه مقدر في المكلف، يجعله قابالظ لاللتزام واللزوم، مس الش
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،  3/210، الدردير)بدون(:3/172م(:1995هـــــ1415الشرع بأنها البلوو والرشد وعدم الحجر.] الصاوي)   

 [3/226، العجيلي) بدون( : 3/379هـ( 1402القرافي) 

وهذا المعنى شــائع عند الفقهاء في أبواب المعامالت والجنايات،   القســم الثاني: وهو الضــمان أو الكفالة،

لداللة على أن                  لذمة " ل مان لفظ: " ا فات الضــــ ها، وقد ردد الفقهاء في تعري ويدل على التزام الحق في

ــدين)                ــه.] ابن عــاب ــذمــة محل ــة التزام وتكون ال ــال ــان أو الكف ،  2/261م(:2000هــــــــ 1421الضــــم

 [ 4/179هـ(:1400، ابن مفلح)5/96هـ(:1398الحطاب)

أن المختار من االعتبارات الســــابقة للذمة هو" اعتبار         –واهلل تعالى أعلم   –التعريف المختار للذمة : أرى    

فات الصــــالحية واألهلية"، وعليه يمكن تعريفها                 الذمة معنى المُحتِوي على اعتبار كونها ذاتاظ لها صــــ

: " محل صـــالحية المكلف وأهليته لاللتزام بالحق  اصـــطالحاظ بتعريف جامع لما تقدم في االعتبارات بأنها

 سواء أكان هذا الحق حاالظ أم مؤجالظ حتى يبرأ باألداء ".

وسبب اختيار: " اعتبار الذمة معنىظ " جمعه العتبار الذات، فجعل الذمة "محالظ"  ووصفه بالصالحية،  وزاد  

وهو المعوَّل عليه في األحكام   -لذات أو الوصفسواء عبر الفقهاء عنها با –عليه أن معنى الذمة : االلتزام 

. 

ــتغال الذمة: التزام المكلَّف بالحق الواجب عليه لغيره والمتقْرر    ــد باش ــتغال الذمة: ُيقص الفرع الثاني: اش

[، ومع أن ذلك أمراظ مقدراظ إال أن الشرع أكد على أن هذه  2/134م(:2000هــــ1420في ذمته".] المالكي)

 [  4/534هـ(:1398ق أو عوضه.] الحطاب)الذمة تحوي هذا الح

لذلك ساو قول الفقهاء: " يجب في الذمة كذا"، مع أن هذا  الواجب ال ترى عينه، وإنما صار واجباظ باشتغال  

نه.]                           نه عي كأ جب  لذمة حكم ذلك الوا به فراو ا ــل  ما يحصــ خذ  يأ به، وذلك عندما  لذمة  تازاني  ا   التف

،ابن رجب 6/213هــــ(:1400،الرازي)1/203م(:1985هــــ1405،الحموي)2/215م(:1996هــــ1416)

 [  1/386م(:1999الحنبلي)

سك عن غيره؛ ليقع      َصد بالنائب عن غيره:" المحرم بنية الحج وأداء الن الفرع الثالث: النائب عن غيره: ُيق

 عن المنيب حياظ كان أو ميتاظ[.
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م ما أوجبه الشرع في ذمته بسبب    وبناءظ على ما تقدَّم فإن معنى اشتغال ذمة النائب عن غيره: هو: التزا 

ارتكابه محظوراظ يصــــح معه الحج أو يفســــد؛ لما تحقق في النائب عن غيره من معنى التكليف، الذي           

 يقضي بصالحيته الكاملة لإليجاب له وعليه، فتبرأ ذمته بأداء الواجب باستيفاء الحق.

 المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة ) براءة الذمة( .

ة: لبراءة الذمة معنيان: المعنى األول: سالمتها: وهذا هو األصل فهي بريئة في األصل من أي     براءة الذم

تكليف أو إلزام، فما لم يرد دليل على اشــتغالها، فإنها تبقى على براءتها األصــلية، وهذه قاعدة أصــولية  

،  1/203م(:1985هـ 1405،الحموي)2/215م(:1996هـ 1416نصها: " األصل براءة الذمة". ]التفتازاني

 [  1/386م(:1999،ابن رجب الحنبلي)6/213هـ (:1400الرازي) 

ــاء.]                                      يف ت ــ ــاألداء أو االســ ــا ب له ــا ــغ ــد انشــ بع حقوق  ل ــات وا تزام ل من اال ــا  غه فرا ني: إ ــا لث نى ا ع م ل ا

 [  .4/439م(:1997هـ1418، البخاري) 3/92م(:1985هـ1405الحموي)

 بالحج ونفقته عن غيره نائباشتغال ذمة الالمبحث الثاني: آراء الفقهاء وأدلتهم في 

من لحظه قبوله النيابة في األحوال التالية: إذا ناب عن حي قادٍر في حج           عن غيره نائب  التنشــــغل ذمة   

النفل، أوعن عاجٍز في  حج الفرض أو التطوع، أو مْيت  أوصــــى بالحج عنه ،أو بإذن  من الورثة، وكذلك           

نيب أو ورثته ، ففي جميع هذه األحوال تنشــغل ذمة  تنشــغل ذمته بالنفقة بمجرد حصــوله عليها من الم

النائب عن غيره بأداء  النســــك؛ ليقع عن المنوب عنه، فلو رجع الحاج عن  غيره من الطريق و لم يكمل       

سفره، وبالتالي لم يتم الحج ، فإنه تترتب عليه بذلك األحكام التي سنتناولها بالبحث في المسألة التالية  

: 

ا إذا لم ُيتم النائُب الحجَّ : اتفق الفقهاء ســواء من ذهب منهم إلى جواز الحج عن غير  مذاهب الفقهاء فيم

القادر بدنياظ، وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة، أو المالكية الذين أجازوا الحج عن الميت فقط بوصيته،    

مام الحج صــــحيحاظ    اتفقوا جميعاظ على اشــــتغال ذمة النائب عن غيره بالنفقة إذا فعل ما يحول دون إت           

 كرجوعه من السفر للحج.
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ــن)  ــديـ ــابـ ــن عـ ــــــــــ 1421] ابـ ــاب) 4/147، 6/56م(:2000هـ ــطـ ــحـ ــــــــــ(: 1398، الـ ،  2/558هـ

ــ1415النفراوي) ــ1369، الُبَجْيَرِميا)368 /1م(:1995هـــ   /1، الشيرازي)بدون(:  2/108م( : 1950 هـــ

 [  398 /2هـ( :1402، البهوتي )2/253هـ(:1413، ابن تيمية) 409

المذاهب األربعة اختلفوا في كيفية اشــتغال ذمة النائب عن غيره بحق المنيب، أو ورثته في   إال أن فقهاء

 حاَلْي تفريطه وعدمه على قولين : 

القول األول: ذهب جمهور الفقهاء" الحنفية والمالكية والشــــافعية" إلى اشــــتغال ذمة النائب عن غيره              

سواء فرط أو لم يفرط، إذا لم يتم   بكامل النفقة التي تمَّ بذلها له؛ لتحقيق مراد الم نيب أو الورثة مطلقاظ 

ــفر، وفات بذلك الغرض من النفقة وهو الحج .] ابن عابدين) ــ1421السـ ،  4/147، 6/56م(:2000هـــــ

[، واستدلوا  409 /1، الشيرازي)بدون(: 368 /1م(:1995هـ1415، النفراوي)2/558هـ(:1398الحطاب)

 باآلتي:  

      للنائب؛ لغرض تأدية الحج عنه ، فإن فوات النائب هذا الغرض فإن             أن المنيب إنما بذل النفقة

 عليه ردا النفقة لمن أنابه. ] المراجع السابقة[ 

    قياس رد كامل النفقة إذا فضــلت كلها برجوعه من الســفر وعدم أدائه الحج عن من أنابه على

 [  6/56م(:2000هـ1421ما فضل من النفقة لمن أنابه.] ابن عابدين)

إلى أن للمنيب أو ورثته الخيار      -مع قولهم بوجوب رد النائب عن غيره النفقة للمنيب      –مالكية   وذهب ال 

بين فســـخ العقد واســـترجاع النفقة من النائب، وبين تأجيل العقد وإبقاء النفقة لديه للحج بها عنه في   

 [  2/558هـ(:1398العام القابل.] الحطاب)

ذمة الحاج عن غيره برد نفقة الحج الذي فوته على المنيب         القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى اشــــتغال      

فحســب إذا لم يكن متســبباظ في قطع الســفر، أما إذا كان متســبباظ في قطع الســفر والرجوع، فيجب عليه   

، ابن  3/95هـ (:  1405النفقة وقضاء الحج في قابل عن المنيب من ماله ال من مال المنيب.] ابن قدامة)

 [ 398 /2هـ( :1402، البهوتي )2/253هـ(:1413تيمية)

واستدلوا: بأن يد النائب عن غيره على النفقة يد أمانة ، ومن ثمَّ فإن ذمته تشتغل بما فضل من النفقة     

هـــــ (: 1405بعد إتمامه الحج عن المنيب، وبكاملها برجوعه من السفر وعدم إتمامه الحج .] ابن قدامة) 
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[ ، ولم يقيموا دليالظ على إلزامه  398 /2هــــــ( :1402)، البهوتي 2/253هــــــ(:1413، ابن تيمية)3/95

 بقضاء الحج من ماله .

 ونوقم هذا بما يلي: 

بأنه قد قام الدليل الشرعي على اشتغال ذمة الحاج عن غيره بالنفقة؛ لكون يده عليها يد أمانة    .1

جع من  ، فيرد ما فضــــل منها بعد اإلنفاق على الحج ، ويرجع عليه المنيب بكامل النفقة إذا ر           

سفر ولم يؤد عنه الحج، أما إلزامهم النائب بقضاء الحج عن المنيب في العام القابل من ماله      ال

فـــــمـــــردود لـــــعـــــدم إقـــــامـــــة دلـــــيـــــل شــــــــرعـــــي عـــــلـــــيـــــه] ابـــــن     

[، وقد تقرر في األصــول أنه ال  4/147،الســرخســي)بدون(:6/56م(:2000هــــــ1421عابدين)

، وقول رســــوله   بقبول اهلل ســــبيل للخلق إلى معرفة اشــــتغال ذمة اإلنســــان وبراءتها إال      

 [ 4/147(:1413.] الغزالي)المعصوم 

العمل بمذهب الحنابلة من شــــأنه تفويت الغرض األصــــلي من اإلنابة، وهو وقوع الحج عن             .2

المنيب؛ ألن إلزام الحاج عن غيره بالحج في قابل من ماله مع إلزامه برد النفقة ال ســــبيل له                 

سيصدق فيحج عن المنيب ؟ أم سُيْحِرُم عن نفسه حين يرى       معه إلى االطمئنان إلى نيته ، هل 

 أنه أحرم بماله في حج القضاء . 

قدم أرى     عالى أعلم   –الرأي الراجح: مما ت مذهب            –واهلل ت لة هو  ــأ هذه المســ مذهب الراجح في  أن ال

ما يحول   الجمهور ) الحنفية والمالكية والشــــافعية ( وهو: اشــــتغال ذمة الحاج عن غيره بالنفقة إذا فعل        

دون إتمامه الحج عن المنيب صــــحيحاظ كرجوعه من الســــفر ســــواء فرَّط أو لم يفرط ، وذلك لقوة دليله     

مذهب                       ما أرى ترجيح  يه، ك يل عل قاظ ال دل حاج عن غيره ح مة ال لذ يه تحميالظ  نه ليس ف جاهته ، وأل وو

ردها، أو تعليقها عنده للحج     المالكية في تخيير المنوب عنه، أو الورثة في قبول النفقة من النائب عند          

 بها عنه في العام القابل؛ ألن فيه إنصافاظ لكليهما وتعاوناظ على تحصيل الطاعة.
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بما يترتب على مخالفاته الشرعية من  عن غيره نائباشتغال ذمة الالمبحث الثالث: 

 ماله.

 في صفة الحج. عن غيره نائبالالمطلب األول: مخالفة 

 بالنفقة من ماله لمخالفته أمر المنيب في صفة الحج .  عن غيره نائبذمة الاشتغال الفرع األول: 

اختلف الفقهاء في اشــــتغال ذمة الحاج عن غيره بالنفقة إذا خالف شــــرط من أنابه بإفراد الحج، فتمتع              

 لنفسه بالعمرة على ثالثة أقوال: 

ــتغل ذمته بالنفقة إذا كان نوع ذهب الحنفية، والمالكية في وجه عندهم إلى أن النائب  القول األول: تشـ

الحج معيناظ في االســــتنابة فخالفه، وكذلك األمر في تعيين المنيب للنائب عنه الحج مفرداظ، فإذا قرن                 

النائب العمرة بالحج ، فإن الحج يقع عن شخصه ال عن المنيب، وتشتغل ذمته بإعادة نفقة الحج للمنيب     

 [2/213م(:1982لكاساني )، ا3/68لمخالفته شرطه.] ابن نجيم)بدون(:

 واستدلوا بما يلي : 

بأن النائب خالف أمر المنيب في تخصـــيص الســـفر للحج فقط ، وإنما بذل المنيب النفقة للحج   .1

عنه مفردا ال للقران، والحاج عن غيره لم يصرف السفر إلى الحج عن المنيب كما اشترط عليه،      

،  2/559هـــــ(:1398،المواق)2/214م(:1982وإنما صرفه إلى العمرة لنفسه قبله.]الكاساني )   

 [2/17الدردير)بدون(:

وبأن العمرة ال تقع للميت؛ ألنه لم يؤمر بها، وال والية للنائب على الميت في أداء النسك عنه إال   .2

ــن          ــط.]ابــ ــقــ ــه فــ ــنــ ــج عــ ــحــ ــالــ ــروه بــ ــد أمــ ــه، وقــ ــتــ ــره ورثــ ــدر أمــ ــقــ بــ

 [4/155،السرخسي)بدون(:6/611م(:2000هـ1421عابدين)

الشافعية، والمالكية في المعتمد عندهم، ومذهب  الحنابلة إلى أن النائب ال تشتغل    ذهب القول الثاني:

ذمته بنفقة الحج إذا أدى العمرة على نفســـه قبل حجه عن المنيب، إال إذا أنفق على نفســـه ألداء العمرة 

ردها   من مال المنيب ، فإن ذمته تشــــتغل بنفقة مدة بقائه ألداء العمرة على نفســــه، ويجب عليه أن ي            

ــواق)              ــم ــب. ]ال ــي ــن ــم ــى ال ــل ــه ال ع ــي ــل ــا ع ــه ــه؛ ألن ــت ــرأ ذم ــب ــت ــب ل ــي ــن ــم ــل ــــــــــ(:1398ل ،  2/557ه
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،المرداوي)بدون(:   3/194م(:2003هــــــــ1424،ابن مفلح)7/104،النووي)بدون(: 2/17الدردير)بدون(:  

3/423) 

بذلك ذمته من نفقة الحج،                      به الُمنيب، وهو الحج عنه، فتبرأ  ما أمر  قد أتى ب ئب  نا بأن ال تدلوا:  واســــ

ــافعي) وت هـ  1424،ابن مفلح)2/124هــــــــ(:1393شــــتغــل فقط بنفقــة مــدة بقــائــه للعمرة.] الشـــ

 [ 3/423، المرداوي)بدون(: 3/194م(:2003

القول الثالث: ذهب المالكية في الوجه الثالث عندهم إلى أن حج النائب عن الميت يقع إذا قرن، وتبرأ                 

فعــل اشــــتغلــت ذمتــه بنفقــة الحج.  ذمتــه بــأدائــه، بشــــرط أن يعود ويحرم من الميقــات، فــإن لم ي 

 [2/557هـ(:1398]المواق)

وقد رأى البعض أن هذا الوجه تفسير للوجه األول في المذهب، وهو أنه ينفسخ الحج بمخالفة النائب إذا    

كان نوع الحج معيناظ، ويضــــمن النائب النفقة، إال إذا عاد النائب إلى الميقات، وأحرم بالحج عن الميت ،              

ب وضــع شــرطاظ أو قيداظ لصــحة حج النائب عن الميت بعد عمرته لنفســه؛ لتبرأ بتحقيقه   فكأن هذا المذه

 [2/557هـ(:1398ذمته، وإال اشتغلت ذمته بالنفقة. ] المواق )

أن الراجح في  هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة     –واهلل تعالى أعلم  –القول الراجح: أرى 

مالكية، وهو أن النائب تبرأ ذمته، وال تشتغل بشيء إذا أداى العمرة عن نفسه     والوجه الموافق لهم من ال

قبل أن يحج عن المنيب، وذلك ألنه بأدائه الحج عن المنيب يكون قد التزم بما أمر به، ولكنه إن أنفق              

ن على عمرته لنفســــه من مال المنيب، فإن عليه أن يرد ذلك له ؛ألن نفقته مدة إقامته ألداء العمرة ع              

نفســــه تكون عليه ال على المنيب ، وما يفعله الحاج عن غيره قبل حجه عن المنيب من الطاعات إنما                

 وعليه نفقتها .  يفعلها لنفسه رجاء الثواب من اهلل 

 بدم التمتع من ماله .  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الثاني: 

 ع بالعمرة لنفسه، فما الحكم؟ إذا خالف النائُب عن غيره أمَر من أنابه باإلفراد فتمت

ته             فإن ذم ــه إذا تمتَّع،  حاج عن نفســ ثل حكم ال بالحج عن غيره م هاء على أن حكم المحرم  اتفق الفق

شرعاظ، ولكن الفارق بينهما أن دم التمتاع يكون من مال النائب عن غيره، مع أن الحجَّ      تشتغل بدم التمتع 
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، ابن  2/124هــــ(:1393، الشافعي)3/53هــــ(:1398اق)،المو3/68واقع عن المنيب. ]ابن نجيم)بدون(:

 (3/194م(: 2003 هـ1424مفلح)

وقد صرَّح الشافعية والمالكية باشتغال ذمة الحاج عن غيره القارن بدم التمتع، ويرجع السبب في اشتغال  

هي دم ذمة الحاج عن غيره بدم التمتع من ماله ؛ ألنه تعمَّد التمتع بدون إذن المنيب، فعليه تبعته، و              

ــ(:1398الـــتـــمـــتـــع مـــن مـــالـــه. ]الـــمـــواق)  ــ(:   1407، ابـــن عـــبـــد الـــبـــر)2/557هـــــــــ هـــــــــ

 [  2/600(:1413،الغزالي)2/125هـ(:1393،الشافعي)7/104م(:1997،النووي)1/167

 .محظورًا ال يفسد به حجه عن المنيب عن غيره نائبالالمطلب الثاني: ارتكاب 

ها ترجع إلى أصول أربعة هي: لبس المخيط، وترفيه  باديء ذي بدء إن لمحظورات الحج أنواعاظ كثيرة، لكن

البدن وتنظيفه، والصـــيد، والنســـاء، وهي نوعان من حيث ما يترتب عليها من آثار: نوع ال يوجب فســـاد 

ساني )     ،  2/183م(:1982الحج، وهي األصول الثالثة األولى، ونوع يوجب فساد الحج ، وهو الجماع.]الكا

تفصيالت كثيرة في هذه المحظورات، اتفق الفقهاء عليها، بل  أجمعوا  [، وتوجد 3/230الزحيلي)بدون(: 

 [ 50، 1/49هـ(: 1402على بعضها.) ابن المنذر)

والذي يهمنا من هذه المحظورات هنا هو اشتغال ذمة النائب عن غيره بالفدية من ماله إذا ارتكب إحدى   

فد          ــه يتحمال ال فالمحرم عن نفســ عذٍر ،  جٍة أو  حا ما المحرم عن غيره        المحظورات دون  له ، أ ما ية من 

فيتحمل الفدية من ماله هو وليس من مال المنيب مع أن حجه للمنيب ال لنفســه ، وهذا ما ســيأتي بحثه  

 في الفرعين التاليين:  

 بفدية لبس المخيط ، أو استخدم طيباظ ....  عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع األول: 

من محظورات اإلحرام، ومثالها: تغطية وجهه، أو اســــتخدم طيباظ في         إذا ارتكب النائب عن غيره واحدة      

بدنه أو ثوبه، أو قص أظفاره، فقد اتفق الفقهاء على اشــــتغال ذمة المحرم بالحج بالفدية من ماله ، إال                 

ــتدلوا على ذلك   أنها تكون من مال النائب عن غيره دون من أنابه إذا ارتكب إحدى هذه المحظورات، واس

ها تتع    بدون(:         بأن يب. ]ابن نجيم) ية المن نا ته هو ال بج ناي بد البر) 3/14لق بج ،  4/385م(:2000،ابن ع

 (3/158م(: 2003 هـ1424، ابن مفلح)1/265هـ(:1415الشربيني)
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 بجزاء الصيد من ماله. عن غيره نائباشتغال ذمة الالفرع الثاني: 

صيداظ، فإن   صاده من     اتفق الفقهاء على أن المحرم بالحج عموماظ إذا قتل  شتغل بجزاٍء هو مثل ما  ذمته ت

سيان )      سهو والن ستوي فيه العمد والخطأ والجهل وال صيداظ   4النعم ، وي ( ، إال أن النائب عن غيره إذا قتل 

،ابن  1/53اشتغلت ذمته بجزائه من ماله ال من مال المنيب؛ لتعلقه بجنايته؛ فهو الذي خالف.] المرغيناني

، 2/450بـــــــــــدون(:مـــــــــــالـــــــــــك) م،اإلمـــــــــــا3/31نـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــم)بـــــــــــدون(

ــواق) ــمـ ــــــــــ(: 1398الـ ــدون(: 3/169هـ ــرازي)بـ ــيـ ــووي)1/211،الشــــ ــنـ ــن  7/260م( 1997،الـ ، ابـ

 [  493 /1هـ(:1390،البهوتي)3/150م(:2003هـ1424مفلح)

 محظور الجماع ، وأثره على حجه عن المنيب.  عن غيره نائبالالمطلب الثالث: ارتكاب 

تيان شـــيء في حال اإلحرام إال بالجماع ، ومن ثمَّ  اتفق فقهاء المذاهب األربعة على أن الحج ال يفســـد بإ

فإذا جامع الحاج امرأته، ســــواء أكان حجه عن نفســــه أوعن غيره، فإن الحج يفســــد إذا كان الجماع قبل     

الوقوف بعرفه، وهذا الحكم محل اتفاق بين الفقهاء، فقد اتفقوا على أن الجماع بعد اإلهالل بالحج وقبل 

ويجب على الحاج إتمام الحج مع فساده، ومن ثمَّ تشتغل ذمة الحاج عن غيره   الوقوف بعرفة يفسد الحج،

ــاء في العام القابل، ويذبح هدياظ من ماله ال من مال المنيب؛ ألنه متعلق  ــد بالقضـ بعد إتمام الحج الفاسـ

ــدون(:      ــه.] الســــرخســــي)ب ــايت ، ابن  7/349م(:1997،النووي)  3/166هــــــــ(: 1398،المواق)  4/57بجن

 [ 3/159هـ (:1405،ابن قدامة)3/162م(:2003هـ1424مفلح)

ضاء الحج، أو بالفدية، أو بأية        شتغل فيهما ذمته بق صورتان ت والرتكاب النائب عن غيره محظور الجماع 

ما في                    عة فيه هب األرب مذا هاء ال تان وأقوال فق يب، والصــــور مال المن له، ال من  ما مات أخرى من  التزا

 الفرعين التاليين:  

 محظور الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلال األول.  عن غيره نائبال الفرع األول: ارتكاب

محظور الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلال األول على         عن غيره نائب  الاختلف الفقهاء في ارتكاب   

 قولين: 

بل الوقوف القول األول: ذهب جمهور الفقهاء" المالكية والشافعية والحنابلة" إلى أنه ال فرق بين الجماع ق

أو بعده أي : قبل التحلل األول، فوقوع الجماع في أي من الوقتين مفســــد للحج، ويجب على الحاج إتمام         
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حجه مع فســاده، إال أن ذمة النائب عن غيره تشــتغل بقضــاء حجه عن المنيب في قابل، وذبح الهدي من  

، المرداوي)بدون(: 1/261هـ(:1415، الشربيني)4/258م(:2000ماله ال من مال المنيب. ]ابن عبد البر)

3/195) 

الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه ال يفســد الحج بجماع الحاج عموماظ بعد وقوفه بعرفة، ولو ســاعة من   القول

ليل أو نهار، ولكن عليه الفدية، إال أن النائب عن غيره تشــــتغل ذمته بالفدية من ماله، مع أن حجه عن                 

 [2/125م(:1982اساني )، الك2/379المنيب.] ابن نجيم)بدون(

 األدلة:    

 أدلة القول األول: استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:

سأل     -1 سلمي : أن رجالظ من جذام جامع امرأته وهما محرمان، ف ما أخرجه البيهقي عن يزيد بن نعيم األ

جئتما المكان الذي أصبتما   الرجل رسول اهلل فقال لهما:" اقضيا نسككما واهديا هدياظ، ثم ارجعا حتى إذا     

فيه ما أصبتما فتفرقا، وال يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى ، فتقبالن حتى إذا كنتما بالمكان  

الـــذي أصــــــبـــتـــمـــا فـــيـــه مـــا أصــــــبـــتـــمـــا فـــأحـــرمـــا وأتـَّمـــا نســــــكـــكـــمـــا واهـــديـــا ".]      

كور في  "وقال عقبه: هذا منقطع، فيزيد بن نعيم المذ9559رقم"5/166م(:1994هــــــ1414البيهقي)

 الحديث هو األسلمي بال شك، وهو تابعي[

به حتى التحلل،                    نه لم يتحلَّل من إحرامه فهو متلبس  ما أ تدالل من الحديث: أن الحاج طال وجه االســــ

فاإلحرام باٍق بعد الوقوف كما كان قبله، فلو صادف الجماع إحراماظ صحيحاظ أفسده، ومن ثمَّ يفسد الحج ،       

ــواء، وهذا ما يفيده العموم في  الحديث، وعليه فال فرق بين حصـــول الجماع قبل الوقوف وبعده فهما سـ

 فضابط حكم الفساد هو التحلال من اإلحرام، ال الوقوف.

ما روي عن عمرو بن شـــعيب عن أبيه أن رجالظ أتى عبد اهلل بن عمرو يســـأله عن محرم وقع بامرأته،   -2

شار إلى عبد اهلل بن عمرو، فقال: اذهب إلى ذلك ف  شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه،     فأ سله، قال 

فســأل ابن عمرو فقال: بطل حجك ، فقال الرجل: فما أصــنع؟ قال: اخرج مع الناس واصــنع ما يصــنعون،  

فإذا أدركت قابالظ فحج واهِد، فرجع إلى عبد اهلل بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس               

ابن عباس فســأله، فقال له كما قال ابن عمرو، فرجع إلى عبد اهلل   فســله ، قال شــعيب: فذهبت معه إلى
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ــا                           ــال: َقْوِلي م ــت؟ فق ــا تقول أن ــال: م ــاس، ثم ق ــال ابن عب ــا ق ــأخبره بم ــه ، ف ــا مع بن عمرو، وأن

 [2/74م(:1990هـ1411قاال.]الحاكم)

 وجه االستدالل من هذا األثر: كوجه االستدالل بالحديث السابق. 

 استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما يلي:أدلة القول الثاني : 

: " الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه".]           --قول النبي -1

 [2/305م(:1990هـ1411، الحاكم)2/124م(:1991هـ1411النسائي)

قبل طلوع الفجر، يؤكاد أن  وجه االستدالل من الحديث: النصن على تمام الفريضة بإدراك الوقوف بعرفة    

ــاني           ــاســـ ــاد.]الك ــة على حجــه من الفســـ ــالوقوف بعرف ــأمن الحــاج ب ــة كــل الحج ، في الوقوف بعرف

 [4/57، السرخسي)بدون(:2/135م(:1982)

ونوقم هذا: بأن تفســيرهم هذا مردود ؛ ألن المقصــود بالحديث أن الوقوف بعرفه معظم الحج ال كله؛   

ع       تأتي ب قاء بعض األفعال التي  ماظ حتى يتحلَّل التحلل األول، فهو         لب حاج محر ها ال د الوقوف، ويكون في

، ابــن 7/349م(:1997مــحــمــول عــلــى أن مــن حضـــــره ال يــفــوتــه حــج الــعــام.]الــنــووي)              

 [3/162م(:2003هـ1424مفلح)

ضي اهلل عنهما  -ما روي عن ابن عباس -2 سكه، وعليه بدنة، وإذا     -ر سد ن قال :" إذا جامع قبل الوقوف ف

ــد ا    ــة . ] أورده                  جــامع بع ــأل ــة على المســـ ــدالل ــه دم" ، وهو واضــــح ال ــامــة وعلي ــه ت لوقوف فحجت

 ولم أجده عند غيره[   4/57السرخسي)بدون(:

 ونوقم هذا: بأن هذا األثر لم يذكره من الحنفية إال السرخسي ، ولم أقف على رد عليه عند المخالفين.

المســـألة هو القول األول من أنه ال فرق بين   أن الراجح في هذه –واهلل تعالى أعلم  –القول الراجح: أرى 

الجماع قبل الوقوف وبعده ) أي قبل التحلل األول( فوقوع الجماع في أي من الوقتين مفســــد للحج لبقاء         

اإلحرام ، ويجب على الحاج إذا ارتكبه إتمام حجه مع فســاده، وقضــاء الحج في قابل وذبح الهدي، ويكون  

ماله ال من مال المنيب؛ وذلك ألن أدلة الجمهور مطلقة في حكم الجماع  ذلك في حال الحاج عن غيره من 

في الحج، وليس فيها تفريق بين الجماع قبل الوقوف أو بعده ، والعمل بإطالق األدلة هو األولى، وألن           

ستتبع الفدية أو     ضي بعدم ارتكاب محظوراته التي ت ديمومة اإلحرام وبقائه بعد الوقوف حتى التحلل يق
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الحج، إذا كان المحظور هو الجماع سواء ارتكبه الحاج قبل الوقوف أو بعده، طالما أن المحرم بالحج  فساد  

ال يزال متلبســــاظ باإلحرام ، فال يؤثر تحقق الوقوف على الحكم المتعلق بارتكاب محظور من محظورات    

 اإلحرام الذي ال يزال قائماظ حتى التحلل منه . 

 ل الثانيمحظور الجماع بعد التحلل األول وقبل التحل عن غيره نائبالالفرع الثاني: ارتكاب 

اتفق الفقهاء على أن المحرم بالحج َيِحلن له بعد التحلل األول كل شــــيء كان محظوراظ عليه باإلحرام إال             

النساء، فلو جامع بعد التحلل األول فإن عليه الفدية فقط وال يفسد حجه، وهي بدنة عند الحنفية ، وشاة    

شتغل       عند  شافعية بأن المحرم ت شافعية والحنابلة، وزاد المالكية بأن عليه أن يعتمر، وزاد ال المالكية وال

ــوم ثالثة أيام؛ ألن       ــاكين أو ص ــتة مس ــع لس ــاة، أو إطعام ثالثة آص ذمته بالفدية مع تخييره بين ذبح ش

 الفرج.الجماع بعد التحلل األول ال يتعلق به فساد الحج ، فأشبه المباشرة فيما دون 

،ابن 3/89هـــــ(:1398،المواق)2/404مالك)بدون(: م،اإلما4/57، السرخسي)بدون(:  1/56] المرغيناني

 [  1/482هـ(:1390،البهوتي)3/165م(:2003هـ1424مفلح)

شاة أو إطعام     –واهلل تعالى أعلم  –وأجدني أميل  إلى ترجيح ما ذهب إليه الشافعية من تخييره بين ذبح 

أو صوم ثالثة أيام؛ لما فيه من التخفيف المتناسب مع التحلل األول، الذي أباح     ثالثة آصع لستة مساكين   

 فعل بقية المحظورات.

وبناءظ عليه فإن النائب عن غيره إذا جامع بعد التحلال األول وقبل التحلل الثاني تشــــتغل ذمته بالفدية                     

ن أو صــوم ثالثة أيام، وتكون  وهي بدنة، أو شــاة، أو يخيار بين شــاة أو إطعام ثالثة آصــع لســتة مســاكي  

 الفدية من ماله ال من مال المنيب مع صحة وقوع الحج عن المنيب.

من ماله الرتكابه محظور الجماع في         عن غيره نائب  الالفرع الثالث: نوع الهدي الذي تنشــــغل به ذمة         

 الحج  

ــواء كان  حاجاظ عن نفســه، أو  اختلف فقهاء المذاهب األربعة في نوع الهدي الذي تشــتغل به ذمة الحاج س

 عن غيره إذا أفسد الحج بالجماع على قولين: 
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القول األول: ، ذهب جمهور الفقهاء" المالكية، والشــــافعية، والمعتمد من مذهب الحنابلة" إلى أن ذمة                

الحاج تشتغل ببدنة إذا أفسد الحاج بالجماع ، وعليه فإن النائب عن غيره إذا أفسد الحج بالجماع، تشتغل 

 ببدنة من ماله هو، ال من مال المنيب.ذمته 

ــر)      ــب ــد ال ــب ــن ع ــي)  4/257م(:2000]اب ــراف ــق ــواق) 3/340م(: 1994،ال ــم ــ(: 1398،ال ــــــــ ،  3/89ه

 [  3/159م(:2003هـ1424، ابن قدامة )7/339م(:1997النووي)

 األدلة: أدلة القول األول: استدل جمهور الفقهاء بما يأتي :

سأله، فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال: أفسدت  بما روي عن عبد اهلل بن عمرو أن رجالظ -1

حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضــوا ما يقضــون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج  

أنــت وامرأتــك، واهــديــا هــديــاظ، فــإن لم تجــدا فصــــومــا ثالثــة أيــام في الحج وســــبعــة إذا رجعتم.]  

 "[9564رقم"5/167م(:1994هـ1414بيهقي)، ال2/74م(:1990هـ1411]الحاكم)

 بالقياس على كفارة الصوم بجامع أن كليهما إفساد لعبادة مع القضاء وهو يقتضي أمرين : -2

ــوم بالوطء، فمن جامع في    -أ ــاد الصـ ــاد الحج بالوطء، كالتغليظ في كفارة إفسـ التغليظ في كفارة إفسـ

 [    3/233هـ(:1413ء.] ابن تيمية)الحج متعْمداظ، فإن عليه الكفارة العظمى مع القضا

ــد                  ــب ــن ع ــز.]اب ــج ــع ــد ال ــن ــه ع ــي ــل ــذي ي ــم ال ــم أوالظ، ث ــظ ــن األع ــارات م ــف ــك ــي ال ــدرج ف ــت ب. ال

ــر)  ــبـ ــ(: 1407الـ ـــــــــ ــي)  1/163هـ ــرافـ ــقـ ــدون( :  3/340م(: 1994،الـ ــرازي)بـ ــيـ ،  1/215، الشــــ

 [1/588هـ(:1313األنصاري)

ج إذا أفســد الحج بالوطء أن يذبح  القول الثاني: ذهب الحنفية، ووجه عند الحنابلة إلى أنه يجب على الحا

شاة على التخفيف، وهو أدنى الهدي عندهم، وعليه فإن الحاج عن غيره إذا أفسد الحج بالجماع فتنشغل    

بدون(             يب.] ابن نجيم) مال المن له ال من  ما ته بشــــاة من  كاســــاني )  3/16ذم ،  2/217م(:1982، ال

 [4/57السرخسي)بدون(:

 أتي : أدلة القول الثاني: استدلوا بما ي

أنه سئل عن الهدي فقال:" أدناه شاة، ويجزي فيه شركة في جزور أو بقرة " ]      --بما روي عن النبي -1

 ، وقال: غريب، ولم أجده إال من قول عطاء[. 3/160هـ(:1357الزيلعي)
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م، وجه االستدالل من الحديث: أن اسم الهدي، وإن كان يقع على الغنم واإلبل والبقر، ولكن الشاة أدناه     

 [2/217م(:1982واألدنى متيقن منه، فحمله على األدنى هو األولى، وهو الغنم.] الكاساني )

نظر ، وقال الزيلعي: غريب ولم أجده إال من قول عطاء.   ونوقم هذا: بأن هذا الحديث في رفعه للنبي

 [3/160هـ(:1357] الزيلعي)

ة في الحج في موضــعين: أحدهما: إذا طاف  أنه قال: "البدن -رضــي اهلل عنهما-ما روي عن ابن عباس -2

،  3/128هــــــــ(:1357للزيارة جنباظ، ورجع إلى أهله ولم يعد، والثاني: إذا جامع بعد الوقوف" ] الزيلعي)        

 وقال: غريب[. 

ــعين، وعليه فإن مفهومه أن فيما    ــراظ للبدنة في هذين الموضـ ــتدالل من الحديث: أن فيه حصـ وجه االسـ

  [ 2/57هـ(:1313، الزيلعي)1/164)بدون(:عداهما شاة. ] المرغيناني

ونوقم هذا: بأنه مناقض لما قرروه بأنفســهم من أن الهدي كاألضــحية يختصــان بمحل واحد؛ ألن األثر  

اســتثنى موضــعين، كما ســبق، وهذا يتناقض مع مســاواتهم بين األضــحية والهدي ، وهذا التناقض في  

 استداللهم يؤْيد ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

بقياس الهدي على األضــــحية؛ ألن الهدي قربة تعلقت بإراقة الدم كاألضــــحية فهما بمنزلة واحدة ،                  -3

 [  1/164ويجز  في أي منهما أدنى الهدي، وهو شاة كما يجز  فيه أعاله وهو البدنة. ] المرغيناني)بدون(:

فارق، إذ إن الهدي كفارة على ارتكاب أعظم الم            نه قياس مع ال بأ حظورات في الحج وهو ونوقم هذا: 

الجماع ، بينما األضــــحية قربة من الحاج دون ارتكاب محظور، فال يصــــح جريان القياس بين إراقة الدم        

 تكفيراظ عن ارتكاب محظو،، وبين إراقة الدم تقرباظ هلل تعالى.

سد       سه أو عن غيره إذا أف شتغال ذمة الحاج عن نف الحج  القول الراجح : هو مذهب جمهور الفقهاء، وهو ا

بارتكاب محظور الجماع وهو محرم ببدنه، وعليه فإن النائب عن غيره تشـــتغل ذمته ببدنه من ماله هو 

 ال من مال المتسبب؛ ألنه تعلق بجنايته، وذلك لألسباب اآلتية : 

 . ألنه تعمد إفساد اإلحرام بارتكابه محظوراظ محرماظ. 1

والتغليظ مطلوب للزجر ولحصول النسك، والتغليظ     . وألن الشاة تدخل في عموم الهدي، وكذا البدنة،  2

 يوافق البدنة ، وال تكفي الشاة في التغليظ مع دخول البدنة في عموم الهدي.
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بنفقة قضـاء حج زوجته وهديها الرتكابه محظور الجماع في    عن غيره نائبالالفرع الرابع: اشـتغال ذمة   

 الحج من باب التغليظ .

ــد النائب عن غيره ح ــاء   إذا أفسـ ــتغل بنفقة القضـ جه عن المنيب بارتكابه محظور الجماع فإن ذمته تشـ

ضاء حجه عن المنيب        ضافة إلى نفقة ق ضاء حج زوجته وهديها، إ والهدي مع التغليظ بأن يتحمل نفقة ق

ــ(:1407وهديه، وكل ذلك من ماله هو ال من مال المنيب.]ابن عبد البر) م(:  1994،القرافي)1/163هــــ

[ ، اختلف  الفقهاء في هذه المسـألة   1/588هـــــ(: 1313، األنصـاري) 1/215دون( :، الشـيرازي)ب 3/340

 على أربعة أقوال : 

القول األول: ذهب الحنفية، ووجه عند الحنابلة إلى عدم التغليظ في مال النائب عن غيره، فال تشــــتغل 

ــتغل ذمة كل م   ــد حجهما بالجماع، وإنما تش ــاء حج زوجته وهديها إذا فس ــاء  ذمته بنفقة قض نهما بالقض

سياظ ، عالماظ أو           سواء أكان عامداظ أو نا سده ال غيره ،  شتغال ذمة مف ساد الحج يترتب عليه ا والهدي؛ ألن ف

جاهالظ، مختاراظ أو مكرهاظ،  رجالظ أو امرأةظ ، وألن في حال إكراهه لها على الجماع إنما يســــقط عنها اإلثم             

ــاده     ــاء والهدي وإتمام الحج مع فســ ها. .] ابن          فقط وليس القضــ بة ل بالنســــ ــاد الحج  ؛ ألنه ثبت فســ

، ابـــن 4/57، الســــــرخســــــي)بـــدون(:2/217م(:1982، الـــكـــاســــــانـــي )3/16نـــجـــيـــم)بـــدون(

 [    3/160هـ (: 1405،ابن قدامة)3/232هـ(:1413تيمية)

 أدلة القول األول: استدل الحنفية ومن وافقهم بما يلي: 

سئلوا عن    -رضي اهلل عنهم  -عمر وعلياظ وأبا هريرةاستدلوا برواية مالك في الموطأ قال:" بلغني أن   -1

رجل أصــــاب أهله، وهو محرم، فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضــــيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل            

 "[9560رقم"5/166م(:1994هـ1414(، البيهقي)854برقم) 1/381والهدي".] اإلمام مالك)بدون(: 

فقال: إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان، فقال : أفسدت حجك   وبما روي عن ابن عمرو أن رجالظ سأله، -2

ــون وحل إذا حلوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت   ــوا ما يقضـ انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضـ

ــة إذا رجعتم.]                       بع ــ ــام في الحج وســ ــة أي ــا ثالث ــوم ــإن لم تجــدا فصــ ــاظ، ف ــا هــدي ــك واهــدي وامرأت

"، وقال: هذا إسناد  9564رقم"5/167م(:1994هــــ1414، البيهقي)2/74م(:1990هــــ1411]الحاكم)

 صحيح [
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وجه االســــتدالل: اشــــتغال ذمة كل منهما بالهدي ، وال يتحمال أحدهما عن غيره في ذمته ما وجب على         

 [3/160هـ (: 1405اآلخر.] ابن قدامة)

الزوجة على الجماع،   القول الثاني: ذهب المالكية، والوجه الثاني عند الحنابلة إلى التغليظ في حال إكراه        

فإن ذمة النائب عن غيره تنشــــغل بنفقة الحج عن المنيب، وبالهدي عن نفســــه، وبنفقة قضــــاء الحج             

ــب.]       ــه هو ال من مــال المني ــال ــائــب عن غيره من م ــه الن ــك يتحمال ــا، وكــل ذل ــه والهــدي عنه لزوجت

 [3/160هـ (: 1405، ابن قدامة)3/343م(: 1994القرافي)

تدلوا برواية مالك وأثر ابن عمرو الســابقين، وقالوا في وجه االســتدالل: إن إفســاد  أدلة القول الثاني: اســ

الحج وجد منه، وهي غير مطاِوعة له، فيتحمال عنها ما تلتزم به من نفقة قضــــاء وكفارة من ماله ال من       

 [3/160هـ (: 1405مال المنيب. ]ابن قدامة)

في وجه ثالث عندهم إلى التغليظ مطلقاظ في حالي        القول الثالث: ذهب الشــــافعية في وجٍه ، والحنابلة         

يب.                 مال المن له ال من  ما مات دون زوجته من  ئب عن غيره جميع االلتزا نا ــا، فيتحمال ال اإلكراه والرضــ

 [3/160هـ (: 1405، ابن قدامة)7/340م(:1997]النووي)

ه االســـتدالل: إن االلتزامات  أدلة القول الثالث: اســـتدلوا كذلك برواية مالك وأثر ابن عمرو، وقالوا في وج

هـ  1405المالية تنشـغل بها ذمة الزوج ) النائب عن غيره(؛ ألن إفسـاد الحج ُوِجَد منه دونها. ]ابن قدامة)  

 :)3/160 ] 

القول الرابع: ذهب الشــــافعية في وجٍه ثاٍن عندهم إلى التغليظ في مال النائب عن غيره، بتحمله هدي     

ء حجة زوجته إذا كانت نائمة أو أكرهها فال يفســــد حجها لعذرها، وال           الزوجة مع هديه، دون نفقة قضــــا    

 [1/225م(:1994، الحصني)1/512هـ(:1313يطالب الزوج بنفقة قضائها.]األنصاري)

والمالحظ على األقوال األربعة أنها متداخلة ، ويرجع هذا التداخل بينها حسب أْخذ كل منهم باالعتبارات   

 التالية : 

: عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الحكم إذا حصل محظور الجماع فتنشغل ذمتها على    االعتبار األول

 السواء وعلى جميع األحوال . 
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االعتبار الثاني: التفريق بين الرجل والمرأة باعتبار أنها تابعة للرجل فتنشــــغل ذمته دونها بارتكاب                      

 المحظور سواء أكرهها أو طاوعته. 

ريق بين حالتي الرضــا واإلكراه بالنســبة للمرأة ، فإن رضــيت اشــتغلت ذمتها، أما إن   االعتبار الثالث : التف

 أكرهت فتبرأ ذمتها.

ــافعية، ووجه عند الحنابلة، القائلين بالتغليظ على                     الترجيح : هو المذهب الثالث" وهو وجه عند الشــ

اله ال من مال المنيب،     النائب عن غيره مطلقاظ إذا أفســــد حجه عن المنيب بارتكاب محظور الجماع من م         

ــاء الحج لزوجته والهدي عنها؛    ــه، وبنفقة قضـ ــغل ذمته بنفقة الحج عن المنيب، والهدي عن نفسـ فتنشـ

 وذلك لتعلق فساد الحج بجنايته.  

 واهلل تعالى أعلى وأعلم

 الخاتمة

 نسأل اهلل تعالى حسنها

 أوالظ: النتائج:  

ام المتعلقة بحاالت انشـــغال ذمته بســـبب الوقوف على إحاطة النائب عن غيره في الحج باألحك .1

حجه عن غيره؛ ليكون على بْينة من أمره، فيتجنب فعل ما تشــــتغل به ذمته، ويعلم ما عليه              

 أداؤه؛ لتبرأ ذمته إذا اشتغلت بشيء من الحقوق هلل تعالى أو لمن استنابه.

يحاظ كما أمر    الوقوف على إحاطة النائب عن غيره في الحج بأنه مؤتمن على أداء النســــك صــــح       .2

شارع الحكيم، فضالظ عن أنه مؤتمن على النفقة، فإنما له أن ينفق منها بالمعروف، وعليه  أن      ال

 يردا لمن استنابه ما زاد عن ذلك.  

عاجز في حج                  .3 باظ عن  نائ قادر في حج التطوع ، أو  باظ عن حي  نائ كان  ئب عن غيره إن  نا أن ال

صى به الحج   عنه، أو كان نائباظ بإذن من الورثة، فهو في جميع هذه  الفرض، أو نائباظ عن مْيت أو

األحوال قد انشــغلت ذمته بأداء النســك عن المنيب، كما تنشــغل ذمته بالنفقة بمجرد حصــوله   

 عليها من المنيب أو ورثته.

 أن ذمة الحاج عن غيره تنشغل وال تبرأ إال بالقضاء  من ماله هو ال من مال المنيب بما يأتي : .4
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  نفقة حجه عن المنيب بالمعروف.ما فضل من 

 .كامل النفقة إذا رجع من سفره ولم يحج 

 .الفدية إذا خالف صفة الحج التي أمر بها المنيب 

 .الهدي إذا ارتكب أحد محظورات اإلحرام 

   .جزاء الصيد إذا قتل صيداظ 

  .نفقة قضائه الحج عن المنيب والكفارة بسبب ارتكابه محظور الجماع 

  التغليظ فيتحمل نفقة قضاء حج زوجته وهديها بسبب الجماع.ما يضاف على سبيل 

 ثانياظ: التوصيات:  

أوصى كل نائب عن غيره في الحج أن يحرص على إبراء ذمته مما تنشغل به بسبب حجه عن غيره، قبل  

أال يكون دينار وال درهم وذلك بأدائه مناســــك الحج عن مَّن أنابه كاملة صــــحيحة، فال يتجاوز النفقة               

عروف، وأن يرد ما زاد عن ذلك ليلقى اهلل تعالى مأجوراظ غير موزور وبذمة باقية على براءتها األصلية  بالم

 .وآخر دعوانا أن الحمد اهلل رب العالمين .

 أهم المراجع والمصادر

 (أبو1402ابن المنذر:)ــ  دار: أحمد، الناشر المنعم عبد فؤاد: إبراهيم، اإلجماع، المحقق بن محمد بكر هــ

 الثالثة.  : وة، اإلسكندرية، الطبعةالدع

 (ـ  1417ابن أمير الحاج محمد،  التقرير والتحرير في علم األصول،  الدين شمس اهلل، عبد م(:أبو1996ه

 دار الفكر، بيروت.: الناشر

 الحج مناسك  بيان في العمدة الحليم، شرح  عبد بن أحمد العباس أبو الدين هــــ(: تقي1413تيمية) ابن 

 األولى. : الرياض، الطبعة الحرمين، مكتبة: الحسن، الناشر محمد بن صالح. د: ققوالعمرة، المح

 (زين1999ابن رجب الحنبلي :)ــر: مكتبة نزار مصـــطفى  أحمد بن الرحمن عبد الدين م ، القواعد، الناشـ

 الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية .

 (أبو2000ابن عبد البر :)االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار،  ، محمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر م

 األولى.: بيروت، الطبعة العلمية، الكتب دار: معوض، الناشر علي محمد عطا، محمد سالم :تحقيق

 (أبو1405ابن قدامة :) ــر بن اهلل عبد الدين موفق محمد هـــــــ دار الفكر، بيروت، : أحمد، المغني، الناشـ

 الطبعة األولى.

 (إبراه1400ابن مفلح:)بيروت اإلسالمي، المكتب: المقنع، الناشر شرح في محمد، المبدع بن يمهـ . 
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 (إبراهيم 2003 هـــ 1424ابن مفلح:)ــ التركي،  المحسن عبد بن اهلل عبد: ،المحقق محمد، الفروع بن مـ

 األولى.: الرسالة، الطبعة مؤسسة: الناشر

 ــ( 1414منظور) ابن ــان على، بن مكرم بن محمد: هــــ ــر لس ــادر، دار :العرب، الناش : بيروت، الطبعة ص

 . الثالثة

 شرح  إبراهيم بن الدين ابن نجيم)بدون(: زين شر  كنز ، البحر الرائق  المعرفة، بيروت،  دار: الدقائق، النا

 الطبعة الثانية.

 صادر، بيروت. دار: أنس، المدونة الكبرى، الناشر بن مالك)بدون(: مالك ماإلما 

 بيروت ، الفكر دار :التحرير، الناشر تيسير حمودم بن أمين محمد: بادشاه) بدون( أمير . 

 (زكريا1313األنصــاري:)ــ  الكتاب دار: الطالب، الناشــر روض شــرح في المطالب أســنى: محمد بن هــــ

 تاريخ. وبدون طبعة بدون: اإلسالمي، الطبعة

 ( 1950 هــــ1369الُبَجْيَرِميا)شرح  على البجيرمي حاشية =  العبيد لنفع ، التجريد محمد بن سليمان : م 

 الحلبي. مطبعة: المنهج ، الناشر

 ( ـ 1418البخاري : البزدوي، الناشر أصول شرح األسرار محمد، كشف بن أحمد بن العزيز عبد: م(1997ه

 العلمية، بيروت. الكتب دار

 ( 1402البهوتي)العلمية الكتب دار: اإلقناع، الناشر متن عن القناع كشاف يونس، بن منصور: هـ 

 (ــ1416التفتازاني مسعود، شرح التلويح على التوضيح،تحقيق: زكريا عميرات،  الدين م(: سعد1996هـ

 األولى: بيروت، الطبعة – العلمية الكتب دار: الناشر

 (1990هـــــ1411الحاكم)مصطفى : الصحيحين، تحقيق  على محمد، المستدرك  الحاكم اهلل عبد أبو: م 

 األولى.: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد

  (أبو1994الحصــني:)الحميد عبد علي: االختصــار، المحقق  غاية حل في األخيار بن محمد، كفاية بكر م 

 األولى.: دمشق، الطبعة ، الخير دار: سليمان، الناشر وهبي ومحمد بلطجي

 (مواهب1398الحطاب :)ثانية.الفكر، بيروت، الطبعة ال دار: خليل، الناشر مختصر شرح في الجليل هـ 

 (ــ1405الحموي والنظائر،  األشــباه شــرح في البصــائر عيون ، غمز مكي محمد بن أحمد:م(1985 هــــ

 األولى.: العلمية، الطبعة الكتب دار: الناشر

  .الدردير )بدون(:أحمد الدردير، الشرح الكبير، دار النشر: دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد عليم 

 ( 1400الرازي)ــ  فياض جابر طه الدكتور: وتحقيق عمر، المحصــول ،دراســة  بن دمحم اهلل عبد أبو: هــــ

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.: العلواني، الناشر

 دمشــق،  – ســوريَّة - الفكر دار: مصــطفى، الفقه اإلســالمي وأدلته، الناشــر   بن الزحيلي )بدون(: َوْهَبة

 الطبعة الرابعة . 

 ( :1989هـ 1409الزرقا)دمشق، سوريا. القلم دار: الفقهية، الناشر القواعد شرح الشيخ، بن أحمد: م ، 

  (2000، 1421الزركشـي)دار: الفقه، الناشـر  أصـول  في المحيط البحر:  محمد الدين بدر اهلل عبد أبو: م 

 الكتب العلمية .

 (1313الزيلعي)ــ  رىالكب المطبعة : ، الناشـــر   الدقائق   كنز شـــرح الحقائق  علي، تبيين بن عثمان : هـــــ

 األولى.: القاهرة، الطبعة بوالق، ، األميرية

 بيروت ، المعرفة دار: ، المبسوط، الناشر سهل أبي بن أحمد بن السرخسي)بدون(: محمد 
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  (شمس 1415الشربيني :)مكتب: شجاع، المحقق  أحمد، اإلقناع في حل ألفاظ أبي بن محمد الدين، هـــــ 

 الفكر، بيروت. دار ، طبعة: والدراسات البحوث

 ـ 1412الدين) بشها القرآن، الناشر: دار الصحابة  غريب تفسير في ، التبيان محمد بن أحمد: م(1992ه

 للتراث بطنطا، مصر.

 الكتب دار: الشـــافعي، الناشـــر اإلمام فقه في علي، المهذب بن إبراهيم اســـحاق الشـــيرازي)بدون(: أبو 

 العلمية، لبنان، بيروت.

   ( صاوي ــ1415ال سالك  محمد، بلغة بن مدأح العباس م( : أبو1995هـــ شر    ألقرب ال سالك، النا  دار: الم

 الكتب العلمية، لبنان، بيروت. 

  األنصاري، الناشر   لزكريا على المنهج الجمل ،حاشية الجمل بحاشية   عمر بن العجيلي) بدون( : سليمان :

 الفكر، بيروت. دار

 )المكتبة: الكبير، الناشـــر الشـــرح غريب في المنير المصـــباح علي، بن محمد بن أحمد: الفيومي)بدون 

 بيروت.  ، العلمية

  بدون(: أبو هاب   العباس  القرافي) لدين  شـــ الفروق،  أنواء في البروق أنوار=  إدريس، الفروق بن أحمد  ا

 . طبعة بدون: الكتب، الطبعة عالم: الناشر

 ( عالء1982الكاســاني :)دار: ناشــرالشــرائع، ال ترتيب في الصــنائع مســعود، بدائع بن بكر أبو الدين، م 

   الثانية.: الكتاب العربي، بيروت ،الطبعة

 (1994هـ1415مالك)األولى.: العلمية، الطبعة الكتب دار: المدونة، الناشر أنس، بن مالك: م 

 )شر  أبي اإلمام فقه في المبتدي بكر، بداية أبي بن علي: المرغيناني)بدون  ومطبعة مكتبة: حنيفة،  النا

 القاهرة. – صبح علي محمد

 دار: يوسف، الناشر طالل: المبتدي، المحقق بداية شرح في بكر، الهداية أبي بن مرغيناني)بدون(:عليال 

 لبنان. ، بيروت العربي، التراث إحياء

 (محمد1398المواق:)الثانية.: الفكر، الطبعة دار: خليل، الناشر لمختصر واإلكليل يوسف، التاج بن هـ 

 (ــ1415النفراوي ــالة على الدواني الفواكه انم،غ بن أحمد: م(1995 - هـــــ القيرواني،  زيد أبي ابن رسـ

 طبعة. بدون: الفكر، الطبعة دار: الناشر

 (أبو1997النووي :)الفكر، بيروت. دار: ، الناشر المهذب شرح ، المجموع يحيى الدين محيي زكريا م 
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 الملخص

بمكة المكرمة وما حولها.       لوحظ ارتفاع خالل مواســــم الحج األخيرة لدرجات الحرارة ونســــب الرطوبة      

شاكل التي تواجه        ضربات الحرارية تعد من أكثر الم صاباُت الحرارية وأمراض الجفاف وال وبالتالي فإن اإل

الحاج والمعتمر أثناء تأدية المناســــك. وقد هدفت الدراســــة إلى معرفة أثر اإلجهاد الحراري الناتج من                

وإيجاد مؤشر مناسب له ومدى تأثيراته الصحية وذلك      التغيرات المناخية على صحة الحجاج والمعتمرين  

تمهيدا إليجاد أمثل الحلول لحماية صــــحة الحجاج والمعتمرين. لذلك تم أخذ قراءات المتغيرات المناخية        

ــط لدرجة   ــجلت أعلى متوسـ من المحطات األتوماتيكية المناخية الموزعة بمدينة مكة المكرمة والتي سـ

هــــــ. كما تم في هذه الدراســة التطرق   1436حادي عشــر من ذي الحجة الحرارة في يومي العاشــر وال

ــ( ومقارنتها بنتائج  1435-1425للبيانات الســـابقة لدرجات الحرارة واالصـــابات الحرارية لألعوام ) هـــــ

ــ، حيث سجلت أعلى نسبة لإلصابات الحرارية )1436موسم  ــ،  1436حالة( في موسم حج  1737هــ هــ

سجلت حالة واحدة في مو  شوائية  بلغت     1432سم حج  بينما  ضاظ تم اخذ عينة ع صابا     358هـــــ. وأي م

شر و الحادي عشر من ذي الحجة          صابات حرارية سجلت في يومي العا حرارياظ، تبين منها أن أعلى نسبة إ

(، بينما أعلى نســـبة إصـــابة كانت في  %50.3(، حيث وجد أن نســـبة الذكور كانت األعلى )%61.6وهي )

ــتانية    52.2عاماظ( وهي  70-51االعمار ما بين ) ــيات المصـــرية والهندية والباكسـ %.  بينما كانت الجنسـ

ــة تبين أن     ــة على الترتيب. ومن خالل هذه الدراس ــينية ثم النيجيرية هي األعلى في عينة الدراس والص

(، وأعلى نســبة إصــابات كانت من  %19نســبة المصــابين بأمراض مزمنة )ســكر وضــغط وغيره( كانت ) 

شفى النور     سبة المصابين بارتفاع في درجة الحرارة )   %28.5)مست ( والذين لديهم  %73.5(. كما كانت ن

 
 والمعتمرين الحجاج بين المناخية اتللمتغير الصحي األثر

 

  ، 1مرسي عبدالحليم عصام ، 1اهلل حبيب محمد تركي ،1أحمد بشير عمر 

  3شلضوم ماهر ،2 اشالب فوزية ، 1 منير سيد ، 1فتحي محمد عاطف

 ام بجامعة الطب كلية 2 القرى، ام بجامعة والعمرة الحج البحاث الحرمين خادم معهد 1

 المكرمة بمكة الصحية الشئون مديرية 3 القرى،
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( %3.4( ونســـبة المتوفين )%21( وهبوط ضـــغط الدم )%14.2كانت ) Na)انخفاض في نســـبة االمالح )

(. وتوقعت الدراسة استمرارية ارتفاع درجة الحرارة في مواسم الحج      %53.0ونسبة الذين بلغوا الشفاء )  

قادمة، لذلك أوصــــت الدراســــة بالحيطة كعمل المظالت لتبريد االجواء وتوفير المشــــروبات والتغذية     ال

 الجيدة مراعاة للحاالت الصحية الخاصة عند النفرة.

 كلمات مفتاحية: اإلصاباُت الحرارية، اإلجهاد الحراري، التغيرات المناخية، التأثيرات الصحية، الحج.

 المسح األدبي

 الشــــمســـي  لنشــــاطل يعود الزمن عبر االرض مناخ في التغير أن المناخ وخبراء الفلك علماء بعض يرى

  كبرى واالخرى صغرى  احدهما نشاط  بدورتي تمر الشمس  ان العلماء هؤالء ويرى ،اخر سبب  ألي وليس

 ومعدالت االرض كوكب على الســــائد المناخ تحديد  عن ناالمســــئولت  هما  وحدهما  الدورتين هاتين وان

  كبير ومتبــاين تــأثير لــه  المنــاخ تغيار أنَّ تؤكــد التي العلميــاة البراهين تتزايــد.  وفيــه حرارةال درجــات

سية    لمتطلباتل سا صحة  األ شرب  ومياه النقي والهواء لل والتي من أهمها   اآلمن والمأوى الكافي والغذاء ال

 بمقدار  العالم  حرارة درجة  ارتفعت  الماضــــي  القرن خالل. ف(WHO,2002)امراض اإلصــــابات الحرارية   

سيوس    درجة 0.75 سنوات  مدى وعلى تقريباظ، سل شرين  الخمس ال ضية  والع سارع  الما   االحترار معدل ت

سيوس    درجة 0.18 من بأكثر العالمي شد  حوى، (UKGMO, 2008) عقد كل في سل سع  أ   من سنوات  ت

  التقييم  في جاء كما  البشرية  لألنشطة   يرجع قد االرتفاع ذلك  وأسباب  االطالق على سجلت  عشرة  بين

 باواورك وقد تعرضت بعض الدول (". IPCC, 2001) المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي للفريق الثالث

-20 بين ما االلب جبال جليد فقد كما،  عام 500 خالل االشـــد وهي 2003 عام في الحرارة موجات الى

 طبقات  ســــماكة   وانخفاض  قطبية ال المناطق  في الثلوج ذوبان  الى اضــــافة ، 1980 بعام  مقارنة   30%

  ما  هذا  ،الماضــــي  العقد  خالل مثيالتها  عن مرات 8 عن تزيد  بســــرعة  الجليد  طبقات  تقدم  مع الجليد 

ــيؤدي ــنة 15 خالل الجليد من %20 ذوبان الى سـ ــيؤثر ما وهذا المقبلة سـ   المناخي الدفء زيادة على سـ

  الشــــمالي  القطبين بين الجليدية   موازنة ال في خلل  ظهور ونتيجة  الدافئة   المحيطات  مياه  زيادة  نتيجة 

. ويســــتجيــب الجســــم للتغيرات الحراريــة بمــا يعرف بــاالتزان الحيوي أو  االرضــــيــة للكرة والجنوبي

وهو أنه مجموعة من العمليات البيولوجية التي تميل للحفاظ على           Homeostasis الهوميوســــتازيس 

وافق والتوازن، وعوامل المقاومة داخل كل  ألن وســائل الت  بعض متغيرات الجســم قرب مســتوى الثبات.
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الُغدي، تعمل على بقاء حالة الكائن الحي ثابتة ومســــتقرة. وعندما ترتفع             من الجهاز العصــــبي والجهاز  

مســتقبالت الحرارة الموجودة على ســطح الجلد تســتقبل هذه     فإن درجة حرارة البيئة المحيطة بالفرد،

األوعية الدموية الســــطحية، فاألوعية الدموية العميقة، حتى             الزيادة وتحســــها. ثم تنتقل الحرارة إلى   

تصـــــل رســـــالــة ارتفــاع درجــة حرارة الــدم )مــدخالت( إلى الخاليــا الحســـــاســـــة للحرارة الموجودة  

وهذه الخاليا تأخذ هذه المعلومة لتصــــدر         .(Johnson and Proppe, 1996) الهيبوثالموس أنوية  في

الذاتي، الذي يقوم بتنبيه الغدد العرقية لتقوم بإفراز العرق         إشــــارات )مخرجات( إلى الجهاز العصــــبي   

وجعل اإلنســان يلهث ، كما يؤدي إلى أتســاع األوعية الدموية الســطحية، مما يؤدي إلى ترطيب الجســم، 

 .Ciura et al)وانخفاض درجة حرارة الدم للمســتوى الطبيعي الثابت نســبياظ، واإلقالل من تكوين البول  

2011; Bourque 2008) . تبدأ  المرتفعة،  الحرارة درجات  تجاه  أفعاله   ردوديعجز الجســــم  في  ما  وعند  

ضطرابات  سيولوجية  اال شمس  ضربة اإلجهاد الحراري، : اومنه التكيف عدم ىعل دليالظ الظهور في الف ، ال

  الحار للجو التعرض عند (Heat exhaustion) الحراري االجهاديحدث  .الدم ضــغط ارتفاعو القلبية األزمة

  نتيجة  شــــاق مجهود بذل  عند  أو المكان  حرارة درجات  في االرتفاع  عالميا   تعريفه  تم كما  والذى  الرطب 

سم  لفقدان سوائل  من كبيرة لكمية الج صورة  العرق إفراز طريق عن المعدنية مالحواال ال   طبيعية غير ب

  العام الضعف  الحراري االجهاد عراضأ ومن. الجسم  وظائف في اضطراب  إلى يؤدي مما الوسط،  لمجابهة

صداع  و شحوب  االتزان وعدم ال سرعة  الدم ضغط  في وانخفاض وعطم الجسم  في وبرودة وغثيان و   و

صدمة  اعراض بداية اي الرؤيا في ضطراب وا العضالت  في وتقلص والتنفس النبض شمس  ضربة  .ال  ال

  .أكثر أو م˚41 إلى لتصــــل طبيعي غير بشــــكل  الجســــم حرارة درجة  ارتفاع  حاالت  أنواع من نوع هي

  االمراض اكثر من الشمس  ضربات  تعتبرو. متعددة وعصبية  جسدية  أعراض مع االرتفاع هذا ويتصاحب 

  الحرارة درجات  ارتفاع  ألن الحرجة  الحاالت  قائمه   تحت  وتندرج  الحرارة درجات  بارتفاع   المتعلقة  خطورة

  األعضـــاء بعض تلف الي باإلضـــافة الدماو من اجزاء تلف اليقد يؤدي  الشـــمس ضـــربات عن الناتجة

  وبالتالي حرارته ةدرج ارتفاع بســبب الجســم في تشــنجات عنها ينتج والتي االنســان جســم من الداخلية

ــديد  االرهاق  او غماء اإل حاالت  الي يؤدي . عوامل التعرض لمخاطر    الجســــم ةحرار الرتفاع نتيجة   الشــ

  درجات  مع التأقلم  في تعتمد  الشــــخص قدرة ألن  من اهم المخاطر  لعمراإلصــــابات الحرارية كثيرة فا    

 تطور قد  يكون ال الجهاز  هذا  أن وبما . المركزي العصــــبي الجهاز ( حيوية ) طاقة   على الشــــديدة  الحرارة

  قليلة تكون الجسم قدرة فإن السن، كبار عند بالضعف يبدأ أيضا أنه وبما السن، غارص عند كامل بشكل

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK200975/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK200975/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK200975/
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  الســن وصــغار كبار من كالظ أن كما. الجســم حرارة درجة في التغيرات مع التأقلم على الحالتين كلتي في

ــعوبة يواجهون ــامهم، رطوبة على اإلبقاء في صـ ــابتهم احتمالية من يزيد الذي األمر أجسـ ــربة إصـ   بضـ

ــمس ــخص كونفي اللبس و  الســلوك. كذلك الش ــيا الش ــع و الخارج في عامال أو رياض   االجتماعي الوض

 ويعتقدلها دور كبير تحديد اإلصابة الحرارية.   الهواء تكييف أجهزة انتشار  و السكن  ظروف و واالقتصادي 

.  العالية   الحرارة لدرجات   الجســــم اســــتجابة   طريقة  تحديد   في مهماظ  دوراظ تلعب  قد  الجينات  أن الباحثون 

 األشــخاص خفيفي عن والحرارة بالبرودة اإلحســاس في يختلفون الثقيلة األوزان اصــحاب واألشــخاص

  باألمراض نولمصــابالطبيعية. وكذلك الحالة الصــحية للفرد، فا األوزان أصــحاب األشــخاص وعن الوزن

  ألدويةوذوا األمراض الجلدية و ا السكر  او الدم ضغط  بارتفاع نوالمصاب و والكلي الرئة امراض او القلبية

ضادات  علي تحتوي التي ستامين  م سيس  حبوب، الهي شطات ، المهدئات، البول مدرات، التخ   ادويه، والمن

. مؤشر  (Ramphal, 2000) الشمس  بضربات  اإلصابة  خطر من تزيد فكل هذه العوامل ،والضغط  القلب

ــر هو(heat index) الحرارة  ــبية والرطوبة واءاله حرارة درجة بين يجمع مؤش   الحرارة درجة لتحديد النس

 Robert)  وآخرون ديفيز روبرت قام دوليا  .بها يشعر  التي الحرارة مقدار - فعليا اإلنسان  بها يشعر  التي

et al, 2011)  ــة ــرات بين المقارنة بدراسـ ــبة البيومترولوجية الراحة مؤشـ ــربة تأثرا الوفيات ونسـ   بضـ

  قبل من الحرارية اإلجهادات لحساب  عديدة مؤشرات  الدراسة  وضعت  دوق المتحدة الواليات يف الشمس 

  الحرارة تدفقات مثل عوامل وتتضمن  األساسية   الفيزياء على تستند  متفاوتة بيئات في البشري  الجسم 

عاع  امتصــــاص وآثار  التدفقات،   هذه  على المالبس وتأثير  العاري،  الجلد  من والرطوبة    التمثيل  او اشــــ

سة  المعلومات هذه كل ستخدام ا تم كما. الغذائي ستوى  لدرا سبي  الم  جسم  منها يعاني التي للراحة الن

  تطوير" عن بحثه في (Rabadi, 2011) الربضـى  نصـرى  البروفيسـور  قام االهتمام دائرة وفى. اإلنسـان 

  في"  العمل  مؤســــســــات داخل  لألفراد(  Thermal Comfort) الحرارية  الراحة  بمعامل   للتنبؤ منظومة 

 الشــمس ضــربات) الحرارية اإلصــاباُت .  لذلك تعتبرالجوية الظروف منها عوامل عدة على ىمبن 2011

ــاكل أكثر من( الحراري واإلرهاق ــك تأدية أثناء والمعتمر الحاَج تواجه التي المش ــبب المناس   التغيرات بس

 بسرعة التعرق يستطيع ال قد بالجفاف المصاب الشخص  ألن الجفاف أمراض تشمل  وهي أيضا . المناخية

  لإلصابات  التعرض وبالتالي جسمه  حرارة درجة ارتفاع إلى يؤدي مما الزائدة، الحرارة من للتخلص كافية

 وحوادث الحراري اإلجهاد سجل  على لتعرفوالمناخية ل  الصحية  وتتناول هذه الدراسة  المحاور  .الحرارية

ــربات ــمس ضـ ــرعة الري  الشـ ــبية وسـ ــد درجة حرارة الجو والرطوبة النسـ ــابقة، األعوام فياح ورصـ   السـ
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ــاعر، بين والتنقل الحج مناســـك ألداء الالزم البشـــري الجهد ومؤشـــرات   والجنس بالعمر وعالقتها المشـ

دراســــة أثر اإلجهاد الحراري الناتج من التغيرات المناخية على   وقد هدفت إلى  للحجاج  الصــــحية  والحالة 

سب لإلجهاد الح    صحة الحجاج والمعتمرين  شر منا ستويات     وإيجاد مؤ صحية في م راري ومدى تأثيراته ال

صحة     و العوامل المرضية  وصف تعرض الحجاج والمعتمرين. وكذلك  الفسيولوجية التي تقف خلف تدني 

 .  الزوار والحجاج بسبب اإلجهاد الحراري

 المواد والطرق

كة المكرمة    تم أخذ قراءات المتغيرات المناخية من المحطات األتوماتيكية المناخية الموزعة بمدينة م              

والتابعة لمعهد خادم الحرمين الشــــريفين بجامعة أم القرى كما تم في هذه الدراســــة التطرق للبيانات         

ــ( و1435-1425السابقة لدرجات الحرارة واالصابات الحرارية لألعوام )  الموسم ائجنتب ومقارنتها تمهــ

ــ1436 الحالي ــجل على التعرف فيه تم والذي هـــــ ــربات دثوحوا الحراري اإلجهاد سـ ــمس ضـ    في الشـ

هـــــ ورصد الخصائص الديموغرافية لهم كالجنس والجنسية 1436عينة من المصابين في موسم   258

وأماكن وقوع اإلصابات كما تم أخذ بيانات تحاليل األمالح )الصوديوم( وضغط   والعمر واألمراض المزمنة

تشافوا ..إلخ  وذلك باستخدام     الدم ودرجة حرارة المريض ومستشفيات اإلصابة وعدد المتوفين والذين    

 (.1استمارة جمع معلومات خاصة )ملحق رقم

 نتائج الدراسة

اإلصـابات الحرارية )ضـربات الشـمس و اإلجهاد الحرارية( وأعلى قيمة درجة      رصـد  تم في هذه الدراسـة 

  ــــــ كما في الجداوله 1436 إلى  1425  حرارة وأعلى نســبة رطوبة وأعلى ســرعة رياح خالل األعوام 

اإلصــابات الحرارية )ضــربات الشــمس و اإلجهاد الحرارية( وأعلى قيمة   رصــد (. كما تم1( والشــكل )2,1)

ــم   ــرعة رياح خالل موسـ ــبة رطوبة وأعلى سـ ــ ه 1436 درجة حرارة وأعلى نسـ ( 3كما في الجدول ) ـــــ

 (.11-2واألشكال )
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شمس( و     1جدول ) أعلى قيم لدرجات الحرارة في  (: يبين عدد اإلصابات الحرارية )إجهاد حراري وضربات 

 هـ.1436-1425ونسبة الرطوبة وسرعة الرياح خالل المواسم 

 

 

 
 ( : اإلصابات الحرارية مقارنة مع درجات الحرارة.1شكل )

 الموسم
إجــــــهــــــاد  

 الحراري

ضــــــربـــات  

 الشمس

اإلصــــابـات  

 الحرارية

أعلى قيمة درجة   

 حرارة

توســــط           م لى  ع أ

 رطوبة

ــة     ــم ــي ــى ق ــل أع

ــاح    ــة ري ــرع ســـ

 كم/س

 15.9588 98.9 30.62 4 ــ 4 هـ 1425

 12.7584 92 32.59 76 ــ 76 هـ 1426

 13.0032 80.9 31.2 8 ــ 8 هـ 1427

 10.8 83.9 32.19 28 ــ 28 هـ 1428

 13.302 85.9 34.53 26 ــ 26 هـ 1429

 13.968 100 33.51 5 ــ 5 هـ 1430

 10.2096 86.4 37.35 85 5 80 هـ 1431

 12.8628 80.7 35.79 1 ــ 1 هـ 1432

 10.0368 84.7 39.04 31 ــ 31 هـ 1433

 14.04 76.1 41.15 127 ــ 127 هـ1434

 12.3552 76.42 41.58 231 6 225 هـ1435

 12.6252 25.16 46.47 1737 723 1014 هـ1436
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 ( : مواسم احلج القادمة خالل فصول الصيف يف السنوات امليالدية القادمة2جدول )

 ميالدي ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير هجري

 2015    23         36عرفة 

 2016    10          37عرفة 

 2017     31        38عرفة 

 2018     20        39عرفة 

 2019     10        40عرفة 

 2020      30       41عرفة 

 2021      19       42عرفة 

 2022      8       43عرفة 

 2023       27      44عرفة 

 2024       15      45عرفة 

 2025       5      46عرفة 

  أشهر الخريف أشهر الصيف أشهر الشتاء 

 

شمس( وأعلى قيم لدرجات الحرارة ف     3جدول ) ي  (: يبين عدد اإلصابات الحرارية )إجهاد حراري وضربات 

 هـ(1436ونسبة الرطوبة )

إجـــــهـــــاد  هـ1436موسم حج 

 حراري

ــات   ضــــرب

 شمس

 مــــجــــمــــوع  

األصــــــابـــات  

 الحرارية

ــة   أعلى    % درجــة  قيم

 حرارة

 )درجة مئوية(

ــرـــة   ـــو ـــة   أعـ
 نسبية )%(

 55.05 41.21 1.4 5 2 3 خامس ذ الحجة

 54.58 41.70 0.3 1 1 0 سادس ذي الحجة

 46.66 43.62 0.3 1 0 1 سابع ذي الحجة

 45.56 41.55 3.4 12 1 11 من ذي الحجةثا

 37.94 42.83 12 43 12 31 تاسع ذي الحجة

 35.55 44.30 26 93 53 40 عاشر ذي الحجة

 39.36 44.77 35.6 128 89 39 حادي عشر ذي الحجة

 33.96 40.90 10.4 37 20 17 ثاني عشر ذي الحجة

 48.55 38.94 8 29 19 10 ثالث عشر ذي الحجة

 54.95 39.85 1.7 6 4 2 ذي الحجة  رابع عشر

ــر ذي   خــامــس عشـــ

 الحجة

1 1 2 0.6 39.03 50.90 

   100 357 202 155 المجموع
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 هـ.1436( : مقارنة اإلصابات الحرارية مع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة  خالل موسم 2شكل )

 

  
 المصابين حراريا ( : نوع4شكل ) ( : اإلصابات الحرارية بين الفئات العمرية3شكل )

  
( : اإلصابات الحرارية بين المصابين 5شكل )

 .باألمراض المزمنة

 ( : اإلصابات الحرارية ودرحة حرارة المرضى .6شكل )

1.40%
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 ( :الوفيات باإلصابات الحرارية8شكل ) .( : نسبة األمالح )الصوديوم(  بين المصابين7شكل )

  
بين المستشفيات ( : اإلصابات الحرارية 9شكل )

 بمكة والمشاعر

خالل موسم ( :عدد المصابين بضغط الدم 10شكل )

 هـ1436

 
 .( : اإلصابات الحرارية بين الجنسيات11شكل )
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 المناقشة

تتميز بمناخ جاف نســــبياظ، وترتفع درجة حرارتها كثيراظ في        كما   الحار  المناخ الصــــحراوي  ســــود مكة ي

ــل ــل في  الصــــيف فصـــ ــارب    ســــبتمبر( -األشــــهر )يونيو فتصـــ ــا يق ــا في   ° 47إلى م ــة، أم مئوي

ــل تاء  فصــ ناخ دافئ وتتر ف الشــــ جة الحرارة بين  اتتميز بم هاراظ و    ° 25وح در ية ن ية ليالظ ° 17مئو   مئو

ــهورفيكثر هطولها في  األمطار ماأ ــمبر ،نوفمبر ش ويبلغ المعدل الســنوي لهطول األمطار   ويناير ،ديس

مليمترا. بالنســـبة للرياح فتهب من االتجاهات الشـــمالية والشـــمالية الغربية     80و  25في مكة ما بين 

فهي   للرطوبة بالنســـبة .كلم لكل ســـاعة 36و  3والجنوبية الغربية، وتبلغ متوســـطة ســـرعتها ما بين 

ــ(  1436م )2015. خالل العام %57و 32متوسطة أغلب أوقات السنة ويبلغ متوسط معدلها ما بين      هـــ

 وإجهاد الشــمس ضــربات جراء وفاة حاالت ســُجلت وقد ملحوظا ارتفاعا العالم في الحرارة درجات ارتفعت

  يومي متوسط أعلى . في هذه الدراسة تم رصدوأفريقيا وآسيا كأروبا العالم من شتى مناطق في حراري

ـ( 1436-1425خالل األعوام ) الحرارة لدرجات هـ  1436درجة مئوية خالل موسم حج  46.47 فكانت ه

ــ وكانت 1425بينما رصــدت أدنى درجة حرارة خالل العام  كما تالحظ االرتفاع   درجة مئوية 30.62هــــ

ـ حتى  1425التدريجي في درجات الحرارة من األعوام  ـ يصاحبه ارتفاع في عدد اإلصابات مع   1436ه ه

وهذه إشــارة واضــحة أن هناك توقعات بزيادة في   تذبذب في تغيرات الرطوبة النســبية وســرعة الرياح. 

  أي أنه  الميالدية، للســنة نســبة وماظي 11( بمعدل) عام كل تتقدم الهجرية الســنةالســنوات المقبلة ألن 

في فصول الصيف القادمة وهي  الحجمواسم  أتيت أن فمتوقع لذلك واحداظ شهراظ تتقدم سنوات ثالث كل

كذلك   .(2لمدة قد تصــل لمدة عشــرة ســنوات قادمة كما في جدول ) يونيو ويوليو وأغســطس وســبتمبر

شارت التوقعات العالمية أنه   صحوبا  العالمي المناخ غيرت يكون أن المرجح منأ شدة  تواتر في بزيادة م  و

ــحة على حرارةتلك الزيادة في ال ثرؤت أن يمكنكما . الحرارة، موجات ــان صـ ــبب تتفاقم قدو ،اإلنسـ  بسـ

وهذا واضح خالل هذه الدراسة حيث أتضح أن هناك زيادة في عدد اإلصابات      . الرطوبة نسبة  في الزيادة

ــ(1436( في هذا العام )1737ات حرارية )الحرارية فكانت أعلى نسبة إصاب   بينما بلغت أدنى نسبة    هـــ

ــابات في العام  ــ ) 1432إصـ ــاءات انه في الواليات المتحدة ما بين أعوام( 1هـــــ   -1999 وذكرت االحصـ

بسبب التعرض للحرارة    2003شخص عام   1500شخص، وفي فرنسا توفي    3500توفي نحو  2003

ألف شخص   30وحتى اآلن توفي نحو  1936ألمريكية انه ومنذ عام حيث بينت منظمة السالمة الدولية ا

سبب ارتفاع الحرارة في العالم  ضافية  وفاة 70 000 من أكثر ُسجل  وقد .ب   حدثت التي الحر موجة أثناء إ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9
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-ويوليو 1976 يوليو في الحر موجات رافق وقد  (Robine et al, 2008).أوروبا في 2003 عام صيف في

العدد بين المرضـى كبار السـن     وازداد الكبرى لندن في الوفيات معدل في٪ 15 زيادة 1995 أغسـطس 

  وارتبط  ,(McMichael et al, 1998; Rooney et al, 1998). التنفســيةو القلبية األمراض وخاصــة ذوي

 ;Katsouyanni et al, 1988) إضــافية وفاة حالة 2000 مع أثينا في 1987 يوليو في كبيرة حارة موجة

Katsouyanni et al, 1993)   .ــ ه 1436 وفي موســم   يومي في  حرارة درجة متوســط أعلى ســجلتــــ

ــر ــر الحادي و العاش وصــاحب   الترتيب على مئوية درجة 44.77  و 44.30 من ذي الحجة حيث كانت عش

  35.55  كانتتم رصدها  يومية رطوبة نسبة متوسط وأعلى. (%61.6) حرارية إصابات نسبة أعلىذلك 

ــبةن 39.36 و ــة حدوث اإلجهاد الحراري   مئوية س على الترتيب. أحيانا تتوفر عوامل أخرى تزيد من فرص

شمس  ضربة  حاالت وهي ،مجهدةال سباب وهي  األ سبب  تحصل  التي ال شاطات  ب   تزيد التي المجهدة الن

  على معتاداظ كان وإن حتى الشمس  ضربات  من النوع بهذا الشخص  يصاب  وقد. الجسم  حرارة درجة من

وهذا يمكن ان يفسر سبب ارتفاع عدد     .المرتفعة الحرارة درجات في الرياضية  بالتمارين القيام أو لالعم

مصــابا وهو أعلى عدد خالل   1737مصــابي اإلجهاد الحراري في حادثة التدافع والذي بلغ هذا الموســم  

دافع والوقوف. مواســم الحج المدروســة حيث كان الوقوف لمدة طويلة وبذل مجهود بدني كبير نتيجة الت

أن  و( %50.3) علىاأل كانت الذكور نسبةأظهرت أن  حراريا مصابا 358 بلغت  عشوائية عينة اخذ تم وقد

المصرية  الجنسيات كانت بينما%   52.2 وهي( 70-51) بين ما االعمار في بين كانت إصابة  نسبة  أعلى

  في علىاأل هي( %3.6)  النيجيريةثم  (%3.9الصينية ) و (%4.7)  والباكستانية ( %11) الهنديةو (14.3%)

ــة عينة ــفت أن   .الترتيب على الدراسـ ــابقة والتي كشـ ــات سـ أحد مخاطر   العمرومثلها خارجيا تمت دراسـ

  طاقة على الشديدة الحرارة درجات مع التأقلم في الشخص قدرة تعتمد التعرض لضربات الشمس  حيث

  الجســم قدرة فإن الســن، كبار عند بالضــعف يبدأ ازالجه هذا أن وبما. المركزي العصــبي الجهاز( حيوية)

لة  تكون تأقلم  على قلي غار  كبار  من كالظ أن كما . الجســــم حرارة درجة  في التغيرات مع ال  الســــن وصــــ

ــعوبة يواجهون ــامهم، رطوبة على اإلبقاء في صـ ــابتهم احتمالية من يزيد الذي األمر أجسـ ــربة إصـ   بضـ

ــمس ــة في الشـ ــفت دراسـ  موجات ثالث في الوفيات معدالت بينالمقارنة   (1966) إلينوي. وقديما كشـ

  النســــاء أن( اآلخر مقابل   أبيض) العرقية  والفئة  والجنس العمرية  الفئة  حســــب( 1966) إلينوي الحرارة

ناس  نت    البيض وال عدد     (Bridger, & Helfand 1968).  المخاطر  من المزيد  في كا ــا تت   مخاطر أيضــ

  البدني اإلجهاد زيدت يقوم بأعمال الشـــخص كونو  (اللبس ثلم) الســـلوكف ،الحرارة لضـــربات التعرض
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  الوضــع وكذلك الشــمس بضــربة اإلصــابة احتمالية منتزيد  الشــمس ألشــعة التعرض وقت يحدث الذي

حيث أن لها دور في كبير تحديد   الهواء تكييف أجهزة انتشــار و الســكن ظروف و واالقتصــادي االجتماعي

ــة تبين أن اإلصــابة الحرارية، فمن خالل هذ ــبةه الدراس ــكر) مزمنة بأمراض المصــابين نس  وضــغط س

وهي إشارة للحالة الصحية للفرد قبل اإلصابة   من جملة المصابين  بإصابات حرارية (%19) كانت( وغيره

 وأ المفرطة  النحافة   من يعانون  من او والكلي الرئة  امراض او القلبية  باألمراض  نولمصــــابالحرارية، فا  

سكر  او الدم ضغط  بارتفاع صابين المو الوزن قلة وأيضا    .الشمس  بضربات  لإلصابة  عرضه  اكثر هم ال

وهذا تأكيد للتشخيص ألن    (%73.5) كانوا الجسم  حرارة درجات في بارتفاع اصيبوا  الذين نسبة وجد أن 

 وقد تصل  طبيعي غير بشكل  الجسم  حرارة درجة ارتفاع حاالت أنواعاإلصابات الحرارية تعتبر نوعا من  

شفى النور التخصصي               .أكثر أو م˚41 لىإ صابات كانت من مست سبة إ سة وجد أن أعلى ن في هذه الدرا

 المقدســــة  لمشــــاعرلكل من ا  وهو من أقرب المســــتشــــفيات  مكة المكرمة  قلب  في يقع( ألنه 28.5%)

  وجد في هذه الدراســة أن الذين .(الحرام المســجد من كيلومتر 3.5 مســافة علىومكة ) )مزدلفة ومنى (

عندما يفقد ( وهذا أيضا يتماشى مع التشخيص ف    %14.2كانت ) Na)لديهم انخفاض في نسبة االمالح ) 

فقدان كمية من الصــــوديوم    الشــــخص كمية كبيرة من الســــوائل نتيجة للتعرق ، فإن ذلك يؤدي إلى     

ه من  و قلة النســــبة هذه قد يرجع إلى عدم وجود بيانات التحليل او عدم طلب            والبوتاســــيوم مع العرق، 

(،  %30.4( وارتفاع ضــغط الدم )%21أيضــا وجد أن الذين أصــيبوا بهبوط ضــغط الدم )  الطبيب المعالج.

ورغم أنه ليس لضغط الدم دور محدد فأحيانا ينخفض في بداية  اإلصابة نتيجة لهبوط الصوديوم مثال     

(  بينما نســــبة الذين     %3.4لكنه قد يعود فيرتفع في المراحل المتأخرة. أما نســــبة الذين توفوا كانت )          

على هناك   قوية  أدلة  (. وهناك %36.3( والذين ظلوا منومين لحظة الدراســــة كانوا )     %53.0تشــــافوا )

  الحرارة موجة أعقاب في هامة دراسة  أجريت وقد الحرارة درجات بارتفاع المرتبطة للوفيات خطرعوامل 

  خالل حتفهم لقوا الذين الضحايا  اربأق مع مقابالت وآخرون ى سيمينزا أجرفقد . 1995 عام في شيكاغو 

من أهم  الســـكن وقرب العمر الحدث فكان مكان من بالقرب يعيشـــون الذين التحكم وعينات الحر موجة

  صيف  فى الحارة للموجات الخطرة التوابع لدراسة  السياق  نفس وفى. (Semenza et al, 1996) االسباب 

صيف  1976 صيف  وفى( المتحدة الواليات) شيكاغو  فى 1995   ضحيتها  راح والتى اوروبا على 2003 و

  تحدث لم ســابقة فىو وحدها اوروبا يف . أما(Hemon and Jougla 2003) االقل على شــخص 15000

  البحر وحوض اوروبا على الحارة الموجات تنصنيف  لدراسة  الرئيسى  الدافع كانت والتى قرون خمسة  منذ
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 نواعأإ 6 الى خاللها من توصــل والتى 2012 عام فى واخرون ســتيفانون مارك بها قام والتى المتوســط

 اوروبا  على 2003 موجات  االطالق على خطرها أ كانت   المنطقة  على ماتؤثر  عادة  الحارة  الموجات  من

(Marc et al, 2005). ــتوى الحج كما ــالمو جبل من كل قام وعلى مس ــة( 2003) س   ضــربة نمط بدراس

ـ 1421 -1402) بين الفترة فى عاما 20 مدى على الحجاج بين الحرارى واالنهاك الشمس   1982) اى( ه

ــبة أعلى أن الباحثان وجد وقد هذا.(Gabal and Salem, 2003)  (م2001 – ــربة نتيجة وفيات نسـ   ضـ

ــ، 1405 عام فى كانت الشمس   %60 من اعلى الى والحرارة الرطوبة نسبة ارتفاع الى ذلك اعزيا وقد هـ

 وذلك هــــــ1421 عام في الســبب لنفس وفيات نســبة اقل كانت ابينم على الترتيب مئوية درجة 40و

  .والمعتمرين للحجيج الحرمين خادم حكومة اولتها يالت الفائقة للعناية

ــت ختاما ــة خلصـ ــتمر ارتفاع هناك إلى الدراسـ ــم الحج القادمة   المناخ حرارة درجة في مسـ خالل مواسـ

سبة  في وتذبذب ضطراد  وهناك الرطوبة ن صابات  التحا عدد في ملحوظ ا مع وجود عوامل  الحرارية اإل

 .  الخطورة كما توقعت الدراسة استمرار ارتفاع الحرارة خالل مواسم الحج القادمة

 التوصيات

  تبريدل المشــاة وطرق المشــاعر في مظالت بعمل وذلك خالل مواســم الحج القادمة الحيطة أخذ ضــرورة

 .النفرة عند الخاصة الصحية الحاالت مراعاةو الجيدة والتغذية المشروبات وتوفير االجواء
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سالمة          يعتب صحية للمرضى و سالمة تقديم الخدمة ال سمية أحد عوامل  ر التطعيم بلقاح األنفلونزا المو

العاملين وعدم تأثر كفاءة األداء بالمرفق الصـــحي. وتشـــير الدراســـات بتدني معدل تلقي التطعيم بين  

ة التطعيم  مقدمي الخدمة الصـحية رغم النصـح به ألسـباب متباينة. وقد تم حديثاظ تبني سـياسـة إلزامي     

للعاملين بالمرافق الصـــحية للحج. يهدف البحث لتقدير معدالت االســـتجابة لتلقي التطعيم بين مقدمي 

الخدمة الطبية بمدينة الملك عبد اهلل الطبية بمكة المكرمة، ومعرفة العوامل المرتبطة بتلقي اللقاح أو               

ــة بين الكادر الطبي والصــحي بمدينة الم  عدم تلقيه. لك عبد اهلل الطبية ممن لهم عالقة  أجريت الدراس

شهر ذو الحجة       شرة بالمرضى، خالل  ــ )1436مبا سة مقطعية مسحية     2015أكتوبر  16-1هـــ م( كدرا

على عينة ممثلة، وكانت أداة جمع البيانات استبيان مدقق يتعرف علي مستويات تلقي العاملين لتطعيم    

لة المؤثرة في ا      مل المحتم ية والعوا عامين بتلقي التطعيم. تم تلقي  األنفلونزا الموســــم   447لتزام ال

. بلغت نســبة التغطية  %89.4اســتبيان تم توزيعهم بنســبة اســتجابة   500اســتبيانا مكتمالظ من أصــل  

(  %61.2م، مقارنة بنســـبة )2014/2015( للموســـم %88.3بلقاح األنفلونزا الموســـمية لدى العاملين )

م. تفاوتت نســبة تلقي اللقاح لدي  2012/2013( للموســم %54.5م، ونســبة )2013/2014للموســم 

( مقارنة   %93.3فئات العاملين حيث أظهرت النتائج ارتفاع نســــبة تلقي التطعيم بين هيئة التمريض )        

(. وعند بناء نموذج p=0.012( بفروق ذات داللة معنوية )%83.1( والفنيين الصــحيين )%86.9باألطباء )

 المؤثرة والعوامل الموسمية، األنفلونزا بلقاح التغطية مستوى 

 الحج موسم خالل اللقاح بتلقي العاملين التزام ىمد في

 بمكة الطبية اهلل عبد الملك بمدينة( م2015) هـ1436

 المكرمة

 

 2باسيف إشراق ،3الكنيدري عاطف ،2سلمان خالد ،1هريدي قاسم حسن 

 حائل بصحة البحوث قسم رئيس -والوبائيات العامة الصحة استشاري 1

 المكرمة مكة – الطبية اهلل عبد الملك مدينة – األبحاث مركز 2

 المكرمة مكة – الطبية اهلل عبد الملك مدينة – االستراتيجي التخطيط 3
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ــ ــتي متعدد المتغيرات لكشـ ــتقل بالتزام العاملين بتلالنحدار اللوجسـ لقي  ف العوامل ذات االرتباط المسـ

،   (OR: 1.94; 95%CI 1.29-2.93; p<0.01)التعاميم واألدلة اإلرشادية   ىالتطعيم، وجد أن: االطالع عل

 :OR(، والعاملين بالتمريض )OR: 4.45; 95%CI 2.00-9.91; p<0.001ونية التطعيم الموسم القادم )

3.54; 95%CI 1.76-7.71; p<0.01( وكذلك الفئات األخرى )OR: 2.65; 95%CI 1.30-5.40; p<0.01 )

 ;OR: 1.85سنوات )  5سنوات( مقارنة بأقل من   9-5مقارنة باألطباء، ومدة الممارسة المهنية األطول ) 

95%CI 1.14-3.00; p<0.05        والفئـة العمريـة ألكثر من األربعين عـامـاظ هي العوامـل ذات االرتبـاط ،)

ــتقل ــتجابة لتلقي التطعيم بلقاح     بااللتزام بتلقي التطعيم. المسـ ــبة االسـ ــة ارتفاع نسـ أظهرت الدراسـ

إلزامية التطعيم   تبني ســياســة م، بعد 2014/2015األنفلونزا الموســمية بين الكادر الطبي للموســم  

في   لجميع العاملين بالمرافق الصحية للحج، مما يجعل سالمة المريض والعاملين وأداء المرفق الصحي    

وضع أفضل. كما بينت نتائج الدراسة أهمية زيادة قناعات العاملين بتلقي اللقاح وبيان الحقائق الخاصة      

به وتصــــحيح المفاهيم الخاطئة عنه. ونوصــــي بتطبيق إلزامية التطعيم في جميع المرافق الصــــحية          

 بالمملكة.

 

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

Seasonal Influenza Vaccine Uptake and Determinants of 

the Vaccine Receipt among Healthcare Workers in King 

Abdullah Medical City in Makkah during Hajj Season 

1436H (2015G) 
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مة ل  ية. ومن الطرق               يتم حفظ األطع ية والبيولوج يائ ية والكيم يائ ها من التلوث والتغيرات الفيز مايت ح

المهمة في حفظ األغذية هي طريقة التجميد التي تحفظ الطعام لفترات طويلة ألنها تمنع نمو الكائنات  

الحية الدقيقة التي تســــبب تلفا في المواد الغذائية وتتســــبب في نقل االمراض عن طريق األغذية.                

ــ ــافوا لهذه الطريقة   اسـ ــنعو الوجبات التايالندية الجاهزة من طريقة الحفظ بالتجميد. وقد أضـ تفاد مصـ

ية فريدة وهي                 بالتجميد بعد الطبخ بخاصــــ قيمة عملية وعالية هي الطبخ. ويتميز الطعام المحفوظ 

سم حج       ضير. في مو ين  تم تقديم وجبة مجمدة مطبوخة للحجاج التايالندي ھ1435سرعة ونظافة التح

بمشــعر منى. يتم تســخين الوجبة بحمام مائي إلى درجة الغليان ثم تقدم مع األرز. تمت خدمة ما يزيد   

عن أحد عشــــر ألف حاج بثالثة )مخيمات(. يهدف البحث إلى دراســــة درجة حرارة الوجبة خالل المراحل            

مدى قبول الحجاج     المختلفة )االســــتالم والتخزين، الطبخ، التعبئة التقديم(، التقييم الحســــي لتحديد      

التايالنديين للوجبات المقدمة لهم، ومناقشــــة مزايا وعيوب التجربة. تمت المتابعة الصــــحية وإجراءات               

ئة                   عات للوجبة الواحدة مشــــتملةظ على مرحلة اإلعداد، الطبخ، التعب غذاء بمعدل ثالث متاب ســــالمة ال

فة. كما تم اســــتبيان الحجاج حســــيُا       والتقديم. تمت دراســــة درجات الحرارة للوجبة في مراحلها المختل     

ــد  لمعرفة مدى قبولهم للطعم والنكهة والقوام والقبول العام ودرجة حرارة الطعام المقدم. كما تم رصـ

ايجابيات وسلبيات التجربة. توصلت الدراسة إلى إن الوجبة المجمدة سهلة التحضير وآمنة ونظيفة وتقل      

إنها وجدت قبوالظ من الحجاج التايالنديين على مســــتوى       احتماالت التلوث فيها بصــــورة ملحوظة، كما      

% من جملــة الحجــاج الــذين تم   94و 82النكهــة والطعم والقوام والقبول العــام بنســـــب تتراوح بين 

 
 والمجمدة الطبخ مسبقة التايالندية الوجبات تجربة تقييم

 ھ1435 حج موسم يف المقدمة

 

  2مشاط حسين بن ، بسام1خير محمد الرحيم عبد الدين سيف 

  الغذاء، وسالمة لصحة العالمية -للعلوم السودان اكاديمية 1

  القرى ام جامعة والعمرة، الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد 2
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ــى مع الذوق    ــلبية في الوجبة إذ أن بعض مكوناتها ال تتماشـ ــجلت بعض الجوانب السـ ــتبيانهم، وسـ اسـ

ــابه بين        ــافة إلى التشــ العبوات إذ انه من الصــــعوبة الفرز بين المأكوالت البحرية        التايالندي، باإلضــ

والخضروات مثالظ. خرجت الدراسة ببعض التوصيات التي من شأنها أن تطور وتسد الثغرات التي صاحبت        

 التجربة.    

 

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

Evaluation of Thai Precooked Frozen Meals Presented 

at Hajj Season 1435 H 
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ُيعد التلوث الضوضائي من أهم المشكالت التي يواجَها سكان وزوار مدينة مكة المكرمة وذلك بسبب            

االزدحام الشديد والكثافة السكانية والمشروعات اإلنشائية القائمة في المدينة. ونظراظ لألضرار الصحية         

ــببها التلوث الضــوضــائي  واالقتصــادية التي ي ــات واألبحاث     .س ــتعراض الدراس ــة اس تم في هذه الدراس

السـابقة التي تناولت هذه المشـكلة في منطقة مكة المكرمة وفي المملكة العربية السـعودية على وجه    

العموم وكذلك على المستوى العالمي، وقد تم استعراض أنواع التلوث الضوضائي ومصادره في مدينة        

، واآلثار المترتبة عليه، ومقارنة مســــتوياته بالمقاييس العالمية المعتمدة لقياس التلوث                 مكة المكرمة  

ن التلوث الضوضائي في مناطق   ألى إالضوضائي. وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها خلصت الدراسة         

يؤثر  مما قد ديســبل(  70)والعالمية المعتمدة  ديســبل( 60-50) الدراســة يتجاوز بكثير الحدود المحلية

وصــت الدراســة بضــرورة اجراء المزيد من األبحاث في هذا  أبشــكل كبير على صــحة الســكان والزائرين و

 نشاء مراكز للمتابعة والمراقبة وإيجاد الحلول المناسبة.إالمجال في منطقة مكة المكرمة و

 لمقدمةا

التلوث التي تؤثر على صحة   قد ال تبدو الضوضاء ضارة مثل ثلوث الهواء أو الماء، ولكنها نوع من أنواع       

ضاء من         ضو سهم في تدهور عام في نوعية البيئة. وال سان ويمكن أن ت شكالت التي تواجه   أاإلن هم الم

أي صـوت غير مرغوب فيه    وهو عبارة عنالضـجيج  الضـوضـاء كذلك ب  عرف ُتالعالم الحديث والمتحضـر و 

سان،     سماعه أذن اإلن صدر  وال ترتاح ل شري   ويمكن أن ي شاطات ب ستوى  عن ن ة يومية مختلفة، ويكون بم

يؤثر تأثيرا ضـــارا في البيئة، حيث يســـبب حالة من الخطورة على الصـــحة العامة وعلى الرخاء البشـــري  

 

 المكرمة مكة مدينة في الضوضائي التلوث عن مسح

 

 خيمي أحمد بن ، محمدغزواني يحي بن ، فيصلالحامضي هادي بن أحمد 

  الرياض والتقنية، للعلوم العزيز عبد لكالم مدينة البحوث، لمنح العامة االدارة
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التلوث الضــــوضــــائي هو خليط متنافر من األصــــوات ذات   ناأ(. كما م2011الحســــن،عموما )شــــكري 

يرتبط التلوث الضـــوضـــائي  وعي، مرغوب فيها، وتحدث عادة بســـبب التقدم الصـــناالاالســـتمرارية غير 

. ويقاس التلوث الضــــوضــــائي عادة   وباألماكن المزدحمة بالمركبات      ارتباطاظ وثيقاظ بالمواقع الصــــناعية      

فتحي  بمقاييس مســـتوى الصـــوت، والديســـبل هي الوحدة المعروفة عالميا لقياس شـــدة الضـــوضـــاء ) 

ــكان والتنمي  2008مصــيلحي،  ــة قامت بها إدارة اإلس ــارت دراس ة الحضــرية في الواليات المتحدة  (. وأش

  ســكان المدن يعدون في أغلب األحوال الضــوضــاء أســوأ صــفة لموقع الســكن، كما تما   األمريكية الى أنا

عوائل في االنتقال إلى  تحديد الضــوضــاء والجريمة كأكبر عاملين ضــمن العوامل التي تؤدي إلى رغبة ال

 (.Stansfeld,S, 2000) مدن مشكلة دائمة ومزمنةالضوضاء في ال من المدينة، ولذا تعدا ىمنطقة أخر

سان العادي بين       ستوى كالم االن سام وحفيف الثياب        60و 50ويتراوح م صل حركة األج سبل، وقد ت دي

ديســبل اضــطرابات نفســية، وتســبب     30ديســبل. وتســبب الضــوضــاء التي تزيد شــدتها عن    20إلى 

تاعب نفسية وعصبية وعيوباظ في درجة السمع.     ديسبل م  90و 60مستويات الضوضاء التي تتراوح بين     

ديســــبل فتؤثر تأثيراظ مباشــــراظ على خاليا الكتلة العصــــبية داخل         120أما الضــــوضــــاء التي تزيد عن   

ــاء. ويمكن أن تعدا   كما أنا (.Stansfeld,S, 2000االذن) ــت جميع األصــوات ضــوض بعض األصــوات  ه ليس

عبارة عن اســـتعراض   وتعدا هذه الورقة. موســـيقى لشـــخص ما ولكنها ضـــوضـــاء مؤذية لشـــخص آخر 

 . االنسانآثار الضوضاء على مع مباشرة وغير مباشرة  بطريقة التي تتعاملالسابقة ات دراسلل

 مصادر الضوضاء

 ضوضاء وسائل النقل 

الســبب األول للضــوضــاء في معظم دول العالم. ففي دراســة  هي تعد الضــوضــاء التي تحدثها المركبات

  موقع بمدينة عمان، أنا 47تبين بعد قياس مستوى التلوث الضوضائي المروري في     ردن، أجريت في األ

  ديســبل، مما يســبب عدم ارتياح للمواطنين. كما تبين أنا 78.5مســتوى التلوث الضــوضــائي يصــل إلى 

بات            كة المرك فة عن مواقع حر ــا بالمســ تأثر  ــائي ي ماكن مســــتوى التلوث الضــــوضــ ها )  وأ جبر  توقف

ــمات المدن الكبيرة. وكلما زادت حركة   وما تعداوعم (.م2003الجدعان، زيادة حركة المركبات من أهم س

(. وتؤثر ضــوضــاء الطائرات على  م2003الجدعان، جبر)الطرق المرور، كلما زاد التلوث الضــوضــائي في 

الدراســـات ارتفاع ضـــغط الدم لدى  بعض أثبتت وقد األشـــخاص الذين يعيشـــون بالقرب من المطارات. 
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ستوى الفهم لديهم مقارنة      األطفال الذي ضافة إلى بطء م سون في مدارس قريبة من المطارات، إ ن يدر

 م(.1999بيئتنا،  )مجلةبأقرانهم البعيدين عن مناطق الضجيج 

 ضوضاء المصانع 

. وتؤثر على العاملين في هذه المواقع، وعلى وأكثرها خطورةتعد المصــانع من أكثر مصــادر الضــوضــاء 

ــكنون بجوار ال ــمع لدى العاملين بالمصــانع الكبيرة، وقد   الذين يس ــة الس مناطق الصــناعية. وتتأثر حاس

 يؤدي ذلك على المدى الطويل إلى الصمم.

 أنواع التلوث الضوضائي

تلوث مزمن عند التعرض بصورة دائمة ومستمرة لمصدر الضوضاء، تلوث مؤقت مضر فسيولوجياظ عند          

كبيرة، وتلوث مؤقت غير مضر فسيولوجياظ: وهو    التعرض لفترات محدودة لمصدر ضوضاء عالي بدرجة    

 تعرض لفترة محدودة لمصدر ضوضاء.

 التأثيرات الضارة للضجيج والضوضاء

تعتمد تأثيرات التلوث الضوضائي على شدة الصوت ودرجته، ويتناسب التأثير وشدة الخطورة طردياظ               

فجائية   ،، المســـافة من مصـــدر الصـــوتة األكثر تأثيراظة الصـــوت، األصـــوات الحادامع فترة التعرض، حدا

الصــوت، فالصــوت المفاجئ األكثر تأثيرُا ونوع العمل الذي يزاوله اإلنســان أثناء تعرضــه للضــوضــاء،        

 .والهدوء التاملى السكون إفاألعمال التي تحتاج للتركيز تحتاج 

ــات إلى أنا      ــارت احدى الدراس ــن %25 وأش اعية يعانون من  من الرجال العاملين في محيط المناطق الص

  %33األمراض العصبية، في حين تبلغ نسبة إصابة النساء ممن يسكنا في مناطق قريبة من الضوضاء          

(http://makkahnewspaper.com/article/74685)ضة ألمراض القلب نتيجة     ، غير أنا الرجال أكثر عر

زيادة في نسبة اإلصابة بأمراض القلب والجهاز الهضمي والتوتر العصبي        توجدضوضائي. كما   التلوث ال

أكثر   . كما أنا(Thompson,S,1996) بســبب تداخل مجموعة من األصــوات العالية الحادة وغير المرغوبة

رة الحمل الفئات العمرية عرضة لآلثار السلبية الناجمة عن التلوث الضوضائي هم األطفال حتى خالل فت

ما يسبب ارتفاعا   كأسباب اإلصابة باإلفراز الزائد لبعض الغدد،    ن التلوث الضوضائي يعد أحد أهما  إبهم. 

في نســبة الســكر بالدم وقرحة المعدة، فضــال عن احتمالية حدوث أورام حميدة في العصــب الرابط بين   

http://makkahnewspaper.com/article/74685
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. وقد يتســــبب التلوث    (Melamed,S,1999)األذن والمخ والمرتبط بفقدان الســــمع وطنين األذن والدوار  

ضطرابات               ضغط الدم، ا ضطرابات في وظائف القلب وارتفاع  سمعية، وا ضائي في االضطرابات ال ضو ال

 .(Lercher,P,1993) االعصاب، الصداع، طنين األذن، األرق وانخفاض القدرة االنتاجية للفرد

 دراسات التلوث الضوضائي في منطقة مكة المكرمة

مهبط الوحي وأولى القبلتين واليها تشــــد الرحال فهي تشــــهد اقباالظ كبيراظ طوال      وكون مكة المكرمة      

والمعتمرين، كما توجد العديد من المشـــروعات اإلنشـــائية ســـواء في منطقة الحرم او  الحجاجالعام من 

ضوء ذلك   Seroji,A,2008مما يزيد من حدة الضجيج والتلوث الضوضائي في المنطقة)     اخارجه (. وعلى 

 راء دراسة مسحية للدراسات السابقة التي تناولت هذه المشكلة.  تم إج

هـ  1428وأظهرت دراسة عن قياس مستوى التلوث الضوضائي داخل المسجد الحرام لموسم رمضان             

(Seroji,A,2008    ارتفاع معدالت التلوث الضوضائي داخل المسجد الحرام حيث تراوحت ما بين )85-70  

ديسبل اما في    70ديسبل وبلغت في منطقة سطح الحرم    85طقة الساللم  ديسبل، بينما بلغت في من 

ما بين          فة فقد تراوحت  ما يتجاوز الحدود الموصــــى        80-73البدروم والمناطق المختل بل وهو  ديســــ

. وفي دراســة أخرى في المنطقة المركزية لمكة المكرمة تم فيها تقدير مســتوى   ديســبل( 50-40)بها

أظهرت النتائج  حيث ( Seroji,A,2009هــــ )1429ت األخرى خالل موسم حج التلوث الضوضائي والملوثا

شــارت أكما  يتجاوز بكثير الحدود الموصــى بها. ديســبل وهو ما 98-71مســتويات الضــوضــاء بلغت   انا

هـ  1429دراســة عن جودة الهواء والمناخ والضــوضــاء بســاحات المســجد الحرام خالل موســم رمضــان    

(Seroji,A,2010الى ارتفا ) ديسبل. 84-74ع مستوى الضوضاء حيث بلغت 

شفيات جدة، منطقة مكة المكرمة )             ضوضائي في مست سة عن التلوث ال (، Noweir, M,1991وفي درا

مســتويات الضــوضــاء في العيادات وغرف المرضــى والمكاتب   ناأالنتائج  مســتشــفيات، اظهرت 6شــملت 

ستويات ا  صحة العالمية لمثل    وقاعات االنتظار والممرات تتجاوز بكثير الم لموصى بها من قبل منظمة ال

 هذه المواقع.

ــ تم اخذ قياسات  1428وفي دراسة عن تقييم مستوى الضوضاء في منطقة منى خالل موسم حج      هــ

بداية منى، ووســـطها، ومنطقة الشـــوارع، ومنطقة  ( لمســـتوى الضـــوضـــاء في اماكن مختلفة من منى

ديســبل. وهي  78-64مســتويات الضــوضــاء بلغت ما بين  ج اناالنتائ وأظهرت )الجمرات ومنطقة عرفات
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ما أظهر            ها. ك ية الموصــــى ب عالم حدود ال جاوز ال يان  االتت عانون من        %61 ناأســــتب كانوا ي من الحجاج 

 .(Seroji,A,2010كانوا يواجهون صعوبات في اداء العبادات) %58اضطرابات في النوم و

ــائي في المرا      ــوضـ ــة عن التلوث الضـ ــناعية في مدينة وفي دراسـ منطقة مكة المكرمة   جدة،فق الصـ

(Madbuli,H,2012  شملت )مصنعا، تم أخذ قياس مستويات الضوضاء في اوقات مختلفة من اليوم.      28

مســتويات الضــوضــاء في الصــناعات الخاصــة بالكابالت والخرســانات ومواد البناء     وضــحت النتائج أناأو

ديســــبل وســــجلت صــــناعات األغذية ومنتجات األلبان            85وكذلك الصــــناعات الزجاجية، بلغت حوالي        

ديسبل. كما خلصت الدراسة الى أن التعرض لمستويات عالية من الضوضاء له         85والمشروبات اقل من  

 تأثيرات سلبية على صحة العاملين. 

سة عن التعرض للضوضاء في منشئات الصناعات المعدنية والخشبية في مدينة جدة               وكذلك في درا

(Noweir,M,2014  شملت ،)ناأنت النتائج وقات مختلفة من اليوم، بياأخذ القياسات في  أ مصنعاظ وتما  28  

ضاء             ضو ستويات ال سانة بلغت فيها م سليح والخر صانع الحديد والت صناعات      90م سبل، بينما في ال دي

 نتاج العاملين.إديسبل، مما يؤثر سلبا على صحة و 85على من أالخشبية كانت 

شوارع        نكما بيا     سة عن التلوث الضوضائي للحركة المرورية في مدينة الخبر والتي شملت اربعة  ت درا

ديسبل ويتجاوز ذلك    70هناك مستويات عالية من التلوث الضوضائي تجاوزت      رئيسية في المدينة، أنا 

 (.Al-Ghonamy,A,2009) ديسبل( 60)بها  ىالحدود الموص

سمع لدى العا        سة عن فقدان ال ملين المعرضين للضوضاء في مصانع االسمنت في الرياض،          وفي درا

تم قياس مســتوى الضــوضــاء لدى العاملين في قســم الطاقة الكهربائية والعاملين في قســم الطحن      

من العاملين في قسم الطاقة الكهربائية تعرضوا لضعف      %55 ناأواظهرت نتائج قياسات فقدان السمع   

 (.AlNasser,A,1991في قسم الطحن) %53في السمع مقابل 

صرة                 صحية في بعض مدارس مدينة الب ضائي وآثارها ال ضو شكلة التلوث ال سة عن تقييم م وفي درا

شملت   سة،  12في العراق،  سجلة داخل المدارس أو في          مدر ضاء الم ضو ستويات ال أظهرت النتائج أن م

صحة العالمية )  الغالبية ممن  (، كما أناWHOمحيطها الخارجي أعلى من المعايير المعتمدة من منظمة ال

شــملتهم الدراســة كانوا يعانون من مشــكالت صــحية مثل االجهاد والصــداع وقلة التركيز وضــعف في      

 (.2011الحسن، شكري) السمع
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صاد وحماية               سة العامة لألر صادرة عن الرئا ضاء المسموح بها وفق المقاييس البيئية ال ضو ستويات ال م

 البيئة:

 (1جدول )

 بها من الضوضاء الخارجية للحقل الحر بالنسبة لضوضاء المجتمع.الحدود المسموح 

 الدرجة
 الليل المساء النهار

 _________________ ديسبل ______________

 40 45 50 أ

 45 50 55 ب

 50 55 60 ج

تعرف هذه المناطق على أنها مناطق هادئة لما لها من قيمة حيث أنها تشــــمل أماكن          –أ= حســــاســــة 

والمزارات الســياحية الهامة والمتنزهات الترفيهية والمناطق المحيطة بالمســتشــفيات والمدارس  العبادة

 والمواطن الطبيعية الحساسة تجاه الضوضاء.

سكنية )بما في ذلك      –ب = مختلطة  شملها هذه الفئة هي مناطق تغلب عليها األبنية ال المناطق التي ت

المناطق ذات الكثافة الســكانية الضــئيلة إلى المناطق الواقعة  الفنادق والنزل( ويمكن أن تتفاوت ما بين 

  .على أطراف المدن

ينطبق هذا المسمى على المناطق المختلطة التي عادة ما تقع داخل المدن وتشمل    –ج = غير حساسة   

ى أيضــــا على مناطق البيع بالتجزئة   كل من األنشــــطة الســــكانية والتجارية.  كما ينطبق هذا المســــما     

 .طق الماليةوالمنا
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 (2جدول )

 عن الصادرة البيئية المقاييس وفق مستويات الحد األقصى المسموح بها من الضوضاء في المجال الحر

 :البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة

 الموقع
 الليل المساء النهار

 __________ ديسبل _______

 45 50 55 البيع بالتجزئة

 45 50 55 التخزين

 45 50 55 عات الخفيفة )في المناطق السكنية(الصنا

 50 60 65 المناطق الصناعية متوسطة الكثافة

 55 65 75 المناطق الصناعية عالية الكثافة

 (3جدول )

 البيئية المقاييس وفق مستويات الحد األقصى المسموح بها من الضوضاء اللحظية بالنسبة للمركبات

 :البيئة وحماية دلألرصا العامة الرئاسة عن الصادرة

 النوع الفرعي للمركبة نوع المركبة
قيمة الحد 

 )ديسبل أمبير(

 مركبات الركاب

  9 74 مقاعد 

 9  78 كيلو وات 150 <طن، قوة المحرك  3.5 >مقاعد، أقصى كتلة معتمدة 

 كيلو وات  150طن، قوة المحرك ،  3.5 >مقاعد، أقصى كتلة معتمدة  9 >

 كيلو وات 320 <قوة المحرك 
80 

 83 كيلو وات  320طن، قوة المحرك  3.5 >مقاعد، أقصى كتلة معتمدة  9 >

المركبات المستخدمة 

 لحمل البضائع

 76 طن 2 >أقصى كتلة معتمدة 

 77 طن  3.5أقصى كتلة معتمدة  <طن  2

المركبات المستخدمة 

في نقل البضائع 

 الثقيلة

 77 كيلو وات . 75 <محركة طن، قوة ال 3.5 >أقصى كتلة معتمدة 

 78 كيلو وات 150 <قوة المحرك  كيلو وات  75طن،  3.5 >أقصى كتلة معتمدة 

كيلو  320 <قوة المحرك  <كيلو وات  150طن،  3.5 >أقصى كتلة معتمدة 

 وات.
80 

 83 كيلو وات  320طن، قوة المحرك  3.5 >أقصى كتلة معتمدة 
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 النتائج والمناقشة

ــ      ــة على عدد من االوراق العلمية )اس ــورة محلي 17تندت الدراس ( المتعلقة اوعالمي اواقليمي اورقة منش

ساعات النهار والليل، ومعرفة العالقة              بحجم ومستوى الضوضاء، ومدى اختالف مستوى الضوضاء بين 

لتلوث  بين مســتوى التلوث الضــوضــائي ونوعية النشــاط البشــري، باإلضــافة إلى العالقة بين مســتوى ا  

االنسان. وتتمثل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات المختلفة في وجود تباين       وصحة الضوضائي   

هناك تباينا   ناأاألســبوع، و ونهايةفي مســتوى الضــوضــاء بين النهار والليل وبين أيام العمل األســبوعية 

 ة. حياء المختلفة في المدينة الواحدفي مستويات التلوث الضوضائي بين األ

سابقة التي تم تناولها في معظمها مع التأثيرات الصحية الناجمة عن الضوضاء،                سات ال تعاملت الدرا

وقد اعتبرت العديد منها محددات نوعية الحياة من العوامل الصحية األساسية. وهذا يتماشى مع تعريف      

ل الســالمة بدنيا وعقليا منظمة الصــحة العالمية للصــحة، وفيما يلي نصــه: "الصــحة هي حالة من اكتما

والرفاه االجتماعي وليس مجرد غياب المرض أو العجز". واعتبرت الضــوضــاء مؤثرة على التركيز العقلي  

في االنزعاج( كما انها تؤثر سلبا على الرفاه االجتماعي )تحد من   )كالتسببالجيد في المقام األول كونها 

لك، فقد أثبتت الدراسات الحديثة وجود عالقة محتملة   بين االشخاص(. ومع ذ  وتبادل اآلراءحاسة السمع   

تعريف   كما وردت في فســيولوجية ال والنواحيبين التعرض للضــوضــاء، كتلك التي تســببها الطائرات،    

بعض الدراســات  (. وقد أشــارت جزئياظBerglund etal. ,1999)العجز منظمة الصــحة العالمية: المرض أو 

ــناعية والمخبرية الى  ــغط الدم، وقد أجريت عدة  الت ناأالصـ ــائي تزيد ضـ ــوضـ أثيرات الحادة للتلوث الضـ

سات أخرى حديثة تبين جملة من اآلثار المحتملة للضوضاء      المدى القصير والطويل على القلب  على درا

 واألوعية الدموية.

ى  لزيادة حدوث تأثيرات عل    اهناك نمط   ناأفي حين لم يترتب على هذه الدراســــات نتائج هامة، اال             

القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضـــغط الدم على وجه الخصـــوص. هذه اآلثار المزعومة قد تم توثيقها  

لة والتي ال تزال في                     ية المحتم ماد ية وال ماع كاليف االجت يد الت حد تالي ينبغي ت بال نة األخيرة و في اآلو

 مراحل الدراسات االولية.

االنسان في اضطراب النوم واإلجهاد الذي تسببه      تأثيرات التلوث الضوضائي على صحة    وتتمثل اهم     

الضــوضــاء، وكالهما يرتبطان بالتأثيرات الممكنة على القلب واألوعية الدموية. الصــعوبات، والضــغوط  
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يطلق وواالنزعاج المحتمل التي تنشأ نتيجة للتعرض للضوضاء غير المرغوب فيها أثناء اليقظة أو النوم    

 (.1الشكل )     "اآلثار الصحية"عليها في بعض االحيان مصطلح 

 ئيالضوضاللتلوث الصحية  التأثيرات: 1الشكل 

 التوصيات

 مفيدة وتسهم  والتي من الممكن أن تكون عدد من التوصيات  فقد تما التوصل إلى  النتائج واعتمادا على

آلمنة  توفير البيئة الصـــحية وا جانب إلى المشـــاعر المقدســـة في الضـــوضـــائي التلوث مشـــكلة حل في

 .على الوجه االمثل تأدية العباداتللسكان والزائرين من معتمرين وحجاج ل والمطمئنة

 جراء المزيد من الدراســات وتوســيعها لتشــمل الجهات التعليمية والمســتشــفيات ومعرفة إ ضــرورة

 مدى تأثير الضوضاء على الطالب والمرضى.

  ائي بشـكل خاص خصـوصـا في    انشـاء مراكز لرصـد التلوث بشـكل عام والتلوث الضـوضـ      ضـرورة

وقات الحج واوقات المناسبات مثل شهر رمضان     أاالماكن المزدحمة كمنطقة الحرم والمشاعر في  

 المبارك.

   و من خالل أزيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين والزائرين من خالل توزيع المنشورات  ضرورة

 اخل البيت الحرام.اإلعالم بأهمية االلتزام بالهدوء وعدم مضايقة المسلمين د

        أهمية استخدام ما يتوفر من مستلزمات شخصية وبطريقة سليمة )مثل سدادات االذان( للحد من

 ء بشكل عام.ضوضاسماع ال
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 الخاتمة 

من خالل الدراســات التي تم اســتعراضــها عن الضــوضــاء في منطقة مكة المكرمة بشــكل خاص وفي      

ــح   ــكل عام يتض ــا   ناأالمملكة بش ــوض ــتويات الض ــموح بها محلياظ وعالمياظ. مس وقد ء تتجاوز الحدود المس

بالمملكة وبعض  الضوضائي   التلوث عددا من األوراق العلمية التي ناقشت موضوع   الدراسة  هذه تناولت

وقد . الحضــرية البيئة تصــيب التي التلوث أنواع أهم الدول االخرى، حيث يعدا الضــجيج والضــوضــاء أحد 

سة  شكلة  على التعرف إلى هدفت الدرا صة تلك التي أجريت في منطقة مكة    كافة الجوانب لهذه الم وخا

سة  اهتمت كما. المكرمة صحية للتلوث  بتحديد الدرا ضوضائي    اآلثار ال سات   أتضح  كما. ال من هذه الدرا

   .البشري والنشاط والحركة السكان كثافة وبين التلوث الضوضائي مستوى بين عالقة هناك أنا أيضا
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 الملخص

ــة الحج والعمرة. ويتجمع بمكة     ــنويا ألداء فريضـ ــعودية سـ ــلمين بالمملكة العربية السـ يتجمع ماليين المسـ

يد هذه الكميات إلى               2.4المكرمة   يات البلدية يوميا وتتزا ألف طن يوميا في   4.6و 3.1ألف من أطنان نفا

ــان والحج على الترتيب. ويتم إلقاء كل هذه النفايات  ــبب في انبعاث  رمضـ في المكبات دون معالجة مما يتسـ

ــتخدام النفايات أو إعادة تدويرها هو أمثل    ــؤولة أن إعادة اس الغازات وتلوث الماء والتربة. تعتبر الجهات المس

الحلول إلدارة النفايات يلي ذلك تقليل كمياتها. بعض الجهات عكفت على إعادة تدوير هذه النفايات حيث                   

ــر ذلك على اال ــبة )انحصـ ( من مجمل النفايات. يقوم عمال النظافة بفرز %15-10وراق والورق المقوى بنسـ

النفايات القابلة للتدوير ونفايات العلب من الحاويات والمكبات. الجدير بالذكر أن هناك حاجة ماســــة لتطوير                    

يع مدى اعادة  شركات عامة وخاصة لتطوير منظومة إدارة النفايات بمكة المكرمة وذلك من أجل زيادة وتوس    

اســــتخدامها وتدويرها. كذلك يمكن ادخال المواد األخرى القابلة للتدوير كالزجاج والمعادن وعلب األلمونيوم 

ــدير والعبوات البالســــتكية.. الخ إلى دائرة االســــتخدام. عملية إعادة تدوير الزجاج والمعادن             وعلب القصــ

ألف طن من انبعاث غاز الميثان )وهو    5.6بــــــــ  والمونيوم والورق المقوى ســــوف تعمل على تقليل ما يقدر   

ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المسبب لالحتباس الحراري، مع     141.1مصدر التلوث األساسي(، و   

قدره   كة                 67.6توفير أيراد و يات أعاله فقط من م فا تدوير للن عادة  فإن إ ثل  بالم يال ســــعودي. و مليون ر

 مليون ريال سعودي تضاف لالقتصاد الوطني سنويا.  113يقارب المكرمة سيوفر صافي إيرادات بما 

  

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

The Environmental and Economic Value of Waste 

Recycling in Makkah 

 

  المكرمة بمكة النفايات تدوير إلعادة والبيئية االقتصادية القيمة 

 ،3بايج ميرزا ،1ميانداد رشيد ،1شاهزاد خورام ،1ريحان محمد ، ،2ظفر سلمان ،1نظامي الستار عبد 

 4عودة عمر ،1اسماعيل محمد اقبال ،1الميلبي طالل

 بقطر، ايكومينا 2 جدة، العزيز، عبد الملك جامعة البيئية، الدراسات في البحثي التميز مركز 1

 الهندسة قسم 4 الرياض، سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية 3، بالهند وبيوانرجي

 الخبر فهد، بن محمد األمير جامعة المدنية،
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 الملخص

  في للمســــلمين بالنســــبة   األرض على الموجودة المياه  أنواع وأعظم أهم من المبارك  زمزم ماء  يعتبر

  نسبة  اتزان المبارك الماء هذا على أجريت التي واألبحاث الدراسات  أثبتت ولقد. ومغاربها األرض مشارق 

ــة إلى البحثية الورقة هذه وتهدف. ترشــيح أو معالجة بدون – به األمالح   ألي الكهربية الخصــائص دراس

 يشــمل الماء لعينة الكهربي التحليل. المبارك زمزم لماء الكهربية بالخصــائص ومقارنتها الماء من عينة

ــيلية قياس ــم للماء الكهربية التوصـ  ظروف عدة في الماء لعينة الكهربي والجهد التيار بين العالقة ورسـ

 . مختلفة

ــة أوضــحت ولقد   الماء عينات بنتائج مقارنة متزن المبارك زمزم ماء في األمالح تركيز إجمالي أن الدراس

  أخرى ماء عينة ألي الكهربي التحليل نتائج بمقارنة أنه الباحثون توصــل وبذلك – الدراســة محل األخرى

 .ال أم للشرب صالحة العينة هذه كانت إذا ما تحديد يمكن المبارك زمزم بماء

  

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

Electrical Characteristics of Holy Zamzam Water 

 

  

  المبارك زمزم لماء الكهربي التحليل 

  ،3الشمري فاضل بن إبراهيم ،2الجيالني عبداهلل بن هشام ،1زيدان محمد أحمد حمدي 

 4العنزي مشهور محمد بن أحمد

  العربية، مصر جمهورية – أسيوط جامعة – الهندسة كلية1

  السعودية، العربية المملكة – الجوف جامعة – والجودة للتطوير وفالج جامعة وكالة2

  السعودية، العربية المملكة الطبيعى، الغاز توزيع شركة3

  السعودية العربية المملكة والتقنية، للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة الصناعية، األقمار لتقنية الوطني المركز4
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 الملخص

( خالل موســــم حج  4بعد دراســــة ميدانية لجميع الخطوات المتبعة بمجزر الجمال واألبقار المعيصــــم )      

سعودية لإلفادة من         1435 ــ تم وضع مؤشرات أداء ألهم اللجان العاملة بمشروع المملكة العربية ال هـــ

يم أداء المشـروع في هذا المجزر وتكون أيضـاظ بداية    الهدي واألضـاحي حتى يمكن االسـتعانة بها في تقي  

لوضـع مؤشـرات أداء في كافة مجازر المشـروع.  ويمكن تلخيص أهم مؤشـرات األداء للمهام المكلف بها      

استالمها وفحصها ونسبة اعداد الحيوانات التي       اللجان المختلفة في إحصائيات أعداد الحيوانات التي تما 

واألبقار على حده مقارنة باألعداد المقبولة. كما تم وضع مؤشر أداء لحصر       تم رفضها من كل من اإلبل 

أعداد الحيوانات التي يتم تهريبها داخل الحظائر ومقارنتها بأعداد الحيوانات داخل نفس الحظيرة. كما                

عدامها  لعبت أعداد المذبوحات دوراظ هاظماظ كمؤشــــر أداء باإلضــــافة إلى مقارنتها بأعداد الحاالت التي تم إ 

وكذلك مقارنة أعداد المذبوحات بالقدرة االســــتيعابية للثالجات الموجودة بالمجزر. وقد تم األخذ في                    

االعتبار أعداد المذبوحات التي يتم توزيعها وإيجاد النســــبة بينها وبين أعداد الحيوانات التي تم بيعها               

ت أداء لمقارنة أعداد العاملين  خالل موســم الحج. وبالنســبة للعاملين في المجزر فقد تم وضــع مؤشــرا  

عداد                     عامل معها، على ســــبيل المثال أ نات التي ســــوف يت عداد الحيوا بأ بأداء مهام محددة  المكلفين 

ذبحها، أعداد أفراد اللجان العاملة مقارنة بحجم العمل من    الجزارين بالنســـبة ألعداد الحيوانات التي تما

ــاب أعداد الحيوانات أو المذبوحات.  ــعتها إدارة  كما تماخالل حسـ ــتخدام بعض بنود التقييم التي وضـ اسـ

تطبيق مؤشـــرات األداء   المشـــروع كمؤشـــرات أداء يمكن تقييمها وحســـاب نســـبة إنجازها. وســـوف يتما

 السعودية العربية المملكة مشروع أداء مؤشرات وضع دراسة 

 واألبقار الجمال ةبمجزر واألضاحي الهدي من لإلفادة

 (4المعيصم)

 

  ، 2اللطيف عبد فتحي محمد شوكت ،1الرحيم عبد أحمد حسين إبراهيم 

 1عطااهلل على أسامة ،1محمد أحمد بشير عمر ،1أصغر حسين بن عاطف

 القرى أم جامعة، والعمرة الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خام معهد -1

 القصيم جامعة،  البيطري طبوال الزراعة كلية – 2
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ــب اإلنجاز     ــاء اهلل على نفس المجزر لتقييم أداء اللجان وتحديد نس المقترحة في المواســم القادمة إن ش

 ت التحسين المطلوبة واآلليات المقترحة لتنفيذها.في تحقيق المهام مع وضع توصيا

 المسح األدبي

تأكيد على أهمية تقييم الموارد البشــــرية )              Human Resources (HR ))بدأت منذ الثمانيات زيادة ال

(Tootell et al., 2009)   تأثير فعال على منظومة العمل، وينبغي أن تركز هذه التدابير على         والتي  لها

(. كما  Yeung and Berman, 1997رية متكامل وليس فقط على الممارســات الفردية )نظام موارد بشــ

جمالي الموارد البشرية  تؤثر على أداء األعمال  إحسابات المساهمة االستراتيجية لما يقرب من نصف      أنا

Ulrich and Brockbank , 2005) ويمكن أن تكون مؤشــــرات األداء الرئيســــية مرآة ألداء المنظمة أو .) 

المؤســــســــة. كما يجب أن تكون مؤشــــرات األداء الرئيســــية مرتبطة بجميع األهداف داخل الخريطة           

االســتراتيجية. لذلك من الضــروري تعيين القيمة االســتراتيجية المطلوبة والتي ســيكون لها قوة التعبير  

قياس  توجد ثالثة عقبات في  و (Gabčanová Iveta, 2012).عن مســتوى أداء المنظمة أو المؤســســة    

صعوبات في القياس       شرية والدقة وال شرية تتمثل في نقص الخبرة في الموارد الب  Toulsonالموارد الب

and Dawe, 2004)        ويتم قياس الموارد البشرية كي يتسنى معرفة األداء األفضل للفرد أو المؤسسة .)

دية لإلفادة من الهدي  (. ويعتبر مشروع المملكة العربية السعو  Gabriel Marquesm 2014بعد تحليلها )

واألضاحي من اإلنجازات العظيمة التي تحسب للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن لما له من فوائد صحية   

وشـــرعية وبيئية عديدة ســـواء ما يخص توفير األعداد الكافية من األنعام لســـهولة أداء نســـك الهدي     

لفدية أو الصــدقة، أو ما يخص الحفاظ  بالتوكيل عن العديد من اآلف الحجاج باإلضــافة إلى األضــحية أو ا 

على بيئة المشاعر المقدسة من التلوث.  وال يقتصر المشروع على تأمين األنواع المختلفة من الحيوانات      

لنســــك بل أمتد إلى االســــتفادة من لحومها لتوزيع جزء منها على فقراء الحرم والجزء        عن ا يالتي تجز

ــالمية بعد انتهاء أعمال الحج.  كما إن ارتفاع أعداد   األكبر يتم حفظه لتوزيعه إلى العديد من الدول اإلسـ

الحجاج أدى إلى زيادة أعداد ما يذبح من الحيوانات ســــنوياظ ولذلك يجب العمل على تطوير المشــــروع              

ستمر في األداء، باإلضافة إلى          سين الم ستمرار بما يواكب الزيادة الكبيرة في أعداد الحيوانات مع التح با

شاء وحد  ستفادة منها والحفاظ       إن صصة  للتعامل مع الكميات الكبيرة من المخلفات الحيوانية لال ات متخ

على بيئة مكة المكرمة عامة والمشــــاعر المقدســــة خاصــــة من المخاطر الصــــحية الناجمة عن التلوث      

(Seroji et. al., 2014). ــية مجموعة من التدابير التي تركز على جوا ــرات األداء الرئيسـ نب وتمثل مؤشـ
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األداء التنظيمي التي هي األكثر أهمية لنجاح المنظمة حالياظ وفي المســتقبل. ويمكن باختصــار أن تتميز  

ألهداف ثم يتم تحديد مقاييس درجة االقتراب تجاه تلك  اعملية إنشاء مؤشرات األداء الرئيسية بتحديد     

ربية السعودية لإلفادة  . وألهمية وضخامة مشروع المملكة الع(DAVID PARMENTER, 2007)األهداف 

ــرات لألداء من أجل الوقوف على مدى تحقيق      ــع مؤشـ ــة وضـ ــأت فكرة دراسـ ــاحي نشـ من الهدي واألضـ

المشــــروع ألهدافه والتي يمكن من خاللها إدراك وحســــاب نســــب اإلنجازات المختلفة في كافة مراحل          

عمل على وضع توصيات     وجوانب المشروع ومنها يمكن التعرف بدقة على نقاط القوة ونقاط الضعف وال  

التحسين وآليات التنفيذ الالزمة من أجل تفادي وعالج نقاط الضعف والحفاظ على مستويات نقاط القوة    

شروع المملكة لإلفادة من         هذه والعمل من أجل االرتقاء بها. وتهدف  شرات ألداء م ضع مؤ سة إلى و الدرا

( من خالل التعرف على مهام وتخصــصــات  4الهدي واألضــاحي بمجزر الجمال واألبقار الجديد )المعيصــم 

جميع اللجان العاملة مثل لجنة األنعام، لجنة اإلشــراف على التشــغيل والشــحن، لجنة اإلشــراف على أداء   

. كما تهدف الدراسة إلى الوصول إلى مؤشرات أداء حقيقية      وحسب مهما كل لجنة  النسك ولجنة التوزيع 

 قييم األداء بل وطرق قياسه والتحقق منه.ودقيقة ومعبرة يمكن من خاللها وضع أسس ت

  خطة ومنهجية البحث

لوضــع مؤشــرات أداء اللجان المختلفة بدقة كان البد من دراســة جميع اإلجراءات التي تتم بالمجزر بداية  

قرار صـــالحيتها  من وصـــول األنعام وآليات التعامل معها والخطوات المتبعة في اســـتقبالها وفحصـــها وإ

للهدى واألضاحي حتى يتم ذبحها واالستفادة من لحومها. واعتمدت منهجية دراسة وضع مؤشرات األداء        

( المخصــص لحيوانات األنعام من اإلبل واألبقار على المعايير محددة وهي : وصــف  4بمجزر المعيصــم )

، (Annual report, 1433H) إلشــرافمكونات المجزر، الخطوات المتبعة بالمجزر ، الهيكل اإلداري ولجان ا

   .وصف األداء الميداني لمهام لجان اإلشراف، تقييم األداء ثم وضع مؤشرات األداء

 النتائج والمناقشة  

من واقع التفقد الميداني ألعضــــاء الفريق البحثي لجميع الخطوات المتبعة داخل مجزر الجمال واألبقار        

صم )  سم حج  4المعي ــ، ودر1435( خالل مو سة آليات تنفيذ مهام اللجان المختلفة مع تحديد نقاط   هـــ ا

ــرات أداء لكل لجنة على حدة   ــع مؤشـ ــعف في تنفيذ المهام أمكن وضـ . (1)جدول رقم  القوة ونقاط الضـ

عدد       بالمجزر  جد  قار           46يو بل واألب نات اإل عام من حيوا ها لموردي األن تأجير عن طريق  حظيرة يتم 
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اإلبل يتكون من خطين متكاملين، كما يوجد أيضاظ مجزر آخر مكون    البلدية المختصة. ويوجد مجزر لذبح 

ــرة بوحدة تجميع     ــاال مباشـ ــل جميع خطوط الذبح اتصـ من خطين متكاملين لذبح وتجهيز األبقار. تتصـ

األعضــــاء واألحشــــاء الداخلية. وتوجد أعداد كافية من عنابر التبريد لحفظ ذبائح اإلبل واألبقار. وتوجد             

حدة تقطيع وتوزي  بأدوات التقطيع         و جة ومزودة  طاز نابر لتقطيع اللحوم ال ع اللحوم وهي تتكون من ع

عليها أسم  ااآللية واليدوية من أجل تجهيز الذبائح إلى قطع ووضعها في أكياس بالستيك بيضاء مطبوع

مشروع المملكة لإلفادة من الهدي واألضاحي لتوزيعها على من يرغب من الحجاج في الحصول على جزء  

هديه. كما يوجد أيضــاظ خطوط تعبئة وتغليف آلية للحوم، حيث يتم وضــع قطع اللحوم داخل أكياس   من 

ــروع ومدوا    ــم المش ــع داخل علب كرتون أبيض مطبوع عليه أس ــتيك، ثم توض ــاظ بالس عبارة  ن عليه أيض

ــي يجمع إدارات غالبية اللجان العاملة با"توزع هذه اللحوم مجاناظ وال تباع" ــروع، . يوجد مبنى رئيسـ لمشـ

كما يوجد مبنى آخر مســتقل خاص بلجنة األنعام يقع بجوار حظيرة فحص الحيوانات. بالنســبة لســكن    

شروع والوافدين من            شاركين في الم سكن األطباء البيطريين الم العاملين توجد عدة مباني مخصصة ل

لجزارين والعاملين  جمهورية مصر العربية، كما يتوفر سكن أيضاظ لبعثة الطالب المشاركين. وسكن آخر ل     

التابعين لمقاول التشــــغيل.  كما يوجد بالمجزر مطعم يقدم ثالث وجبات يوميا تكفي األعداد المقيمة               

 والمشاركة في المشروع طوال فترات العمل، حيث تشرف على المطعم لجنة الخدمات واإلعاشة. 

صم       سل الخطوات المتبعة بمجزر اإلبل واألبقار )المعي سل ص 4يبدأ ت ول الحيوانات من أنحاء متفرقة  ( بو

ن لدى البنك    ون معتمد وال يوجد مورد  مع العلم أنه ة من خارج المملكة،   دمن داخل المملكة أو مســــتور  

اإلســــالمي للتنمية لشــــراء حيوانات األنعام من الجمال واألبقار. وتبدأ لجنة األنعام بتوزيع األدوار على           

نات الوا     ــائها، حيث يتم فحص جميع الحيوا ناحية الطبية البيطرية وكذلك من          أعضــ ردة للمجزر من ال

الجهة الشــرعية وال يســمح إال للحيوانات التي تجز  للهدي واألضــاحي بدخول الحظائر. ويتم على مدار   

ــجيلها في ملف خاص باللجنة.       ــة وتس ــواء المقبولة أو المرفوض ــر أعداد جميع الحيوانات س ــاعة حص الس

ــال ــة والصـ حة للذبح في الحظائر حتى يوم النحر. تنتهي مهمة لجنة األنعام وتمكث الحيوانات المفحوصـ

بانتهاء يوم التاســع من ذي الحجة ليبدأ عمل لجنة اإلشــراف على أداء النســك، حيث تشــرف على اســتالم  

الحيوانات من الحظائر يوم النحر وأيام التشــــريق. ومن ثم تأتي خطوة ذبح الحيوانات وتجهيز الذبائح          

شراف لجنة التشغيل والشحن من يوم        عن طريق الجزاري ن والسالخين التابعين لمقاول التشغيل تحت إ

النحر حتى انتهاء أيام التشريق بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة. وتتم عمليات الفحص البيطري  
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للذبائح بواســطة بعثة األطباء البيطريين. وتقوم لجنة اإلشــراف على أداء النســك كذلك بحصــر أعداد      

بوحات وكذلك أعداد حاالت اإلعدام التي تم رفضــــها من فريق األطباء البيطريين. ومن ثم تدخل              المذ 

جميع المذبوحات بعد انتهاء جميع خطوات إعداد وتجهيز الذبائح وإقرار صـــالحيتها لالســـتهالك اآلدمي    

ي أكياس  إلى الثالجات المخصـــصـــة لحفظها، كما يتم دخول جزء من الذبائح ليتم تقطيعها وتعبئتها ف  

بالســــتيك لتوزيعها تحت إشــــراف لجنة التوزيع. ويتم تغليف للحوم المتبقية بعد التوزيع وتعبئها في           

ــناديق كرتون مطبوع ــاحي  "عليها  اصـ ــعودية لإلفادة من الهدي واألضـ ــروع المملكة العربية السـ ،  "مشـ

ب  ــاظ    اومكتو ها أيضــ ناظ     "علي جا هذه اللحوم م هذه العبوات في ال "توزع  لحين  مبردة ثالجات  . ويتم حفظ 

 ا.هتوزيع

ــرافولت  ــعف يجب إبراز أهم نقاط القوة  قييم األداء الميداني لمهام لجان اإلشـ ومن ثم   فيهاونقاط الضـ

  تتصف  نجدها لجنة الكشف على األنعام فلو بدأنا ب وضع حلول ومقترحات لها من معطيات هذه الدراسة.  

عن طريق متخصــــصــــين في النواحي الشــــرعية   على جميع الحيوانات الواردة للمجزر   بكونها تكشــــف 

والبيطرية وعدم الســــماح بدخول الحيوانات المريضــــة أو التي ال تجز  للهدي واألضــــاحي إلى حظائر          

حصــــر وتدوين أعداد الحيوانات المقبولة والمرفوضــــة يومياظ إعداد التقارير ورفعها إلى رئيس          والمجزر 

عدم إحكام الســيطرة التامة على  وجد قلة عدد أفرادها اللجنة ن هذه اللجنة. ولكن من نقاط الضــعف في

وجود  كما أنا  ى إلى حدوث حاالت تهريب لحاالت مرفوضــــة      دايؤ قد  حظائر الحيوانات المفحوصــــة مما    

  مما يؤثر ســلبا علىأصــحاب األنعام في حظيرة الكشــف وتدخلهم أحياناظ باإلعتراض على نتيجة الكشــف 

قدير نســبة العدد الكلي للحيوانات المرفوضــة مقارنة إلى العدد الكلي  تالدراســة قترح تعمل اللجنة. لذا 

زيادة عدد أفراد اللجنة مقارنة بعدد ســاعات الدوام والحيوانات التي تم فحصــها  و للحيوانات المفحوصــة

تم تهريبها إلى داخل الحظائر خالل فترة عمل      يتحديد نســــبة الحيوانات التي      ، كذلك   خالل الموســــم

معدية  المراض األتحديد نســبة ظهور يجب  إضــافة إلى ذلك بة ألعداد الحيوانات المقبولة.اللجنة بالنســ

ــرائها   تحديد و بين الحيوانات التي تم الكشــف عليها مقارنة باألعداد الكلية أعداد الحيوانات التي يتم ش

تتمثل   ى أداء النسك إلجراء التجربة وتقييم كيفية الشراء. أما نقاط القوة في أداء مهام لجنة اإلشراف عل  

صف عن            ساعة ون صيحة لهم وإعداد تقارير كل  ساراتهم وتقديم الن ستف شاد الحجاج والرد على ا في إر

التعويض عن الذبائح المرفوضــة   كذلك عدد مبيعات الســندات وأعداد حاالت إعدام الذبائح المرفوضــة.

 عن إعداد تقرير نهائي شــــامل   وهي تهتم ب الحيوانات الخاصــــة بالبنك.      بإدخال وذبح بديل عنها من       
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مالحظات أثناء تأدية المهام ورفعه إلى رئيس لجنة اإلشــراف على أداء  تقديم إجمالي أعداد المذبوحات و

ــعف في أداء مهام   ــك. أما نقاط الضـ مع وجود نواب كثرة أعداد أفراد اللجنة  هذه اللجنة تتمثل فيالنسـ

آليات  كما أن هناك إحكام السيطرة على الحظائر بعد استالمها من لجنة الكشف على األنعام.    عدم لهم و

القيام بضــرب الحيوان بالعصــا إلجباره على    وأيضــا خاطئة في إدخال الحيوانات من الحظائر إلى المجزر

فة داخلية  دخول منصــة الذبح مما يؤدي إلى حدوث حالة من الهرج والمرج من ناحية وحدوث كدمات وأنز

صالحية اللحوم من ناحية أخرى  ضة   ومازالت طريقة تؤثر على جودة و عليها عالمة  وذبح حيوانات مرفو

بدقة لعدم تواجد      اإلعدام عداد حاالت   أنه ال يوجد حصــــر أل   ثم الرفض ووصــــولها إلى صــــاالت التجهيز 

حيوانات الهدي     آلية واضــــحة في عملية بيع     وعدم وجود  مندوب اللجنة بإســــتمرار في نقاط الفحص     

واألضاحي من أصحاب الحالل لضيوف الرحمن ويترك الحجاج ليتعاملوا مع أصحاب الحيوانات دون رقابة        

سك مما ي    شراف على أداء الن صحاب األنعام  بعض مكن من أحد أفراد لجنة اإل ستغاللهم والمبالغة   أ من إ

بعض الحجاج بالقيام بذبح هديهم السماح لمن نقاط الضعف التي تحسب على اللجنة أيضا في األسعار. 

ــاد      ــبب عنه فس ــة الذبح أو بالحظائر في بعض األحيان مما يتس ــهم وبطريقة خاطئة وخارج منص بأنفس

الســــماح لبعض الحجاج بأخذ قطع من الذبيحة بعد    كما يالحظ  أيضــــا   الذبيحة وعدم اإلســــتفادة منها.   

التي تقدمها الدراســة الحالية   مقترحاتال وأهم ذبحها مباشــرة وقبل ســلخها مما يعرض الذبيحة للتلوث.

عدد أفراد اللجنة من منســــوبي البنك بالنســــبة للعمالة         هي وجوب تحســــين أداء هذه اللجنة وتحديد     

كما أنه   عدد سنوات المشاركة )الخبرة( ألفراد اللجنة من منسوبي البنك والعمالة الموسمية     و الموسمية 

أعداد الحيوانات التي تم  وزيادة  د المشــرفين على الحظائرنســبة عدد ســندات البيع إلى عد يجب تحديد

الحجاج   اقياس مدى رضــ وهنا يقترح أيضــا تهريبها بعد إســتالم الحظائر من لجنة الكشــف على األنعام.

شادهم وتقديم النصيحة لهم    تقييم اآللية المتبعة  ومن ثم  ،عن أداء أفراد اللجنة في التعامل معهم وإر

نات   ــة الذبح و  في إدخال الحيوا ثار. أما نقاط القوة في أداء مهام لجنة         ما يترتب عليها من     إلى منصــ آ

ذي الحجة   8التام ألعمال الحج من خالل إجراء التجربة يوم  فتكمن في اســـتعدادها التشـــغيل والشـــحن

التأكيد على مدى جهازية مقاول و حتى يكون هناك متســع من الوقت لتالفي أي مشــاكل فنية أو أعطال 

شغ  ستمرار بالمجزر أو من   الت يل وتأمين األعداد المطلوبة من الجزارين والعمال والحرص على تواجده بإ

تأمين األعداد الكافية من األطباء البيطريين للقيام بمهام فحص الذبائح              كما أنها تقوم ب  ينوب عنه.  

ــالحيتها  ــتهالكوإقرار صـ ــراف الميداني على جميع مرقيامها ب كاآلدمي وكذل لالسـ ــغياإلشـ ل احل التشـ
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كتابة التقرير السنوي عن مجريات األمور خالل الموسم متضمنا اإليجابيات والسلبيات التي واجهت أداء      و

عدم توفير عمالة مدربة على التعامل مع          تلك اللجنة في  نقاط الضــــعف في أداء  وتتجلى مهام اللجنة.   

ثة     حدي لذبح ال ياه مرات كثيرة على طو  انقطاع تكرار مع  خطوط ا لذبح دون العمل على     الم ل خطوط ا

هذه المشــــكلة في التقرير     ها على الرغم من ذكر  لذبائح دون إجراء         كما يالحظ  حل عديد من ا مرور ال

ــبب     ــابتهم بأمراض معدية بس ــحية إلحتمال إص ــبب في مخاطر ص الفحص البيطري عليهم مما قد يتس

يد المقررة            لدوام في المواع با ثة األطباء البيطرين  ظام بع بة       عدم إنت باألعداد المطلو يات  ما    للورد ك

ــميم خطوط الذبح  يالحظ عليها ــير العمل منها على  يتعوالتي وجود بعض األخطاء الفنية في تصـ ق سـ

ــتخدامه وعدم وجود فتحات خاصــة     ــبيل المثال برميل الذبح على خطوط ذبح األبقار الذي لم يتم إس س

  الدراسة لتحسين أداء هذه اللجنة تتمثل في   واهم ما تقترحهللتخلص من األعضاء والذبائح المرفوضة.   

أعداد الحضــور من أفراد اللجنة والعاملين المشــاركين،    تحديد تشــملوالتي قياس نســبة نجاح التجربة 

العدد الكلي للمذبوحات من كل نوع      كما يجب تحديد     باإلضــــافة إلى أعداد اإلبل واألبقار التي تم ذبحها      

بة العدد الكلي للحا     و على حدة  ــة مقارنة باألعداد الكلية.        نســــ األطباء   وتوفير عدد من  الت المرفوضــ

  عدد من  ويقترح أيضــــا توفير أكبرتم الكشــــف عليها.  يعدد المذبوحات التي    يتناســــب مع  البيطريين 

 العدد الكلي للمذبوحات. بما يتناسب معالجزارين المشاركين 

سهولة حصول الحاج على جزء فإنها تكمن في  اللحوم توزيع لجنة مهام أداء فيأما بالنسبة لنقاط القوة 

ــاعدة مجموعة من الجزارين التابعين لمقاول التشـــغيل و من الذبيحة بينما   ســـرعة تقطيع الذبائح بمسـ

قاط الضــــعف في أداء مهام لجنة توزيع اللحوم     تكمن ية التوزيع     في عدم توفر  ن ية محددة في عمل   آل

عدد الحجاج  تحديد  لذلك تقترح هذه الدراسة لعظم.  غير مشفاه وتوزع با  وعشوائية وضع اللحوم وهي  

عدد األكياس التي تم توزيعها      مع تحديد وتوفير   الذين تســــلموا جزء من ذبائحهم بموجب ســــند البيع    

تقييم آلية توزيع اللحوم من حيث الكمية المقررة وكيفية        كذلك يجب     على فقراء الحرم والمســــلمين.

سب ل عدد وجعل ال إعدادها ساعات الدوام لعامالمنا إلى أعداد األكياس التي  و لين في اللجنة مقارنة بعدد 

تم توزيعها بالنســـبة للعدد الكلي للذبائح الصـــالحة  يعدد الذبائح التي وأيضـــا يجب تحديد  تم توزيعها

 لإلستهالك اآلدمي. 
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ــة           تتمثل  خدمات واإلعاشــ قاط القوة في أداء مهام لجنة ال ها تقوم  ن باني   عداد وتجهيز ال بأ  في كون م

ــول الوفود    ــكن قبل وص ــة للس ــص ــة لتوفير الوجبات في مواعيدها    كذلك المخص ــراف على اإلعاش اإلش

أعمال النظافة  ب قيامها ويحمد لها تنظيم توزيع الوجبات بالمطعم.   وأيضــــا المقررة لجميع المشــــاركين

المناســب   في عدم توفير الســكن فتكمن هذه اللجنة نقاط الضــعف في أداء مهامأما بصــورة منتظمة. 

ــتعمال ــكن ومما يضـــطر الكثير من النوم على األرض  لالسـ عدم توفير الفرش  وعدم تحديث أثاث السـ

المطعم ال يعمل إال من   كما أن الالزم في الوقت المناســب خاصــة للوفود التي تداوم من أول ذي الحجة 

ــار وجبات  للمقيمين من مطعم مجز         4أو  3يوم  بإحضــ قترح  تر آخر. وذي الحجة مما تضــــطر اللجنة 

سة أن يتم تقييم   ض الدرا ستوى اإلقامة        ار شروع عن م شاركين بالم المقيمين من األطباء والعاملين الم

نسبة أعداد اللجنة من منسوبي البنك والعمالة الموسمية    كما يجب أن تتوازن  واإلعاشة ونظافة السكن  

عدد سنوات صر من ذوي الخبرة )حسب كما يجب إدخال عناإلى أعداد المقيمين من األطباء والمشاركين. 

نسبة أفراد اللجنة من   أيضا رفع حوتقتر ألفراد اللجنة من منسوبي البنك والعمالة الموسمية (المشاركة 

  اوجبات اإلعاشة ومدى رض   وتحسين كمية وجودة  منسوبي البنك إلى أفراد اللجنة من العمالة الموسمية  

 عمل اللجنة بالمجزر وكذلك توقيت بداية نشاط المطعم.  توقيت مزاولة كوكذل المقيمين عن جودتها

التحقق عند دخول األفراد    نجد تمكنها من   لنقاط القوة في أداء مهام لجنة األمن والســــالمة     وإذا نظرنا 

صورته         شترك وعليها  صة بكل م شروع عن طريق البطاقة الخا شاركين في الم صة  حفظ األمن و الم   خا

أفراد  كما أنها تشــارك  خول صــاالت التجهيز إال لألشــخاص المصــرح لهم. الســماح بد وعدم يوم التجربة

  األمن النظاميين في الحفاظ على األمن باألخص يوم عيد األضحى المبارك. نقاط الضعف في أداء مهام  

شف من   هذه الجنة يتمثل في ذي الحجة مما يؤدي   9إلى  1عدم تواجد أحد من أفراد اللجنة بحظيرة الك

شف على األنعام عند رفض أحد الحيوانات       إلى تطاول أ صحاب الحالل ولو باأللفاظ على أعضاء لجنة الك

داخل حظائر الحيوانات عند شــــراء الحاج ألضــــحيته مما قد يحدث            هم عدم تواجد  وكذلك    الخاصــــة به  

أفراد لجنة  وهنا تقترح الدراســة توفير العدد المناســب من  إســتغالل للحاج ومبالغة في ســعر الحيوان.  

بالمجزر          ا مل  عة الع نة بحجم وطبي قار ما ينبغي  ألمن والســــالمة م هام     ك نة على الم توزيع أفراد اللج

التزام   وايضــــا يجب  تقييم آلية أداء أفراد اللجنة أثناء ممارســــة اللجان األخرى لمهامها         و المكلفين بها 

دد المضــــبوطات من   ع وتحديد    األعداد المطلوبة من أفراد اللجنة على مداخل المجزر على مدار اليوم       

في   ها مهام  أداء في القوة نقاط فتتمثل   الحيوانات واللحوم المهربة خالل الموســــم. أما اللجنة الطبية      
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ويبرز دورها جليا   توفير عيادة طبية بالمجزر مجهزة بطبيب وأجهزة وأدوية ومتطلبات اإلسـعافات األولية 

تأخير   تكمن في هانقاط ضعف  بيد أن رات.االهتمام بالتوعية الصحية عن طريق الملصقات والمنشو    في 

ية عمل العيادة الطبية إلى يوم         قاحات  توافر وعدم   ذي الحجة  7أو  6بدا ــة   قترحت .التطعيم ل لدراســ ا

ــاعات الدوام خالل الموســــم      الحالية تطوير عمل اللجنة الطبية بزيادة         عدد    مع تحديد   عدد أيام وســ

كما تقترح الدراســـة  ين تم تحويلهم إلى المســـتشـــفياتالذو المرضـــى الذين ذهبوا إلى العيادة الطبية

سبة ألعداد العاملين المقيميين بالمجزر     توفير أعداد كافية من سعفين بالن أفراد اللجنة من األطباء والم

عداد المرضــــى المترددين على العيـادة الطبيـة     يد   وأ ية      مع تحـد مدى توفير األجهزة واألدوات واألدو

اســــتطالع رأي المقيمين ألداء اللجنة الطبية من     ؟، كما وجب  أي طار  طبي واســــتعداد اللجنة لمواجهة    

نقاط القوة في أداء مهام    وأخيرا نجد  خالل العيادة الطبية وطرق التوعية للوقاية من األمراض المعدية.        

 و األعداد الكافية من العمال الذين يؤدون عمليات النظافة متمثلة في لجنة اإلشراف على أعمال النظافة

شركة بتوفير األدوات واألجهزة الالزمة لعمليات النظافة  التزام عدم  لها فينقاط الضعف   ولكن تتمثل ال

أعداد العمال غير كافية داخل         وأن  تواجد المشــــرفين في أغلب األحيان مما ينعكس على أداء العمال       

ولذا  جهيز الذبائح.   عدم تواجد بعض العمال أثناء خطوات ت     كذلك   خطوط إعداد وســــلخ وتجهيز الذبائح   

وتوفير   مشـــرفي النظافة مقارنة بأعداد عمال النظافة أعداد مناســـبة من تقترح هذه الدراســـة توفير

تقييم   كما تقترح الدراســــة عمل    أعداد العمال في كل وردية عمل وفي كل موقع مقارنة بحجم العمل          

كما   زر وداخل خطوط التجهيزلجنة التشــغيل والصــيانة عن ممارســة أعمال النظافة بممرات المج ارضــل

لجنة التشغيل  قبل من إليهم الموجهةلمشاكل والمالحظات ل يجب توجيه مشرفي النظافة إليجاد  حلول

 وبعض الجهات المختصة.   والصيانة
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 هـ1435( خالل موسم حج 4بمجزر المعيصم ) : ملخص مؤشرات األداء المقترحة1جدول 

 مؤشرات األداء المقترحة اللجنة

 نسبة العدد الكلي للحيوانات المرفوضة مقارنة إلى العدد الكلي للحيوانات المفحوصة.  الكشف على األنعام

 .عدد أفراد اللجنة مقارنة بعدد ساعات الدوام 

 .عدد أفراد اللجنة مقارنة بالعدد الكلي للحيوانات التي تم فحصها خالل الموسم 

        الحظائر خالل فترة عمل اللجنة بالنســـبة ألعداد         نســـبة الحيوانات التي تم تهريبها إلى داخل

 الحيوانات المقبولة.

 .نسبة ظهور أمراض معدية بين الحيوانات التي تم الكشف عليها مقارنة باألعداد الكلية 

            التي يتم  لحيوانات لأعداد الحيوانات التي يتم شـــرائها إلجراء التجربة مقارنة إلى العدد الكلي

 .ذبحها خالل الموسم

 عدد أفراد اللجنة من منسوبي البنك بالنسبة للعمالة الموسمية.  شراف على أداء النسكاإل

   ( ألفراد اللجنة من منسوبي  سنوات  5اال يقل متوسط سنوات الخبرة عن   عدد سنوات المشاركة )

 البنك والعمالة الموسمية.

 .نسبة عدد سندات البيع إلى عدد المشرفين على الحظائر 

 ستالم الحظائر من لجنة الكشف على األنعام.اتي تم تهريبها بعد الحيوانات ال أعداد 

    قياس مدى رضــى الحجاج عن أداء أفراد اللجنة في التعامل معهم وإرشــادهم وتقديم النصــيحة

 لهم.

  إلى منصة الذبحمن الحظائر الحيوانات قتياد طريقة اتقييم.  

ضور من أفراد اللجنة والعاملين المشاركين، باإلضافة قياس نسبة نجاح التجربة تشمل أعداد الح    التشغيل والشحن

 التي تم ذبحها. األنعامإلى أعداد 

 .العدد الكلي للمذبوحات من كل نوع على حدة 

 .نسبة العدد الكلي للحاالت المرفوضة مقارنة باألعداد الكلية 

  .نسبة أعداد األطباء البيطريين إلى عدد المذبوحات التي تم الكشف عليها 

  أعداد الجزارين المشاركين إلى العدد الكلي للمذبوحات.نسبة 

 عدد الحجاج الذين تسلموا جزء من ذبائحهم بموجب سند البيع.  توزيع اللحوم

 .عدد األكياس التي تم توزيعها على فقراء الحرم 

 .تقييم آلية توزيع اللحوم من حيث الكمية المقررة وكيفية إعدادها 

 نة بعدد ساعات الدوام.عدد العاملين في اللجنة مقار 

 .نسبة أعداد العاملين باللجنة إلى أعداد األكياس التي تم توزيعها 

 ستهالك اآلدمي. للعدد الكلي للذبائح الصالحة لال عدد الذبائح التي تم توزيعها بالنسبة 

ــاركين بالمشـــروع عن مســـتوى اإلقامة    الخدمات واإلعاشة واإلعاشـــة رضـــى المقيمين من األطباء والعاملين المشـ

 ونظافة السكن.

 .نسبة أعداد اللجنة من منسوبي البنك والعمالة الموسمية إلى أعداد المقيمين من األطباء والمشاركين 

 .عدد سنوات المشاركة )الخبرة( ألفراد اللجنة من منسوبي البنك والعمالة الموسمية 

  الموسمية.نسبة أفراد اللجنة من منسوبي البنك إلى أفراد اللجنة من العمالة 

 .عدد وجبات اإلعاشة ومدى رضى المقيمين عن جودتها 

 .توقيت مزاولة عمل اللجنة بالمجزر وكذلك توقيت بداية نشاط المطعم 

 عدد أفراد لجنة األمن والسالمة مقارنة بحجم وطبيعة العمل بالمجزر.  األمن والسالمة

 .توزيع أفراد اللجنة على المهام المكلفين بها 

 داء أفراد اللجنة أثناء ممارسة اللجان األخرى لمهامها.تقييم آلية أ 

 .التزام األعداد المطلوبة من أفراد اللجنة على مداخل المجزر على مدار اليوم 

  .عدد المضبوطات من الحيوانات واللحوم المهربة خالل الموسم 
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 عدد أيام وساعات الدوام خالل الموسم.  اللجنة الطبية

 إلى العيادة الطبية. عدد المرضى الذين ذهبوا 

 .عدد المرض الذين تم تحويلهم إلى المستشفيات 

        نســـبة عدد أفراد اللجنة من األطباء والمســـعفين بالنســـبة ألعداد العاملين المقيميين بالمجزر

 وأعداد المرضى المترددين على العيادة الطبية.

  طار  طبي.مدى توفير األجهزة واألدوات واألدوية واستعداد اللجنة لمواجهة أي 

 .استطالع رأي المقيمين ألداء اللجنة الطبية 

 عدد مشرفي النظافة مقارنة بأعداد عمال النظافة.  المشرفون على النظافة

 .أعداد العمال في كل وردية عمل وفي كل موقع مقارنة بحجم العمل 

       خطوط تقييم رضى لجنة التشغيل والصيانة عن ممارسة أعمال النظافة بممرات المجزر وداخل

 التجهيز.

 .سرعة مشرفي النظافة لحل المشاكل والمالحظات الموجه لهم من لجنة التشغيل والصيانة 

 

 الخالصة والتوصيات

تم وضــع مؤشــرات أداء للجان التابعة لمشــروع المملكة العربية الســعودية لإلفادة من الهدي واألضــاحي  

( من خالل التتبع الميداني لتســــلســــل  4جزر الجمال واألبقار المعيصــــم )  والمكلفة باإلشــــراف وإدارة م  

ى  يوم عيد األضحفي الخطوات المتبعة بالمجزر منذ وصول الحيوان وكيفية التعامل معه حتى يتم ذبحه 

يام التشــــريق ويتم اال   فادة من لحومه وتوزيعها على فقراء الحرم والمســــلمين. وكان        المبارك وأ ســــت

نية لجميع الخطوات على أرض الواقع بالمجزر عظيم األثر في وضع تلك المؤشرات التي     للمتابعة الميدا

تعكس طبيعة عمل كل لجنة مشــاركة. كما أمكن رصــد كل من نقاط القوة ونقاط الضــعف في أداء كل   

  إلكمالأيضــاظ بدرجة كبيرة  وتســهملجنة مما ســاهم في وضــع مؤشــرات أداء تعبر عن الواقع الملموس  

ــة التكميلية لهذا البحث في لإجراء ا التوصـــل إليها في التقييم   ســـتخدام مؤشـــرات األداء التي تماادراسـ

سين              صيات تح ضع تو ضافة إلى و شر على حدة، باإل سب اإلنجاز لكل مؤ الميداني ألداء اللجان وقياس ن

بإضــــافة    األداء وآليات تنفيذ تلك التوصــــيات. كم يمكن أيضــــاظ تقييم مؤشــــرات األداء ذاتها وتحديثها        

العملي لمؤشــرات  التطبيقبعد داء األمؤشــرات أداء أخرى جديدة، باإلضــافة إلى دراســة وضــع مؤشــرات  

تعميم وضــع مؤشــرات ومقايس األداء بجميع    بضــرورة واخيرا تنصــح الدراســة  قتراحها.ااألداء التي تم 

ــ   ــاحي خالل مواسـ ــعودية لإلفادة من الهدي واألضـ ــروع المملكة العربية السـ م الحج القادمة  مجازر مشـ

ــ، و(، ومجزرة األغنام المفتوحة )المعيصم  (، وكذلك مجزرتي  1لتشمل وحدات المجزرة البديلة )ب، د، هـ

تطبيق نتائج وتوصــيات  وتنصــح أيضــاظ ب(. 3، مجزرة المعيصــم 2األغنام المطورتين )مجزرة المعيصــم 

 (.4الدراسة الحالية لتطوير مجزرة األبقار والجمال )المعيصم 
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 الملخص

قدموا   ُمقارنة بمناطقهم التي    درجات الحرارة ُيعاني أغلب ُحجاج بيت اهلل الحرام من االختالف الكبير في     

باالضطرابات الحرارية نتيجة للتغيرات المناخية، وقد هدف البحث  منها ؛ ما يجعلهم أكثر ُعرضة لإلصابة 

من تلك اآلثار،      مإلى التعرف على جهود المملكة العربية الســــعودية في وقاية الحجاج والتخفيف عنه       

العمر والجنس واإلصــــابة    وظهر من خالل االســــتقصــــاء إن هناك العديد من العوامل الفســــيولوجية )     

باألمراض المزمنة ( والغذائية  )نقص شـــرب الســـوائل وتناول األطعمة الدســـمة، وشـــرب المنبهات (     

والبيئية ) عدم التبريد الكافي للمكان، وطول مســــافات المشــــي في الجو الحار ( وبعض الســــلوكيات            

وبة نقل المصاب(  التي تفاقم المشكلة   الصحية الخاطئة  )االفتراش، التأخر في اإلبالو عن الحالة، وصع  

بالرغم من الجهود المبذولة، وخلصــت الدراســة إلى عرض بعض المقترحات التي قد تســاهم في تقليل 

 اإلصابات في األعوام القادمة بإذن اهلل .  

 المقدمة 

عة   نظراظ لموقعها الجغرافي وطبي ؛ تتميز مكة المكرمة باألجواء الحارة وخاصــــة خالل فصــــل الصــــيف       

ُمقارنة بمناطقهم  التغيرات المناخية من الحرام اهلل بيت ُحجاج أغلب ُيعاني أن الطبيعي من لذا . 1مناخها

حرصــت حكومة المملكة   وقد، 2التي قدموا منها؛ ما يجعلهم أكثر ُعرضــة لإلصــابة بضــربات الشــمس    

                                                           
السنوي   التقريرة المكرمة والمشاعر المقدسة ، ك( برنامج رصد درجات الحرارة والرطوبة النسبية بم1994،  1993فضل البار )  أسامة( 1)

 الحج .  ألبحاث، معهد خادم الحرمين الشريفين 

(2)Witold Kurnatowski , Radosław Ziemba, (2012) Injuries caused by body overheating, MilitaryPharmacyand Medicine • 

2012 • 1 • 84 – 89 

 أشعة من الحجاج وقاية في السعودية العربية كةالممل جهود 

 بالمشاعر الشمس

 

 الزهراني طالب مارية 

  القرى أم جامعة األطعمة، وعلوم التغذية أستاذ
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حة لهم،           ــاهم في توفير الرا ما يســ كل  قديم  ية الســــعودية على ت عديد من      من خالل تالعرب نفيذ ال

 . 1المشاريع التي تساهم في تقليل االضطرابات الحرارية

وخاصة    2اإلصابة باالضطرابات الحرارية لها أربعة أسباب رئيسية، فالسبب األول :  التعرض لبيئة حارة       

إذا كانت معدالت الرطوبة عالية ويطلق عليها ضـــربة الحرارة غير االجهادية أي غير ناتجة عن ممارســـة 

هود بدني، أما الســبب الثاني : فممارســة نشــاط بدني عنيف، أو مجهود بدني في جو ســاخن ويطلق  مج

ــابة بالبدانة    ــربة الحرارة االجهادية، فين حين ارتداء مقداراظ كبيراظ من مالبس اإلحرام مع اإلصـ عليها ضـ

دم شرب كميات كافية   وخاصة بين النساء فيعد سببا ثالثا في اإلصابة، وأخيرا اإلصابة بالجفاف نتيجة ع      

 .3من الماء لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم عن طريق العرق

مراكز تنظيم الحرارة في المخ باضــطراب   إصــابة بأنهاتعرف تمثل ضــربة الشــمس حالة طبية طارئة، و

همها ارتفاع شديد  أشائعة   ضأعرافي جو حار، ولها  طويلةالشمس لفترة   ألشعة شديد نتيجة التعرض  

مع جفاف بالجلد وعدم تعرقه، وقد يتعرض المريض   درجة مئوية 40إلى  صـــلالجســـم ت ة حرارةلدرج

، بينما يحدث اإلجهاد الحراري     6ونزيف بالمخ وارتفاع  البولينا     5وبالســــكتة الدماغية الحرارية       4 للغيبوبة 

سوائل، وفي   عندما يمارس الحاج نشاطا بدنيا في بيئة حارة ورطبة، وهو نوع خفيف من صدمة نقص ال  

ــاحبة ومبتلة، في حين تحدث التقلصــات الحرارية في األذرع واألرجل بعد    هذه الحالة تصــبح البشــرة ش

ضالت         سية الكهربائية للع سا اإلجهاد حيث يؤدي انخفاض كميات من المعادن إلى إحداث تغيرات في الح

     7وتجعلها تتقلص بدون سابق إنذار مما يسبب آالما مبرحة

                                                           
ة ، وتشمل  (االضطرابات الحرارية : تحدث عندما يتعرض الجسم للحرارة الشديدة ، وتندرج شدتها ما بين البسيطة إلى الدرجات الشديد       1)

 : التورم الحراري ، التعب الحراري ، اإلنهاك الحراري ، االنهيار واإلغماء الحراري 

(2)Sein Anand J, Chodorowski Z, Korolkiewicz  ( 2007 ) Heat stroke complicated by liver failure and yperbilirubinaemia--

a case report RPPrzegl Lek. 2007;64(4-5):344-5.  

(3(Witold Kurnatowski , Radosław Ziemba, (2012) Injuries caused by body overheating, MilitaryPharmacyand Medicine • 

2012 • 1 • 84 – 89  

لمعلمات في اإلســـعافات األولية ، وزارة التربية والتعليم ، المملكة العربية   هـــــــ(دور المعلمين وا1424(  ســـليمان الشـــهري وآخرون )  4)

 77-75السعودية ، الطبعة الرابعة ،ص:

(5) Hollowell .D.R(2010) Perceptions of, and reactions to, environmental heat: a brief note on issues of concern in relation 

to occupational health, Glob Health Action; 3: 0.3402/gha.v3i0.5632 

 هـ( الحجيج وضربات الشمس ، معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج  ، جامعة ام القرى  1404(محمد مدحت الشافعي )6)

 ( اإلدارة العامة للتدريب والتطوير جمعية الهالل األحمر السعودي ، الطبعة الثانية.7)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sein%20Anand%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17724908
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chodorowski%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17724908
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17724908
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وم به الحاج من مجهود عضـــلي أثناء أداء فريضـــة الحج في المشـــاعر المقدســـة، والرتفاع ونظرا لما يق

صحي له،   المقبلة األعوامفي  درجة حرارة الجو قد بتعرض لالضطرابات   مع انخفاض الوعي الغذائي وال

حث  لذا ظهرت أهمية الب، ويعرض حياته للخطر وربما الوفاة، مما قد يعوقه عن إكمال مناســكهالحرارية 

سة من خالل      ارتفاع درجة حرارة الجو الحجاج  المقدمة لوقايةخدمات الفي التعرف على  شاعر المقد بالم

 -اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ما العوامل الغذائية والبيئية المؤدية إلى إصابة الحاج باإلجهاد الحراري وضربة الحر؟ 

 في وقاية الحجاج من أشــعة الشــمس  ية التي قدمتها المملكة العربية الســعود  ماهي الجهود "  

 نموذجا "  معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج

  الشمسهل ساهمت تلك الجهود في الحد من إصابة الحجاج باإلجهاد الحراري وضربة. 

 منهج البحث

إلجهاد  المنهج الوصــفي. بالرجوع إلى المصــادر العلمية التي تناولت ا  اتبعلإلجابة على تســاؤالت البحث 

، إضافة إلى التواصل مع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة    الشمس الحراري وضربات  

وذلك إلثراء  مع تحليل لبعض الصور الدراسات التي أجراها المعهد في هذا المجال،  للحصول على بعض

 .المادة العلمية وجعلها أكثر قابلية للحوار والنقاش العلمي

 سةأدبيات الدرا

لإلجابة على تســــاؤالت البحث قســــمت أدبيات الدراســــة إلى ثالث محاور وفيما يلي عرض موجز لتلك            

 -المحاور:

الغذائية المؤدية إلى إصابة الحاج والعوامل البيئية  المحور األول : التعرف على

 الحرارية . تباالضطرابا

جات الحرارة على مستوى العالم، وأن   تشير توقعات األرصاد الجوية العالمية إلى ارتفاع في متوسط در     

شمس        شعة ال صحية الناتجة من التعرض للحرارة وأ صة اآلثار ال  1هناك العديد من  اآلثار المتوقعة، وخا

                                                           
 (1)Hollowell .D.R(2010) Perceptions of, and reactions to, environmental heat: a brief note on issues of concern in relation 

to occupational health, Glob Health Action; 3: 0.3402/gha.v3i0.5632 
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فمن المســلم به إن اختراق األشــعة فوق بنفســجية لســطح الجلد تســبب أضــرار بالغة كاســوداد الجلد      

ية )الحمراء والصفراء( فتسبب مشاكل صحية للفرد       واإلصابة بسرطان الجلد في حين أن األشعة الحرار    

كما أن انعكاس أشعة الشمس على األسطح له مدلوالته على     1كاالضطرابات الحرارية وضربة الشمس    

 2الصحة العامة 

ــات العلمية  ــحية والدراسـ ــم الحج  أ تؤكد العديد من التقارير الصـ نه مع ارتفاع درجات الحرارة في مواسـ

ة الحجاج خاصة كبار السن، والمصابين بأمراض القلب واألوعية الدموية، والسكري،        ، زيادة نسب المقبلة

بقاء الحجاج فترة طويلة في المركبات غير مكيفة للتنقل بين المشــــاعر، ممارســــة األنشــــطة البدنية             

كالمشـــي ورمي الجمرات، الطرق المؤدية إلى المشـــاعر المقدســـة، عدم التبريد الكافي الماكن اإلقامة،  

االضــطرابات  فإنه من المتوقع أن تكون   3زحام،  التأخر في اإلبالو عن الحالة وصــعوبة نقل المصــاب  ال

  هم . واجهتالمشكالت الصحية التي قد أكثر وأخطر من الحرارية 

فعلى الرغم من وســـائل التوعية  ، يعد نقص الوعي الصـــحي والغذائي بين الحجاج أحد عوامل الخطورة

ــات الطوافة    الصــحية التي تقدمها  ــس وزارة الصــحة والجهات األخرى ذات العالقة بخدمات الحجاج كمؤس

وبعثات الحج وشــركات االتصــاالت في منافذ المملكة أو في داخل المشــاعر عن أضــرار التعرض ألشــعة  

شر        ، الشمس  إال إن البعض ما زال يمارس بعض السلوكيات الصحية غير السليمة ومنها : التعرض المبا

تناول المنبهات  ، تناول الوجبات الدســمة، قلة شــرب كمية كافية من الماء، االفتراش، ألشــعة الشــمس 

انخفاض تناول الفواكه والخضــر المحتوية على نســب عالية من   والمشــروبات الغازية، كالشــاي والقهوة 

ســــتخدام   ا، اإلفراط في تناول األطعمة المحتوية على المواد الحريفة والبهارات واألغذية الدهنية         ، الماء 

عدم  ، عدم التوجه إلى مراكز التائهين   ، عدم مراقبة لون البول  ، الخروج في أوقات الذروة،   بعض األدوية 

                                                           
(1) Shattuck, GC; Hilferty,  MM (1932) Sunstroke and allied conditions in the United States,- Am J Trop Med Hyg May 

1932 vol. s1-12 no. 3 223-245 

(2) Abdulaziz R. Seroji, Hashem M. Al-Hajj )1426) Average surface albedo measurements in the UV, IR and TSR on the 

Holy Mosque and Places in Makkah. Department of Environmental and Health Research, The Custodian of the Two Holy 

Mosques Institute of Hajj Research, University of Umm Al-Qura, Makkah, Saudi Arabia 

 ىلشريفين البحاث الحج  ، جامعة ام القرهـ( الحجيج وضربات الشمس ، معهد خادم الحرمين ا1404( محمد مدحت الشافعي )3)

(4(Witold Kurnatowski , Radosław Ziemba, (2012) Injuries caused by body overheating, MilitaryPharmacyand Medicine • 

2012 • 1 • 84 – 89  

 

http://www.ajtmh.org/content/s1-12/3/223.short
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سوائل          سلوكيات تؤدي إلى فقدان ال شمس  كل تلك ال شعة ال ستخدام مظالت واقية أل ضطرابات   ، ا واال

 الحرارية  

في وقاية السعودية  المحور الثاني : استعراض للجهود التي قدمتها المملكة العربية

  الحجاج من أشعة الشمس

يعتبر معهد خادم الحرمين الشــــريفين ألبحاث الحج واحد من المعالم البارزة التي تؤكد اهتمام حكومة            

ــائل المتاحة والممكنة التي تعينهم على أداء    خادم الحرمين على راحة الحجاج، واتخاذ كل الســبل والوس

م بدور فعال وهام في دراســة ما يســتجد من احتياجات الحجيج   مناســكهم في ســهولة ويســر، حيث يقو 

ــة      مدروســ عادة     ، و1والتعرف على مشــــكالتهم وتقديم الحلول على أســــس علمية  تتميز أبحاث الحج 

تتركز على أيام معدودة محددة من العام لجمع المعلومات وإجراء القياســـات ودراســـة  ا حيثبصـــعوباته

للمعهد العديد من األقسام  ولكل قسم أهداف ورؤى    ، وت والمستويات شرائح متباينة من األجناس واللغا 

سات والبحوث الهادفة      ومن تلك األقسام : قسم البحوث البيئية والصحية     حيث يقوم القسم بإجراء الدرا

،  إلى الحفاظ على بيئة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشــــاعر المقدســــة من تأثير الملوثات البيئية          

صحة الحجاج والمعتمرين والزوار والحفاظ ع ويندرج تحت هذا القسم الوحدات التالية : وحدة بحوث    ، لى 

 .جودة الهواء،  وحدة بحوث األرصاد والمناخ، وحدة بحوث الغذاء، وحدة بحوث الصحة واألمراض المعدية

عهد خادم    وغير المباشــــرة بخدمات الحجاج على التعاون مع م       الوزارات ذات العالقة المباشــــرة   تحرص

في صــورة مشــاريع   الصــادرة من المعهد  الحرمين الشــريفين على إنفاذ العديد من التوصــيات العلمية  

ساهم في راحة الحجاج وتقلل من تعرضهم للعديد من المشاكل ومنها االضطرابا          ةالحراري تعمالقة ت

مع  التهوية الجيدة    ذو مبنى الجمرات المتعدد الطوابق ، ومن تلك المشــــاريع : تظليل طريق المشــــاة  

ــطح ــلة ، تظليل األسـ تنظيم حركة رمي الجمار والعمل ، لحجاجلتحديد أماكن وأوقات االفتراش المفضـ

                                                           
م المكي الشــريف ومشــعر منى " دراســة هــــــ( خدمات الحجيج ووســائل تطويرها في الحر1422( صــالح ابو عراد ، عبدالباري الطاهر )1)

 هـ  ، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج.123استطالعية في موسم حج 

  الحج ألبحاثخـ( التقرير المبدئي عمل مظالت الخدمات ، معهد خادم الحرمين 1402في الحج ) المشاة( طرق 2)

 الحج ألبحاثوالحوادث ، الملتقى الخامس  األزمات رةوإداهـ( خطط التشغيل 1425( حمد الرشيد ، سعد المطوع ) 3)
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زيادة عدد دورات ، منع الســيارات الصــغيرة من دخول المشــاعر  ، الرحالت الترددية، على فك االزدحام 

دراســات عن انعكاســية أشــعة الشــمس على   إجراء، تحديد أماكن الكثافة والتزاحم، المياه وتعدد أدوارها

شات العرض الكبيرة في المشاعر       تأثير ذلك على ارتفاع درجة الحرارة األسطح   شا اإلعالم عن طريق 

 المقدسة

الطبية بالقوات المسلحة تساهم الخدمات التي تقدم من العديد من القطاعات كوزارة الصحة، والخدمات 

ة، واإلطعــام الخيري، وحفظ النعمــة في التقليــل من اإلصـــــابــة  وبرامج التوعيــة الصــــحيــة والغــذائيــ

االضــطرابات في   تلك وزارة الصــحة اســتكملت كافة التجهيزات الخاصــة بعالجفباالضــطرابات الحرارية، 

سة وعددها         شاعر المقد شفيات الوزارة بالم ست شفيات )    8كافة م ست في عرفة ومثلها في منى (  أربعم

شفيات       وزيادةوح رذاذ الماء البارد، من مرا 208ب هاكما تم تجهيز سرير   5000غ )لب حيثسعة المست  )

على تغطية المناطق األكثر ازدحامظا   العمل تركزحيا، و( مركزٌا صــ155)بلغ أن عدد المراكز الصــحية  كما

سجد نمرة  صحة     4وجبل الرحمة، مثل م شرية العاملة في مرافق وزارة ال على كيفية   وتدريب الكوادر الب

ــمس ، على حاالت اإلجهاد الحراري التعرف ــربات الشـ   توعيةوطرق التعامل معها، وطباعة مطويات ، وضـ

ــمس    ــربات الشـ ــابة بضـ ــتخدام بعض األدوية التي تزيد خطر اإلصـ . أما  5للحجاج بلغات متعددة عن اسـ

هـ  1436مجهود القوات المســــلحة واألمن العام فوفرت اإلدارة العامة للخدمات الطبية في موســــم حج   

كز لمعالجة ضربات الشمس واإلجهاد الحراري، كما وفرت بطانيات حديثة لتبريد المصابين، وخزانات     مرا

 ثناء أدائهم لشعائر الحج.تحمل على أكتاف جنودنا البواسل إلجراء عمليات التبريد للحجاج أ

أحد الوسائل ة سواء من األفراد أو المبرات والجمعيات الخيرية، ومشروع حفظ النعم يعد اإلطعام الخيري 

صة ذو الدخل المنخفض أو الفقراء   الحجاج _التي تزود  سد احتياجاتهم     _ خا شراب المجاني ل بالطعام وال

                                                           
هــــــ( خدمات الحجيج ووســائل تطويرها في الحرم المكي الشــريف ومشــعر منى " دراســة 1423(  صــالح ابو عراد ، عبدالباري الطاهر )1)

 هـ  ، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج.1423استطالعية في موسم حج 

(2) Abdulaziz R. Seroji, Hashem M. Al-Hajj )1426) Average surface albedo measurements in the UV, IR and TSR on the 

Holy Mosque and Places in Makkah. Department of Environmental and Health Research, The Custodian of the Two Holy 

Mosques Institute of Hajj Research, University of Umm Al-Qura, Makkah, Saudi Arabia 

 الحج  ألبحاث 5وتأثيرها على منظومة الحركة بمنطقة الجمرات ، الملتقى العلمي  واإلعالمهـ( التوعية 1425( رأفت اسماعيل )3)

/http://www.moh.gov.sa( وزير الصحة يدشن أسطول الطب الميداني بالمعيصم  4)

مدان العصـــيمي )    5) نت ح يًّا                   1436(  منيرة ب هاتف جاج  لة يجيبون عن اســـتفســــارات الح ياد عددة وصـــ غات مت يات بل  هـــــــ( مطو

http://www.moh.gov.sa/ 
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ــعرات الحرارية واألمالح المعدنية  ــائر المبردة   اليومية من السـ ــوائل من خالل توفير المياه والعصـ والسـ

هم االقتصـــادي، وهذا يســـاهم في  واألطعمة الخفيفة المطهية وغير المطهية بعض النظر عن مســـتوا

 الحد من قصور الماء البارد بين الحجيج  

في الحد من إصابة الحجاج باإلجهاد الحراري المبذولة الجهود تقييم  المحور الثالث :

 .الشمسوضربة 

تعتبر ظاهرة الزحام واختالف ثقافة الحجاج وعاداتهم، وتدني المســــتويات الفكرية واالجتماعية لدى                  

نهم، وما يتبعها من زيادة درجات حرارة الجو مازالت تمثل إشكالية تواجهها المملكة في كل عام  الكثير م

صرار     1وينتج عنها الكثير من األحداث سالمة والحماية أثناء تنقله، وإ كما إن عدم تقيد الحاج بتعليمات ال

ابات الحرارية مما كل تلك الســلوكيات تزيد من خطر اإلصــابة باالضــطر 2البعض على ظاهرة االفتراش

يستلزم إيجاد الحلول المناسبة لها من خالل تخصيص أماكن محددة للمفترشين بعيدا عن حركة المشاة 

 بناء على دراسات المعهد . 

أتت حمالت التوعية الصـحية، واسـتكمال كافة التجهيزات الخاصـة بعالج االضـطرابات الحرارية  ثمارها،     

ين في ارتفاع مســــتمر ويرجع ذلك للزيادة  المطردة ألعداد الحجاج        بالرغم انه مازالت أعداد المصــــاب      

  1380وممارسة بعض السلوكيات الخاطئة  من بعضهم، فقد واجه الفريق الطبي خالل فترة الحج عام     

ــ ) عاما، وكانت اإلناث المفرطات في   70 -40( حالة إصابة بين الحجاج تراوحت أعمارهم ما بين 511هــ

ــ ) 1436عاما بلغ  عدد المصابين لعام  50، وبعد مضي 3لإلصابة السمنة  أكثر تعرضا مصاب   1493هـ

ــاب باإلجهاد الحراري،  607( منهم  ــافة   4بضـــربة شـــمس  886مصـ وقد يرجع ارتفاع هذا العدد باإلضـ

ــحى المبارك  نتج عنه وفاة   ــباح يوم عيد األضـ ــابقة ما تعرض له الحجاج من تدافع في صـ للعوامل السـ

التي أشارت إلى أهمية التعلم بكيفية الحماية من    5كبيرة، وهذا يتفق مع إحدى الدراسات وإصابة أعداد  

                                                           
 الحج ألبحاث 5وتأثيرها على منظومة الحركة بمنطقة الجمرات ، الملتقى العلمي  واإلعالمهـ( التوعية 1425) إسماعيلرأفت  )1)

 الحج  ألبحاث، الملتقى الثاني  الحجاجفي توعية ( تجربة الدفاع المدني 1422( مساعد اللحياني )2)

 القرى   أمالحج  ، جامعة  ألبحاثهـ( الحجيج وضربات الشمس ، معهد خادم الحرمين الشريفين 1404(  محمد مدحت الشافعي )3)

لحـج                                           4) في ا ــة  ــة الصــــحـي لحــال عالن ا لح إل ــا لف ــد ا ــدس خــال لمـهـن ير الصــــحــة ا لي وز ــا لمـع مي  ــا لخـت ــان الصــــحـفـي ا لبـي ( ا

 http://www.moh.gov.sa/Hajj/News/Pages/News-2015-09-26-001.aspxهـ1436

(5) Buller DB1, Taylor AM, Buller MK, Powers PJ, Maloy JA, Beach BH(2006) Evaluation of the Sunny Days, Healthy 

Ways sun safety curriculum for children in kindergarten through fifth grade,Pediatr Dermatol.  Jul-Aug;23(4):321-9. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buller%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16918625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buller%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16918625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taylor%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16918625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buller%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16918625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Powers%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16918625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maloy%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16918625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beach%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16918625
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16918625
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أشــعة الشــمس، وليس االقتصــار على التوعية لمرة واحدة أو خالل موســم الصــيف فقط وذلك إلحداث     

 تغيرات في السلوك المتبع للوقاية منها.

 عموما يستخلص من ما سبق بعض التوصيات وهي :

  شاشات العرض الكبيرة  في ساحات الحرم والميادين والطرقات واالستفادة منها في       زيادة عدد

 بث رسائل التوعية واإلرشاد عن االضطرابات الحرارية طوال العام.

         ضمن البرامج التي تكثيف دورات اإلسعافات األولية لإلجهاد الحراري وضربات الشمس للحجاج 

 ت حجاج الداخل.تعد لهم من قبل مكاتب المطوفين أو الحمال

              االســــتفادة من الدراســــات التي أجراها معهد أبحاث الحج في تحديد أماكن الزحام في توزيع

 المبرات الخيرية وسقيا الماء لسهوله حصول الحاج على المياه المبردة والعصائر.

               بذول يل من المجهود الم باردة للتقل لدان ال جاج الب مات بمنى لح عادة توزيع أراضــــي المخي إ

 صول إلى مخيماتهم والجمرات.للو

          إعادة النظر في أوقات التفويج لرمي الجمرات ) حســــب جنســــيات الحجاج ( مع التأكيد عليهم

 بضرورة حمل المياه المبردة، وأجهزة رذاذ الماء مع المرشدين

 .استخدام لغة اإلشارة على شاشات العرض الكبيرة والتي تخدم ذوي االحتياجات الخاصة 

 شات رذاذ الماء وخاصة بعرفات لترطيب الهواء والحد من األتربة.زيادة عدد رشا 

      تنظيم حركة الحشود والحرص على إيجاد أقصر الطرق للوصول إلى الجمرات التي تعتبر عنق

 الزجاجة في المشاعر المقدسة.

  .زيادة عدد سيارات الجولف لتسهل وصول كبار السن والعجزة إلى الجمرات 

 سي   زيادة عدد خاليا الطاق شم صة في عرفات ومزدلفة وعلى     ةة ال شاة وخا على جانبي طرق الم

سة بناء           ساقطة والمنعك شاة من األشعة ال سطح الخيام بمنى لتخفيف المعاناة عن الحجاج الم أ

 على توصيات لدراسات سابقة للمعهد.
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 الملخص

منى( أكبر نقطة تجمع بشري على وجه األرض، حيث   وة تعتبر مناطق المشاعر المقدسة )عرفات، مزدلف  

دارة هذه  ن إلذلك فإ   و، في وقت واحد   يلتقي ماليين البشــــر من مختلف أنحاء العالم ألداء مناســــك الحج   

وأن  السعودية المسؤولة، خاصة     وإمكانات كبيرة من قبل الجهات  جباراظ التجمعات والحشود يتطلب جهداظ 

الحشــود والتجمعات البشــرية على مســتوى العالم   المشــهود لها بإدارة دول الســعودية تعتبر من أبرز ال

سانية     ضرورية للحياة اإلن أهمها  والتي من أجمع، حيث يقع على كاهلها توفير وتأمين مختلف الخدمات ال

الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الوضع الصحي ومكافحة      . المرافق الصحية )دورات المياه والحمامات( 

تم اختيارها  مياه دورة  244خضــعت   .بالمشــاعر المقدســةالمياه من اســتخدام دورات  لناتجةا تالملوثا

االشتراطات الصحية     الصحي والذي يشمل  تقييم لعشوائيا من مختلف دورات المياه بالمشاعر المقدسة ل   

  عها مختبرياظوتزري مسحات  أخذدورات المياه وتقييم التلوث بمقابض أبواب باإلضافة ل توافرها  جبالتي ي

ــا  ــاميثايل    مادة  تقييم كفاءة وأيضــ كمطهر   (polyhexamethylene guanidine) قونيدين  البوليهكســ

ــائل  كيميائي ــاء على التلوث.  وكانت أهم النتائج هو عدم توفر وسـ ــيل وللقضـ في  تجفيف األيدي لغسـ

بون ومطهرات بكمية  دورات المياه بالمشاعر وعدم وجود الفتات إرشادية لغسيل األيدي وعدم توفر صا     

دورات المياه بمزدلفة تليها عرفات ثم منى. كما تبين قلة اإلضــــاءة        في كافية وتبين تواجد أكثر الزحام 

قابض األبواب                 عالي بم ما تبين وجود تلوث بكتيري  فة. ك ها منى ثم مزدل فات تلي ياه بعر بدورات الم

 مقابض  في انتشــــاراظ األكثر هي العنقوديات بكتيريا أن تبينمزدلفة تليها تلك بعرفات.    ببدورات المياه  

سينيتوباكتر  تليها المياه بدورات االبواب ساميثايل وتبين أن مادة  .األ   كاملة فعالية ذو قونيدين البوليهك

 سللسيدومونا  بالنسبة  %0.0943وعند واأليكوالي الجرام موجبة للبكتريا بالنسبة  %0.047تركيز حتى

 
 المقدسة بالمشاعر المياه لدورات الصحي التقييم

 

  الرحيم عبد حسين إبراهيم،  أصغر حسين عاطف أحمد، بشير عمر 

 مشاط بسام، الخالدي إبراهيم، دبلول سراج أنس

 المكرمة مكة القرى، ام جامعة والعمرة، الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد
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ــة ايروجينوزا ــاعر المياه دورات أن إلى . خلصــت الدراس ــتكمال إلى بحاجة زالت ال بالمش ــتراطات اس   االش

توضح    إرشادية  الفتات وعمل األيدي غسل  وسائل  وتوفير بزيادة عددها الزحام تقليل همهاأو الصحية 

ــتها كيفية ــافة وتطبيقها ممارسـ ــيل أدوات توفيرإلى  باإلضـ ــتخدام  الغسـ ــي باسـ   مادة والتطهير وتوصـ

 العالية.   لفعاليتها نيدينقو البوليهكساميثايل

 كلمات مفتاحه: دورات المياه، المشاعر المقدسة، منى، مزدلفة، عرفات، اشتراطات صحية، الحج

 أدبي مسح

دورات المياه وهو يهدف    ب الحتفال  عالمي ل  هو يوم نوفمبر من كل عام   19حددت األمم المتحدة أن يوم   

  كما ينجم عن افتقار .على خدمات الصرف الصحي نحو زيادة الوعي حول حاجة جميع البشر في الحصول

ــاعر األماكن العامة ــرف الصــحي    والمزدحمة كالمش ــوء الص ــرار كثيرةللمراحيض وس تعتبر مناطق  .أض

المشاعر المقدسة )عرفات، مزدلفة، منى( أكبر نقطة تجمع بشري على وجه األرض، حيث يلتقي ماليين  

  إدارة هذه التجمعات والحشود يتطلب جهداظ إن الحج، ولذلك ف البشر من مختلف أنحاء العالم ألداء مناسك  

ولة في السعودية خاصة وأن السعودية تعتبر من أبرز    ؤوإمكانات كبيرة من قبل كافة الجهات المس  جباراظ

الدول التي تدير الحشـــود والتجمعات البشـــرية على مســـتوى العالم أجمع، حيث يقع على كاهلها توفير  

مات الضـــرورية للحياة اإلنســـانية أهمها المرافق الصـــحية )دورات المياه والحمامات  وتأمين مختلف الخد

ــاء دورات مياه بنماذج جديدة في       . ففي مواســــم الحج األخيرة تم تطوير الخدمات ب    والمواضــــي( إنشــ

في تصــاميمها اســتخدام األدوات المرشــدة، وتوفير المســتلزمات الضــرورية    روعيالمشــاعر المقدســة، 

ت النســاء.  كما  خصــيص أماكن لذوي االحتياجات الخاصــة، وفصــل حمامات الرجال عن حماماللحجاج، وت

  )البالونات لشــدة االزدحام حين يصــعب على الحجاج رؤيتها مواقع الدوراتل مشــاريع تجريبية تم تنفيذ

طوير  كما أشارت الجهات المعنية والمهتمة بت  .عن بعدرؤيتها  لكي يتنسى للحاج على الدورات  (مضيئة ال

فترة   وذلك لتقليلعن طريق عداد ضغط   لمراقبة ضخ المياه أوتوماتيكياظ  هذه الدورات إلى إنشاء شبكة  

الكوادر  الكم الهائل من إلى جانب توفير طويلة اتعن الدورات لفترالمياه عدم انقطاع  وضمان اإلصالح  

مجهودات لخفض كثير من  . لقد أدت هذه الرافقالم بمختلف التخصــصــات للقيام بصــيانة تلك  البشــرية

ال تزال   الصــــعوبات التي كانت تواجه الحجاج عند اســــتخدام تلك الدورات. ولكن على الرغم من ذلك            

هنالك طوابير الحجاج بأعداد كبيرة جداظ وعدم توفر اإلضــاءة والتهوية كما أنه أحياناظ ال يتم تمييز دورات 
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ــكال   ــاء )أش ــافة  (2، 1الرجال من دورات النس تخصــيص عدد من دورات المياه لذوي  الى  لحاجةل، باإلض

ــادية اإللوحات في ال وال زالت هناك قلة االحتياجات الخاصــة والمعاقين ــهيل وصــول الحجاج   التي رش تس

ــم  إليه ــافية ينبغي توفرها بحيث يتسـ ــروط إضـ ــاء ا. هناك شـ دورات المياه بطابع يتوافق مع بيئة   إنشـ

اســــتخدام االدوات    لمراعاة كبر عدد من الحجاج، إضــــافة    توزيع بدقة لخدمة أ    الالمشــــاعر المقدســــة، و 

شدة عند ت  صحية من خالل توفير أدوات عالية           المر سالمة ال ُسبل ال ضل  صميمها وفق إمكانات توفر أف

قنوات تصــــريف متطورة لنقل مياه    كما ينبغي توفر   ،وتوفير المســــتلزمات الضــــرورية للحجاج    الجودة

ضخمة       صحي عبر قنوات  صرف ال صصة لها   ماكلألال سبل الراحة للحجاج، بهدف     ن المخ من أجل توفير 

سر وسهولة       سك حجهم بي سير أداء منا ك العديد من الكائنات الممرضة يمكن أن تنمو و  لهناكما أن  .تي

 WHO and)تزدهر في دورات المياه ألن البكتيريا تعيم على الرطوبة والغذاء العضــــوي أو النفايات         

UNICEF, 2012; Roma et al., 2010; Narain etal., 2000;. الحمى   و عصويات اإلشريجية والشقيال   ك

ــان  )أ(التهاب الكبد الوبائي  و التيفية ــراب بفضـــالت اإلنسـ ــافة   الذي ينتج عن تلوث الطعام والشـ باإلضـ

  يضـــاف إلى ذلك االلتهابات .للدســـنتاريا األميبية والكوليرا والقارديا.. الخ من أمراض الجهاز الهضـــمي 

كما تنتشــر   ن تلوث الماء المســتخدم في النظافة الشــخصــية عمختلفة التي تنتج التناســلية الة والجلدي

لذلك هدفت هذه       بيئة مناســــبة لها.     هاي قل األمراض كالبعوض والذباب التي تجد في برك الم     وابعض ن

  ة صحياظصالحة ومهيأ الدراسة لتقييم االشتراطات الصحية لدورات المياه في المشاعر المقدسة كي تظل    

 .اآلدمي وتقليل فرص انتشار العدوى بإيجاد أنسب الحلول للتطهير لالستخدام

 المواد والطرق

لتي  تقييم أهم االشتراطات الصحية ا   ه بمكة المكرمة حيث تم1436في موسم حج   هذه الدراسة   تتم

ياه      ها في دورات الم جب توافر يار   ي قد تم اخت ياه دورة  244. ف ياظ  م ياه من مختلف دور عشــــوائ   ات الم

. كما  (1راطات الصــحية كما في الملحق )باســتخدام اســتبانة خاصــة بتقييم االشــت بالمشــاعر المقدســة 

حات من أســــطح مقابض األبواب          دورات المياه  ابواب تقييم التلوث بمقابض   بأخذ عينات مســــ وذلك 

رق المغذي. مقبض الباب ثم غمر المســحة في واحد مل من المللحســاب العد البكتيري. تم مســح كامل 

درجة   4دقيقة إلى المختبر وتم حفظ العينات في درجة حرارة     45إلى  15جميع العينات خالل   نقل تم 

مئوية إلى حين إجراء االختبار. تم إجراء تحليل جميع العينات خالل ســــاعة من وصــــولها لمختبر األحياء         

ــريفي  ــحية بمعهد خادم الحرمين الشـ ــم البحوث البيئية والصـ ن ألبحاث الحج والعمرة بمكة  الدقيقة بقسـ
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المكرمة. تم عمل تخفيف تســــلســــلي ومن ثم تزريع للمرق المغذي بصــــبه في وســــط اآلجار المغذي 

ــاعة ثم تم التعرف على البكتيريا تقليدياظ      24درجة لمدة    35وتحضــــين في درجة حرارة   )للبكتريا    ســ

بجهاز الفايتيك )حســــب       وماكتيكياظ  موجبة الجرام( كصــــبغة جرام وتفاعل الكاتاليز وتخثر البالزما وأت         

تعليمات الشركة المصنعة( وذلك للبكتريا العصوية سالبة الجرام( كما تم حساب العد البكتيري الهوائي        

خرين )         ثرين وا ــا ــب ك ــادة                  (Catherine et al., 2008حســـ ــاعــل م تف ــاءة  كف قييم  ت تم  ثم  ومن 

ــاميثايل جونيديوم  البكتيري   النمو لتثبيط ختبار الحد األدنى)البيوباو( بواســـطة عمل ا( %6)البوليهكسـ

(MIC)    ( 2009حســــب الطريقة التي اتبعها مازوال وأخرون ) Mazzola et.al. (2009)   وذلك ضــــد أربع

يات الذهبية والعقديات البرازية واالشريجية  دعنقوالسالالت من البكتريا المعزولة من دورات المياه وهي 

  . SPSS (version 21) برنامج بواسطةاإلحصائيات  عمل تمكما  ا. القولونية والسيدوموناص ايروجينوز

 ةالنتائج والمناقش

من مختلف دورات المشاعر   دورة تم اختيارها عشوائياظ  244لعدد  االشتراطات الصحية   بعض تم تقييم 

شكل %27( ثم مزدلفة )%29( تليها عرفات )%44المقدسة أكثرها كان من منى )  (. وأوضح   3) ( كما في 

شتراطات تقييم  صحية  اال شكل  ال سل األيدي،     (4) سائل غ سائل    قلة و صابون ومطهرات وو عدم توفر 

عدم  في دورات المياه بالمشــاعر كما تبين األيدي لغســيل إرشــادية الفتات وجود عدمولتجفيف األيدي 

ل  اشك)ألفة قلة اإلضاءة خاصة بعرفات تليها منى ثم مزدالنساء عن الرجال و الفصل الكامل لدورات مياه

البعض من هذه الدورات وهو يخرج  وربما يعني أن هناك نقص في وسائل النظافة الشخصية    مما( 2,1

 واآلخرين. وعلى مســتوى آخر نجد أن هذه الدورات تضــيق ذرعاظ هيحمل كثيرا من الملوثات فيضــر نفســ

المياه أكثرها     بمســــتخدميها من شــــدة الزحام أثناء مواســــم الحج حيث تبين وجود زحام على دورات        

بمزدلفة تليها عرفات ثم منى. ويؤكد الخبراء الصحيون على أهمية إتباع الممارسات السليمة في دورات 

المياه وغســــيل اليدين والتي تســــاعد على الحد من انتشــــار العدوى لكثير من األمراض الخطيرة مثل         

ا )بكتيرية أو فيروسية أو طفيليات( في   ميبي( والتي تنتشر مسبباته  األ زحاروال اإلسهال )كوليرا، تايفويد 

  أحيانا نسبة األمراض المعدية تصل   بينت الدراسات السابقة أن  الماء والغذاء الملوثين ببقايا البراز. وقد 

دورات المياه في المجمعات التجارية ودورات المياه العامة، مقارنة مع غيرها من              منفي المائة    35إلى 

لدورا      ما في ا ماكن، الســــي ية               رت التي تفتقاأل غالب ية من األمراض، وأن  قا فة والو ظا مات الن إلى تعلي

ــلية والتهابات الكبد )أ(  .  )( Moraes et al., 2004, WHO,  2012)األمراض هي أمراض جلدية وتناسـ
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ية         حال لدراســــة ال نت ا قابض األبواب     بي عالي بم كل دورات  المشــــاعر   %72)وجود تلوث بكتيري  ( ل

الدراســــة أن بكتيريا العنقوديات هي      كما بينت  بمزدلفة تليها تلك بعرفات.     ا ره أكثكان   (6,5لاشــــك أ)

ــاراظ كل  في مقابض االبواب بدورات المياه تليها األســــينيتوباكتر        األكثر انتشــ وتعتبر البكتريا   . (7)شــــ

 اأنواع  تســــبب  قد  ولكن طبيعية  بصــــورة اإلنســــان جلد  على تتواجد  التي الَجراثيم من نوع الُعنقودياة 

  إلى المصـــابين ســـمج من الجراثيم هذه تنتقل أن يمكن. أكثرها العدوى الجلدية ، العدوى من تلفةمخ

شخاص  سطة  آخرين أ سخة  واألظافر األيادي بوا سم  في طويلة لمداة تبقى أن يمكن كما،  المتا  وعلى الِج

على   لمقدسة دليالظ عزل هذه البكتريا من مقابض أبواب دورات المياه بالمشاعر ا يعتبر و .واألسطح  الِجلد

صحة اليدين. لذا فإنا        سل و سة غ سيا ضل طريقة للوقاية من الُعنق  عدم توفر    ات وبقية الجراثيمدياوأف

في التربة والمياه، ويمكن العثور  توجدبكتريا األســينيتوباكتر  كما أنهي المحاَفظة على َنظافة األيدي. 

  بين الناس  تعتبر غير ممرضــــة وأفراد المســــتشــــفيات كما أنها    المجتمع أفراد  جلد  فوقأيضــــا عليها  

ــخاص    ــية عند األشـ ــابات مرضـ ــحاء، لكن بعض أنواعها يمكن أن تؤدي إلى إصـ ــعيفياألصـ المناعة   ضـ

Gerischer, 2008) فضــل وأســلم أجب اتباع ي(. لذلك باإلضــافة إلى وجوب نشــر ســياســة غســل األيدي

ــطح دورات المياه فيزيائياظ ــل أسـ ــة  أو كيميائياظ الطرق لنظافة وغسـ . وبناء عليه فقد تم في هذه الدراسـ

ــحية وهو   ــرار الصـ ــاميثايل قونيديناختبار كفاءة مطهر فعال وآمن وخالي من األضـ   المطهر البوليهكسـ

Polyhexamethylene guanidine)تلف التطبيقات )( والذي شاع استخدامه في مخRosin et al., 2001; 

Hiti et al., 2002) .)حيــث أوضــــحــت الــدراســـــة أن المطهر     . بــاســــم )البــايوبــاو( ومتوفر تجــاريــا

ــحية  ــطح كما أنه آمن وخال من المخاطر الصـ ــاميثايل قونيديوم فعال في تطهير األسـ حيث   البوليهكسـ

كتريــا موجبــة الجرام واأليكوالي  بــالنســــبــة للب %0.047اتضــــح أنــه ذو فعــاليــة كــاملــة حتى تركيز 

جدول         %0.0943وعند  ناس ايروجينوزا ) يدومو بة للســــ ياه      (1بالنســــ ما نخلص إلى أن دورات الم . ختا

بزيادة عدد دورات المياه   همها تقليل الزحامأبالمشاعر ال زالت بحاجة إلى استكمال االشتراطات الصحية   

ــاعر  ــل األيدي وعمل الفتات إر بالمش ــائل غس ــادية لوتوفير وس ــيح ش ــتها وتطبيقها  توض كيفية ممارس

مادة البوليهكساميثايل  إستخدام باإلضافة توفير أدوات الغسيل وهي الصابون والمطهرات حيث توصي ب

 .العاليةفعاليتها نسبةظ لقونيدين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
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 الدراسة عينة في المياه دورات عدد(: 3) رقم شكل
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 تقييم االشتراطات الصحية لدورات المياه بالمشاعر المقدسة(: 4شكل رقم )

 (MIC)(: الحد األدنى للحد من النمو البكتيري 1جدول )

 

 (%6) البوليهكساميثايل جونيديوم
 

 التخفيف التسلسلي )%(التركيز

 العنقودية الذهبية 1:128 0.047

 العقدية البرازية 1:128 0.047

 اإلشريجية القولونية 1:128 0.047

 السيدوموناس ايروجينوزا 1:64 0.0934
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 دورات المياه (: تلوث مقابض أبواب5) رقم شكل
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المياه دورات أبواب مقابض لمعزولة منأنواع الملوثات ا(: 7) رقم شكل  
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 الملخص

ضن الماليين من حجاج بيت اهلل الحرام في أيام معدودة       . تعتبر منى أكبر مدينة للخيام في العالم تحت

ويعد مشـــروع الخيام المصـــنوعة من األلياف زجاجية المغطاة بالتفلون أحد أكبر المشـــروعات التي تما    

ــ. ونظراظ لكثرة شــكاوى المطوفين والحجاج من تدهور 1418في عام  لخدمة وراحة الحجاجتنفيذها  هــــ

وعمرها  بالبيئةقمشــة الزجاجية المغطاة بالتفلون وتأثرها ولندرة الدراســات على هذه األأقمشــة الخيام 

ــة.       ،ســــتهالكياإل لدراســ تأثير الظروف البيئية عل       حيث   جاءت أهمية هذه ا ى  يهدف البحث إلى قياس 

ويستخدم البحث    اإلستهالكي. هاعمرووتحديد كفاءتها  الخيام،الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة 

ــائية ختبارات المعملية إجراء اإل ــة الخيام بمنىواإلحصـ ــة .  وكان من على أقمشـ   تبينأهم نتائج الدراسـ

ــتطالة عند القطع في اتجاه ا  ــمك واالسـ ــداء واللحمةحدوث زيادة في وزن المتر المربع والسـ زيادة و ،لسـ

ونقص بقوة  الخيام،  لمشــــروع معدل نفاذية الماء ومعدل نفاذية الهواء لقماش الخيام للمراحل الثالثة            

ــد ــل. الش ــتخدمة،  أفض ــواء كانت جديدة أو مس وعلى  عينة وأعلى كفاءة كانت لعينات المرحلة الثانية س

فتراضــــي ألقمشــــة الخيام   اإل العمر أن .ســــتخدام الغرض من اإل ذلك فإن عينات المرحلة الثالثة تحقق      

 أهم من الشد  قوة وتعد خاصية . يصل إلى عشر سنوات ويزداد بالصيانة     قد الزجاجية المغطاة بالتفلون

ســــتهالكي ألقمشــــة الخيام، وهذا يؤكد على أن البيئة تؤثر على العمر      العمر اإل على المؤثرة الخواص

 .ستهالكي ألقمشة الخياماإل

 المقدمة

منى أطول أوقات الحج زمناظ مقارنةظ بمشــــعر عرفات والمزدلفة وأكثر المناطق كثافة في     المكوث ب عدي    

ــكن بها يكون لعدة أيام محدودة في فترة الحج، إال أن التزايد المتنامي ألعداد الحجاج   العالم ومع أن السـ

 وعمرها بمنى الخيام أقمشة كفاءة على البيئة أثر 

 ستهالكياال

 

 مجلد محمد سمير رشا 

   القرى أم جامعة بالليث، الجامعية الكلية
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سبابها استخدام مصادر هــــ، والتي كان من أ1418بعد عام وكثرة الحرائق في األعوام ماقبل عام  اعام

شة بشكل عشوائي داخل الخيام أدى إلى حدوث حرائق عديدة     (، مما  1996زين العابدين،) حرارية لإلعا

أوجب ضــــرورة التفكير في تطوير الخيام التقليدية لتكون أكثر مقاومة للحريق وتتوفر فيها الســــالمة           

(. وتتمثل أهمية    أ-2000زين العابدين،  ) واألمان والراحة مع االســــتفادة من مزاياها ومعالجة مايعيبها          

ــة الخيام  ــكاوي المطوفين والحجاج من تدهور أقمشـ ــحيفة مكة،) البحث في تعدد شـ ( ولندرة 2014صـ

الدراســات التي تما إجرائها على أقمشــة الخيام بمنى والتي تهتما بدراســة أثر البيئة على كفاءة أقمشــة   

 ستهالكي.الخيام بمنى وعمرها اإل

 مشكلة البحث

 تتمثل مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

               هل تتأثر الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشــــة الخيام الزجاجية المغطاة بالتفلون بمنى

 بالظروف البيئية المحيطة؟

 كفاءة ؟ال هل تحقق أقمشة الخيام المستخدمة بمنى غرض 

 لعوامل البيئية؟ستهالكي ألقمشة الخيام المستخدمة بمنى باهل يتأثر العمر اإل 

 أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث في النقاط التالية:

                ــة الخيام الزجاجية قياس تأثير الظروف البيئية على الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشــ

 المغطاة بالتفلون.

 .تحديد كفاءة أقمشة الخيام المستخدمة في منطقة منى 

 تهالكي ألقمشة الخيام المستخدمة بمنى.قياس تأثير العوامل البيئية على العمر اإلس 
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 فروض البحث

            ــة كل كبير على الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشــ الظروف البيئية المحيطة تؤثر بشــــ

 الخيام.

 .أقمشة الخيام  بمنطقة منى تحقق غرض اإلستخدام بكفاءة 

 منى.ستهالكي ألقمشة الخيام المستخدمة بالعوامل البيئية تؤثر على العمر اإل 

 إجراءات البحث

منهج البحث: يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي الذي يســتخدم التجربة في إثبات الفروض وضــبط    

تأثير العوامل األخرى على العامل التجريبي ويتضــمن التجارب المعملية على عينات أقمشــة الخيام غير   

                                                                   (.                         2005عبيدات وآخرون،) قابلة لالشتعال

ــد اإل  ــة الخيام الزجاجية المغطاة بالتفلون المعالجة ضـ ــتعال قبل وبعد عينة البحث: عينات من أقمشـ شـ

شروع    اإل سحب أربع عينات من المرحلة الثالثة    سكان الحجاج بمنى، إستخدام للمراحل الثالث لم كما تما 

شهر(،    60شهر،   48شهر،   18ستخدامها حالياظ على فترات زمنية مختلفة )صفر،    إ والتي يجريواألخيرة 

  تبعاظ لما أمكن توفيره من قبل مهندســي المشــروع وذلك للتعرف على مدى تأثر أقمشــة الخيام بالبيئة   

 .وعمرها االستهالكي

ــ إأدوات البحث: تما  ــتخدام كل من األجهزة التالية في إجراء االختبارات على أقمشـ ة الخيام الغير قابلة  سـ

ــتعال: ــد للقماش، جهاز   لالش ــمك القماش، جهاز قياس قوة الش جهاز قياس وزن القماش، جهاز قياس س

 شتعال، جهاز قياس تأثير الضوء الطبيعي على األقمشة.قياس قابلية األقمشة لإل

 مصطلحات البحث

كفاءة هنا إحسان العمل،  اليقصد ب و (.1990عمر،كفاءة: الكفاءة: يقصد بها الوصول إلى أفضل النتائج )   

ــن أداءاظ ــة  ال(، و1999ابن منظور،) فيقال: فالن أحس كفاءة في هذا البحث يقصــد بها مدى مقاومة أقمش

 الخيام بمنى للظروف البيئية.
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  10األلياف الزجاجية: هي مادة ناتجة عن طريق صــــهر الزجاج ثم تحويله إلى ألياف ال يزيد قطرها عن            

ــر عند التداول بحيث يتناثر منها ألياف حادة يمكن أن تخترق الجلد  ميكرون، إال أن م ن عيوبها أنها تتكسـ

 (.2005قشقري،) glass fiaber itchمسببة مايعرف بحكة األلياف الزجاجية 

شــــأة )الخيام( والتي يمكنها أن تؤثر ســــلبا على     نالبيئة: هي األحوال والظروف والمؤثرات المحيطة بالم   

 (.1997ي والخالدي،التويجرالمنشأة )

العمر االســـتهالكي: هي الفترة التي يتما فيها االســـتعمال واإلســـتفادة من المنتج، والعمر االســـتهالكي  

للقمـاش هو فترة اإلســــتفـادة الفعليـة  لقمـاش الخيـام المصــــنوعـة من األليـاف الزجـاجيـة المغطـاة           

 (.2014فرج،بالتفلون)

 الدراسات السابقة

بالنهي عن إقامة بيوت أو أبنية في منى أن   –صلى اهلل عليه وسلم    –ل اهلل قد ترتب على توجيه رسو ل  

أصــبحت الخيام من أنســب وســائل اإلقامة فيها في الحج لتعدد مزاياها، حيث تتســم بشــكلها البســيط    

ســتخدام الخيام إلقامة الحجاج في المشــاعر  إفضــالظ عن ســهولة وســرعة نقلها وتركيبها. وقد اســتمر    

لقرن األول الهجري وحتى يومنا الحاضـــر، وكانت الخيام التقليدية تصـــنع من األقمشـــة المقدســـة منذ ا

وجد مركز أبحاث الحج أن الخيام القطنية       الحرائق وادثح(. وبمتابعة   ب-2000زين العابدين،  القطنية ) 

صلي للحريق                سبب األ ست هي الم شار الحرائق، وإن كانت لي ساعد على انت سي الذي  سبب الرئي هي ال

ختيار المنشـــآت الثابتة ال يتناســـب مع ماهو إوقد أثبتت المقارنة العلمية أن . (1980كز أبحاث الحج،مر)

زين ) مطلوب، ومن ثم كان تركيز مركز أبحاث الحج في أبحاثه على اإلهتمام بوســــائل اإليواء المؤقتة        

خيام مصنعة من   (. ومن هذا المنطلق تما إنشاء مشروع إسكان الحجاج بمنى على شكل1996العابدين،

ــات واألبحاث أن    ــتعال حيث أثبتت الدراس األلياف الزجاجية ومغطاة بطبقة التفلون لتكون غير قابلة لإلش

سجة الزجاجية المغطاة بمادة   شة     Poly tetra flour ethylene (Teflon)األن هي األفضل في معالجة أقم

ــتعال، وال تنبعث منها غ ــارة إال في درجات حرارة عالية تتعدى  الخيام نظراظ ألنها غير قابلة لإلشـ ازات ضـ

ه، بحيث   1418من عام   اظ(. وقد تما تنفيذ هذا المشــــروع على ثالث مراحل بدء     1983ســــلطان، )ْ 750

ــمح به الفترة    ــاحة معينة بمنطقة منى، تبعاظ لما تس تغطي كل مرحلة من المراحل الثالث منطقة أو مس

 (.  1996بحاث الحج،مركز أالزمنية المتاحة للتنفيذ قبل الحج )
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  األلياف الزجاجية لم تأخذ الصــورة التجارية إال في أواخر القرن التاســع عشــر، بعد أنا  ومن المعروف أنا    

األلياف   واصخومن  (.2005قشقري،بُذلت كثير من المحاوالت إلستخدام الشعيرات في أغراض النسيج )

وية، أو بالكائنات الحية، أو الحشــرات على اإلطالق  ال تتأثر بأشــعة الشــمس، أو العوامل الجأنها الزجاجية 

هناك عدة دراســــات أجريت على األقمشــــة وخواصــــها والتجهيزات       وبالرغم من أنا  (،2001صــــبري، )

معظم هذه الدراســــات واألبحاث ُأجريت على أقمشــــة المالبس أو       المختلفة على هذه األقمشــــة إال أنا  

تتناول كفاءة األقمشـــة التي اســـتخدمت في تصـــنيع   ( ولمR.T,2000)((Zimerman,1974المفروشـــات

الخيام بعد تركيبها واستخدامها ومدى التغيير الحادث في طبيعة هذه األقمشة وخواصها وكذلك عمرها     

 اإلستهالكي.

 راءات العملية والتجارب المعمليةاإلج

بحيث تمثل ســـحب عينتين من قماش كل مرحلة من مراحل مشـــروع إســـكان الحجاج الثالث بمنى، تما 

إجمالي عدد    أحدهما عينة جديدة )أي قبل اإلســــتخدام (، واألخرى تمثل عينة بعد اإلســــتخدام ) أي أنا             

( المواصفة البنائية ألقمشة خيام     1عينات (. ويوضح جدول )  6العينات المسحوبة من تلك المراحل بلغ  

 المراحل الثالث بمنى.

 مراحل الثالث بمنى.( المواصفة البنائية ألقمشة خيام ال1جدول )

 شعيرات زجاجية نوع شعيرات القماش

 مم 0,9 قطر الشعيرات الزجاجية المستمرة

 تكس 3×  1×  68 نمرة الخيط

 1/1نسيج مزدوج سادة  التركيب النسجي

 فتلة/ سم 14 عدد خيوط السم

 لحمة/ سم 14 عدد لحمات السم

ــف والجدير بالذكر أنا     ــكان الحجاج بمنى  البنائية لقماش  اتالمواصـ ــروع إسـ خيام المراحل الثالث لمشـ

حدة، إال أنا  مان     وا يد مختلف )أل كا على التوالي      مكان التور بان، أمري يا ــة من     يا، ال ياظ تورد األقمشــ حال ( و

من خالل شــــكل وملمس   د ظهر ذلك واضــــحاظ  الرياض، كذلك هناك اختالف في أســــلوب التجهيز، وق      

كان    ا بينهم وإناي تحديد اإلختالف في طبيعة التجهيز فيم    القماش، ولقد واجهت الدارســــة صــــعوبة ف      
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بالتفلون.  تجميعها تما معالج   ــة الخيام لقياس        إجراء بعض اإلتما وقد   ها  ختبارات المعملية على أقمشــ

تحديد مدى كفاءة هذه األقمشــة  ل خواصــها قبل وبعد اإلســتخدام لفترة زمنية تصــل إلى خمس ســنوات

  12أخذ العينات حســـب مدة االســـتخدام )تما حســـاب العمر االســـتهالكي ول لغرض اإلســـتخدام النهائي.

   شهر(.30شهر،18شهر،

 النتائج والمناقشة

 التغيير في خواص أقمشة الخيام للمراحل الثالث ومنه يتضح مايلي:نتائج أواَل: 

 قبل وبعد االستخدام. ( التغيير في خواص أقمشة الخيام للمراحل الثالث2جدول )

 

 وزن المتر المربع:

( أن وزن المتر المربع من قماش خيام المراحل الثالث لمشـــروع إســـكان الحجاج  2تضـــح من الجدول )ي  

سبة     ستخدام، وأن هذه الزيادة بلغت بن سبب    %4,2، %2,6، %10بمنى قد زاد باإل على التوالي. ويرجع ال

لرفع مقاومتها   في زيادة وزن المتر المربع من القماش إلى انكماش طبقة التفلون المعالج به القماش          

ــتعال أو اإلحتراق، التفلون ينكمم في درجة حرارة الجو العالية، وبالتالي يزداد عدد خيوط   حيث أنا لالش

 ولحمات السم مما يزيد في وزن القماش باإلستخدام.
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 سمك القماش:

ضح جدول )   ضح حدوث زيا       ( تأثير اإل2يو شة الخيام للمراحل الثالث ومنه يت سمك أقم دة  ستخدام على 

على   %7,3،%7,7، %19,5هذه الزيادة بنســــبة     ســــتخدام لجميع المراحل، وأنا  في ســــمك القماش باإل   

نكماشــه إدد خيوط ولحمات الســم بالقماش نتيجة عوترجع هذه الزيادة في الســمك إلى زيادة  التوالي.

 ش.كما سبق وأن ذكرنا وبالتالي تزداد نسبة تشريب أو تجعد الخيوط مما يزيد من سمك القما

 الحمل القاطع في اتجاه كل من السداء واللحمة:

  نخفاض يتراوحوهذا اإل ســتخدام،ض في قوة شــد الســداء باإل نخفاإأنه يحدث (  2يتضــح من الجدول )  

سبة  ضاظ   .التوالي على %23 -%،  18 -، %15 – بن ضح من الجدول ) وأي شد اللحمة تنخفض    ( أنا2يت قوة 

  الي.التو على % 14.6 -، % 19 -، % 8 –  نخفاض بنسبةاوح قيم اإل، وتترباالستخدام للمراحل الثالث

 درجة ثبات اللون للضوء:

درجة ثبات اللون للضــوء ألقمشــة خيام المراحل  في اختبار  ن هناك تغير في اللونأ( 2يوضــح الجدول ) 

 .الثالث

 :الماء نفاذية معدل

  لألقمشــة  صــفر  كان الثالث المراحل يامخ أقمشــة  خالل الماء نفاذية معدل أن( 2) الجدول من يتضــح  

ــتخدام قبل)  الجديدة ــتخدام بعد زادت وأنها(،  االسـ ــبحت االسـ ،  ث/  2م/  لتر 0.34، 0.28، 0.33 فأصـ

 .االستخدام بعد التوالي على الثالث للمراحل

 زمن االشتعال لكل من السداء واللحمة: 

ثالث، وأنه ســتخدام للمراحل اللم يتأثر باإلســداء واللحمة شــتعال أي من الإ( أن زمن 2يوضــح جدول )    

ــفر ــتخدام.قبل وبعد اإل ابلغ صـ ــرعة وذلك ألنا األلياف الزجاجيةسـ لقدرتها على   غير قابلة لإلحتراق بسـ

 (.1977سلطان،تحمل درجات الحرارة العالية )

ها نجد أنا            بارات وتحليل تائج االخت ية ها تحقق الفرض األول:  من خالل ن المحيطة تؤثر    " الظروف البيئ

 .بشكل كبير على الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة الخيام"
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 شتعال والمستخدمة حالياظ في منطقة منى:ثانياظ: كفاءة أقمشة الخيام المعالجة ضد اإل

 المرحلة األولى:

يتضح    نهستخدام )خمس سنوات(. وم  قبل وبعد اإل( للمرحلة األولى 2( و )1) الرادارية األشكال  وضح ت    

شـــتعال كالظ من الســـداء واللحمة  إســـتخدام إال أن زمن ختبارها قد تأثرت باإلإجميع الخواص التي تما  أنا

ــكل  كما  ظل ثابتاظ ــاحة الشـ ــبق وأن ذكرنا. وقد بلغت مسـ   الجديدة للعينة الراداري هو ولم يتغير كما سـ

ســــتخدام إلى   اإل بعد  ينة الع لنفس الراداري شــــكل بينما بلغت مســــاحة ال   ، 26401.66 المرحلة  بهذه 

16699.81 .  

 

 ستخدام( المرحلة األولى بعد اإل2ستخدام              شكل )( المرحلة األولى قبل اإل1شكل )

 المرحلة الثانية:

  يتضح  ومنه )خمس سنوات(.  ستخدام للمرحلة الثانية قبل وبعد اإل (4)و  (3)  الرادارية وضح األشكال  ت    

شتعال كل من السداء واللحمة ظل   إستخدام أيضاظ، ماعدا زمن   برة قد تأثرت باإليع الخواص المختجم أن

تاظ.    جد  ثاب حة   أن ون كل  مســــا يد )         ل الراداري الشــــ جد ية  ثان لة ال حة       (،26762.78لمرح ما مســــا بين

  (.17437.9ستخدام قد بلغ )اإل بعد الثانية للمرحلة الراداري الشكل
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 ستخدام( المرحلة الثانية بعد اإل 4تخدام          شكل )س( المرحلة الثانية قبل اإل 3شكل ) 

 المرحلة الثالثة:

ــحت     ــكال وضـ ــتخدامقبل وبعد اإل  ( للمرحلة الثالثة6( و )5)  الرادارية األشـ ــنوات(، سـ   ومنه )خمس سـ

ــاظ جميع الخواص التي تما اختبارها أنا نالحظ ــتخدام ماعدا زمن باإل تأثرت قد أيضـ ــداء   إسـ ــتعال السـ شـ

بينما بلغت    (24602.3الثالثة جديد )      للمرحلة  الراداري مســــاحة الشــــكل   أنا ونجد  حمة لم يتغير. والل

 (.16818.43ستخدام )اإل بعد للعينة الراداري مساحة الشكل

 

 

 ستخدام( المرحلة الثالثة بعد اإل6شكل )    ستخدام      ( المرحلة االثالثة قبل اإل5شكل )

 

ــل الثالث قبل وبعد المراحـ لعينات الرادارية بين مساحات وترتيب األشكال ( مقارنة3ويوضح الجدول )  

ستخدام كانت   اإل ي جديدة أي قبلوه للعينة الراداري أعلى مساحة للشكل   أنا :ومنه نستنتج  االستخدام 
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  المرحلة عينة هي المســتخدمة للعينة الراداري مســاحة للشــكل لعينة المرحلة الثانية، كذلك كانت أكبر

  .أيضاظ لثانيةا

الثالث قبل وبعد االستخدام. للمراحل لكفاءتها تبعاظ الرادارية (: يوضح مساحات وترتيب األشكال3جدول )

ــل عينة وأعلى كفاءة كانت لعينات المرحلة الثانية ســــواء وهي                  أو جديدة   لذلك نســــتنتج أن أفضــ

ــالثــة المرحلــة عينــات ، بــالرغم من أنامســــتخــدمــة ــاظ بمنطقــةحــ والمســــتخــدمــة الث  تحقق منى الي

" أن أقمشة الخيام المستخدمة لمدة خمس سنوات      الثاني الذي ينص على: الفرض يحقق وهذا .الكفاءة

 ." بمنطقة منى تحقق غرض االستخدام بكفاءة

 ثالثاظ: العمر اإلستهالكي ألقمشة الخيام بمنى:

   : القماش شد لقوة تبعاظ للخيمة ستهالكياإل العمر حساب

  : ستهالكي للخيمة تبعاظ لقوة شدها نطبق المعادلة التاليةاإل العمر ولحساب   

 

  : ولحساب معدل التغير في قوة الشد نعوض في المعادلة التالية
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  ( بطئ أم متوسط أم سريع كان إذا)  التدهور مدى ولحساب 

   : ستخدام كاننجد أن مدى التدهور لقوة الشد بعد اإل

ستهالكي للخيمة تبعاظ لقوة شدهاإذاظ العمر اإل 

ستهالكي ألقمشة الخيام بمنى يصل إلى عشر سنوات وتزداد بالصيانة         العمر اإل مما سبق نستنتج أنا      

في تدهور القماش مما يحقق الفرض الثالث الذي      لبيئية امل االدورية للقماش وهذا يدل على تأثير العو 

 ستهالكي ألقمشة الخيام المستخدمة بمنى"." أن العوامل البيئية تؤثر على العمر اإلينص على:

 المراجع:

  ( ،لسان العرب، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي، القاهرة.  1999ابن منظور  : ) 

 ( :  بيئة إدارة األعمال، المؤســـســــة العامة        1997ري، محمد إبراهيم و الخالدي، خالد محمد )        التويج

 للتعليم الفني والتدريب المهني، الرياض.

 ( منى مدينة الخيام وأســـس الســـالمة والوقاية من المخاطر،  1996زين العابدين، حبيب مصـــطفى  :)

 وزارة األشغال العامة واإلسكان، الرياض. 

 ( : هل حقق مشروع إسكان الحجاج بمنى نقلة في أمن وسالمة أ -2000عابدين، حبيب مصطفى )زين ال

و راحة الحجاج؟، ندوة اإلبداع والتميز في النهضـــة  العمرانية بالمملكة خالل مائة عام، وزارة األشـــغال       

             العامة واإلسكان، الرياض.                                                       

    ( األصـــالة والمعاصـــرة في تطوير ســـكن الحجاج بمنى     ب -2000زين العابدين، حبيب مصـــطفى  : )

نة المنورة                   مدي ية لمكة  المكرمة وال ئة العمران ندوة البي فادة منه في تطوير مكة المكرمة ،  واالســـت

 وتحديات المستقبل، جامعة أم القرى. 

 ( 1983سلطان، محمد أحمد: ) صناعية، منشأة المعارف، االسكندرية.األلياف ال  

 االسكندرية، المعارف منشأة، النسيجية األلياف( : 1977) أحمد محمد، سلطان. 
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 القاهرة، حلوان جامعة مطابع، النسيج خامات( :  2001) محمد، صبري. 

       ( ــحــــيــــفــــة مــــكــــة ــا،        2014صـــــ ( : خــــيــــام مــــنــــى تــــعــــدت عــــمــــرهــ

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/loacal/80283#.VkELBLerTIU  

  ( منهج البحث العلمي، دار أسامة للنشر   2005عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن وعبد الحق، كايد : )

 والتوزيع، الرياض.

 ( الموسوعة االقتصادية، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي.1990عمر، حسين : ) 

    ( يد بد المج جات تصـــم    2014فرج، نجالء ع عال لة العمر اإلســـتهالكي لمالبس      ( : توظيف م ية إلطا يم

 األطفال "، مجلة االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان.

   ( شقري، خديجة روزي صحة والمرض   : (  2005ق شة والمالبس في ال سية   -األقم الجوانب الطبية والنف

 الطبيعة الحيوية ألقمشــــة المالبس " كتاب مترجم،     -في التاريخ وعلم النفس وعلم الصـــحة العامة       

 جدة. مكتبة جرير،

  ( إيواء الحجاج بالمشــاعر المقدســة، معهد خادم الحرمين الشــريفين ألبحاث  1996مركز أبحاث الحج : )

 الحج، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

  ( تجربة خيام ســـفوح الجبال بوادي منى، معهد خادم الحرمين الشـــريفين        1980مركز أبحاث الحج : )

 ى، مكة  المكرمة.ألبحاث الحج، جامعة أم القر

 R.T. Cullen (2000): Pathogenicity of a special-purpose glass microfiber (E glass) 

relative to another glass microfiber and amosite asbestosInstitute of Occupational 

Medicine Edinburgh UK, Inhalation Toxicology. 12; 959-977 

 Zimerman, J. ( 1974): Factors That Affected The Wear Life Of Textiles, Textile 

Manufacturar.orld Textile.In German,No.1.  
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 الملخص

  حاجة وهناك والعمرة، الحج موســمي لخال والتجمعات الحشــود أثناء تنتشــر التي المشــاكل أحد التلوث

  خلط يقترح المرجعي البحث هذا لذلك. والمعقمات الفعالة المطهرات وخاصة  مناسبة  بيئية حلول إليجاد

  ويستخدم المادتين هاتين خصائص بين يجمع جديد منتج لتكوين المعروفة ةالمطهر المواد من مادتين

  حيث. Green disinfectant)) "األخضــر بالمطهر" عرفوي األغراض ومتعدد وفعال للبيئة صــديق كمطهر

ــاســــيتين مادتين  على المنتج هذا  تركيب  يعتمد   Poly hexamethylene hydrochloride)  وهما  أســ

guanidine , French clay ) ناءظ ية  المعقمات  من األخضــــر المطهر يعتبر العلمية  المراجع على وب   البيئ

:  منها مجاالت عدة في يســتخدم أن يمكن كذلك. حياته مجاالت شــتى في تطبيقها عند لإلنســان اآلمنة

  األسطح ،(والفواكه الخضروات) الغذائية المنتجات وتطهير حفظ وأيضا المنازل، وخزانات المياه مطهرات

ــات، ناقلة   العربات  وكذلك   والمفروشــ ــالخ تطهير وفى واللحوم، الغذائية   للمواد ال   من والتخلص المســ

 واجهزة والبرادات، الثالجات ومعالجة تعقيم في أيضا  يستخدم  كما. النفايات من تجةالنا الكريهة الروائح

سموم  من وخالي للبيئة وصديق  وفعال آمن منتج وهو. المكيفات سبب  وال الكيميائية والمتبقيات ال   أي ي

ثار  ية    ا عاملين  جانب عاملين  لل عه  والمت مادتين  هاتين  أن حيث  م ما  ال قدرة  له   طهيروالت التعقيم على ال

  الذوبان على عالية قدرة لهما كما والســـمية الرائحة عديما أنهما كما. مرغوبة الغير الروائح وامتصـــاص

  جديد   منتج عمل  المرجعي البحث  هذا  ويقترح. والبيئة  العامة   الصــــحة  على أخطار  لهما  وليس الماء  في

  ثم ومن الجديد   المنتج علية فا  إلثبات  الالزمة  االختبارات  واجراء متفاوتة   بنســــب معاظ  المادتين  بخلط

  .  والعمرة الحج مواسم خالل والتعقيم التطهير أغراض في استخدامه تعميم

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

Characters and Applications of Green Disinfectant 

During Hajj 
 

  الحج يف األخضر المطهر وتطبيقات خصائص 

  ،أحمد بشير عمر ،حمدم فتحي محمد عاطف ،مشاط حسين بن بسام،  هلل عطا على أسامة 

 الرحيم عبد حسين ابراهيم

 القرى أم جامعة – والعمرة الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد
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 الملخص

ــة تم ــالخ أحد داخل الهواء جودة دراسـ ــعودية العربية بالمملكة المكرمة مكة مدينة مسـ  مدار على السـ

ــ1436حتى 1433 موســم) (2015 وحتى 2012 من) متتالية حج مواســم أربعة   الدراســة قدمت(. هــــ

  بينما المســـلخ، داخل الموجودة الملوثات أكثر لكونها الكربون أكســـيد وثاني الميثان قراءات متوســـط

ــيمات كانت ــيد وثاني واألوزون العالقة الجسـ  الطلق الهواء في الموجودة الملوثات أبرز من الكربون أكسـ

  مما( mg CH4 m-3 2975) سلخ الم داخل عالية الميثان غاز انبعاثات أن الدراسة  أظهرت. المسلخ  خارج

 المســلخ داخل بين الميثان لغاز النســبة كانت حيث(. mg CH4 m-3 1678) الطلق الهواء في عليه هي

 العالقة   والجســــيمات  األوزون لغاز  تركيزات أعلى كانت   أخرى، ناحية   ومن. 1.8 من يقارب  ما  وخارجه  

سلخ  خارج الطلق الهواء في موجودة شكل ( التوالي على µg m-3 1054و ppb 74) الم   داخله من أكبر ب

  من مرتفعة بتركيزات المســـلخ وخارج داخل الهواء جودة تتميز(. التوالي على ،789.9µg m-3و 52.4)

 المســموح تلك من أعلى مســتويات تمثل والتي الميثان وغاز( N2O) النيتروز وأكســيد الترابية، العوالق

 .العالمية الصحة منظمة قبل من بها

 

لبحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوانانظر ا  

Emissions of Greenhouses Gases and Total 

Suspended Particulates (TSP) from Slaughter 

House During Hajj Season in Makkah, KSA 
 

  

 من( TSP) قةالعال الجسيمات ومجموع الدفيئة الغازات انبعاثات 

 المملكة المكرمة، مكة في" الحج موسم" خالل المسالخ أحد

 السعودية العربية
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 الملخص

 النفايات والقيود معالجة على متزايد بشــكلالعربية الســعودية  المملكة في صــارمة تشــريعات وجود

ضة  سدة  ،الحراري الحرقالمرادم و مثل التقليدية التقنيات على المفرو  البالزما من تجعل ةالحفاز واألك

شروع  وراء الدافعة والقوة .هجاذبي تكنولوجيا أكثر ستخدام البالزما في معالجة النفايات في مكة  م  هو ا

ــاهمة ،معقولةبتكلفة  للبيئة صــديقة لنوعية األولوية إعطاء ــتراتيجي  في والمس ــروع اس  تنميةلل مش

  من خالل هذا البحث وضــح. نالمعالجة بالبالزما عمليات كفاءة لزيادة عديدة طرق وتحقيق المســتدامة

ساخنة    من النفايات بطريقةومن ثم الكهرباء الغاز  إلنتاجية البيئية واالقتصادية  الرؤ التغويز بالبالزما ال

ستفادة  طرق أحدوهي  ستدامة  طرق او الحاويات التي تتجمع بها النفايات بغية تثمين المرادم من اال  م

للكهرباء   وكذلك للحرارة مصـدر  ثم ومن كالغازات كيميائي ومنتج حرارية طاقة إلنتاج للبيئة وصـديقة 

ــة المحارق في االحتراق من المهدرة الطاقة من بدال ــتفادة دون بالنفايات الخاصـ  وبالتالي منها االسـ

نات   تجمع . بالبالزما   المعالجة   من المواد الســــتفادة  ناه              بيا مأ يات المتاحة من قبل ا فا عن كميات الن

مة    عاصــــ ــة   ال ظ         المقدســ مة للن عا فة، وإدارة الجودة وتقييم األداء بمكة المكرمة، واإلدارة ال عام    ا من 

H1414(2003حتى عــام ) H 1436(2015 وتم التركيز على شــــهري الــذروة في عــدد المعتمرين )

ناطق الثالث   مناطق معينة هي الم   نفايات  والحجاج وهما رمضــــان وذي الحجة وكذلك تم التركيز على       

 االســـتفادة يمكن والمشـــروع . دلفة وعرفات()منى، مز في مناطق كمية النفايات والمتمثلةاألعلى في 

 لكمية بالنسـبة  كبيرا تحدى يعتبر الذي الحج في موسـم  وبخاصـة  السـعودية  العربية المملكة في همن

ــ وتزداد  1435لسنة  الف طن750 بحوالي قدرت فيها النفايات كمية حيث النفايات ــــ ــــ  5-3 بمعدل هــ

فايات المهدرة في المملكة العربية الســعودية تتراوح بين  نا قيمة النإإلحصــاءات فلفقا وو ســنوياظ بالمئة

  معالجة في البالزما الستخدام وبيئية اقتصاديه رؤية 

 ةمك في النفايات

 

 ليالجال رضا أحمد 

  القرى أم جامعة
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ــول على كفاءة الغاز المنتج من عملية تحويل النفايات  . مليار ريال 36-40 أمكن من خالل البحث الحصـ

لنفايات الصلبة  على ا البالزماتغويز إلى غاز بطريقه التغويز بالبالزما من خالل تحاليل استعادة الطاقة ب

ــامله  بيئية رؤيةمع  ــاب التكاليفش ــلبة واألرباح المتوقعة منه وحس .  لمعالج تغويز البالزما للنفايات الص

أخذا في االعتبار أنا توليد الطاقة الكهربية للنظام من عمليه   المســتهلكة الكهربائية حيث قدرت الطاقة

كيلو وات  3000مســــتهلكه بالنظام و    كيلو وات  2000 منها  -كيلو وات:  5000التغويز بالمعالج تقدر    

ــاع 24يعملون  افرد 14مع األخذ في االعتبار أنا عدد العمال يصــل  ةمباع   330على ورديتين خالل  ةس

  طن من النفايات الصــــلبة لكل يوم وبالنســــبة لكمية      100ة وذلك للمعالج الذى قدرته  في الســــن  ايوم 

  من الوحدة  يث أنا تكلفة  مليون كيلو وات في الســــاعة لكل عام ح     23.8 الكهرباء قدرت    المبيعات من 

  19.62الكهرباء فقدر ب  بيع من أما  الربح للة سعودية لكل كيلو وات في الساعةه 84الكهرباء  مبيعات

مليون رياال سعوديا     30الصلبة   النفايات مليون رياال سعوديا لكل عام وكذلك قدرت األرباح من معالجة 

رياال سـعوديا لكل طن بأجمالي    1200في السـنه  لبةالصـ  النفايات من لكل طن الربح لكل عام وأجمالي

 مليون ريال لكل عام وهو ما سوف يتضح تفصيليا من خالل هذا البحث. 39.6سنويا

 مقدمـة

احدة من مصــــادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي قد        و وهيفيزياء البالزما هي الحالة الرابعة للمادة،       

المملكة العربية السعودية   في م العربي بالشكل الالئق، وخاصة  تكون ال تزال يمكن استغاللها في العال 

سلمية مفيدة    وتستخدم ألغراض ونعرض في هذا البحث أشكاال مختلفة من الطاقة الناتجة من البالزما  

 .للبيئة، مما يسهل التطبيق بأقل تكلفة وفائدة كبيرة

في   التي هي لنفايات العضــويةي مرتبط مع ظهور دائم من مجموعة واســعة جدا من اانســاننشــاط  أي

صناعية ويمكن تقسيمها إلى فئتين        سامة  ولديها أصول  من   رئيسيتين: النفايات الناتجة األغلب األعم 

تم التخلص منها. ومما يثير     التيتاج، والنفايات التي تتكون من المنتجات والمواد الصــــناعية        ندورة اال

الثابتة التي هي األكثر خطورة ويمكن أنا تتســرب   القلق بشــكل خاص هو ما يســمى الملوثات العضــوية

 .[1]إلى المياه الجوفية

ــوية   طرق و ــع هو الطرق الحرارية لعالج النفايات العضـ ــتخداما على نطاق واسـ عالج النفايات األكثر اسـ

الصـناعية    انالسـامة. ومن الممارسـات البشـرية الشـائعة على سـبيل المثال االحتراق المباشـر في األفر      
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جل. وهذا ينطبق في الغالب على النفايات الســــائلة والصــــلبة مع أهدار القيمة الحرارية العالية                 والمرا

والمراجل ال تتطابق     اننا ظروف االحتراق في هذه األفر اوالمحتوى الهائل من الهالوجينات. ومع ذلك، ف       

بعاثات كبيرة من  انلى دائما مع االحتياطات الضرورية لالحتراق الكامل من النفايات العضوية مما يؤدي إ  

المواد الضــــارة في الغالف الجوي. ونتيجة لذلك، قد تحتوي على غازات العادم للمنتجات الخطرة نتيجة           

لعدم اكتمال عملية الحرق الكيميائية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنا طبيعة معالجة النفايات العضــــوية عن        

 .]2[ة لتكوينها مركبات ضارة أخرى طريق الطرق الحرارية التقليدية تكون ضارة للبيئة بقو

على كلور في درجات حرارة عالية جدا، باإلضــــافة إلى         تحتوي التيخالفا على احتراق المواد العضــــوية   

قد يؤدي إلى تكوين الفوســجين   االحتراق،وجود أكاســيد النيتروجين وأول أكســيد الكربون خالل عمليه  

الكلور، والهيدروكربونات العطرية المتعددة       رين متعدد والبنزوبي والديوكســــين والفيوران  وثنائي بنزو 

وأكاســيد الكبريت، والســخام وغيرها من المنتجات الســامة جدا بكميات تزيد عن الحد األقصــى للتركيز   

فمعالجة النفايات العضوية    بالتاليالمسموح به باإلضافة إلى أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون.      

مشكلة خطيرة حيث أنا كمية النفايات التي تحتوي على مركبات الكلور العضوية     على كلور  تحتوي التي

سبة إللقاء . [3]انتقدر بماليين األطن ضوية   وبالن على كلور في مرادم النفايات   تحتوي التيالنفايات الع

أكســـدة العديد منهم باألكســـجين في   لها وإمكانيةيجب التخلص منها بســـبب ســـوء التحلل البيولوجي 

)الفوسجين، وما إلى ذلك(. فالبالزما    انويةواء تحت تأثير أشعة الشمس لتشكيل المنتجات السامة الث     اله

ــاخنة    لذري، مما يجعل             الســ يات إلى المســــتوى ا فا تدمر أي ن جات الحرارة، يمكن أنا  فاع در نظرا الرت

تم تطبيقها على نطاق    تكنولوجيا البالزما األكثر تنوعا وفعالية. فتقنيات البالزما لمعالجة النفايات ي               

 .[4]والصناعية والطبية، والعسكرية المشعة  البلدية-واسع لمعالجة النفايات المختلفة مثل: 

ــتخدام الكهربائية العالية  ــل إلى في البالزمااس ــمح c0 - 5000  c0 1500 تولد درجات الحرارة تص تس

ية من ا              عال جة  نات مع در ية الى ذرات واأليو بات العضــــو تدمير المرك غازات     ب يل الى  [.  [6-5لتحو

ــافة إلى ذلك أنا تدمير المركبات المعقدة باال حالل الحراري البالزما تكون فعال جدا ويحدث كل  نوباإلضـ

 األكسجين.غياب  فيذلك 

شرح لطريقه التغويز          شامل لكمية النفايات في مكة المكرمة و سح  سوف نقدم عملية م في مقالنا هذا 

ق التقليدية األخرى ومن ثم سوف نقوم بتوضيح طرق استعادة الطاقة بمعالج    بالبالزما ومقارنتها بالطر
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واع النفايات وكذلك رؤية بيئية واقتصــــادية لتثمين قيمه           انالبالزما بديلة من الحرق المباشــــر لجميع     

ــا في موســـم   معتمدة على   الحج،لطاقه من الوقود والكهرباء في المملكة العربية الســـعودية خصـــوصـ

ــاس تكنولو ــائل تخزين         من جيا البالزما الحرارية مع االســــتفادة      أســ المرادم القديمة والحديثة كوســ

 لمعالجات التغويز بالبالزما    

 المتجددة البالزما أحد مصادر الطاقة

لتطبيقات الصــــناعية وله فائدة مهمه في مختلف          وأثمن من أنا يحرق لغرض االنفط أكثر تكلفة   يعتبر

سك    لزيادةومع ا اليومية،ب الحياة انجو سريعة في عدد  شاف الطاقة الجديدة    انال العالم يدعونا هذا الكت

كما نعلم أنا االســــتهالك العالمي خالل     مختلفة. المتجددة التي يمكن أنا تنتج طاقات بأشــــكال وطرق       

( ولذا  (1.03x 1010 Jules وحدة طاقة تساوي  هي Q حيث )  Q 100بقدر حوالي ) 2050-1975الفترة 

 .[6] منة وتستمر لفترة طويلة مع مرور الوقتآجديدة ونظيفة و ةإلى طاق ملحة أنا الحاجة فمن الواضح

ــاعة من الكهرباء.       4.093حوالي  األمريكية  الواليات المتحدة   أنتجت  2014في عام    مليار كيلووات ســ

لنفط(، كما   ٪ من الكهرباء المولدة من الوقود األحفوري )الفحم والغاز الطبيعي وا   83حوالي  ان منها وك 

مثل   2015(حيث نسبة الكهرباء المولدة من المصادر المختلفة للطاقة في عام   1هو مبين في الشكل ) 

٪ و 25٪و 37ت ممثلة بنســــبة   ان الفحم والغاز الطبيعي والبترول والطاقة النووية والطاقة المتجددة ك         

 [.7٪ على التوالي ]8٪ و 9٪ و 21

شكل ) أما  الطاقة األكثر   من مصادر  مصادر كالطاقة المتجددة  لمتمثلة فيا %8قيمه  ( يوضح توزيع 2ال

٪ على  0.8٪ لطاقة الرياح وطاقة األمواج من المحيطات،        4 كالتالي:   شــــيوعا والتي يمكن تقســــيمها   

٪ للطاقة باطن الصــخور الســاخنة  0.4٪ من الوقود الحيوي )الكتلة الحيوية( و 1.7الطاقة الشــمســية، و 

  [8]بالبالزما( التغوير٪ طاقة التحويل الى غاز بواسطه البالزما )1.1ضية( و )الطاقة الحرارية األر

 مكة في النفايات لكمية االقتصادية الرؤية

صا خالل      تجميع كميات هائلة من  صو صلبة في المناطق المزدحمة، وخ ض  شهري النفايات ال   يوذ انرم

سلطات بمكة المكرمة. فماليين من المسل     صعبة لل مين تتالقى لمسافات محدودة في   الحجة  هو مهمة 

 أنا   الدينية. ونعلم المشاعر مناطق الحرم والمشاعر المقدسة متمثلة في  )منى و مزدلفة وعرفات( ألداء   

تاج كميات كبيرة من النفايات  ان  وبالتاليمن شـــهر ذو الحجه  13و  8الذروة في األعداد تحدث بين  أيام 
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أيام والصــعوبة متمثلة في أنا التخزين بفاعلية والجمع   في غضــون فترة زمنية قصــيرة تعادل خمســه  

تصبح مهمة صعبة      بذلكم في أيام قليله والبد أنا تت في المرادم بعيدة  والنقل والتخلص من النفايات

نركز رؤيتنا االقتصادية على النفايات من   وس  جدا بحيث أال تعوق أو تثير مشاكل لحجاج بيت اهلل الحرام. 

سجد الحرام   شاعر  )منى، مزدلفة وعرفات( والتي   الم بمكة المكرمة و المناطق المحيطة بها ومناطق الم

 تمثل مناسك الحج لجميع العالم اإلسالمي.

بمكة المكرمة، واإلدارة  المقدســـة  العاصـــمة  انةمأت عن كميات النفايات المتاحة من قبل اناالبي تجمع

( مجموع النفايات عن كل     1هو مبين في الجدول رقم )  العامة للنظافة، وإدارة الجودة وتقييم األداء كما     

 .[9]1436حتى  1414من  انالحجه ورمض يالشهور وكذلك مجموع النفايات باستثناء شهر ذ

صلبة      سبت النفايات ال   البالزمابتغويز ال تكنولوجيا سوف نتعامل معها عن طريق  التيفي هذا البحث ح

( يبين كمية النفايات  3قة بالســيارات وكما يوضــح الشــكل )دون مخلفات المســالخ وزيوت الوقود المحتر

بالطن سنويا في كل مكة المكرمة خالل السنوات االثنتي عشرة الماضية وتشير النتائج إلى أنا متوسط  

.  1436مليون طن في  حوالى بينما يصــل إلى 1414ألف طن في  750صــل إلى يمعدل توليد النفايات 

ألف طن على  100و  60وذو الحجة فقط تصل إلى   انايات خالل شهر رمض( أنا النف4كما يبين الشكل ) 

عام     ــل إلى 1414الترتيب في ال عام   140و  100، وتصــ على  لنفس الشــــهرين  1436ألف طن في ال

 .[10]الترتيب

( يدل على أنا النفايات من المناطق الثالث األعلى في كميه  النفايات  والمتمثلة في           5وكذلك الشــــكل )   

ذو الحجة( حيث  النفايات وصلت وهو )منى، مزدلفة وعرفات( ليست سوى لشهر واحد من السنة ) مناطق

 [11]1436ألف طن في العام  36800، ووصلت إلى 1415ألف طن في العام  28إلى 

ــك  ــير النتائج إلى أنا متوســـط نصـــيب الفرد من النفايات )معدل التوليد للنفايات ( للحجاج والسـ   انوتشـ

( يوضــــح أنا  6كجم في اليوم الواحد والشــــكل )   2.05 ان( ك 2015) 1436العام الهجري   المحليين في

  3000يوميا في األيام العادية إلى  2000-1800كميات النفايات التي  تلقى في مرادم النفايات زاد من 

 .[12]1436طن / يوم خالل موسم الحج هذا العام  4500و ان طن / يوم خالل شهر رمض
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ت على النحو  ان فك  [13] ( 1436وعية  النفايات  في مكة المكرمة خالل هذا العام )          وعند تصــــنيف ن 

٪  12 و ٪ الحفاظات  1 و ٪ األلمنيوم2 و الورق ٪17 و النفايات الغذائية     %19و٪ البالســــتيك  39  التالي 

 (.7٪ أشياء أخرى كما في شكل )2٪ المنسوجات و المالبس و 3 و الزجاج %2٪ الجلود و 3 و المطاط

واعها وأشــكالها توجب علينا اســتنباط طرق  ان ونتيجة لكل الكميات الهائلة الســابقة من  النفايات  وكثرة

حديثه لعالج  النفايات  غير الطرق التقليدية المتعارف عليها  مثل أعادة التدوير والحرق ودفن  النفايات                 

من قيمه  النفايات  في   %60تمثل  لثروة كبيرة من المواد العضـــوية وهى إهداراتمثل  التيفي المرادم 

صحية والبيئة      ولذا جاء التفكير في تحويل  النفايات الى غاز ومن ثم الى  .  المرادم فضال عن مشاكلها ال

بالبالزما وهى من الطرق          البديلة   الطاقة  وأحد طرق   الحديثة  كهرباء وذلك عن طريق طريقة التغويز 

 . والمستدامة ايضا والمتجددة

ــكاال مختلفة من الطاقة الناتجة من وســوف نعرض ف طريقة التغويز بالبالزما  لمعالجة  ي هذا البحث أش

سهل تطبيقها بأقل تكلفة وفائدة      المخلفات  سلمية مفيدة للبيئة، مما ي ستخدم هذه الطاقة ألغراض  وت

 .كبيرة

 
( نسبه الكهرباء المستخرجه من مصادر الطاقه المختلفه1شكل )  
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 مصادر الطاقة من الطاقات المتجددة المختلفة( يوضح 2شكل )

Arabic Months 
 HIJRAH YEAR FROM 1414 TO 1436 

1414 1418 1422 1426 1436 

 محرم
59566 49177 60528 60621 48513 

 صفر
58904 46257 54901 77429 81193 

 ربيع االول
47578 41828 52961 78285 86307 

 يثانربيع ال
45550 43337 56551 79791 85911 

 االول ىجماد
41680 50334 55830 79300 78537 

 يانالث ىجماد
46424 50450 57121 79448 83038 

 رجب
42948 52226 61729 82517 83115 

 انشعب
47361 49454 59192 74196 79808 

 انرمض
51164 59662 78596 93498 88948 

 شوال
50754 48263 65234 83163 75744 

 ذو القعدة
57428 66786 72989 77724 78534 

 ذو الحجة
91319 113363 129776 104796 140691 

 1010339 970768 805408 671137 640676 كميه النفايات لكل األشهر بالطن

كميه النفايات فيما عدا شهري 

 رمضان وذي الحجه بالطن
498193 498112 597036 772474 780700 

 1436حتى  1414النفايات بالطن في مكة المكرمة على مدار األشهر من (  يوضح كميه 1جدول)
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 بالطن لكل عام 1436حتى  1414(  يوضح كميه النفايات في مكة المكرمة من 3شكل)

 

 
 بالطن لشهري رمضان وذي القعدة 1436حتى  1414(  يوضح كميه النفايات في مكة المكرمة من 4شكل)
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 بالطن في منطقه المشاعر خالل شهر ذو الحجه 1436حتى  1415ايات في مكة المكرمة من (  يوضح كميه النف5شكل)

 

 

 ( يوضح كميه النفايات بالطن لكل يوم في األيام العادية ورمضان وأيام الحج6شكل)
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 هجريه 1436( تصنيف للمخلفات في مكة خالل عام 7شكل )

 تغويز البالزما التكنولوجيا 

تحويل للمخلفات الى غازات عن طريق الحرق بالبالزما حرقا بيئيا           ةاختصــــار لعملي تغويز البالزما هي  

دون أي ملوثات بيئية من الغازات المتصاعدة وهى  عملية معقدة لتحويل المركبات العضوية إلى خليط     

( CO(، وأول أكســـيد الكربون )CO2ي أكســـيد الكربون )انواع الغازية التي تتكون أســـاســـا من ثنمن اال

[. الفائدة الرئيســــية من التغويز هي القدرة على تحويل جميع        13( ] CH4) ان( والميث H2هيدروجين ) ال

  ةوالبالستيك والورق، والغذاء، والمطاط، .. الخ إلى طاق  ةومخلفات صلب ةواع النفايات، من مواد عضويأن

ــمى  ةويانث ــناعيالسـ ــكل )synthesis gas) غاز الصـ ــح  نموذج8( وشـ تحويل النفايات   لعملية  ا( يوضـ

بواســـطة غاز البالزما، حيث المرحلة األولى تمثل المعالجة المســـبقة للنفايات التي يمثلها نظام تغذية   

ومحدد للمدخالت من النفايات وهذا يمهد للمعالجة الســــريعة )مثل الكبس لتقليل الحجم عن طريق               

ــحق أو التقطيع   ــغط أو طحن أو تقطيع أو التمزيق أو الفرز أو سـ ــاله إلى المرحلة  الضـ أو الفرز(  قبل إرسـ

ساخنة ية وهو انالث ساخنة وفيها يوجد مدافع للبالزما  فرن البالزما ال    ةجدا كافي عاليةلها درجات حرارة  ال

لتحويل النفايات إلى الغاز المتزايد والذى يحدث في غرفة تشــــبه غرف االحتراق في درجات حرارة عالية   

  اجود األكســجين محدود يمثل معالج التغويز )فرن البالزما( جزءوفي و -C01500 5000 C0تصــل الى 

( (SYNGASمن نظام تغويز البالزما النموذجي. في المرحلة الثالثة يتم فيها تنظيف الغاز المصنع  امهم

من الملوثات القذرة ومن ثم الى المرحلة الرابعة حيث تنقية الغازات وتبريده  للحصــــول على الوقود            

39%

19%

17%

2%
12%

3%
2% 3% 3% Plastic

Paper
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أخيرة   ةله فائدة كمنتج للطاقة لتوليد الكهرباء أو كغاز لالســــتهالك في المنازل كمرحل     الســــائل لتكون  

 .[14]ومنتج نهائي 

ــكل ) ــميم 9الشـ ــبةلمعالج مع أجزائه المختلفة كامل ل( يبين جهاز تغويز البالزما وفيه تصـ مع   المتناسـ

ــغي  المكرمةفي مكة بالمرادم النفايات  تخزين  ماكنأ ــاحات الصـ   االعتباررة مع األخذ في من حيث المسـ

وأماكن الزحام بالحجاج، وعادة ما تتألف في البداية من الجزء الرئيسي للتغذية بالنفايات   المعالجةأماكن 

سقاط النفايات في المعالج         ةمقنن ةوهى طريقة تغدي سوف يتضح فيما بعد  ، حيث يتم إ محسوبة كما 

حيث     الموجودة في أســــفل الفرن  البالزما مدافع  نطقة  إلى م  بالبالزما   من الجزء العلوي من فرن الحرق

تعمل بالتيار   التي( أحد المدافع 10) مدفع البالزما بالشـــكل  شـــكللارتفاع في درجة الحرارة ما كما هو 

كيلو وات حيث يظهر قوة وطول شعلة البالزما وبذلك يتم إسقاط النفايات    250المتردد وقدرتها حوالى  

عالية جدا من البالزما وكذلك يزيد           اللك النفايات نظرا لدرجات حرارة       تتتحلل  في معالج التغويز حيث   

من درجه الحرارة داخل غرفة المفاعل أناها غرفة معزولة تتكون من المواد المقاومة للحرارة التي هي               

ما ، اثنين أو أكثر                   مدافع البالز عدد من  خدام  ية ويمكن اســــت عال جات الحرارة ال مل در قادرة على تح

 .[15] على درجة الحرارة المطلوبة، التي تزود الطاقة الالزمة للتغويزحصول لل

تمثل المواد  غير العضـــوية ويشـــكل الخبث     التيجزء من المواد  بالبالزما يخرج من فرن الحرقبالتالي 

السائل الذي يتم استغاللها بشكل دوري في الجزء السفلي من المفاعل وإزالة إما بشكل مستمر أو على        

الى أعلى   تصـــاعدهتحلل الجزء العضـــوي من المواد الخام إلى غاز متزايد يترات منتظمة ، في حين أنا ف

عي ويتحرك في معالج التغويز من المنطقة المرتفعة درجة الحرارة الى  اكما بالشكل ويسمى  الغاز الصن

ــ   ــاسـ ــاعد أسـ ــة حيث التبريد المفاجئ. الغاز المتصـ   من  H2 و COه المنطقة ذات درجة حرارة المنخفضـ

 من خالل تبريــد الغــاز الصــــنــاعي   الغــاز ويمررعمليــة التحويــل إلى غــاز، يســــتخرج من المعــالج  

(syngas) ــتخرجة من الغاز أثناء عملية التبريد للغاز يمكن  خاصــةونظم تنظيف بالغاز، أما الحرارة المس

 .[16]ة وتحويله الى طاق انإعادة استخدامها مع نظام مالئم للمك

نحن أمام  غاز مصــنع نظيف يمكن حرقه لتوليد الكهرباء باســتخدام دورة البخار، دورة توربينات    بالتلى

تاج  انالمواد الكيميائية مثل  إلنتاجالغاز، محرك الغاز، وكذلك يمكن أيضـــا أنا تســـتخدم الغاز الصـــناعي 

األداء األمثل   انلضــــم . العملية برمتها البد من مراقبتها والســــيطرة عليها    [17]ول انالهيدروجين والميث  
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قة                    طا ية،  غذ جة الحرارة ومعدالت الت لك در ما في ذ عددة ب يات مت ظام عن طريق التحكم  في عمل للن

 البالزما، والخبث .

 الرؤية البيئية لمعالج التغويز بالبالزما

ستخدام تكنولوجيا التغويز بالبالزما وبخ      سعودية ا صاد في المملكة العربية ال صة   من المفيد جدا لالقت ا

ساليب األخرى التقليدية وذلك     ضل أكثر من األ تحول النفايات إلى طاقة   ألناهافي مكة المكرمة حيث  تف

باعتبارها                    ها إلى طاقة مفيدة  يات وتحويل ها تعتبر العالج األمثل للتخلص الســــريع والمفيد للنفا ، ألنا

ــلبة )  ــيلة للتخلص من النفايات الصـ ــبة (، وبالتالي يوفر العديد من اMSWوسـ لمزايا، بما في ذلك : نسـ

ــة من  المواد  بالمرادم، والحصــــول على الطاقة الكهربائية من خالل تكنولوجيا             التيمنخفضــ تدفن 

يات. ويبين الجدول )     نأاالبالزما، والتخلص من   فة من النفا ( المقارنة بين تكنولوجيا التغويز      2واع مختل

لبيئية يجب أنا تأخذ بعين االعتبار ألناها توضــــح: معدل         هذه المقارنة ا    .[18]ق بالبالزما  والمرادم والحر  

 تاجي للتشغيل نتخفيض الرسوم الالزمة لعمل مرادم القمامة، وتمديد العمر اال

 

 
 ( يوضح عمليه التغويز بالبالزما لعالج النفايات وتشمل8شكل )

 حتوى على ملوثاتالغاز المصنع الذى ي .4 الخبث .3 الغاز الداخل. 2 التغذية بالنفايات. 1

 منتج النهائي. ال7.التغذية العكسية بالكهرباء 6 الغاز المصنع النظيف. 5

عمايه التغديه  
بالنفايات

1 فرن البالزما 4 لغسل الغاز السائ

5

أّنتاج الطاقه من  
كهرباء ووقود

7
منتج للمنازل 
والمصأّنع 
والسيارات

3

3 

2 
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 ( معالج التغويز بالبالزما لمعالجة المخلفات الصلبة9شكل)

 

 
 

 
 كيلو وات ذو التيار المتردد المستخدم لعمليه التغويز في فرن البالزما250( يوضح مدفع البالزما 10شكل)
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 العناصر التغويز بالبالزما المرادم المحارق
أكسدة أكبر من القياسات 
المتعارف عليه وال ينتج 

 االحتراق الكامل

ي أكسيد الكربون يتكون في انغاز ث
مرادم النفايات في الشهور األولى 
نتيجة للتحلل البيولوجي الهوائي، 
ولكن مع مرور الوقت يتناقص 
األكسجين في المردم، ثم تبدأ عملية 

 حلل الالهوائي، الت

الى حد  تخفيض نسبة األكسدة
 بعيد

 طبيعة العملية

ºC 850- ºC 1200  درجه الحراة في تزايد كلما زاد
العمق وزادت كميه المخلفات في 
المرادم وبخاصه في أدنى عمق 

للمردم حيث ال يمكن التحكم بدرجه 
 الحرارة

1500ºC - 5000ºC درجه حرارة العملية 

ون والماء، أكسيد الكرب ثاني
حرارة النفايات التي  ال 

 يمكن استردادها

أكسيد الكربون نتيجة  انيثغاز 
للتحلل البيولوجي الهوائي، ومع 
الوقت تبدأ عملية التحلل الالهوائي، 

الذي يصل نسبته  انالميثوينتج غاز 
من الغازات  %60 - 40تقريبًا من 

التي يطلق عليها غازات المرادم، 
يتيد الهيدروجين إضافة إلى غاز كبر

وأبخرة "كلوريد الفينيل" 
و"الديوكسن" وغيرها من الغازات 
السامة، والتي مع الوقت تتسرب إلى 

 ."التربة خارج منطقة المردم
  
 

أكسيد الكربون، وأكسيد  انيث
 انوالميثالكربون والماء 

والهيدروجين على شكل حرارة 
 من الغاز الصناعي بعد  التبريد

 الغازات المنبعثة

طاقة للدون أي استعادة  
  أّنالمنطلقة المهدرة حيث 

 الهواء الزائد يؤدي إلى
 المزيد من تسخين

 النفاياتات كوم

طاقة المنطلقة للدون أي استعادة  
 المهدرة

التحلل الكامل، واستعادة  يحدث
 الطاقة اإلجمالية بشكل عالي

 استعادة الطاقة بكفاءة

 ال شيء. 
 

 فاد بهاالحرارة المهدرة ال يست
 إلى الغالف الجوي   تنبعث

استخدام الغاز المتزايد لتور 
الكهرباء أو  تاجإلنلبينات الغاز 

استخدام الغاز لالستخدامات 
 تجارية أخرى

 االستفادة من الطاقة المنتجة

أكبر بكثير من التغويز 
بالبالزما واستخدام المرادم 
دون التقيد بضوابط تلوث 

 الهواء المطلوبة

 الغازات عاثانب منعدمه و يحد تلوث الهواء بعثه تلوث الهواءغازات من

القار والرماد ويمثل تقريبا 
 ٪ من حجم األصلي30

تتراكم ومع مرور الزمن تتحلل 
وتضر بالبيئة المحيطة بالغالف 

لتصاعد األدخنة نتيجة  الجوي
 الذاتيلالحتراق 

 
 

الخبث الخامل. ممكن استخدامه 
كما في رصف الطرق وعمل 

قيمته  أّنحيث اني المبوازل ع
 ٪ من15٪ الى 10من   هي

 حجم األصلي

 العمليةبعد  المتبقيةالمخلفات 

أكاسيد النيتروجين وأكسيد 
الكبريت، والرماد المتطاير، 
 الرماد وتطاير المعادن الثقيلة

مع الوقت تتحول هذه الغازات 
إلى  انالميثوخاصة المتصاعدة 

 أّنقنابل موقوتة، إضافة إلى 
ها مسببة أّنالدراسات العلمية أثبتت 

 .تاناالسرطألمراض 
 

خفاض مستويات أكاسيد أّن
، وأكسيد انوالقطرالنيتروجين، 

الكربون والملوثات األخرى 
 للخبث المكونة

 الملوثات 

 

( يوضح المقارنة بين استخدام  التغويز والمرادم والحرق لمعالجة تراكم النفايات2جدول)  
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لمعدات التحكم في تلوث الهواء و تكاليف التشــــغيل. ونتيجة المقارنة         اإلنتاجي العمر المردم، وتمديد   

البيئية قد تبين أنا تكاليف الطاقة أعلى من تغويز البالزما قد يقابله خفض التكاليف في معالجة الخبث                

 المتبقية والمنتجة للغاز االصطناعي.

 الصلبة نفاياتلل ابالبالزم تغويزال باستخدام الطاقة استعادة ليلاتح

تم التحليل الســــتعادة الطاقة الكامنة بالنفايات من خالل دراســــة عناصــــر مختلفة لمكونات النفايات                  

بة   حاث الحج والعمرة          MSWالصــــل هد أب عاون بين مع لك من خالل الت عه دون فرز وذ كة  ب مجتم الممل

م كفاءة وطاقة المدخالت الالزمة  بدولة التشــيك وذلك  لتقيي –العربية الســعودية ومعهد فيزياء البالزما 

لتحليلها ودراســتها.  MSWمن النفايات الصــلبة   ةلتغويز البالزما وذلك عن طريق التغذية بكميات قليل

( تحليال نهائيا لعينات مختلفة من النفايات الصلبة التي تم تحليلها حسب نوع النفايات  3ويقدم الجدول )

ستعادة للطاقة من معالج     مكة الم –الموجودة بالعاصمة المقدسة     كرمة وأوضحت النتائج تحقيق أعلى ا

تغويز البالزما للنفايات الصــــلبة  من خالل  معالجة بعض  المواد األولية وتحقيق ألعلى قيمة للتدفئة              

  .[19] (HHVوذلك حسب أعلى قيمه ومحتوى من الكربون والهيدروجين )

لمدخالت الخاصــة بالمواد أوليه مختلفة. حيث المطاط  نتائج اســتعادة الطاقة من اأنا ( يبين 11الشــكل )

ن المواد األخرى، أما فضالت الطعام تحتوي على نسبة رطوبة   عوالخشب لديهم نسبة أقل من الرطوبة   

أناها   و بالتالي طاقة للطن الواحد من المدخالتللالبالســتيك أو المطاط تنتج أكبر اســتعادة  ولذلككبيرة 

ــتخدم وهذا متطلب هام ال تتطلب المزيد من الك أما الخشـــب أو الورق فلهم أكبر قيمه   جدا. هرباء المسـ

لهم قيم  فهم   ذلك ل هو أعلى من البالســــتيك أو المطاط و  و( HHVمن الكربون والهيدروجين المحتوى ) 

 (12التدفئة بالغاز المنتج بالتغويز بالبالزما( كما هو موضح في الشكل ) فيأعلى 

بالبالزما               يتم الحصــــول على كفاءة ا  غاز بطريقه التغويز  يات إلى  فا غاز المنتج من عملية تحويل الن ل

وذلك بقســــمة أقل قيمة للتدفئة من الغاز           .[20] بمعادله رياضــــيه تســــتخدم بالديناميكا الحرارية            

مه       (LHV snygas)المصــــنع قل قي ية على مجموع كال من أ يات       حرار فا خام للن بالمواد ال  ) موجودة 

(LHVwaste  لمدفع البالزما)   والمســــتهلكة  المســــتخدمة   الكهربية  الطاقة  وعه على  مجم( Pplasma 

 وتكون صيغة الكفاءة للغاز البارد على النحو التالي:

 



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

ηcold = ṁ syngas*LHV snygas / (ṁ waste * LHVwaste + PPlasma) 

ṁ = معدل التدفق الجماعي للغاز الصناعي والنفايات الصلبة 

Pplasma = الطاقة الكهربائية لتشغيل مدفع البالزما  المستخدمة 

 الطاقة الكهربائية

(  13لمختلف المواد األولية النفايات يمكن تحديدها كما هو مبين في الشــكل ) ηcoldكفاءة الغاز الباردة 

مقســــوما  HHVsyngasبأخذ قيم العمود الثالث الممثل      ذلك  و (12الشــــكل ) ويمكن تحديد قيمتها من    

ثاني عمودين األول على مجموع قيم ال ثاني  HHVrefuseالممثلين  وال ية      Pplasma وال كل المواد األول ل

 .[21] للوصول إلى كفاءة الغاز الباردة.

ساخنة التي تحتاج       صنع من فرن معالج التغويز بالبالزما وتكون متمثلة بالغازات ال عندما يخرج الغاز الم

ويمكن تشـــغيل الغازات الســـاخنة من خالل اســـترداد   إلى تبريد ومن ثم معالجتها إلزالة ملوثات الهواء.

اإلضافية في شكل بخار التي يمكن استخدامها لتدفئة منطقة       اإلنتاجيةالحرارة الستعادة بعض الطاقة  

 .[22] أو لتشغيل التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء

   الصلبةلمعالج تغويز البالزما للنفايات تكاليف واألرباح المتوقعة 

 

ناء على النتائج الســابقة الخاصــة بكمية النفايات في مكة المكرمة )طن/ ســنه / يوم(، واقتصــاديات    وب

عمليات التغويز بالبالزما الحرارية و تحاليل استعادة الطاقة باستخدام التغويز بالبالزما للنفايات الصلبة     

تتوفر في منطقه   أنايجب   يالتيتبقى لدينا العديد من المعامالت المتغيرة مثل الخصــــائص اإلقليمية         

البالزما وعدد  انأفرواع النفايات الصــلبة التي ســيتم تجهيزها، والقدرة على حرقها في أنمكة المكرمة و

المســـتخلص لكل نوع من النفايات   الصـــناعيونســـبه الغاز  لوبةطالمالعمال وعدد الســـاعات والكهرباء 

  (APPENDEX1)ملحق مرافق لورقة العملمن الخبث الخارج وكل هذا تم تجميعه في  واالستفادة

 

الى  محطه للتغويز بالبالزما في      االحتياج ه يمكن أنا ومن خالصــــه مجمل النفايات في مكة يمكن القول     

ــاعر )منى   بأكملها     مكة الحرم تخدم مدينه     ةمن منطق  ةعرفات( وأخرى قريب   -لفه مزد–منطقه المشــ

 وذلك بأجمالي تكلفة  



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

 

 

Waste 

Category 

% C  % 

H  

O 

%  

N %  % S Ash Moisture 

(% 

weight) 

Largest carbon and 

hydrogen 

content(highest 

heating values) 

(HHV) (MJ/T) 

Paper 43 6.0 43.8 0.36 0.17 6.3 24% 13500 

Wood 49.5 6.0 42.7 0.2 0.1 1.5 2% 16700 

Food 

waste 

45.4 6.9 32.2 3.3 0.32 11 65% 7250 

Textiles 55 6.6 31.2 4.6 0.15 2.5 27% 16050 

Plastic 76.3 11.5 4.4 0.26 0.2 5.3 13% 33270 

Rubber 78 10 0 2 0 10 2% 31300 

( يوضح نسب الغازات والرطوبة وكمية الكربون والهيدروجين التي يحتويها كل مكوان من مكونات 3جدول)

 النفايات األولية

 

 

 
 ( يوضح نسبة الرطوبة الموجودة في كل نوع من مواد النفايات األولية11شكل)
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 فايات( يوضح أنواع وكميات الطاقات الداخلة والخارجة لكل نوع من مواد الن12شكل)

 

 

 
 ( يوضح كفاءة الغاز البارد باستخدام عملية التغويز بالبالزما  لكل نوع من مواد النفايات13شكل)
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لمعالج تغويز البالزما   القيمة الفعلية المقدرة العناصر
 يوميا طن 100 سعة

 MWh/ton 0.447 الحرارية طاقة بالزما مقدار استهالك

 %10 ئلةالسا الغازات من الحرارة انفقد

 %7 النظام انالجدر خالل من الحرارة انفقد

البخارية التوربينات خالل من تستخدم الطاقة استعادة  

 kW 5,000 للنظام الطاقة توليد

 kW 2,000 المستهلكة الكهربائية الطاقة

 kW 3,000 المباعة الكهربائية الطاقة

 day 330 عدد أيام العمل في سنويا

 hr 24 الواحد ماليو في عملية ساعة

 million kWh/year 23.8 الكهرباء المبيعات كمية

 cent/kWh 14 الكهرباء مبيعات من الوحدة تكلفة

 million Euro/year 3.27 الكهرباء بيع من الربح

30MWh/year × 10.9 cent/kWh 

 million 4.99 الصلبة النفايات معالجة من الربح

Euro/year 

(100 TPD × 330 day/year × 151 

Euro/ton 

(MSW تكلفه معالجه) 

 الصلبة النفايات من لكل طن الربح إجمالي

 (MSW) البلدية
200 Euro/ton 

 الصلبة النفايات من لكل طن الربح إجمالي
 في السنه

(6.6 million Euro/year) 

 

 طن لكل يوم 100لتشغيلية  ( يوضح خصائص معالج التغويز بالبالزما لعالج المخلفات ذات السعة والقدرة ا4جدول )

 

ــة        هذا مليون يورو .و 35طن يوميا في حدود    100 ســــعة البناء لمحطة واحدة      يمثل التكاليف الخاصــ

آمنة،   صيانة بالتشغيل ،  والتأمين ، العمال، االستهالك، والنفقات العامة مثل المزايا اإلضافية، وتكاليف     

سفر مدرجة. ا  صيانة لتكلفة المتغيرة بما في ذلك التدريب، والبدل اليومي ونفقات ال والكهرباء والمواد  ال

تصــــل الى  مليون   التيالكيميائية، وكذلك نأخذ في االعتبار  تكاليف المياه المســــتخدمة في المعالج               

  .[23,24]يورو/عام 

طن يوميا لمعالجة      100الســــعه    ييوضــــح خصــــائص معالج تغويز البالزما الحرارية ذ   4) والجدول ) 

ستهالك طاقة بالزما الحرارية  يقدر      النفايات  صلبة حيث يوضح أنا مقدار ا مع فقد   MWh/ton 0.447ال
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بحيث يمكن اســــتعادة    %7م النظا  الجدران ومن خالل  %10ط الحرارة من الغازات الســــائلة يقدر فق    في

ــتخدام توربينات بخاري م من عمليه  أخذا في االعتبار أنا توليد الطاقة الكهربية للنظا ةالطاقة وذلك باسـ

مباعه مع األخذ في   KW 3000 مستهلكه بالنظام و  KW 2000 منها KW 5000التغويز بالمعالج تقدر 

يوم في الســــنه    330ســــاعه على ورديتين خالل   24فرد يعملون  14االعتبار أنا عدد العمال يصــــل    

من مبيعات الكهرباء  وتكلفه الوحدة  million kWh/year 23.8.وقدرت كميه الكهرباء المنتجة في السنه  

14 cent/kWh     ــ لي ف ــا لت ــا ــ                 أناوب ــن في الســ ــاء  كهرب ل يع ا ب من  بح  لر   million Euro/year 3.27  ةا

(30MWh/year × 10.9 cent/kWh       أما الربح  من معالجة النفايات الصــــلبة في الســــنه يقدر )4.99 

million Euro/year    يورو   151 هيطن  كل  ةيوم وتكلف  330طن/يوم خالل  100وذلك يرجع الى أنا

 million 6.6بأجمالي ســـنويا  Euro/ton 200في الســـنة  الصـــلبة النفايات من لكل طن الربح وأجمالي

Euro/year 

 الخالصة والتوصيات

  أكثر مالءمة وصديقه هو أناها    المكرمةمزايا تقنيه التغويز بالبالزما لمعالجه النفايات في مكة

ئة، حيث يمكن أنا تقلل فرص ل     ناتجة   ظاهرة االحتباس الحراري    للبي غاز   ال ثان من  والتي   المي

ولذلك   من مرادم  النفايات المتصاعدان أكسيد الكربون   ثانيهي أكثر خطورة  وسميه من غاز  

مفيدة )الطاقة والوقود والمواد الخام الكيميائية( من النفايات            ثانوية  الحصــــول على منتجات  

ة العضوية، والنفايات الصناعية )البوليمرات والبالستيك(،  العضوية النباتية والنفايات البيولوجي

ــامة(           و التي تعتبر أهم عائد    والنفايات البتروكيماويات والوقود ) وهى تمثل منتجات غير ســ

سبب   سيطرة على تكوين     بيئي يعود على المملكة بالنفع ي الحد من حجم رد الفعل وتحسين ال

 الضارة. االنبعاثاتغياب ل انبعاثغازات العادم بحيث تصل الى صفر 

  ــبح خاملة )بما في ذلك    الى جانب ــامه لتصـ التخلص اآلمن بيئيا وإعادة التدوير في المواد السـ

نظافة بيئية حيث  عالوة على  الملوثات العضــوية الثابتة(، والطبية المشــعة و ومخلفات الجيم

 يمكن معالجة النفايات دون أدنى فرز 

      للحرق أو  نتيجة  المنبعثة حاد في كميه الغازات     ال االنخفاض  ا هومزايا تقنيه التغويز بالبالزم

بها لتكون مركز تخزين   االستفادةعمر المرادم وكذلك  لتطوي باإلضافة الى  استخدام المرادم.
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اســــتقبــال الخبــث كمخلوط نظيف والتي يمكن  أخــذا في االعتبــار أنا تغويز البالزمــا لمعــالج

وكذلك أمكن بواســــطه طريقه    لحرارة وللبرودة أو للرصــــف كمواد بناء أو عوازل ل  هاســــتخدام  

الحصول من النفايات العضوية على  الغازات القابلة لالشتعال والتي      التغويز بالبالزما الحرارية 

فرصـة الحصـول على الطاقة الحرارية أو   الى جانب يمكن اسـتخدامها في أغراض التكنولوجية.  

 قة ، وارتفاع كفاءة النقل الحراري.من الطا عاليةالكهربائية، حيث كثافة 

   مكة المكرمة –من هذا المشروع هو التخلص من  النفايات  في العاصمة المقدسة     المستهدف  

صة في أوقات الحجيج وتحوليها إلى طاقة كهربية لالستفادة بها حيث أناه يمكن تحويل      -3بخا

اوات بواســــطة البالزما    ج مي 120آالف طن من النفايات يوميا الى طاقة كهربية تصــــل الى        5

جات          يا ــد احت هذا يكفي لســ نة و ــاخ حد     10الســ باء في اليوم الوا لك  آالف منزل من الكهر وذ

 باستخدام معالجات ذات قدرة أكبر في السعه .

     معالجة النفايات في المملكة       في التغويز بالبالزما الســــاخنة   في حال تطبيق تقنيه تكنولوجيا

  75الى  50 بشــكل فعال يوفر ما بين  وحاويات النفايات  يثةواســتغالل المرادم القديمة والحد

نا ادارة النفايات في    فإ  ولذلك   .شــــاء محطات توليد الكهرباء مســــتقبال   إنفي المائة من تكاليف    

أوروبا تعتبر من االمور الحيوية والمهمة للمحافظة على الصـــحة خصـــوصـــا مع   فيدول كثيرة 

صادي ومع العلم     صناعي واالقت سية المهمة في       التقدم ال سا صر اال بأنا الوعي البيئي احد العنا

 سبيل الحد من التلوث في المجتمع السعودي .

        البحث يعتبر المرحلة األولى للمشــــروع  المكون من خمس مراحل بمكة المكرمة حيث المرحلة

األولى هي معالجة النفايات الصــــلبة والمرحلة الثانية معالجه مخلفات المجازر في مواســــم                 

جة                   الحج عة معال يارات والمرحلة الراب جة الزيوت المحترقة من الســــ ثة معال ثال يج والمرحلة ال

سابقه وهى       سة هى المرحلة المرافقة لكل المراحل األربعه ال سيارات والمرحلة الخام إطارات ال

 معالجة الخبث الخارج من كل مرحلة.   
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 مــــرفق مقترح للشروط الواجب توافرها ألى منطقه بمكه قبل استخدام معالج التغويز بالالزما لمعالجة النفايات

(APPENDEX1) 

 

Important Key Data of the Plasma Gasification Project in Makkah 

 

1- Amount of different wastes  

a- Amount of waste from raw material………………………… t / year 

b- Amount of waste for rubber material………………………… t / year 

c- Amount of waste for glasses material………………………… t / year 

d- Amount of waste for MSW material………………………… t / year 

e- Amount of waste for plastic material………………………… t / year 

f- Amount of waste for wooden material………………………… t / year 

g- Amount of  waste for paper and carton material…………… t / year 

h- Amount of waste for textile material………………………… t / year 

i- Amount of waste for aluminum  material………………… t / year 

j- Amount of waste for Nappies material………………………… t / year 

k- Amount of waste for (SGH) slaughterhouse material………… t / year 

l- Amount of waste for RDF (refuse derived fuel) material……… t / year 

m- Amount of waste for tires material………………………… t / year 

n- Amount of waste for asbestos  material…………………… t / year 

o- Amount of medical material…………………… t / year 

2- Working hours of uninterrupted operation Fund - 8000 hours / 

Year 

3-  Classification of input waste Material…... t / year/month/day 
As: Organic wastes-Non-Organic wastes-Industrial waste-Hazardous waste-Biomass 

(straw, shavings, sewage sludge)  

4- Planned Outputs 

electric energy……..MW / h -Thermal energy MW / h of 

steam parameters temperature ° C, MPa pressure hot water 

entering the system ° C / ° C return branch-BioJetFuel 

 

5- Properties of main building of the project ( Size W x L (m) 

Area m²-Industrial area- Agricultural land -Compliance of 

project and site development plan in the  - Availability of land 

for truck   

 

6- How to remove the material input  and the distance between 

landfill and the reactor …..km  

7- Supply networks  

as:Gas supply pressure MPa parameters - installed capacity 

power supply, transformer j / n, parameters  
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8- Technological water yield 

As: water analysis-Sewerage system-Wastewater treatment plants  

 

9- Parameters of the incoming wastewater, the measurement / 

registration (of the treatment plant) are subject  

10- Power dissipation 

11- Connection Points  

UN kV power parameters  

Distance from the property line…..km  

Steam line / hot water / temperature/ pressure  

12- Distance from the property line km 

13-  Definition of input materials 

14- The quantity specified changes in summer and winter? ...  

15- Calorific value of waste min. MJ / kg 

16-  Physical properties of the waste 

17- Waste composition - basic information 

18-  waste elements in the dry mass (mass%)  

as: H%- C% -O% -N% -S%  

19- Combustible component  

20- Unsorted waste energy content (calorific value) - MJ / kg 

21- Sorted waste energy content (calorific value) - MJ / kg  

22- Moisture- max. values % and Components (mass%) 
As: Paper%- cardboard% -Cardboard%- non organic waste% -Wood% -Textile% -Rubber% -

Plastic% -Organic waste%- Glass%- Metals% -Soil%  

23- Elemental composition of the waste (% dry mass fractions)  

Examples( C –N-S –H-O-Cl and Ash content%  

24- Burning waste content in mass% of finished fabrics 

25- Content of incombustible waste (ash) in mass% 

26- Ash composition (wt%)  

As: Na%- K%- Ca%- Mg%- Fe%- Si% 

27- Climatic conditions  

28- Average annual temperature of the environment  

Relative humidity   

29- Average summer temperature of the ambient ° C  

30- Average winter temperature of the ambient ° C  

31- Maximum ambient temperature ° C  

32- Minimum temperature of the environment - ° C  

33- Mean atmospheric pressure   

34- Temperature of the technological water ° C 

35- Height above sea level in meters above sea level  

36- Average annual rainfall mm  

37- Impact of snow cover Ø cm 57 cm  

38- Frost Depth  
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39- Average temperature and the width below the ground of the 

landfill area   

40- Prevailing wind direction is predominant flow directions ... 

with average speed m / s  

41-  The kind of the project (strategic  project or academic and 

scientific project) 
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 الملخص

  مليون 1.34 البالغ ســكانها عدد الى باالضــافة زائر ماليين 9 يقارب ما المنورة نةالمدي تســتقبل ســنوياظ

مة    تولد  المتوقع من فإنه   وعليه . عاماظ   20 خالل مليون 15 الى الزائرين عدد  زيادة  المتوقع ومن نســــ

صلبة  النفايات من كبيرة كميات صاظ   ) المنزلية ال صو سمي  أثناء وخ ضان  مو   ةقراب بلغت والتي( والحج رم

  للتطوير المنورة بالمدينة    النفايات   ادارة منظومة  تحتاج  لذا . هــــــــ1436 عام  خالل طن مليون نصــــف

.  االمنة البيئية بالطرق النفايات ومعالجة وتخزين ونقل جمع تضـــمن جديدة طرق عن والبحث المســـتمر

  لجنســــيته  فقاظ و المنورة بالمدينة   الزائرين بإســــكان  النفايات  تولد معدل  لتحديد  الدراســــة تهدف  لذلك

ــة ــسـ ــب تحديد مع لها، التابع الطوافة ومؤسـ ــر نسـ   على للتعرف أولى كخطوة للنفايات المكونة العناصـ

 أفضـــل إيجاد ثم ومن وتطويرها تقييمها يســـهل مما المنورة بالمدينة الصـــلبة النفايات إدارة منظومة

 . المنظومة لهذه المناسبة البدائل

سمي  خالل) البحثي الفريق قام ض  مو ــ 1436 وحج انرم سة  بإجراء( هـــ   تولد معدل لتقدير ميدانية درا

  تسعة  الدراسة  شملت . الجنسية  حسب  المنورة بالمدينة الزائرين اسكان  في وتصنيفها  الصلبة  النفايات

سيات  سية  عشر  وأربعة مختلفة جن   وحج رمضان  موسمي  خالل الحجاج مؤسسات    جميع على موزعة جن

 .  الترتيب على هـ 1436

ضان  سم بمو تبين   بينما( زائر/يوم/كجم 1.94) للفرد النفايات من كمية أعلى أنتجوا الداخل زوار أن رم

ــة زوار انتج   خالل وجد  بينما (. زائر/يوم/كجم 0.61) معدل  ادانى العربية  غير أفريقيا  حجاج  مؤســــســ

  2.53) باأورو ومسلمي  تركيا لمؤسسة   التابعين للزائرين كان للنفايات تولد معدل أعلى أن الحج موسم 

  التعاون  مجلس ودول الداخل   حجاج  اســــكان  في للنفايات   انتاج  معدل  ادنى كان  بينما ( زائر/يوم/كجم

 نفس من الحــاج ينتجهــا التي النفــايــات كميــة أن على التنيــه يجــب(. زائر/يوم/كجم 0.84) الخليجي

 المنورة بالمدينة الزائرين بإسكان وتصنيفها النفايات تولد معدل 

 هـ 1436
 

  السباعي عبداهلل ،مرسي الحليم عبد عصام 

 القرى أم جامعة، والعمرة الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد
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  ما على بناءظ. عام رمؤش  تعطي هنا النتائج لكن اإلعاشة  أهمها من عناصر  عدة بإختالف تختلف الجنسية 

  لجنســــيتين ولكن الحجاج  من العدد  لنفس توفيرها  يجب  التي النفايات   حاويات   عدد  أن يتضــــح ســــبق

 . مضاعفاظ يكون قد مختلفة

  %59 مثلت حيث( االطعمة بقايا) العضــوية النفايات هو للنفايات األكبر المكون أن إلى الدراســة خلصــت

  كان بينما. الترتيب على هــــــ1436 والحج رمضــان موســمي لخال المتولدة النفايات مجموع من %39و

 لنفس الحج لموســم %32 و رمضــان لموســم %26 بنســبة للنفايات مكون عنصــر أكبر ثاني البالســتيك

 .   العام

 ارتفاع أســباب لمعرفة المنورة بالمدينة بالزائرين الخاصــة التغذية منظومة بدراســة البحث هذا يوصــي

  البالســتيك من األســتفادة كيفية بدراســة يوصــي كما. الهدر من الحد وطرق العضــوية النفايات نســبة

  عدد بتحديد الدراسة  توصي  وأخيرا. المصدر  في البالستيك  فرز منظومة واحداث تدويره اعادة وامكانية

ــلبة النفايات لتخزين الالزمة الحاويات ــكان الص   نفايات من الواحد الزائر ينتجه ما على بناء الزائرين بإس

 .الحاوية امتالء عن النظافة مسؤلي لتحذر تحكم بغرفة مرتبطة بحساسات الحاويات تزويدو

 .الحاويات الطوافة، مؤسسة الزائرين، إسكان تولد، معدل الصلبة، النفايات: مفتاحية كلمات

 مقدمة

ــطة اإلن     ــلبة التي تتخلف عن األنش ــبه الص ــلبة أو ش ــلبة على أنها المواد الص ــانية  تٌعِرف النفايات الص س

اليومية العادية وغيرها من األنشــطة ســواء كانت أنشــطة صــناعية أو منزلية أو تجارية أو زراعية ذات      

نأثير كبير على األنســــان والبيئة ويتم التخلص منها عند مصــــدر تولدها كمخلفات ليســــت ذات قيمة           

أخرى بما يوفر    تســــتحق األحتفاظ بها وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة في موقع أخر أو ظروف       

ــتخدام أو التدوير  )الحجار،   ــاع المواتية لعمليات اعادة األسـ ــفة عامة يمكن تعريف   (.2004األوضـ وبصـ

ــحي والمواد المرفوض     ــرف الصـ ــلبة بالمخلفات والحمأة المتولدة من محطات معالجة الصـ النفايات الصـ

ــائلة ونصــف صــلبة المتولدة م     ن األنشــطة الصــناعية   اســتخدامها والتي تشــتمل على مواد صــلبة وس

. وتشــتمل منظومة  (Abdul Aziz, H., et. al., 2006)والتجارية والمناجم والزراعية واألنشــطة الحياتية 

ادارة النفايات الصــــلبة على الســــتة مراحل التالية: إنتاج النفايات، تخزينها، جمعها، نقلها، معالجتها،                    

لنفايات الصــلبة في الظروف عالية األزدحام بصــفة  . تمثل ادارة ا(Alsebaei, A., 2014)والتخلص منها 
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خاصــة في مواســم الحج ورمضــان )العمرة( تحدياظ للجهات التنفيذية المســئولة بالمدينة المنورة، والتي   

 يتعذر معها امكانية تطبيق بعض نظريات ادارة النفايات الصلبة التقليديه.

ستقبل المدينة المنورة ما يقارب     سكانها البالغ    ماليين زا 9سنوياظ ت ضافة الى عدد  مليون   1.34ئر  باال

& مصــــلحة    2010عاماظ )األحمدي ،     20مليون خالل  15نســــمة ومن المتوقع زيادة عدد الزائرين الى    

  المنزلية النفايات الصــــلبة  ات كبيرة منكمي  (. وعليه فإنه من المتوقع تولد 2015االحصــــاءات العامة ،  

هــــ )أمانة  1436( والتي بلغت قرابة نصف مليون طن خالل عام حجموسمي رمضان وال )وخصوصاظ أثناء

لتطوير المســتمر والبحث   لذا تحتاج منظومة ادارة النفايات بالمدينة المنورة ل (.2015المدينة المنورة ، 

لذلك     .والمجدية   عن طرق جديدة تضــــمن جمع ونقل وتخزين ومعالجة النفايات بالطرق البيئية االمنة           

سة ل  سيته    تهدف الدرا سكان الزائرين بالمدينة المنورة وفقاظ لجن مؤسسة    وتحديد معدل تولد النفايات بإ

فة التابع لها     يات المتولدة بكل فندق أو مبنى               الطوا وبالتالي يصــــبح من الممكن تقدير اجمالي للنفا

 سكني بحسب الجنسية ومؤسسة الطوافه والذي يمكن من معرفة عدد حاويات  النفايات المطلوبة لكل      

وقد تم أيضــــاظ تصــــنيف عينات من هذه النفايات للتعرف على مكونات هذه النفايات والنســــب             مبنى.

المئوية لها مما يسهل دراسة كيفة تقليلها أو االستفادة منها. يعتبر ما سبق الخطوة األولى للتعرف على      

من ثم إيجاد أفضـــل منظومة إدارة النفايات الصـــلبة بالمدينة المنورة مما يســـهل تقييمها وتطويرها و

 .البدائل المناسبة لهذه المنظومة وباالخص خالل مواسمي رمضان والحج

 البحث أهداف

 ،بإجراء الدراســــة تحت رعاية معهد خادم الحرمين الشــــريفين ألبحاث الحج والعمرة    البحثي فريقال ماق 

  الحالية الممارسات تحديداستهلت الدراسة بو. السعودية العربية المملكة المكرمة، مكة القرى، أم جامعة

إســـكان الزائرين بالمدينة المنورة بهدف   في الصـــلبة النفايات إدارة عن األســـاســـية  المعلومات وجمع

ــيات      ــع التوصـ ــلبة بالمدينة المنورة ووضـ ــاركة الفعالة والتعرف على منظومة ادارة النفايات الصـ المشـ

ضافة الى طرق التخلص اآلمن منها وتحديد  الالزمة للوصول الى أفضل طرق لألستفادة من النفايات باإل

 اولويات موارد النفايات القابلة للتدوير. 

 -وتتمحور أهداف البحث في:
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        شهر رمضان وموسم حج سكان الزائرين خالل  ــ طبقُا  1436تحديد معدل تولد النفايات بإ هـــ

 لجنسية الزائر ومؤسسة الطوافة التابع لها.

  بإسكان الزائرين خالل موسمي رمضان والحج.تصنيف عينات من النفايات المتولدة 

 .دراسة السعه التخزينية لحاويات النفايات ومدى كفايتها 

 المنهجية والطرق البحثية

الجهات   مختلف من البيانات جمعتم إجراء الدراســة الميدانية و ،بقاظاســ المذكورةالدراســة  أهداف حقيقلت

خالل موسمي رمضان      بها المحيطة المناطقزائرين وفنادق وإسكان ال  في وخاصة ذات الصلة   واإلدارات

ها جمعطرق و النفايات نقل أيضــاظ الممارســات الحالية من أســاليب  الدراســة وشــملت. هــــــ1436والحج 

من أمانة المدينة المنورة واألدارة العامة   اإلحصــائية التقاريروتخزينها، باألضــافة الى األســتعانة ببعض 

 .ات الفرعيةبلديللنظافة وال

ي رمضــان  خالل موســمقة بالبحث قيد الدراســة بإســكان الزائرين تم تجميع البيانات األســاســية المتعل

 -تم تحديد خطوات العمل الميداني بكل دقة كما يلي:وهـ  1436حج وال

 .تقسيم الحجاج حسب جنسياتهم ومؤسسات الطوافة المسؤله عنهم 

 .تحديد الجنسيات ذات عدد الزائرين األكثر 

 المنورة  ارة الحج للتزود بالبيانات الخاصـــة بتوزيع الزوار بإســـكان الزائرين بالمدينةمخاطبة وز

 .وبصفة خاصة بالمنطقة المركزية

        تحديد عينه من إسكان الزائرين لتطبيق الدراسة عليها )عينة عشوائية تشمل كافة مؤسسات 

ــكان ا  (.الطوافة ــلبة من الفنادق وإسـ   14و  9لزائرين عدد لذا تم جمع عينات من النفايات الصـ

هـــــ على الترتيب لتحديد النوعيات المكونة للنفايات  1436عينة خالل موسمي رمضان والحج   

الصــــلبة لتقييم مدى األســــتفادة منها وســــبل اعادة تدويرها والجدوى األقتصــــادية والبيئية              

 .(Tchobanoglous, et. al., 1993)  وصفهاتم  التي لألساليبالمتوقعة منها وفقاظ 
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 مساعدي  تم توزيع حيث  ساعه. 24ياس أوزان النفايات الصلبة الناتجة بكل مسكن على مدار ق

على ما تم اختياره من الفنادق وإســــكان الزائرين وإمدادهم بموازين لوزن النفايات           الباحثين 

  ساعه متواصلة. 24المتولدة لكامل المبنى على مدار 

  الصــلبة   دق أو مبنى للتوصــل لمعدل تولد النفاياتعداد الزائرين الفعلي لكل فنأتجميع بيانات

 الواحد في اليوم.للزائر  المنزلية

 مكوناتها بالنسب المئويةلتعرف على فرزها واتجميع عينات من النفايات ل.  

 النتائج

 هـ 1436النفايات الصلبة بإسكان الزائرين لشهر رمضان المبارك 

ــكان الزائرين يتولد عن  ــم  أنواع متعددة من الإسـ ــلبة خالل موسـ ــاننفايات الصـ تتمركز درجتها   رمضـ

ــوى في الفترة من  ــان من كل عام 30-15القصـ بلديات المدينة المنورة تتخذ خطوات  ، لذلك فإن رمضـ

إســكان وفنادق الزائرين حســب تقرير النفايات )أمانة المدينة المنورة ،  دارة النفايات بتنفيذية خاصــة إل

 ( منها ما يلي:2015

 ل نفايات المنطقة المركزية علي معدات مشــروع النظافة فقط ولكن أيضــاظ تنقل ال يقتصــر نق

عن طريق الشــــركات التجارية والتي تتعاقد مع الفنادق وإســــكان الزائرين التي تخدم الحجاج            

 والمعتمرين والتي تتوجه بالنفايات إلى المردم العام مباشرة.

  الل شهر رمضان في تزايد سنوي مطرد حيث     وجد أن كمية النفايات الصلبة المنزلية الناتجة خ

 (. 1في الخمس أعوام االخيرة )شكل  %33زادت بنسبة 

         شهر رمضان حيث صلبة الكلية خالل  صلبة المنزلية المكون األكبر للنفايات ال تمثل النفايات ال

ما                 %70-55تتراوح بين  بالمدينة المنورة. بين ية المتولدة  بة الكل يات الصــــل فا من اجمالي الن

% خالل شــــهر رمضــــان مما يعني تقليل حجم     10-5تراوح عادةظ مخلفات البناء والهدم بين      ت

هـ  1436األعمال األنشـــائية خالل أوقات الذروة )موســـم رمضـــان( لكن وجد فقط أنه في عام 

ضــــعف مما أدى إلى زيادة كمية النفايات الكلية       31قفزت كمية مخلفات الهدم والبناء أكثر من     
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مدي       بال جة  نات نة             230نة المنورة  بحوالي  ال مدي نة ال ما يات  )أ فا ناءظ على تقرير الن الف طن ب

 (.2015المنورة ، 

 
(: كمية النفايات الصلبة المنزلية فقط الناتجة بالمينة اتلمنورة خالل شهر رمضان للخمس سنوات 1شكل )

 هـ(. 1436-1432األخيرة )

ضح جدول )  س   1يو سعة مباني المختارة لهذه الدرا سة الطوافة ومقدار وزن        ( الت س سة ومؤ سب الجن ة ح

العينة المأخوذة لفرزها ومعرفة تصــنيف النفايات لكل جنســية. كما يوضــح اجمالي النفايات الناتجة من  

 المبنى وعدد الزائرين بالمبنى ومعدل تولد النفايات الصلبة المنزلية للزائر يومياظ.  

 هـ.1436رمضان  -لنفايات باسكان الزائرين بالمدينة المنورة(: قائمة بالدول التي تم تجميع عينات ا1جدول )
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80 42 0.53 

300 182 0.61 

155 183 1.18 

  1.9بناءظ على النتائج بالجدول الســــابق تبين أن أعلى معدل تولد للنفايات بمؤســــســــة حجاج الداخل )            

كجم/زائر/يوم( )شكل   0.6كجم/زائر/يوم( بينما سجلت مؤسسة أفريقيا غير العربية أقل معدل تولد )    

ــات الطوافة    2 ــس ــلبة المتولدة لجميع مؤس ــط العام لمعدل النفايات الص   1.3(. يمكن القول بأن المتوس

كجم/زائر/يوم. بناءظ على ما ســـبق يتضـــح أن عدد حاويات النفايات التي يجب توفيرها لنفس العدد من  

يُحسب عدد الحاويات التي يجب توفيرها  الحجاج ولكن لجنسيتين مختلفة قد يكون مضاعفاظ. لذا يجب أن   

 للمبنى بضرب معدل تولد النفايات للزائر في عدد الزائرين الكلي في المبنى.  

 
 هـ. 1436رمضان  –(: معدالت تولد النفايات باسكان الزائرين بالمدينة المنورة  لمؤسسات الطوافة 2شكل )

 -( تبين ما يلي:3)شكل  هـ1436ومن خالل تصنيف النفايات خالل موسم رمضان 

   36تمثل النفايات العضــوية المكون األكبر في غالبية مؤســســات الطوافة تحيث تتراوح بين-

 من اجمالي النفايات. 79%

0.000.501.001.502.00

زوار الداخل

تركيا

جنوب شرق اسيا

جنوب أسيا

الدول العربية

أفريقيا غير العربية

1.9

1.6

1.4

1.2

1.0

0.6

(يوم/زائر/كجم)معدل تولد النفايات للزائر 

 كجم/زائر/يوم 1.3معدل = 
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  من اجمالي النفايات. %48-12تليها )في الغالب( النفايات البالستيكية حيث تتراوح بين 

 قمشة نسب دُنيا متقاربة.بينما سجلت نفايات الورق والزجاج واأللومنيوم واأل 

 هـ.1436(: تصنيف النفايات بمؤسسات الطوافة خالل موسم رمضان 3شكل )

شكل              صلبة لجميع مؤسسات الطوافة بال صنيف النفايات ال سط العام لت صفة عامة يمكن إيجاز المتو وب

ت حيث تمثل ما يقارب (. ٌتجدر اإلشارة الى أن النفايات العضوية ُتمثل القاسم المشترك األكبر للنفايا    4)

من المعدل العام لتصنيف النفايات. لذا فإنه من الهام جداظ تسليط الضوء على هذه المشكلة والبدء   59%

سراف في االطعمة والتي يتحول الفائض منها        سبابها وكيفة الحد منها وتقليل اال ستها ومعرفة أ في درا

 بنهاية المطاف الى نفايات.
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 هـ.1436رمضان  –النفايات لجميع مؤسسات الطوافة بإسكان الزائرين بالمدينة المنورة (: متوسط تصنيف 4شكل )

 هـ1436النفايات الصلبة بإسكان الزائرين بالمدينة المنورة لشهر ذوالحجة 

 :إلى التالي (2015 ، أمانة المدينة المنورةبيانات المستقاه من تقرير النفايات )تشير ال

 سنوية مضطردة حيث ارتفعت      كميات النفايات المنزلية المنتجة خالل شهر ذوالحجة في زيادة 

طن في ذوالحجة   100312هـــــــ الى  1432طن في شـــهر ذوالحجة  83187هذه الكمية من 

 زيادة في أربع سنوات. %21( اي بما يقارب 5هـ )شكل 1435

 ( حيث  ه1435-1432تمثل النفايات المنزلية المكون األكبر للنفايات خالل شــهر ذوالحجة )ــــــ

 من اجمالي كميات النفايات المتولدة.  %54-47تتراوح بين 
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 هـ(. 1435-1432(: اجمالي النفايات المنزلية خالل شهر ذوالحجة )5شكل )

ضح جدول )  سة الطوافة ومقدار            2يو س سة ومؤ سب الجن سة ح شر مبنى المختارة لهذه الدرا ( االربعة ع

النفايات لكل جنسية. كما يوضح اجمالي النفايات الناتجة     وزن العينة المؤخوذه لفرزها ومعرفة تصنيف  

 من المبنى وعدد الزائرين بالمبنى ومعدل تولد النفايات الصلبة المنزلية للزائر يومياظ.  

 هـ.1436موسم حج -(: اسكان الزائرين التي تم اجراء عينة الدراسة عليهم2جدول )
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454 596 1.31 

620 1465 2.36 

501 276 0.55 

140 118 0.84 

176 160 0.91 

810 622 0.77  
حجاج تركيا ومســلمي مؤســســة الحجاج االتراك من تم األســتدالل أن ( 6من الشــكل )من هذا الجدول و

ستراليا   جنوب مؤسسة     م حجاجيوم( ويليه/كجم/زائر 2.5للنفايات )الحجاج إنتاجاظ أكثر أوروبا وأمريكا وأ

سيا  كما   يوم(./كجم/زائر 0.8)حجاج الداخل  يوم( بينما أقلهم في معدل تولد النفايات/كجم/زائر 2.1) أ

كجم/زائر/يوم. من   1.5وجد أن المتوسط العام إلنتاج النفايات الصلبة للزائر لجميع مؤسسات الطوافة      

  عناصــر عدة بإختالف تختلف الجنســية نفس من الحاج ينتجها التي النفايات كمية أنالمهم جداظ مالحظة 

ماظ. بالتالي يمكن أن يحسب   عا مؤشر  تعطي هنا النتائج لكن وطريقة تقديم الوجبات اإلعاشة  أهمها من

ضرب معدل أنتاج النفايات للزائر في عدد الزائرين الكلي في    عدد الحاويات التي يجب توفيرها للمبنى ب

   المبنى. 

 هـ.1436(: معدل تولد النفايات بمؤسسات الطوافة بإسكان الزائرين بالمدينة المنورة خالل موسم حج 6شكل )

0.00.51.01.52.02.53.0

تركيا 

جنوب أسيا
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أفريقيا غير العربية
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جنوب شرق أسيا

زوار الداخل
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(يوم/زائر/كجم)معدل تولد النفايات 

 كجم/زائر/يوم 1.5معدل = 
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هـ  1436الصلبة الناتجه من االربعة عشر مبنى خالل موسم حج النفايات عينات من من خالل تصنيف  و

 -تبين ما يلي: ( 7)شكل 

  من اجمالي   %52-33تمثل النفايات العضوية المكون األكبر في الغالب حيث تتراوح نسبته بين

 النفايات الصلبة المنزلية الناتجة بإسكان الزائرين بالمدينة المنورة.

 ــتيكية ثاني أكبر المكونات للنفايات الصــلبة بإســكان الزائرين )في    بينما تمثل النفايا ت البالس

 من اجمالي النفايات. %46-17الغالب( حيث تتراوح نسبته بين 

  9  أتى ثالثاظ بالترتيب نفايات الورق والكرتون والتي أحتلت المرتبة الثالثة بنسب تراوحت بين – 

 من اجمالي النفايات.    33%

 يات واأللومنيوم والخشب نسب دنيا متقاربة في الغالب.بينما سجلت نفا 

 

 هـ.1436(: تصنيف النفايات بمؤسسات الطوافة خالل موسم ذوالحجة 7شكل )

(  8وبصفة عامة يمكن إيجاز المتوسط العام لتصنيف النفايات الصلبة لجميع مؤسسات الطوافة )شكل           

تليها النفايات   %39ســـم المشـــترك األكبر للنفايات وٌتجدر اإلشـــارة الى أن النفايات العضـــوية ُتمثل القا

ستيكية   شكلة لتقليل الهدر       %32البال سباب تلك الم ستوجب المزيد من البحث والتدقيق لمعرفة أ ، لذا ي
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ــتيكية وطرق     ــبة النفايات البالسـ ــباب زيادة نسـ ــافة الى فحص أسـ من الطعام على قدر اإلمكان باإلضـ

 األستفادة منها.

 
 هـ.1436حج  –تصنيف النفايات لجميع مؤسسات الطوافة بإسكان الزائرين بالمدينة المنورة (: متوسط 8شكل )

ولتحديد التوزيع ثنائي األبعاد لمعدل تولد النفايات بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة خالل موســــم         

(،  9رين )شكل هـ تم إعداد خريطة كنتورية لتوزيع معدل تولد النفايات للفنادق وإسكان الزائ1436حج 

مالية الغربية من المنطقة المركزية والتي                  بالمنطقة الشــــ حيث تبين أن تمركز أعلى معدل للنفايات 

ضافة الى إيران. مثل هذه الخرائط تفيد            سلمي أوروبا باإل سيا وتركيا وم سات جنوب أ س يتواجد بها بمؤ

هل على مقاول النظافة معرفة        في معرفة األماكن المتوقع تولد النفايات بها بكثافات عالية مما يســــ             

 األماكن التي تحتاج لتركيز الجهود بها. 

 
 هـ.1436موسم حج  –(: خريطة كنتورية لمعدل النفايات للجنسيات المختلفة للزائرين بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة 9شكل )
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ورة في موســـمي رمضـــان  مقارنة كمية النفايات الصـــلبة الناتجة من إســـكان الزائرين في المدينة المن

 هـ1436والحج لعام 

( مقارنة بين معدلين تولد النفايات الصــلبة بإســكان الزائرين بالمدينة المنورة في  10يوضــح الشــكل )

( مقارنة بين متوسط النسب المكونة 11هـــــ ، بينما يوضح الشكل ) 1436موسمي رمضان والحج لعام   

( نستنتج أن النفايات الصلبة    11العام. من الشكل ) لنفايات الزائرين في موسمي رمضان والحج لنفس   

بإسكان الزائرين بالمدينة المنورة تتكون من ثالث مكونات رئيسية وهم: النفايات العضوية والبالستك      

 والورق والكرتون.

 زائرين بالمدينة المنورة خالل موسمي رمضانسكان الإب(: مقارنة بين معدلي تولد النفايات الصلبة 10شكل )

 هـ1436والحج لعام 

(: مقارنة بين متوسطي النسب المكونة للنفايات الصلبة بإسكان الزائرين بالمدينة المنورة خالل موسمي وضان 11شكل )

 هـ1436والحج لعام 
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 لوحظ في الموسمين أن من أسباب تراكم النفايات في بعض األماكن بالمنطقة المركزية ما يلي:

 من المنطقة المركزية صعوبة نقل حاويات النفايات. 

 عدم تناسب سعة حاويات النفايات مع كمية النفايات المتولدة من المبنى. 

  مالك ومستثمري عمائر إسكان الزائرين في منظومة ادارة    أو االستفادة من خبرات  عدم اشراك

 .النفايات

 مناقشة النتائج

نورة باالضـــافة الى االختالف بين متوســـطي نســـب معدل تولد النفايات بإســـكان الزائرين بالمدينة الم

 العناصر المكونة لهذه النفايات

ه  1436بمقارنة معدل تولد النفايات الناتجة من إســكان الزائرين بالمدينة المنورة خالل شــهر رمضــان  

ــلبة  10بمعدالت الناتجة خالل موســـم حج نفس العام )شـــكل  (، يتبين تقارب معدل تولد النفايات الصـ

ؤسسات الطوافة مثل مؤسسة الدول العربية بينما يتواجد اختالف واضح بمؤسسات أخرى مثل         ببعض م

 -حجاج الداخل ومؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا ويمكن تفسيره كما يلي: 

         ( عن  1.5تزداد كمية النفايات الصــــلبة المنتجة بواســــطة كل زائر في الحج )كجم/زائر/يوم

ضان )  صف اليوم         كجم/ 1.3رم صائم ألكثر من ن ضان يكون  سبب أن الزائر في رم زائر/يوم( ب

مما يقلل اســــتهالكه لألكل والشــــرب وبالتالي يقل انتاجه للنفايات. بينما تتزايد النفايات                       

العضــوية برمضــان بالمقارنة مع موســم الحج بســبب الرغبة الشــديده باالكل مما يجعل الزائر  

 (.11 ُيخصص طعام أكثر من حاجته )شكل

   أن كمية النفايات التي ينتجها الحاج من نفس الجنســية تختلف بإختالف عدة عناصــر من أهمها

 .التغذية وجودتها وطريقة تقديمها

          ،لداخل( في األكل تختلف بين الموســــمين تم مالحظة أن عادة بعض الزائرين )مثل زائري ا

صناف الطعا    ضان يجب أن يكون هناك تنوع كبير بأ سفرة اإلفطار بينما   حيث أنه في رم م على 
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لم يالحظ مثل هذا التنوع بموســم الحج مما كان له الســبب في زيادة كمية النفايات العضــوية  

 (.11وبقايا االكل في موسم رمضان )شكل 

      ( عن النسب في موسم الحج    4تختلف نسب العناصر المكونة لنفايات الزائرين برمضان )شكل

شكل   سبب إختالف طريقة  8) ضاظ اختالف          ( وذلك ب سبب أي سي وب شكل رئي شة( ب التغذية )اإلعا

بعض العناصــر االخرى التي تحتاج لدراســة بشــكل مفصــل مثل اختالف جودة الطعام بســبب     

ــوية عندما تقل  اختالف متعهدي التغذية مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في كمية النفايات العضـ

 الجودة.

زائرين بالمدينة المنورة خالل شــهر  ســكان اللمكرمة وإالحجاج بمكة اســكان إبكميات وتصــنيف النفايات 

 ذوالحجة

ــلبة بإســـكان الحجاج بمكة المكرمة أثناء    1435في عام  تم اجراء دراســـة عن معدل تولد النفايات الصـ

( نجد أن هناك 12(، وبمقارنة النتائج مع نتائج هذا البحث )شـــكل 2015)مرســـي،  1435موســـم حج 

ــكان الزائرين بالمدينة المنورة للزائر )إختالف واضــح بين معدل تولد  كجم/زائر/يوم(  1.5النفايات باس

كجم/زائر/يوم(. ولتفسير هذا االختالف    1.3ومعدل تولد النفايات باسكان الحجاج بمكة المكرمة للحاج ) 

ــكل )   ــح بالشـ ــبب الفرق كما هو موضـ (، حيث  13يجب مقارنة مكونات النفايات في الحالتين لمعرفة سـ

االختالف االساسي يوجد بين نسبتي النفايات العضوية حيث ُتكثر في مكة المكرمة. والتفسير  يالحظ أن 

وراء هذه الظاهرة )حســب المالحظ( هو أن متعهدي التغذية بمكة المكرمة تقدم طعام ذا جودة أقل من  

كة أقل من    متعهدي التغذية بالمدينة المنورة. فبالرغم من أن معدل تولد النفايات باســــكان الحجاج بم               

كجم/حاج/يوم    0.8المدينة إال أن معدل ما ينتجه الحاج باســــكان الحجاج بمكة من النفايات العضــــويه               

كجم/زائر/يوم. على أي   0.6بينما معدل ما ينتجه الزائر بالمدينة المنورة من النفايات العضــــوية هو             

ف وكيفية تقليل كمية  حال هذا الموضـــوع يحتاج إلى أن يبحث بشـــكل مفصـــل لمعرفة أســـباب االختال 

 النفايات العضوية الناتجة.  
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 زائرين خالل شهر ذوالحجة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.الالحجاج وباسكان (: معدل تولد النفايات 12شكل )

هـ( 1436(: مقارنة بين متوسطي النسب المكونة للنفايات الصلبة بإسكان الزائرين بالمدينة المنورة )13شكل )

 هـ( خالل موسم الحج1435ان الحجاج بمكة المكرمة )واسك
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 الخالصة والتوصيات

    النســـبة األكبر من النفايات المتولدة هي نفايات العضـــوية )بقايا أطعمة( حيث تمثل أكثر من

بالحج، لذا يوصــى بدراســة منظومة التغذية الخاصــة بالزائرين بالمدينة   %39برمضــان و 59%

 يات العضوية وطرق الحد من الهدر.المنورة وعالقتها بالنفا

   ــتيك حيث يمثل أكثر من ــر متواجد بالنفايات هو البالس ــان و %26ثاني أكثر عنص %   37برمض

بالحج، لذا يجب دراسة كيفية األستفادة من البالستيك وامكانية اعادة تدويره واحداث منظومة     

 Reverse Vendingفرز البالســــتيك في المصــــدر بإســــتخدام بعض التقنيات الحديثة مثل         

Machine. 

      ــكان الزائرين بالمدينة ــل البدائل لجمع وتخزين النفايات الناتجة من إس ــة أفض ــى بدراس يوص

 المنورة وإمكانية توحيد  بما يتناسب مع ظروف الزمان والمكان بما اليخل بالبيئة المحيطة.
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 الملخص

ي )الســحب عاصــفة المطر هي ســقوط أمطار غزيرة مصــاحبة لتكوان الســحب الرعدية ذات النمو الرأســ 

ســحب المزن الركامي(، ويســقط خالل العاصــفة مطر تزيد كميته عن األمطار الســاقطة في    –الركامية 

ــاحبها الكثير من   عام أو أكثر، وتتعرض مدينة مكة المكرمة لحاالت عديدة من األمطار الرعدية التي يص

تي صــاحبها ســقوط  م وال11/9/2015الخســائر االقتصــادية، ومن أشــهرها حالة ســقوط األمطار يوم   

واقتالع بعض األشجار وهدم بعض األسوار وسقوط واجهات بعض المباني ولوحات اإلعالنات فضالظ عن     

سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف. ولذا جاء البحث ليتناول تحليل هذه الحالة بشكل تفصيلي محققاظ     

ية واإلقليمية الم            باب المحل ســــببة لألمطار وتحليل ظواهر     مجموعة من األهداف أهمها تحديد االســــ

صادية الناجمة عن حالة              سائر االقت صر بعض الخ صفة وح صاحبت العا سبقت و الطقس الفجائية والتي 

االضــــطراب الجوي، ووضــــع بعض الحلول لدرء وتجنب هذه العواصــــف في المســــتقبل. ولتحقيق تلك    

خادم الحرمين الشريفين ألبحاث   األهداف تم االعتماد على بيانات محطات األرصاد الجوية التابعة لمعهد

الحج والعمرة والبيانات الساعية لكمية األمطار في محطة مكة المكرمة والتابعة للرئاسة العامة لألرصاد  

ــتويات مختلفة من الغالف     ــناعية لمس ــور األقمار الص وحماية البيئة وبعض خرائط الطقس العالمية وص

ولى: تتناول تكرارية عواصــف االمطار في مدينة مكة  الجوي. كما يضــم البحث خمس نقاط رئيســية، األ

ــقوط أمطار يوم    ــاحبة لسـ ــمن ظواهر الطقس المصـ م، والنقطة 11/9/2015المكرمة، والثانية: تتضـ

الثالثة تعالج أسباب سقوط االمطار أثناء الحالة، والنقطة الرابعة: تتناول خصائص االمطار الرعدية يوم    

 م.11/9/2015بعض الخسائر االقتصادية الناجمة عن أمطار يوم الحالة، والنقطة الخامسة تتضمن 

 مكة مدينة على االقتصادية وخسائرها المطيرة العواصف 

 م11/9/2015 ليوم حالة دراسة: المكرمة

 

  2اهلل حبيب تركي ،1مندور ةسالم مسعد 

 والعمرة، الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد2 القرى، أم جامعة الجغرافيا، قسم1

 القرى أم جامعة
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 الكلمات الدالة: األمطار، األرصاد، مكة، الركامية.

 مقدمة

ــي )     ــحب الرعدية ذات النمو الرأس ــقوط أمطار غزيرة ناتجة من تكوان الس تعرف عاصــفة المطر بأناها س

للعواصــــف المطيرة على فترات   ســــحب المزن الركامي (، وتتعرض مكة المكرمة     –الســــحب الركامية    

متفاوتة، لذا تتســـم األمطار في مكة المكرمة بالقلة أو الندرة والتذبذب والفجائية المرتبطة بالعاصـــفة 

وعمقها وشدتها، و تعرضت مدينة مكة المكرمة لحاالت عديدة من األمطار الرعدية التي صاحبها الكثير      

م والتي أســفرت عن 11/9/2015ط األمطار يوم من الخســائر االقتصــادية، ومن أشــهرها حالة ســقو   

ســقوط واقتالع بعض األشــجار وهدم بعض األســوار وســقوط واجهات بعض المباني ولوحات اإلعالنات   

صلها           ضع متنوعة مع ف شريف، ومع امتداد أحياء مكة في موا سقوط الرافعة بالحرم المكي ال ضالظ عن  ف

 حي آلخر. بالجبال التي تعمل على تباين كمية االمطار من

 أهداف البحث

وتحليل    م،11/9/2015ألمطار يوم  لتحديد االســــباب المحلية واإلقليمية المســــببة         يهدف البحث الي  

ظواهر الطقس الفجائية والتي سبقت وصاحبت العاصفة وحصر بعض الخسائر االقتصادية الناجمة عن        

األمطار، ووضع بعض الحلول لدرء وتجنب هذه العواصف في المستقبل

 لبيانات المستخدمة في البحثا

ــاد الجوية   ــتخدام بيانات محطات االرصـ ــريفين،  األتوماتيكية تم اسـ والتابعة لمعهد خادم الحرمين الشـ

مكة المكرمة لرصــــد عناصــــر المناخ      مدينة   تتوزع المحطات األتوماتيكية المناخية على أحياء ووديان        و

ــاعة ــح  ،على مدار الس ــكل ويوض ــالظ عن ذلكة المكرمة.مواقع المحطات بمك (1) ش ــتخدام   تم ، فض اس

 النماذج العددية .بعض خرائط الطقس العالمية و

 الدراسات السابقة

يوجد بعض الدراسات التي تناولت عنصر المناخ في مكة المكرمة، وعلي الرغم من ذلك ال يوجد دراسة     

لة االمطار يوم      حا ناولت عنصــــر ا     11/9/2015ركزت علي  ــات التي ت لدراســ لمناخ في مكة     م، ومن ا

( عن خصــائص المناخ في منطقة مكة المكرمة اإلدارية، دراســة 2005المكرمة: دراســة أمينة عطا اهلل)
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( عن خصائص   2005( والمتناولة لمناخ مكة المكرمة، ودراسة أمينة عطا اهلل) 1992بدر الدين يوسف )  

سة معراج مرزا وبدر الد  سف ) المناخ في منطقة مكة المكرمة اإلدارية، ودرا ( عن خصائص   2006ين يو

عن التغير الموســـمي   Anber,et al (2008)المناخ في فصـــل الشـــتاء لمدينة مكة المكرمة، ودراســـة  

ــالمة مندور)   ــعد س ــة مس ( عن التباين اليومي لدرجة 2009للمناخ الدقيق لمنطقة الحرم المكي، ودراس

( وتناولت تغير األمطار    2012 ) الحرارة في مكة المكرمة ، مســــعد ســــالمة مندور و تركي حبيب اهلل        

وعالقتها بالســـيول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، مســـعد ســـالمة مندور و ســـامي ثابت   

م  2010-2003(  والمتناولة لخصــائص درجة الحرارة في مواســم الحج خالل الفترة من  2013صــالح) 

( عن خصـائص   2012لح ثابت علي )بمدينة مكة المكرمة والمشـاعر المقدسـة، ودراسـة سـامي بن صـا     

(  2015درجة الحرارة في مدينة مكة المكرمة والمشــــاعر المقدســــة ، ودراســــة حمدانه علي الحارثي )         

صف المطيرة بمنطقة مكة المكرمة           سة العوا شعار عن بعد في درا والمتناولة الستخدام تطبيقات االست

 االدارية  

 ية االوتوماتيكية( منطقة الدراسة ومحطات االرصاد الجو1شكل )

 المصدر : معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
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 ار الرعدية في مدينة مكة المكرمةأواًل: تكرارية األمط

ــببة ل  ــهد مدينة مكة المكرمة تكرار األمطار الرعدية المسـ ــيتشـ ــوارعها وفي بعض جريان سـ لي في شـ

ملم في  20المطيرة التي زادت كمية المطر بها عن عدد األيام  أنا  يتضــــح( 1أحيائها ومن خالل جدول ) 

من إجمالي   %0.4بنسبة تصل إلى   م )2009 -2000 من يوم خالل الفترة13مدينة مكة المكرمة بلغت 

، ويمكن تقســــيم األيام المطيرة التي زادت بها كمية األمطار عن     (يوم 3653عدد أيام الفترة والبالغة     

نة مكة المكرمة       ملم 20 ــة فئات،   إلى خم بمدي ها ع   األيام ا  هي:ســ ن لتي زادت كمية المطر اليومي ب

غت  60 يام  3ملم بل ها أكثر من        . وأ ها مجموع المطر اليومي ب حت ب يام التي تراو ملم  60-ملم 50األ

غت   يام  3بل ها أكثر من    و . أ قل من   – 40األيام التي تراوح مجموع المطر اليومي ب غت يومين    50أ بل

األيام   و ملم بلغت يومين. 40أقل من   – 30مجموع المطر اليومي بها أكثر من   األيام التي تراوح وفقط، 

 أيام . 5بلغت  30أقل من  – 20التي تراوح مجموع المطر اليومي بها أكثر من 

بأكبر كمية     2009 – 1985وبمقارنة أكبر كمية مطر يومي في محطة مكة المكرمة خالل الفترة من        

ــقطت في المحطات في يوم  ــكل ) 45م والبالغة 11/9/2015سـ ــص كما في شـ ( 2ملم بمحطة التخصـ

  23/1/2005يتضــح انخفاضــها عن مجموع األمطار اليومية في أيام عديدة لســنوات ســابقة مثل يوم   

  16/11/2000مــلــم( ويــوم 55) 2004 /3/10مــلــم( ويــوم 71.1) 9/4/1989مــلــم( ويــوم 65.2)

  /11/9نا  حالة ســــقوط األمطار يوم ملم( ومما ســــبق يتضــــح أ 63) 1985 /18/12ملم( ويوم 53.7)

 ليست هي أكثر حاالت سقوط المطر اليومي في مدينة مكة المكرمة. 2015

 2009 – 2000ملم في محطة مكة المكرمة للفترة من 20( تكرارية مجموعة األمطار اليومية التي تزيد عن 1جدول )

 عدد األيام 

 5 ملم20أكثر من 

 1 ملم 30أكثر من 

 2 ملم 40أكثر من 

 3 ملم 50أكثر من 

 3 ملم 60أكثر من 
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 م2009-1985( أكبر كمية مطر يومي في مكة المكرمة خالل الفترة من 2شكل )

 11/9/2015ثانيًا: أسباب سقوط امطار يوم 

بات جوية محدثة ظواهر                      حداث تقل ية في إ ية والمحل ية واإلقليم عالم مل ال عل مجموعة من العوا فا تت

سقوط أمطار فجائية مختلفة عن الوضع الطبيعي المعتاد في       طقس فجائية يصاحبها في الغالب األعم 

جة  هي در 11/9/2015نفس الوقت من العام، والعوامل المؤثرة والمحدثة الضــــطرابات الطقس يوم        

 الحرارة وتوزيع الضغط الجوي والرياح والرطوبة الجوية وكمية السحب، وفيما يلي تناول كل منها:

متر بشــبه الجزيرة   2( التغير الســاعي لدرجة الحرارة عن مســتوى 3درجة الحرارة: يتضــح من الخرائط )

النهار بل انخفضــت  ْم طوال ســاعات 35العربية والتي تشــير إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار يزيد عن 

درجة الحرارة في المناطق المحيطة بمدينة مكة المكرمة مع اســــتمر ارتفاعها داخل المدينة ، إذ لم                 

ْم بجميع المحطات كما  38.3عن  17.00وحتى الســاعة  13.00تنخفض درجة الحرارة بدءاظ من الســاعة 

ــكل ) ــاعدة والتي  ( ، وارتبط بارتفاع درجة الحرارة انخفاض كثافة ال4يظهر في ش هواء وتكون تيارات ص

ــاحة مثل مراكز المدن ) كما هو الحال في مدينة مكة المكرمة( ونجم  ما تحدث في مناطق محددة المسـ

(، إذ لم تريد  5عن ذلك انخفاض في قيم الضــغط الجوي نتيجة العالقة العكســية كما يظهر في شــكل )

ساعات     –قيم الضغط الجوي )المسجلة     سقوط األمطار عن    المقدرة( في الست  سابقة ل ملليبار،   990ال

وســاعد على ســرعة التصــعيد الطبيعة الجلية لمكة المكرمة إذ يتراكم الهواء عند الســفوح الجبلية مما    

يؤدي إلى سرعة التيارات الصاعدة إضافة إلي تقابل رياح شمالية باردة مع جنوبية دفيئة، وحدث للهواء       
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محدثاظ انخفاض في درجة حرارته بدون تبادل           Adibatic Processesالمتصــــاعد عمليات اديباتيكيتة      

للطاقة مع الهواء المحيط . إذ تتغير درجة حرارة الهواء رأســــياظ نتيجة لتمدده فعندما يرتفع الهواء يزداد          

ضغط الجوي وتقل درجة حرارته ألنا  الطاقة تتوزع على حجم أكبر  )على أحمد غانم   حجمه النخفاض ال

ــقوط األمطار     (213، ص2011،  ــتدل على ذلك من انخفاض درجة الحرارة الواضــح أثناء وعقب س ويس

 ْم .8بنحو ساعة في جميع المحطات بمقدار لم ينخفض عن 

   

    
 11/9/2015( درجة الحرارة السطحية في شبه الجزيرة العربية يوم 3شكل )

 

 
 11/9/2015يوم  20 – 12( درجة الحرارة الساعية بالمحطات من الساعة 4شكل )
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 زهرة كدي                                               التخصصي

 ( العالقة بين درجة الحرارة والضغط الجوي5شكل )

 

الضغط الجوي:إنا توزيعات الضغط الجوي هي العامل الرئيس والمؤثر في حركة الهواء وإحداث التقلبات  

( والموضــحة للتوزيعات العالمية للضــغط الجوي نتبين  6ل الخرائط )الحادة في أحوال الطقس، ومن خال

أنا  مكة وقعت تحت تأثير امتداد الضــــغط الجوي المنخفض المتمركز على جنوب غرب شــــبه الجزيرة         

ضغط الجوي المحيط بمدينة        ساعات اليوم. وبلغت قيم ال صف الجنوبي للبحر األحمر طوال  العربية والن

ثم   6.00ملليبار عند الســاعة  1008ملليبار وارتفع إلى  1006نحو  00.00عة مكة المكرمة عند الســا

ــاعة      1004انخفض إلى  كل عام ومدينة مكة             12ملليبار عند الســ ونجم عنه تعرض المنطقة بشــــ

المكرمة بشـــكل خاص إلى هبوب الرياح الجنوبية الغربية والغربية المحملة ببخار الماء من البحر األحمر  

لية والشـــمالية الغربية الباردة، ونجم عن تقابلها تكون حركات تصـــعيد للهواء إلى أعلى،  والرياح الشـــما

ومما زاد من حدة تصعيد الهواء في مدينة مكة المكرمة انخفاض الضغط الجوي في محطتي التخصصي  

كدي عن      990عن  طة زهرة  بار وفي مح يد عن       981مللي فارق يز بار ب ناطق     15مللي بار عن الم مللي

 ة للمدينة مكوناظ منخفض جوي شديد االنحدار ومحدثاظ للظواهر التالية:المحيط

       ــاعات الممتدة من ــة في الس ــير خاص ــعود الهواء إلى أعلى في وقت زمني قص ــرعة ص زيادة س

 وصاحبها تكون من سحب رعدية مطيرة. 18:00وحتى الساعة  16:00الساعة 
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 لمنطقة المركزية ويســتدل على ذلك   أنا  قلب االنخفاض تكون في قلب مدينة مكة المكرمة با

صة          ساعات اليوم المختلفة خا صص وزهرة كدي في  ضغط بين محطتي التخ من فارق قمم ال

 .18:00و  17:00و  16:00و  15:00الساعات 

  بمدينة مكة المكرمة حيث ســجل أدنى قيمة   16:00تكون حدة المنخفض الجوي عند الســاعة

ــص بمقدار  ــغط الجوي بمحطة التخصـ ــاعة  983للضـ ، وفي  17:00و  16:00ملليبار عند السـ

ملليبار وعند   975بمقدار   16:00محطة زهرة كدي بلغت أدني قيمة للضــــغط عند الســــاعة        

 ملليبار 976بلغ 17:00الساعة  

    ــورة بين محطتي ــغط الجوي في مدينة مكة المكرمة، ففي المنطقة المحصـ زيادة انحدار الضـ

ملليبار/كم،   0.6نحو  17:00و  16:00عند الساعة    التخصص وزهرة كدي بلغ مقدار االنحدار 

ــاعة  ــطحية التي    0.7بلغ  18:00وعند السـ ــرعة الرياح السـ ملليبار/كم وارتبط بذلك زيادة سـ

    16:00بدأت في الزيادة الواضحة من الساعة 

  

  
 ( توزيعات الضغط الجوي العالمية والمحلية في منطقة الشرق االوسط6شكل )

تبط بتوزيعات الضغط الجوي هبوب رياح جنوبية وجنوبية غربية وشمالية شمالية غربية على  الرياح : ار

مدينة مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها، وتغيرت هذه الرياح من ســــاعة ألخرى، من خالل الخرائط             

ــاعة  7) ــمالية، وباال 00:00( يتضــح أنا  الرياح الهابة عند الس نتقال إلى  هي الرياح الجنوبية والرياح الش



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

سيطرت الرياح الشمالية     18:00سادت الرياح  الجنوبية والجنوبية الغربية، وعند الساعة    6:00الساعة  

الغربية، والرياح الجنوبية الغربية، وتتسـم الجنوبيات بأناها رياح حارة والشـماليات رياح باردة مما تسـبب     

ــعيد الهواء  في إحداث تكون جبهة هوائية ومنخفض جوي داخل مدينة مكة م قترنا كذلك مع حركة  تصـ

االديباتي ومحدثاظ زيادة واضـــحة في ســـرعات الرياح الســـطحية معظم ســـاعات اليوم في مدينة مكة      

( ومع زيادة شــدة انحدار الضــغط الجوي داخل مكة المكرمة  8( وشــكل )3المكرمة كما يظهر في جدول )

وحتى  16:00مضطرة فيما بين الساعة  زادت سرعات الرياح بصورة 18:00وحتى  16:00للساعات من 

ساعة        19:00 سرعة في العابدية عند ال كم/ساعة، وفي التخصص     30.5بمقدار  17:00لتصل أقصى 

بمقـدار   17:00كم/ســـــاعـة، وفي زهرة كـدي عنـد الســـــاعـة     40.5بمقـدار   18:00عنـد الســـــاعـة   

الشرائع عند الساعة    كم/ساعة، وفي  1501بمقدار  17:00كم/ساعة، وفي العزيزية عند الساعة   16.6

 كم. 18.5بمقدار  16:00

 ( سرعات الرياح الساعية في محطات الدراسة3جدول )

 الصناعية الشرائع المسفلة العزيزية ولي العهد التخصصي العابديه زهرة كدي الساعه

16:00 9.9216 22.1004 12.8628 16.4592 5.7348 7.236 18.5256 6.401 

17:00 12.6612 30.528 16.7076 20.034 15.1344 9.54 31.284 14.346 

18:00 16.8732 10.7028 34.956 40.536 6.3288 37.188 9.3348 3.773 

 

 

 
 (خرائط الطقس السطحية في شبه الجزيرة العربية7شكل )
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 17زهرة كدي الساعة       18التخصصي الساعة           17العابدية الساعة 

 
 16الشرائع الساعة         17العزيزية الساعة 

 ( أقصى سرعة رياح ساعية واتجاهها بمحطات الدراسة8شكل )

 

الرطوبة الجوية والســــحب: لعبت الرياح الرطبة والهابة على مدينة مكة المكرمة إضــــافة إلى الرطوبة                 

  30الجوية المحلية والتي لم تنخفض طوال ساعات اليوم في محطة العابدية وزهرة كدي والشرائع عن   

% دوراظ بارزاظ في توفر كمية كافية من الرطوبة الجوية والتي حدث لها تصــــعيد إلى أعلى ونتيجة               25و 

ــحب    ــحب واختلف مقدار تغطية السـ ــتوى التكاثف تكونت مجموعات سـ النخفاض درجة الحرارة إلى مسـ

ــاعة ألخرى، فمن خالل الخرائط )  ــماوية من سـ ــح أنا  مقدار ما تغطيه ال7للقبة السـ ــحب عند  ( يتضـ سـ

  12:00،وعند  6/10بلغت مقدار ما تغطيه الســــحب       6:00، وعند الســــاعة   5/10بلغ  00:00الســــاعة  

كأنا  مقدار السحب التي غطت القبة السماوية أكبر  قيمه في     18:00، وباالنتقال إلى الساعة  5/10نحو

 ة المكرمة.، وصاحبها سقوط أكبر مقدار ساعي لألمطار على مدينة مك8/10ساعات اليوم بمقدار

 ثالثًا: ظواهر الطقس المصاحب لحالة سقوط األمطار:

سبقت األمطار، ولتناول ظواهر الطقس في مدينة مكة المكرمة      صاحبت و تعددت ظواهر الطقس التي 

ــاء وتصــــميم خريطة طقس للمدينة محدداظ عليها ظواهر الطقس المختلفة وهي درجة             البدا من إنشــ

لضــغط الجوي واتجاه  وســرعة الرياح وظواهر الطقس الحاضــر وكمية   الحرارة والضــغط الجوي واتجاه ا
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( والموضح لبيانات الطقس السطحية لمدينة مكة المكرمة    3السحب وارتفاع السحب ومن خالل جدول )  

 يتضح أنا  ظواهر الطقس هي:

في  الضــغط الجوي : ال يســجل الضــغط الجوي بالرغم من أهميته القصــوى في عمليات التنبؤ الجوي إال 

محطتين هما بأحياء التخصص وزهرة كدي، وتظهر قيم الضغط الجوي انخفاضها الواضح مكونة نطاقا      

في محطتي أحياء التخصــص   12:00محليا من الضــغط المنخفض، إذ بلغت قيمة الضــغط عند الســاعة 

مللبيار على الترتيب مما يشــــير إلى تكون ضــــغط جوي منخفض )منخفض      978و  986وزهره كدي  

يتضح االنخفاض الواضح للضغط الجوي   16:00وق مدينة مكة المكرمة، وباالنتقال إلى الساعة جوي( ف

  975ملليبار، وفي زهره كدي بلغ 3ملليبار منخفضا بمقدار   983في المحطتين حيث بلغ في التخصص  

مة           قل قي لك تكون منخفض جوي. والمنخفض الجوي يتكون من مركز يحتوي على أ بار، ويؤكد ذ مللي

ملليبار، ويشــــكل منطقة تجمع للرياح وتتجه الرياح إلى مركز         970غط الجوي والتي تصــــل إلى للضــــ

ــمالي     ــاعة في النصــف الش الضــغط من جميع الجهات وتدور الرياح حول المركز عكس اتجاه عقارب الس

ارتفع الضــغط الجوي عن  18:00( وباالنتقال إلى الســاعة 143، ص 2012للكرة األرضــية )علي غانم، 

ملليبار في حي زهره كدي، وزيادة     981ملليبار في التخصــــص و  990ثالث ســــاعات الســــابقة ليبلغ   ال

 الضغط يشير إلى بداية تالشي حالة االضطراب الجوي

اتجاه تغيير الضـــغط : يعرف اتجاه تغير الضـــغط الجوي بأناه مقدار تغير الضـــغط خالل الثالث ســـاعات  

( ولتغير الضــغط  57، ص2008اضــها )مســعد ســالمة مندور، الســابقة إما بزيادة قيمة الضــغط أو انخف

الجوي أهمية كبيرة في التنبؤات الجوية ألنا تناقض الضــــغط يدل على قدوم مركز المنخفض الجوي،        

(  3( ومن خالل جدول) 183م، ص2012وتزايده يدل على قدوم مركز المرتفع الجوي )علي أحمد غانم،      

ملليبار بحي التخصص وظل  1-بمقدار  12إلى الساعة   9ة يتضح أن الضغط الجوي انخفض من الساع    

ساعة   ساعة   12ثابتا في حي زهره كدي، في حين انخفض باالنتقال  من ال ملليبار   3-بمقدار  16إلى ال

وهي البداية الحقيقية لزيادة ســرعة   16بالمحطتين مما يشــير إلى تكون منخفض واضــح عند الســاعة  

ارتفع الضغط الجوي في أحياء التخصص وزهره كدي بمقدار    18للساعة   الرياح في المدينة، وباالنتقال

 مللبار مما يشير إلى بداية ارتفاع الضغط عند القيم السابقة.6و+ 7+
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اتجاه الرياح : تعددت اتجاه هبوب الرياح واختلفت من محطة ألخرى في الســــاعة الواحدة بمدينة مكة                

ي محطة بل تغيرت الرياح الهابة واتجاهها من ساعة ألخرى  المكرمة، بل لم يظهر اتجاه واحد سائد في أ

اختلفت الرياح الهابة من محطة ألخرى ويمكن تجميعها في   12في المحطة الواحدة، إال أناه عند الســاعة 

ثالثة أقسام رئيسة هي الرياح الشمالية ولم تظهر سوى في حي العزيزية، والرياح الجنوبية والجنوبية        

شرقية وهبت على  شمالية الغربية       ال شرائع وولي العهد، والرياح ال محطات أحياء التخصص والعابدية وال

 وسادت في زهره كدي والمسفلة.

في المحطة نفسها،   12اختلفت الرياح في جميع المحطات عما كانت عليه عند الساعة   18وعند الساعة  

ح الشــمالية الشــرقية في أحياء  وســادت الرياح الشــمالية في محطتي أحياء التخصــص وولي العهد، والريا

المسفلة والعابدية والرياح الجنوبية الشرقية في أحياء زهرة كدي والصناعية والشرائع والرياح الجنوبية       

ــاعة ألخرى في المحطة الواحدة ومن محطة              في العزيزية، وهذا االختالف في اتجاهات الهبوب من ســ

ب الجوي المصـــاحب لالنخفاض الحاد في الضـــغط  ألخرى في الســـاعة الواحدة يرجع إلى حالة االضـــطرا

 الجوي بمكة المكرمة.

 

 18و  12( عناصر الطقس في محطات الدراسة الساعة 3جدول )
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 18و  12( عناصر الطقس في محطات الدراسة الساعة 3تابع جدول )

TT 

wd 

ws 

ppp 

+pp

 

 م11/9/2015رابعًا: خصائص األمطار الساقطة يوم 

اتسمت أمطار مكة المكرمة بالتساقط الفجائي الغزير خالل فترة زمنية محدودة، إذ بلغت نسبة األمطار     

من كمية األمطار الســاقطة بمعظم المحطات، وســجل متوســط     %75ســاعة أكثر من  الســاقطة خالل

ملم، وتباينت األمطار الســـاقطة في   22.8األمطار الســـاقطة على مدينة مكة المكرمة خالل اليوم نحو 

 قمتها الساعية من محطة ألخرى فضالظ عن اختالفها المكان من حي آلخر.

األمطار الساعية الساقطة وقت الحالة بالمحطات المختلفة يتضح  ( والموضح لكمية 9ومن خالل الشكل )

  %88.4ملم ) 36.8بمقدار  17:00العزيزية عند الســاعة حي أعلى كمية أمطار ســاعية ســقطت في  أنا 

ملم عند   27.9خصـــص بمقدار أمطار ســـاعي تال حي من جملة األمطار في المحطة( وجاء بعدها محطة

جملة األمطار الساقطة بالمحطة(، وسجل أعلى كمية أمطار ساعية في  من  %62)بنسبة  18:00الساعة 

من جملة األمطار الســاقطة   %74.1ملم )بنســبة 4.3بمقدار  19:00ولي العهد عند الســاعة حي محطة 

  %89.4ملم )بنسبة   8.64نحو  18:00بالمحطة( وفي الشرائع بلغ مقدار األمطار الساقطة عند الساعة    

عند الســـاعة   29.7زهرة كدي بلغت األمطار الســـاعية حي اقطة بالمحطة( وفي من جملة األمطار الســـ

 من جملة األمطار بالمحطة(. %88.6)بنسبة  18:00
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 11/9/2015( كمية المطر الساعي في المحطات يوم 9شكل )

 11/9/2015خامسا: بعض الخسائر االقتصادية الناجمة عن حالة االضطراب الجوي يوم 

ــائر    عددت الخســ مة يوم                 ت كة المكر نة م مدي طار في  جة ســــقوط األم ثت نتي حد ية التي  ــاد االقتصــ

سقوط واجهات         11/9/2015 سقوط واقتالع بعض األشجار وهدم بعض األسوار و سفرت عن  م والتي أ

ــيارات وهبوط أرضـــي في بعض المواقع المحدودة  بعض المباني ولوحات اإلعالنات  وتحطم بعض السـ

(.إال أناه يصـــعب تحديد القيمة الفعلية   1رم المكي الشـــريف، صـــور ) فضـــالظ عن ســـقوط الرافعة بالح 

والحقيقية للخسائر االقتصادية في هذا اليوم للعديد من األسباب ومنها ان لم يتم حصر جميع الخسائر،       

وتعدد تبعية الملكيات لهذه الخســائر فبعضــها خســائر عامة وبعضــها ملكيات خاصــة، وعدم االهتمام      

قتصــــادية لبعض الخســــائر مثل واجهات المباني أو االســــوار او تحطم بعض الطرق،   بتحديد القيمة اال  

ويضاف إلى ذلك صعوبة تحديد القيمة الحقيقية لألشجار المتحطمة أو الساقطة لكونها ذات قيمة بيئية       

 لمكة المكرمة تفوق القيمة االقتصادية .
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 11/9/2015ة عن حالة االضطراب الجوي يوم ( بعض الخسائر االقتصادية الناجم1صوره )

 

 النتائج والتوصيات

آثرنا في هذه الورقة العلمية أن ندمج النتيجة بتوصــــية مصــــاحبة لها حتى تتحقق الفائدة التطبيقية                

 للنتائج، واهم النتائج والتوصيات هي:

 وزيادة  أظهرت الدراســة أنا حالة االضــطراب الجوي والتي صــاحبها انخفاض في الضــغط الجوي

شـــدة انحدار الضـــغط وزيادة ســـرعة الرياح وســـقوط أمطار حدثت نتيجة تداخل مجموعة من   

العوامل العالمية واالقليمية والمحلية الخاصة بمدينة مكة المكرمة، اال أنا الظروف المحلية كان   

لها تأثير واضح ومباشر في احداث اضطراب اكثر شدة عن المناطق المحيطة بها ويستدل على        

لك من انخفاض الضغط داخل المدينة بصورة ملحوظه عن المعدالت الساعية لإلقليم إضافة      ذ

ــكل )  ــجيل كمية االمطار في الخرائط العالمية، شـ ــة   (10الي عدم تسـ ــي الدارسـ . ولهذا توصـ

بضـــرورة تبني وانشـــاء وحدة للتنبؤ الجوي لمكة المكرمة في معهد خادم الحرمين الشـــريفين  

ساع    صميم خرائط طقس  ساعي معتمدة      لت سة واجراء التنبؤ الجوي ال شاعر المقد ية لمكة والم
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في ذلك على المحطات المقامة والبيانات المحلية والعالمية المتاحة في الرئاسة العامة لألرصاد  

 الجوية وحماية البيئة .

 

 م بشبه الجزيرة العربية11/9/2010( االمطار الساقطة خالل يوم 10شكل )

   نا  الخصائص الموضعية والطبيعة الجبلية لمكة المكرمة تتحكم في بعض اتضح من الدراسة أ

التغيرات في خصــائص الطقس من حي آلخر، خاصــة درجة الحرارة والضــغط الجوي وســرعة     

صاد جوية على قمم بعض          شاء محطات ار سة بالتوسع في إن الرياح واالمطار . لذا توصي الدرا

شــــوارع خاصــــة في المنطقة المركزي، ويمكن   الجبال وفي بطون بعض االودية وفي بعض ال  

 تحديد هذه المواقع في دراسة آخري.

         أســــفرت الدراســــة عن النقص الواضــــح في قياس العديد من ظواهر الطقس في المحطات

وخاصة الضغط الجوي اذا ال يسجل الضغط الجوي سوى في محطتي أحياء التخصصي وزهرة           

 د وقياس جميع العناصر في كل المحطات.كدي . لذا توصي الدراسة بضرورة استكمال رص

  بمقدار  17اظهرت الدراســة أنا  اكبر كمية مطر ســاعي ســقطت في حي العزيزية عند الســاعة

،  18ملم عند الســـاعة  27.9ملم، وفي أحياء محطتي التخصـــصـــي وزهرة كدي ســـقط  36.8

  41.6ر ملم ثم العزيزية بمقدا 45وســجل اكبر كمية مطر يومي في حي التخصــصــي بمقدار   

شديد           سيلي  ساعي او اليومي ال تسبب احداث جريان  ساقطة من المطر ال ملم، وهذه الكمية ال

الخطورة. لذا تكمن مشـــكلة الجريان في صـــورة ســـيل بمكة المكرمة في الطرق االنشـــائية     

الخاصة بتصريف مياه االمطار ، وفي هذا الشأن تقترح الدراسة طريقة بسيطة يمكن تنفيذها        

شاء مجاري مائية        بعد تقييمه شاء وتتلخص الطريقة في ان صة باإلن ا من الجهات الهندسية الخا
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ســطحية مالصــقة للجزر الوســطى في الشــوارع أو في منتصــف الجزيرة أو على جانبي الشــارع 

سم ومغطاه بغطاء حديدي ذي فتحات واضحة على أنا  يوضع في       70سم وعرض   100بعمق 

ميل الطريق نفســـة، ويتم تجميع المياه في حوض تجميع   االعتبار انحدارات الشـــوارع ودرجات

 مصمم في أقل المناسيب في الشارع ويتصل حوض التجميع بسحارة تصريف المياه.

 قائمة المراجع والمصادر

  ( خصـــائص المناخ في منطقة مكة المكرمة اإلدارية ، رســـالة  2005أمينة عطا اهلل الرحيلي )

 جامعة أم القرى . –كلية العلوم االجتماعية  –ا ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافي

      ( لدين يوســــف أحمد ياء التراث           1992بدر ا ية وأح هد البحوث العلم مة، مع ناخ مكة المكر ( م

 اإلسالمي ، جامعة أم القرى .

   ( خصائص درجة الحرارة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر   2012سامي بن صالح ثابت علي )

سة في المناخ    جامعة   -الحضري"، رسالة ماجستير غير منشوره، قسم الجغرافيا        المقدسة "درا

 ام القرى.

 ( مباد  التنبؤات الجوية، دار المسيرة للنشر والطباعة، عمان.2012علي أحمد غانم ) 

     ( أحوال الطقس والمناخ في الشــــتاء بمكة    2001معراج نواب مرزا، بدر الدين يوســــف أحمد )

 .2001لجمعية الجغرافية الكويتية، يونيو المكرمة، سلسلة رسائل جغرافية، ا

 (خرائط الطقس والمناخ، مكتبة ريهام، المنصورة.2008مسعد سالمة مندور) 

 (التباين اليومي لدرجة الحرارة في مكة المكرمة، ســلســلة بحوث  2009مســعد ســالمة مندور )

 .27جغرافية، المجلة الجغرافية العربية ، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد 

  ( تغير األمطار وعالقتها بالســيول في مدينتي  2012مســعد ســالمة مندور و تركي حبيب اهلل )

-8مكة المكرمة والمدينة المنورة، الملتقي العلمي الرابع ألبحاث المدينة المنورة، الفترة من          

 –( معهد خادم الحرمين الشــــريفين ألبحاث الحج     2012مايو /  1 –ابريل  29) 6/1433/ 10

 جامعة طيبة، )بحث مشترك(. -القرى و معهد البحوث واالستشارات جامعة أم
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  (خصــائص درجة الحرارة في مواســم الحج  2013مســعد ســالمة مندور و ســامي ثابت صــالح )

م بمدينة مكة المكرمة والمشــــاعر المقدســــة، الملتقي العلمي     2010-2003خالل الفترة من 

، معهد ابحاث الحج والعمرة   2013مايو/  1-إبريل   30الثالث عشــــر ألبحاث الحج والعمرة، من    

 والزيارة بجامعة أم القرى )بحث مشترك( .

 ( ــة العواصــف     2015حمدانه علي الحارثي ( اســتخدام تطبيقات االســتشــعار عن بعد في دراس

جامعة   -المطيرة بمنطقة مكة المكرمة االدارية، رسالة ماجستير غير منشوره، قسم الجغرافيا     

 ام القرى.

 Anbar,O.M.,Masat,A.S.,Alamodi,A.O.,Makki,A.A. (2008) The Micro metrological 

Changes in The Haram area of Makkah city and the feed back of change in comfort 

of people, King Abdul-Aziz University Research Projects Sponsored by Kacest. 

   ( 2015قســــم البحوث البيئية والصــــحية)           ــاعية لمحطات معهد خادم الحرمين البيانات الســ

 الشريفين، جامعة أم القرى

 الموقع االلكتروني للرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
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 الملخص

  حيث الحديث، العصر  في والتجمعات الحشود  أكبر أحد وهو. اإلسالم  أركان من الخامس الركن هو الحج

يه  يجتمع لة  180 من شــــخص ونصــــف مليونين من أكثر ف كة  في دو مة  م كة    المكر ية  بالممل   العرب

  لديهم آسيا  جنوب أصل  ومن المسنين  الحجاج من كبيرة نسبة  هناك.  الحجة ذي شهر  خالل ية،السعود 

 موسم  أنه إذ جسديا،  صعوبة  ذا شاقا  حدثا الحج فريضة  تعتبر.  السكري  مرض انتشار  معدل في ارتفاع

  حيث من المختلفة االماكن الى الســفر أثناء للشــخص الروتينية الحياتية التغييرات من العديد يتضــمن

  السكري  مرضى  تأثر المتوقع من فانه وبالتالي العادات؛ واختالف الغذائي، والنظام والطقس، الجغرافيا،

 .  الحدث بهذا كبير بشكل يتأثروا أن ثابت روتين على يعتمدون الذين

صدت  وقد سات  إحدى ر شار  معدل بان الدرا سكري  مرض انت سبة  يمثل ال   المقبولين الحجاج بين٪ 31 ن

 معدالت أعلى يمثل الســــكري مرض بان يعكس مما الحج موســــم خالل مكة منطقة شــــفىمســــت في

 يمكن بالسكري المصابين الحجاج في الصحة تحسين  تدابير فإن بالتالي. المصابين  الحجاج في االعتالل

  الخطر عوامل  ناقشــــت  الدراســــة  هذه . الحج أثناء  واالعتالل الوفيات  من الحد  في مهما  دورا تلعب  أن

   .إدارتها وكيفية السكري مرض على وآثارها يرةالمتغ

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

Care of Diabetic Pilgrims 

 

  

  السكري مرضى بالحجاج العناية 

 2.1الرفاعي عبير ،1العمودي هبة 

  1القرى ام جامعة لطب،ا كلية الحيوية، الكيمياء قسم

 2المنوفية جامعة الطب، كلية الحيوية، الكيمياء قسم
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 الملخص

ــلمين ماليين يقوم ــة المدن بزيارة العالم أنحاء جميع من المس ــعودية، العربية المملكة في المقدس  الس

  التحضر  في السريع  النمو يؤدي. ةوالعمر الحج مناسك  ألداء عام كل في المنورة، والمدينة المكرمة مكة

  ضــخمة كميات توليد إلى الزوار عدد زيادة مع جنب إلى جنبا المكرمة مكة مدينة من المحليين والســكان

  أي دون النفايات   دفن مواقع في النفايات   هذه  معظم من التخلص يتم. عام  كل  الصــــلبة  النفايات   من

ــبب مما عالج، ــايا من العديد في تس ــحيةو البيئية القض ــبيل على. الص ــط في المثال، س   حوالي المتوس

  إلى تزيد  والتي المكرمة  مكة  مدينة   في النفايات   دفن مواقع في تفريغها  يتم النفايات   من طن 2400

  ال يقارب  ما  وهناك . التوالي على والحج، رمضــــان شــــهر فترات خالل يوميا  طن آالف 4.6و 3.1 حوالي

 زجاجات   شــــكل  في توجد  والتي بالســــتيكية  مخلفات  عن عبارة  النفايات   هذه  من المتوســــط في٪ 23

ــتيك، ــوق وأكياس الطعام أطباق ماء، أكواب البالس ــة هذه في(. 2007 وآخرون العزيز عبد) التس  الدراس

  في ســـائل وقود إلى البالســـتيكية النفايات لتحويل الحفاز الحراري االنحالل عملية اســـتخدام تجربة تم

  هذه  من المنتج الســــائل  الوقود احتوى. بجدة  عبدالعزيز  الملك  بجامعة   البيئية  للدراســــات  التميز مركز

  0.92 وكثافة   ،(mm2/s) 0.9 من واللزوجة  ،(MJ/Kg) 40 حوالي الطاقة   من عالية   قيمة  على النفايات  

(g/cm3)،  درجة  64- التجمد  ودرجة  مئوية،  درجة  18- تدفاق  ونقطة  مئوية،  درجة  30 وميض ونقطة 

شاب  وخصائص  مئوية، سائل  فالوقود ولهذا. التقليدي للديزل هةم ستخدامه  على القدرة لديه المنتج ال   ا

  وتشــــير. التدفئة   وأغراض النقل  ووقود الكهرباء  توليد  مثل  بالطاقة    المتعلقة  التطبيقات  من العديد   في

  حوالي تنتج أن يمكن 2016 عام  في المكرمة  مكة  مدينة   في البالســــتيكية  النفايات   أن إلى التقديرات 

ــافي مع الكهرباء من وات ميجا 87.91 ــعوديا رياال 297520000 قدرها إيرادات ص   أن المتوقع ومن. س

 القيمة ذات ومنتجات طاقة إلى البالستيكية النفايات تحويل 

 المكرمة مكة مدينة في المضافة

 

 ،1اسماعيل محمد اقبال ،1شاهزاد خورام ،1امينظ الستار ،عبد1ريحان محمد 

 1باسهل محمد جالل ،2عودة عمر ،1الميلبي طالل

  جدة، العزيز، عبد الملك جامعة يئية،الب الدراسات في البحثي التميز مركز 1

 الخبر فهد، بن محمد األمير جامعة المدنية، الهندسة قسم 2
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  قدرها   إيرادات صــــافي إجمالي  يبلغ و الكهرباء  من وات ميجا  172.80 حوالي إلى النســــبة  هذه  ترتفع

 .2040 عام بحلول سعوديا رياال 584830000

بعنوان انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية  

Conversion of Plastic Waste into Energy and 

Value-Added Products in Makkah City 
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 الملخص

 المدينة المنورة وذلك في لحوظةم وبصــورة عاشــة،الغذاء والوجبات بمطابخ اإل إنتاج معدالت تزايد إن

سمي  خالل والمعتمرين للحجاج المتزايدة االحتياجات لمجابهة يتزامن   أن والتي يحتمل والعمرة الحج مو

 ســواء المقررة االشــتراطات الصــحية تطبيق في خلل أو نقص حدوث فرصــة تزايد عالية وبدرجة معه

 الشــتراطات  بالنســبة  أو الغذاء، وتقديم إلنتاج داإلعداالتجهيز و بعمليات القائمين للعاملين بالنســبة 

 قد والتي الخ، ..النقلاإلنتاج و في المســتخدمة واألجهزة والمعدات لألدوات أو للمنشــأة العامة النظافة

 الغذاء سالمة  الشتراطات أو  المقررة القياسية  لالشتراطات  سواء  مطابقة غير أغذية إنتاج عليها يترتب

   .واألمراض الغذائية التسمم حاالت انتشار معه حتملي ومما معظا كالهما أو

 من أساسية  بدءظا   عوامل عدة على يعتمد اآلدمي لالستهالك  وصالحيته  المنتج الغذاء سالمة  فإن لذلك

 واإلعداد بمراحل التجهيز ومرورظا اإلنتاج في كمدخالت المســتخدمة األولية والمواد الخام المواد ســالمة

 المراحل جميع للمســتهلك . لذا فإن تقديمه أو وتخزينه ونقله الغذائي المنتج إنتاجب وانتهاء والتصــنيع

 الغذائية المادة سالمة  لضمان  المقررة االشتراطات الصحية   مع تتفق ظروف تحت تتم أن يجب السابقة 

الغذاء . وتهدف هذه   أمراض أو تســممات ناتجة عن صــحية مخاطر أي من المســتهلك حماية ثم ومن

س  صحية وجودة      ةالدرا ضاح مدى تطبيق االشتراطات ال ضيوف    الى إي الغذاء الذي تقدمه تلك المطابخ  ل

  .الرحمن خالل موسمي العمرة والحج

الصــحية للعديد من مطابخ االعاشــة الموجودة بالمدينة   االشــتراطات تقييمعلى  الدراســة هذه شــملت 

ية التي     المنورة خالل الثالث ســــنوات االخيرة ، وذلك ضــــمن الجوالت  لدور ها ادارة المختبرات   ا تقوم ب

 مطابخ من المنتجة الغذائية المواد جودة على الرقابة 

 والعمرة الحج موسمي خالل المنورة في المدينة االعاشة

 

  2محسن محمد ،2متولى الرحمن عبد ،2الجابرى محمد مشعل ،1قاسم احمد محمد 

 المنورة، المدينة أمانة البيئة، وابحاث المختبرات ادارة1

  والمياه االغذية لفحص المنورة المدينة امانة مختبر2
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  التي المنشــــآتير من العينات الغذائية من    عدد كب  بأمانة منطقة المدينة المنورة ، لجمع       البيئة بحاث  أو

كما   .اآلدمي  لالســـتهالك صـــالحيتها مدى لمعرفة بكتريولوجيظا وكيميائيا ، وذلك وتحليلها تقييمها تم

ــملت ــفا البكتريولوجية التحاليل شـ  القولون وبكتيريا Coliformالقولون  مجموعة بكتيريا عن لكشـ

ضافة  ،Escherichia coliالبرازية  س  المسببة  البكتيريا أنواع بعض وجود عن الكشف  ذلك إلى إ  ممللت

إضافة إلى    . Staphylococcus aureusوبكتيريا  .Salmonella spبكتيريا  أهمها من والتي الغذائي

، ومدى مطابقة    Rancidity اختبار ذاته باستخدام عملية القلي المتكرر بالزيت على  الكيميائيالكشف  

 في إعداد الطعام للمواصــفات القياســية الســعودية . ولقد أشــارت المنشــآتالمياه التي تســتخدمها تلك 

  في المســــتخدمة  والتحاليل الكيميائية للمياه والزيوت       المختبرة لألغذية   البكتيريولوجي التحليل  نتائج 

ــــــــ وذلك مقارنة    ه1436عام   في %20.36 بنســــبة عملية القلي الى انخفاض معدل التلوث الغذائي     

ــ )1434، )%25.20 )بنســبة ــــــه1435بعامي تطبيق بعض  هذا يعكس مدى(. و%31.02بنســبة هــــ

 .المنتج الغذاء وجودةلالشتراطات الصحية  الغذائية والمطابخ المنشآت

 المقدمة

ل تداوله للتلوث بشــــتى صــــوره، والتي تشــــمل مراحل اإلنتاج والتجميع       يتعرض الغذاء في جميع مراح  

والتخزين والنقل والعرض والتجهيز والتقديم. وهذا التلوث قد تكون عواقبه وخيمة على المســتهلك من  

الخصــوص الغذاء   وجه ىعلى تأثيره على جودة الغذاء  وعل، عالوة م( 2001 الدباس،)الناحية الصــحية 

المدينة المنورة  لزوار الرحمن خالل موسمي الحج والعمرة  ، حيث يعتمد   فيخ االعاشة المقدم من مطاب

نة                 مدي بال ــة   الكثير من المعتمرين والحجاج على الوجبات واالطعمة المجهزة من قبل مطابخ االعاشــ

تدابير   المنورة ولذلك فأن االشــــتراطات الصــــحية الغذائية التي يمكن تعريفها وفقاظ لذلك بأنها " تلك ال               

لذي يمكن أن يؤدى                   غذاء وا بالحد من تلوث األغذية أو البيئة المحيطة التي يتم فيها تداول ال لة  الكفي

بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى اإلضرار بصحة المعتمرين والحجاج . ُيعد تطبيق االشتراطات الصحية     

  ل في إنتاج منتجات غذائية عاليةوالذي يتمث المنشــأة،الســبيل الوحيد لتحقيق الهدف النهائي من وجود 

ــفة  الجودة ــتمرة،بصـ ــحية تكون النتائج على النحو    مسـ ــتراطات الصـ حيث إنه عند إهمال تطبيق االشـ

   التالي:
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  مالئم للعمل.تصبح المنشأة مكاناظ غير  

  الكريهة.قد تصبح المنشأة مصدراظ للروائح   

  والقوارض.تصبح مأوى لآلفات كالحشرات  

 النهائي.منتج انخفاض جودة ال  

 الغذاء.م بالشروط الصحية بنقل وعرض اانخفاض االلتز   

  )الغذاء.بالتعامل مع  للعمالةيقل الوعي )التدريبي   

  غذائي.قد يؤدي ذلك إلى حدوث تسمم  

  .تتعرض المنشـأة لسحـب الترخيـص عنـد التفتيم بواسطة الجهات المعنية كالبلدية والصحة وغيرهما

ــ   ــعت مواص ــالمة وجودة    مرجعية للمنتجفات ولقد وض ــمن س ــمن بعض المعايير التي تض النهائي تتض

لة على التلوث                لدال ية ذات ا عد النوعي لبعض المجاميع الميكروب عد الميكروبي الكلي، أو ال كال غذاء،  ال

ــالمونيال وغيرها.   Coliform bacteriaبكتريا القولون  مثل: ــة كالسـ أو غياب بعض الميكروبات الممرضـ

 تذه الطريقة وجدت غير كافية في كثير من األحيان وال تضــمن ســالمة الغذاء دائماظ، ولهذا وضــعلكن ه

الــدول بعض األنظمــة أو القواعــد الصــــحيــة لتــداول الغــذاء في جميع مراحلــه، وهي مــا يعرف   أغلــب

غذاء              ــات الصــــحيحة لتصــــنيع ال غذاء، أو الممارســ تداول ال  Good (GMP)باالشــــتراطات الصــــحية ل

Manufacturing Practices شاد       ها، وجعلت ستر إلزامية في بعض األماكن واختيارية في أماكن أخري لال

 بها . 

ــادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة             (HACCP)وحديثاظ بدأ يشــــيع تطبيق ما يعرف بنظام " تحليل مصــ

Analysis and Critical Control Points Hazard    ــواء ــادر الخطر سـ الغذاء   في، حيث يتم تحليل مصـ

غذاء                    تداول ال حل  قاط الحرجة خالل مرا له، ومن ثم تحديد الن تداو فة ل حل المختل ــه أو في المرا نفســ

مان التحكم بتلك                 فة، ومن ثم مراقبة هذه النقاط ومتابعتها من خالل برنامج يتم تبنية لضــــ المختل

ــآت الغذائ ــمان تطبيق  النقاط. وهذا النظام هو في مجملة طريقة للتفتيم الصـــحي على المنشـ ية لضـ

 االشتراطات الصحية بها ، ومن ثم ضمان جودة وسالمة الغذاء .  
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 بســالمة عالقة مباشــرة لها التي الصــحية االشــتراطات توافر مدى دراســة الحالي البحث من الهدف و

 بين مدى العالقة إلى دراســـة إضـــافة ، مطابخ االعاشـــة بالمدينة المنورة المنتج من الغذائي المنتج

المنتج خالل ثالثـة أعوام متتـاليـة )     جودة الغـذاء واالشــــتراطـات   لهـذه  الغـذائيـة   المنشـــــآت تطبيق

ــ(  1436، 1434،1435   ,.Andersson et al., 1995; Al Bustan et al., 1996; Kaneko et al)هـــــ

1999a;  Nichols et al., 1999; Little et al., 2002; Keil et al., 2004; Vollaard et al., 2004;  

.Asghar et al., 2006 and Meldrum et al, 2006) 

 العمل وطرق المواد

 الصحية االشتراطات تقييم

 حيث بالمدينة المنورة ، اإلعاشــةالصــحية لمطابخ  االشــتراطات لتقييم خاصــة اســتمارةتصــميم  تم

 راطاتاالشــت الئحة تضــمنتها التي الضــوابط من ضــابطظا (105تقييم ) على  االســتمارةهذه  اشــتملت

 لها والتي والقروية، البلدية الشئون  وزارة قبل من المعتمدة حكمها في وما للمطابخ والمنشآت  الصحية 

 عمل تم وقد .ـ( ه 1426 والقروية، البلدية الشئون )وزارة الغذائي المنتج وسالمة مباشرة بصحة عالقة

ــة الموجودة بالمدينة المنورة وا ــيوف  زيارات ميدانيه لجميع مطابخ االعاشـ لتي تقدم وجبات غذائية لضـ

منشــاة وذلك على مدار االعوام الثالثة الســابقة من    26الرحمن من معتمرين وحجاج والتي يبلغ عددها 

منطقة المدينة   ألمانةادارة االسواق التابعة  من قبل المنشآتهـ( . وتقييم تلك  1436 -هـ  1434)عام 

 المنورة  . المدينةمانة ألمختبر  التابعين الصحيين المنورة و المراقبين

 الغذائية العينات وتحليل جمع

( ليتم اختبارها ميكروبيا   شهر  12×مطبخ اعاشة  26×عينة 5 عينة غذائية )1560جمع بما يقارب  تم

م  يثناء زيارة وتقي  أعلى مدار العام الواحد وذلك      المنشــــآت جميععينة مياه وزيوت كيميائيا من      624و

تفحص   التيللعينات    مبردة حافظات   في مختبر أمانة المدينة المنورة        إلى ونقلها  المنشــــآت، هذه 

ــبة لها  التخفيفات وإعداد ميكروبيا وتجهيزها ــية الســعودية  للمواصــفة طبقظا وذلك المناس رقم  القياس

ــة (1994  /568 ــفة لالختبارات العينات بتجهيز الخاصـ ــعودية الميكروبيولوجي( والمواصـ  رقم السـ

 المادة من جرام 25 تم خلط حيث الميكروبيولوجي(، للفحص التخفيفات بتجهيز ة)الخاص  514/1988
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ــة  ــذائــي ــاء مــن مــلــيــلــتــر  225 فــي الــغ ــاســـــتــخــدام  (Peptone Water) الــبــبــتــون  م ــاز ب  جــه

  (Stomacher).استومكر

 :التالية االختبارات إجراء تم العينات تجهيز من االنتهاء بعد

وذلك باتباع طريقة العد          Total Bacteria Counts (TBC)للبكتيريا    الكلية  األعداد  تقدير  - 1

  (Standard Plate Count Agar) الكلي    العد أجار بيئة استخدام  مع  (Plate Count)   باألطباق

 م(.1998)757 رقم الخليجية القياسية المواصفة .ساعة  48 لمدة م° 37 عند باألطباق والتحضين

قدير  -2 عداد  ت بات  أ ية  الق الميكرو خدام    (Coliform Organisms) ولون قة  باســــت يب      طري ناب األ

 هي وكما  Most Probable Number (MPN) Techniqueال احتما األكثر طريقة عدد .المتعددة

 م(.1994) 755 رقم السعودية القياسية ات المواصف في موضحة

 (Escherichia coli) البكتيري  التلوث دليل وجود عن الكشف -3

 -طرق هي : ثالثة باستخدام

   بار لك  Eijkman Testاخت يب      من ملليميترInoculation (1 )بتلقيح   وذ ناب حد األ بة  أ  الموج

 في وتحضينها  التركيز أحادية MacConkey Broth بيئة في MPNاختبار  لبكتيريا القولون من

 E .  لوجود موجبظا االختبار يعتبر حيث ســاعة، 24 لمدة م° 44 حرارة درجة عند مائي حمام

coliغاز تكون إضافة إلى  األصفر  اللون إلى األحمر اللون من السائلة  البيئة لون تغير حالة في 

 .درهام أنبوبة حجم 1/10األقل على تساوي بكمية

  عة حد  زرا يب    أ يا  الموجبة  األناب بار  من القولون لبكتير ئة  علىMPN اخت جار اإليوســــين  بي  أ

يث  Eosin Methylene Blue Agar (EMB) األزرق  والمثيلين يا  تظهر ح كل   في بكتير  شــــ

 على االطباق ..  E.Coli متميز معدني بريق ذات صغيرة مستعمرات

 ستخدام  -ج شف المزرعة .  ا جزء من المزرعة  بأخذ وذلك Colilert (Geissler et al., 2000) .كا

شف  المخصصة    الدوارق في حقنها وإعادة EMBبيئة  على الموجبة  37عند التحضين  ثم للكا

ــاعة ، 24 لمدة م° ــعة إلى المزرعة تعريض ثم س ــجية فوق األش   nm 360طول  عند البنفس
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 البنفسجي  األزرق اللون ظهور حالة في أنه حيث E. Coli البكتيري  التلوث دليل لوجودموجي. 

 .اموجبظ االختبار يعتبر

 بكتيريا  وجود عن الكشــف Salmonella sp, B.cereus,. .faecalis وبكتيريا S.aureus وذلك 

 المصنعة  الشركة تشغيله طبقا لكتالوج تم والذي  BacTrac 4300جهاز  استخدام

       ( Oil Rancidity )الكشف عن تزنخ الزيوت

الزيت    يمليمتر  ف 10ســــاس الجهاز على عمق  وذلك بغمس ح  (Testo  265 )  باســــتخدام جهاز      

درجة مئوية ( . ويعطي    210 – 40رارة ) الســــاخن المســــتخدم في عملية الطهي  ويكون عند درجه ح    

 TPM%  24الجهاز مؤشر بضرورة تغير الزيت   عندما يصل الى  

 المستخدمة في اعداد الطعام للمياهالتحليل الكيميائي  

     Conductivity Meterجهاز   باستخدامالذائبة   الكليةتحليل االمالح 

    PH- Meter ( HACH )     باستخدامدرجة الحموضة والقاعدية  تحليل  

 جهازي باستخدام بالمياهتحليل االنيونات والكاتيونات 

  Dr/4000 Spectrophotometer  

 Flame photometer ( BWB) وجهاز  

 البيانات   وتحليل إدخال 

 عام كل  من مطابخ االعاشــــة    عينة غذائية    1560(/ 26) لعدد  الميداني  المســــح بيانات   تحليل  تم  

-Chi)كاي   مربع اختبار  باســــتخدام   ، إحصــــائيظا  الغذائية   للعينات  ة البكتريولوجي  بارات االخت ونتائج 

square) ــتراطات بين العالقة إليجاد  المقيمة حده( للمنشــآت على عنصــر الصــحية)كل تطبيق االش

  (Coefficient Coefficient )اإلرتباط  معامل اســتخدام كما تم  .المنتجة الغذائية المادة وصــالحية

سبة  بين العالقة يجادإل صحية    تطبيق ن شتراطات ال سط  اال صلة  الزمنية الفترة مدة ومتو  للجوالت الفا

 .منشأة لكل الصحية االشتراطات لتطبيق النسبة المئوية حساب إلى إضافة منشأة، لكل التفتيشية
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 النتائج والمناقشة

 البكتريولوجي التحليل

سة موزعة بكتريولوجيظا خ غذائية عينة 4680 تحليل تم سنوات بواقع  على  الل فترة الدرا   1560ثالث 

الغذائية المسحوبة   وكانت العينات . مطبخ  أعاشه بالمدينة المنورة  26 من جمعها وتم عينة لكل عام 

شة بالمدينة المنورة    ٪( ، )ولحوم 17طازجة   عصيرات   )على  العام الواحد تحتوي فيمن مطابخ االعا

س  (، ٪( 18.6مطبوخة  ضافة  16  ودجاج مطبوخ (،)٪ 15.6  مختلفة وإيدامات( ، )٪ 22.5  لطاتو  ٪( إ

ببعض  خاصة  قياسية  مواصفات  توفر لعدم ونظرظا %(  4.8الطهي  في،) مياة تستخدم   )٪  5.6 أرز (إلى

الحدود   إلى عليها المتحصــل للنتائج البكتريولوجي التقييم اســتند فقد الدراســة تحت الغذائية العينات

 والخاصـــة م 1998/  1556 س ق م :رقم الســـعودية القياســـية بالمواصـــفة الواردة كتريولوجيةالب

 تلك أو الدراســة تحت الغذائية المنتجات لنفس وذلك الغذائية والمواد للســلع المكروبيولوجية بالحدود

هة     جات المشــــاب نات  عدد  (1) جدول  يوضــــح  .المنت ية    العي غذائ ها  ال جاوزت  التي وأنواع حدود  ت  ال

 Coliform)البرازي  على التلوث الدالة المســـموح بها  البكتريولوجية القصـــوى البكتريولوجية واألدلة

group, E.coli, S.faecalis)     ــا ــذائي    التســــمم   . وبكتيري  ,Cl.perfringens, B. Cereus)الغ

Salmonella sp.)   ــبة وذلك ــارت حيث (TBC)للبكتيريا الكلية لألعداد بالنسـ  التحليل نتائج أشـ

ــالحية )  عدم إلى المختبرة  لألغذية البكتيريولوجي  ــ( ، 1436عام   %20.36صـ عام    %52.25)  هـــــ

 .(1ه( كما هو واضح شكل رقم ) 1434عام   31.53%(،  )  1435
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 مطابخ االعاشة بالمدينة المنورة في البكتيري والتحليل الكيميائي معدل التلوث إحصائيات(  1شكل ) 

 هجري 1436الي عام  1434من عام خالل الفترة 

 

 (. التحليل البكتيري للعينات الغذائية من مطابخ االعاشة1جدول )
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 يوجد بها تلوث يزيد عن الحد المسموح به.  العينةموجبة :)+( 

    ال يوجد بها تلوث . العينة: سالبة( -) 

 يوجد بها تلوث يزيد عن الحد المسموح به . العينة<( 10)+ 

 الكيميائيالتحليل 

 عملية الطهى   في المستخدمة المياه 

عملية الطهي والتي تم ســحبها من   فيالمســتخدمة  المياه نتائج االختبارات الكيميائية لعينات إشــارات 

ن  أ كل مطبخ اعاشة خالل فترة الدراسةعينة من  312مطابخ االعاشة خالل الزيارات الميدانية وعددها 

/  149ة  م ق خ ي) المواصفة القياسية الخليج  ة طابقة للحدود والمواصفات القياسي  م المياهجميع عينات 

 الغير معبأة( .الشرب  للمياه  2000

 عملية الطهى في  المستخدمةزيوت ال

عينة   312عدد  باختبارتم تقيمها  والتيالطهى  فيبينما اشـــارات نتائج اختبارات الزيوت المســـتخدمة  

سبة      شة والتي اظهرت وجود ن %   24(بها تزرنخ اكثر من  ه 1434 عام    %36.2زيت من كل مطبخ اعا

(TPM       ــت ــبة ا هذهبينما انخفض ــبة  1436،  1435عامي  فيلنس    %15.6%  ،   20.13هجريا بنس

زيادة الوعي التدريبي لدى العاملين  على  .وانخفاض نسب تزنخ الزيوت انما يدل ( 1شكل )  على الترتيب

 .الناتج من احكام الرقابة على صحة وسالمة الغذاء
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 م االشتراطات الصحية على مطابخ االعاشة بالمدينة يتقي

 لضــمان ســالمة توافرها يجب والتي الصــحية االشــتراطات أهم تقييم إلى الحالية الدراســة تجهتا      

 الئحة بناء على وذلك المســتهلك على خطورة يســبب قد ضــرر أي يحمل ال بحيث صــحيظا المنتج الغذاء

 ـــــ (،ه 1426 البلدية والقروية، الشئون  )وزارة حكمها في وما والمنشآت  للمطاعم الصحية  االشتراطات 

مطبخ   26 لعدد الصحية لتطبق االشتراطات المئوية النسبة تحديد إلى الدراسة هذه نتائج اقتصرت كما

 المنشآت تطبيق في نسب واضح تباين وجود النتائج . أظهرت }(2( ، جدول )2شكل ) { اعاشة بالمدينة

وجود  هيفســر  ا ماحكمها ، وهذ في وما والمطابخ المطاعم في توفرها الواجب الصــحية  لالشــتراطات 

 للعينات المسحوبة من تلك المطابخ خالل فترة الدراسة.  الغذائينسب التلوث  فيتفاوت 

 (  معدل تطبيق االشتراطات الصحية على مطابخ االعاشة خالل فترة الدراسة2شكل )

 حيةوصال  الصحية  تطبيق االشتراطات  بين عالقة وجود إلى(  2جدول )اإلحصائي  التحليل نتائج أشارت 

 :النحو التالي على كانت والتيالذي يوضحه شكل رقم   اآلدمي لالستهالك المنتجة الغذائية المادة

والقيام بدورات تدربية بكيفية        األغذية   مجال  في للعاملين  الصــــحية  شــــهادات ال اســــتخراج أهمية  -

 في الصادرة اء بصحة وسالمة الغذ   الخاصة  المتطلبات من أن يثح على صحة وسالمه الغذاء    المحافظة

وايزو  ((HACCPبتطبيق نظام الهاســب   الغذاء لســالمة المحددة بالقواعدالعربية الســعودية  المملكة

سالمة الغذاء       أو العدوى أنواع من نوع بأي المصابين  العاملين جميع عن والتبليغISO 2200 صحة و

  WHO, 1984 & 1989) (CIEH, 2000 العمل عن الستبعادهم التهابات
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 االطعمة المجهزة والمؤثرة على جودة اإلعاشةالصحية بمطابخ  (  اهم االشتراطات2ول )جد

الصحيةاالشتراطات   

 

 المطابخ ينسبة تطبق االشتراطات ف

 هـ1436 هـ1435 هـ1434

 %85.73 %75.3 %63.2 شهادات صحية للعاملين والتزامهم بقواعد السالمة

 %95.67 %80.3 %75.5 حالة المبني و وحدات تجهيز الغذاء

 %95.3 %80.7 %75.5 اماكن حفظ االغذيةالثالجات والمستودعات و 

 %87 %73 %66 النظافة العامة

 %88.8 %82.6 %75.9 التهوية ومنافذ الصرف الصحي

 %90.7 %85.4 %71 وتخزينهونقلة  رجات حرارة عرض الطعامد

 %89.8 %81.3 %74 عزل مراحل تجهيز الغذاء

 %85 %79 %69 المياهرات المغاسل ودو

 لضمان  والفواكه الخضروات  حفظ ثالجات عن منفصلة  ثالجات في اللحوم حفظ أهمية على التأكيد -   

 تناولها يتم التي األغذية تلك أو لالســـتهالك المعدة المطهية األغذية مع الخام األغذية تالمس عدم

 المواد إلى الخام  الغذائية   المكونات  من ثة الملو الدقيقة   الحية  الكائنات   انتقال  لمنع وذلك  طازجة  

  ) .م 2001 الدباس، ( لالستهالك المعدة التجهيز كاملة الغذائية

سبة  برامج بوضع  االهتمام أهمية على التأكيد -  شامل  للتنظيف منا  المنشأة الغذائية،  مرافق لكافة ال

 والمنشــــآت ِقبل المطاعم من اوتنفيذه مراعاتها يجب التي الهامة الجوانب من النظافة تعتبر حيث

 التسممات  انتشار  من الصحية المحتملة  المخاطر وتجب الغذاء سالمة  لضمان  السريعة  األغذية ومحالت

 ,.Agbodaze and Owusu, 1989; Barro et al)الغــذاء   طريق عن تنتقــل التي واألمراض

2006; Brown, 2000; Olsen and Hammack, 2000) 

بها بصــــورة فســــادها وترتي ئمة لمنع تلوثها اوونقل المواد الغذائية تحت ظروف مال    االلتزام بتخزين  -

  .هـ( 1426 والقروية، البلدية الشئون )وزارةمنظمة لتسهيل عملية المراقبة 
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ية  -  ماك وعدم اعادة تج     تفكيك اللحوم   االلتزام بعمل لدواجن واالســــ قا لقواعد     مي وا دها مرة اخري طب

 ( ISO: 22000) كتيريا بها وتعرضها للفساد والتلف الهاسب لتجنب نمو الب

ــادر الروائح الكريهة والدخان واالتربة والملوثات االخرى     - ــأة بعيدا عن مصـ يجب ان يكون موقع المنشـ

ية المختلفة  ئعداد تحضـير الوجبات الغذا أ ابخ بحيث يراعى عملية  فصـل مراحل كما يجب تصـميم المط 

 .(ISO: 22000تقال التلوث الغذائي المحتمل من مرحلة الى اخرى ) عن بعضها البعض حتى لتجنب ان

 التوصيات

مطبخ  لزام كل  إو عايير المحددة من الجهات الرقابية      الملكل مطبخ بناء على    اإلنتاجية   الطاقة  تحديد   

 .  بإجراء تحديث للبينات بشكل دوري بهذه الكميه دون زيادة مع متابعته رقابيا اإلنتاجيةحسب طاقته 

الرقابة على مطابخ االعاشــة بالمدينة المنورة من الجهات   فيتخصــيص لجنه رقابية متخصــصــة فقط  

( ، أمارة منطقة المدينة المنورة    )امانة منطقة المدينة المنورة، وزارة الحج      فيالرقابية المختلفة تتمثل     

 .والرقابةالتنسيق  فيوعمل رابط الكترونى بينهم وزيادة التنسيق لرفع الكفاءة 

مجمع   بإنشـــاءة والرقابية على مطابخ االعاشـــة بالمدينة المنورة نوصـــي يمن خالل الجواالت التفتيشـــ

شة   شأ وتجهز   أجميع االشتراطات الصحية، على     همكان واحد يتوفر في فيخاص يجمع مطابخ االعا ن تن

 .غذاء وتحت اشراف الجهات الرقابيةالمطابخ طبقا لشروط وقواعد سالمة ال

الحج بجميع بيانات مطابخ االعاشة ومدى تطبيقها بمطابخ االعاشة وتسهيل عملية الربط      تدعيم وزارة

 من الجهات المعنية.   

يتم تحديد العمالة المطلوبة بناءظ على الطاقة االنتاجية لكل مطبخ إعاشــــة ويتم الترخيص له من قبل                  

 الجهات الرقابية مع مراعاة فترات ضغط العمل خالل المواسم. 

 ع العربيةالمراج
 ،عمان ، األردن والتوزيع، للنشر الحامد .الفنادق في وسالمتها األغذية صحة (. 2001) .نزيه الدباس. 

  (.األول الغذائية  )الجزء والمواد للسلع  الميكربيولوجية الحدود .1998 /1556رقم السعودية  القياسية  المواصفة 

 .السعودية العربية لكةالمم .والمقاييس للمواصفات السعودية العربية الهيئة

  الهيئة .الميكربيولوجية للطرق التخفيفات لتجهيز عامة إرشادات .568/1996 رقم السعودية القياسية  المواصفة 

 .السعودية العربية المملكة والمقاييس، للمواصفات السعودية العربية
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 -بكتيريا الكوليفورم عدل عامة إرشــادات _ .ميكروبيولوجي755/1994 رقم الســعودية القياســية المواصــفة - 
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 الملخص

النفط، والفحم، والغاز ) الوقود األحفوريل حيث يمثا الطاقة عنصـــر أســـاســـي في أي مجتمع متحضـــر   

ستهلكة في اليوم.  90 ( حواليالطبيعي شكلة     في المائة الطاقة الم صبحت م ضوب  أ الوقود األحفوري ن

سببه من      اتالمؤتمرفي  مما كان له من تأثيرعالمية الكل االمش  حد أهم، أيتلوث بيئباإلضافة إلى ما ي

إلى االبتكار  حيث أوصت ودعت  ظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة، والمؤسسات المعنية، بما في ذلك من  

واالعتماد المتزايد على المدن الذكية مع البنية التحتية المســــتدامة، فضــــال عن التخفيف من انبعاثات              

مدرجة في    من أكثر األماكن ال الحرمين الشــــريفين )في مكة المكرمة والمدينة المنورة(     يعتبر ون. بالكر

ــاحاتها حولداخل و الحجاج والمعتمرينالماليين من حيث يتجمع . معدال زيارةألعلى  لعالميةاالقائمة    سـ

  ،إلضــاءةوالتي يتم اســتهالكها في عمليات االطاقة كميات كبيرة من توفير  لزمفي نفس الوقت. وهذا ي

ــاللم المتحركة، وتكييف الهواء ــغيلية ،والس ــة وجود أظهرت ا. األخرى وغيرها من االحتياجات التش لدراس

الطاقة  : هما لتوليد الطاقة النظيفة يتم استغاللهافي كل المساجد، ولكن لم  ينعنصرين هامين متوفر

مليون ســــنوياظ بعد    15مليون زائر للحج والعمرة، ليصــــبح  8)حاليا    الحركية الناتجة عن مشــــي الزوار   

ــاريع التنمية( ــية، حيث تعتبر  االنتهاء من مشـ ــمسـ ــعودية الثانية في   المملكة والطاقة الشـ العربية السـ

كمية اإلشعاع الشمسي. يهدف هذا البحث إلى اقتراح استخدام مسارات في الجزائر(  بعدالبلدان العربية )

استخدام الطاقة الشمسية للمساهمة في الحد من االعتماد على      والمشاة الذكية لتوليد الطاقة الخضراء   

 .ئةللبياألحفوري وانبعاثاته الملوثة  الوقود

 المستدامةالطاقة  -مسارات المشاة -االستدامة المفتاحية:الكلمات 

  الحرمين لزوار المشي طاقة لتحويل الذكية المشاة مسارات 

 كهربية لطاقة الشمسية والطاقة

 

 مصطفي محمد أيمن 

 القرى أم جامعة والعمرة، الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد

 المنيا جامعة - الجميلة الفنون كلية
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 . مقدمة1

االحفوري الذي يتمثل في     ويعتبر الوقود المتحضــــرة.المقومات الرئيســــية للمجتمعات     أحد الطاقة هي   

 للنضــوب،مصــدر قابل  وألنهمن الطاقة المســتخدمة اليوم  %90النفط والفحم والغاز الطبيعي يشــكل 

ب  يات المؤتمرات           ويســــ بت توصــــ عالم بهذه المشــــكلة وطال ب مشــــكالت التلوث البيئي. فقد اهتم ال

ــات المعنية وفي مقدمتها منظمة   ــسـ االبتكار في   بأهمية والوكالة الدولية للطاقة وغيرها أوبكوالمؤسـ

  انبعاث المدن الذكية ذات البنية التحتية المستدامة والتخفيف من  علىهذا المجال والتوسع في االعتماد  

ينمو نحو  أنخالل العقدين الماضــيين، ومن المتوقع  %50اســتهالك الطاقة العالمي بنحو  وزادالكربون. 

 المجال، التحديات التي تواجهها الدول في هذا        أهمية يتضــــح  قمما ســــب في العقدين المقبلين،   40%

 وضرورة التعامل معها الستمرار النمو المستدام.

المباني كثافة في العالم حيث         ىعلألحرم المكي والحرم النبوي يعتبران من االبحثية:  المشــــكلة   -1-1

ــاحات المحيطة بهم عدة ماليين في وقت واحد مما يتطلب توفير طاقة كبيرة                 يتجمع بداخلهم والســ

هامان   ويوجد عنصــــران التشــــغيلية. والســــاللم المتحركة والتكييف والمراوح وباقي المتطلبات   لإلنارة

يتم توظيفهم لتوليد الطاقة النظيفة وهما طاقة الحركة           ال الحرمين الشــــريفين ولكن المتوفران في ك

  15 إلىالتطوير ستصل    أعمالفي الوضع الحالي وبعد   مليون حاج ومعتمر 8) الناتجة من المشي للزوار 

 والطاقة الشمسية. السنة(مليون حاج ومعتمر في 

ــي للبحث  البحث:هدف  -1-2 ــاهمة في توليد الطاقة يتمثل الهدف الرئيس ــراءفي المس   باالعتماد الخض

الطاقة االحفورية   علىالزوار والطاقة الشــمســية للمســاهمة في التقليل من االعتماد    حركةطاقة  على

 البيئية الملوثة للبيئة عن طريق مسارات المشاة الذكية. وانبعاثاتها

   البحثية:المنهجية  -1-3

  األهمية(. –دراسة الطاقة المتجددة )التعريف 

 .دراسة مكة المكرمة واستراتيجياتها نحو التوجه للمدن الذكية 
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         شرح فكرة المسار الذكي للمشاة في الحرمين الشريفين وعناصر الطاقة المتجددة التي يعتمد

 الطاقة الكهروضغطية(. –على ها )الطاقة الشمسية 

  طاقة الكهروضغطية ودراسات   الطاقة الشمسية وال  مجال في التي تمت  الدولية دراسة التجارب

 الجدوى لها.

  لكيفية تأثير هذا النظام على  منظومة الحج والعمرة .وضع نتائج وتوصيات 

  لتطبيق فكرة البحث للتأثير على  منظومة الحج والعمرة: النتائج المتوقعة -1-4

 .تحويل مباني الحرمين إلى مباني خضراء مستدامة 

 متمثلة في الطاقة الشــمســية والطاقة الحركية للزوار والعمل االســتفادة من الطاقة الخضــراء ال

 على توفير موارد البترول لألجيال القادمة.

    تطوير منظومة إدارة الحشــود عن طريق المعرفة الدقيقة لكثافات المشــاة بالتطبيقات الذكية

 لنظام البالطات الكهروضغطية.

 األهمية(: الطاقة المتجددة )التعريف و -2

 المتجددة: الطاقة هيةما -2-1

  )ةالمســتدام ةالطاق (تنفذ أن يمكن ال التي أو تتجدد التي الطبيعية الموارد من المســتمدة الطاقة هي

ــادر  أو الطبيعي، وفحم والغاز بترول من األحفوري الوقود عن جوهريا تختلف المتجددة الطاقة ومصـ

 ضارة  غازات أو الكربون أكسيد  كثاني مخلفات العادة في الطاقة المتجددة عن تنشأ  وال،  النووي الوقود

 الذرية   المخلفات  أو األحفوري الوقود احتراق عند  يحدث  كما  الحراري زيادة االنحباس   على تعمل  أو

 كما والشــمس، والمياه الرياح من المتجددة الطاقة وتنتج، النووية القوي مفاعالت من الضــارة الناتجة

 .الزراعية المحاصيل من وكذلك والجزر مداوال حركة األمواج من إنتاجها يمكن

 المتجددة: الطاقة أهمية -2-2
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يد الكربون في             ــاء الدول على  تخفيض إنتاج ثاني أكســــ باليابان اتفق معظم رؤســ في مؤتمر كيوتو 

 األعوام القادمة وذلك لتجنب التهديدات الرئيسية لتغير المناخ بسبب التلوث واستنفاد الوقود األحفوري   

 التنمية ضرورات  من ضرورة  إلى تحولها بقدر المجتمعياة الرفاهية قبيل من تعد لم المتجددة ةوالطاق، 

ويضطلع برنامج    ةالتنمي هذه استدامة  شروط  من أساسياظ   شرطاظ  باتت المتجددة الطاقة كون المعاصرة، 

  عالمية   درةبمبا   وكالة من وكاالت األمم المتحدة     20األمم المتحدة للطاقة وهو مجموعة تنســــيق من     

وتشــــرك المبادرة الحكومات والقطاع الخاص، وشــــركاء        (، 2012للجميع، المســــتدامة   الطاقة   جديدة )  

ثة أهداف رئيســية بحلول عام  ثال تحقيق أجل من العمل في - العالمي الصــعيد على  -المجتمع المدني 

2030: 

 .كفالة إمكانية حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة 

 في المائة. 40ة الطاقة بنسبة الحد من كثاف 

     ــة )األمم  في المــائــة 30زيــادة اســــتخــدام الطــاقــة المتجــددة على نطــاق عــالمي بنســــب

 .(2012المتحدة،

 مكة المكرمة والطاقة: -2-3

الســعودية تقع ضــمن الحزام الشــمســي وتعتبر ثاني دولة عربية بعد الجزائر في كمية أشــعة الشــمس   

سنة،      ساقطة على ها طوال ال صمة المقدسة، إن        المت شمسية في أمانة العا وقال رئيس لجنة الطاقة ال

عربية في   إســـتراتيجيةجهود الســـعودية في تعزيز أهمية الطاقة تمخض عنها اجتماع الرياض وإعالنه 

تنمية الطاقة المستدامة، مشيرا إلى عكوف األمانة على التواصل مع عدة جهات خارج السعودية وداخلها     

مســـتقبل الطاقة  ) العالمي وما توصـــلت إليه التقنية العالمية في الطاقة الشـــمســـيةلمشـــاهدة اإلنتاج 

 .(2015، البديلة

مكرمة  إلى مســعى أمانة مكة ال  (2015، مســتقبل الطاقة البديلة ) وأشــار البار في كلمة ضــمن ملتقى  

لتحقيق مشـــروع ضـــخم لتفعيل مصـــادر الطاقة المتجددة، يتمثل في المحطة الشـــمســـية األولى على   

، كسقف زمني تنتهي   2027عام « الشرق األوسط  »حددت أمانة العاصمة المقدسة لـــــ   مستوى المملكة. 

http://www.alhayat.com/Articles/12187017/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A--%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
http://www.alhayat.com/Articles/12187017/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A--%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
http://www.alhayat.com/Articles/12187017/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A--%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
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دية كأول مدينة ســعو« المدينة الخضــراء»فيه لجنة الطاقة الشــمســية من إنهاء مشــروع مكة المكرمة  

 .مليون دوالر 533تنتج الطاقة الكهربائية بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية، بتكلفة 

 الطاقة المتجددة والتكلفة : -2-4

الطاقة المتجددة تســــير نحو االنخفاض عبر التاريخ،         إنتاج تطور كلفة  أشــــار الدكتور حمزة غلمان أن   

وانخفضت إلى ثمانية سنتات بعد ثمانية أعوام،   ، 1980سنتاظ أميركياظ في   32فطاقة الرياح كانت تعادل 

وفي المملكة  .(2015، مســــتقبل الطاقة البديلة)2030ومن المتوقع أن تصــــل إلى ثالث ســــنتات في 

ــاء مدينة الملك عبد اهلل للطاقة الذرية والمتجددة التي من احد أهد                  افها   العربية الســــعودية تم إنشــ

تطوير تقنيات من شــــأنها توليد الطاقة المتجددة في المملكة بتكلفة مســــاوية أو أقل من             الرئيســــية  

معدالت أسـعار البيع )تحقيق التكافؤ في الشـبكة المحلية( مع مزيج متنوع من الطاقة للحمل األسـاسـي      

 (.2015)مدينة الملك عبد اهلل للطاقة المتجددة،2030بحلول عام 

لنا التوجه االســــتراتيجي للمملكة في إنتاج الطاقة المتجددة للحفاظ على الموارد          يتضــــح  مما ســــبق 

في هذا المجال والتوســــع في االعتماد على  المدن        االبتكار همية  أب البترولية لألجيال المســــتقبلية، و    

 .الكربون انبعاثاتالذكية ذات البنية التحتية المستدامة والتخفيف من 

 أحد األفكار العملية التي تدعم التوجه نحو المدينة الذكية:مسار المشاة الذكي ك -3

شاة             سقف مظلل للم ضيات الرخامية وال يوجد  ساحات الحرم من األر شاة التقليدي في  سار الم يتكون م

ــح    ــرطة أو بالحواجز أو باالثنين معا كما يتضـ ــار إما بجنود الشـ إثناء الشـــمس ويتم تحديد جوانب المسـ

المسار الذكي تعتمد على األرضيات التي تنتج الكهرباء عن طريق تحويل طاقة     (، أما فكرة 2،1بشكل ) 

ــار الذي يعتمد على  تحويل    المشـــي إلى طاقة كهربية )البالطات الكهروضـــغطية( وكذلك ســـقف المسـ

 (.3الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية )الخاليا الشمسية( كما في شكل )

http://www.alhayat.com/Articles/12187017/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A--%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
http://www.alhayat.com/Articles/12187017/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A--%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6
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لحرم المصدر ( مسارات المشاة في ساحة ا1شكل )

www.alriyadh.com  

 ( كيفية تحديد مسارات المشاة2شكل )

 www.alriyadh.comالمصدر : 

 
 
 
 

 المصدر: الباحث -ضع المقترح للمسار الذكي واستخدام األرضيات الكهروضغطية والخاليا الشمسية الو

 التجارب الدولية التي توضح نجاح أساليب الطاقة المستخدمة في المسار الذكي: -4

 وسيتم دراسة المشروعات التي استخدمت الطاقة الشمسية والطاقة الحركية لبيان جدواها كما يلي:

 :ألواح الطاقة الشمسية -4-1

ية فكرة جديدة في أوروبا والواليات المتحدة لتحويل مواقف                انتشــــرت في الســــنوات القليلة الماضــــ

الســيارات إلى محطات لتوليد الطاقة الشــمســية، ولجأت العديد من الشــركات الكبرى إلى تطبيق الفكرة   

 .( 5( و )4)كما في شكل  بهدف تبريد السيارات واستغالل الطاقة الشمسية

 

سقف المسار من وحدات 

 الخاليا الشمسية

أرضية  المسار من 

 وحدات الكهروضغطية

 المشاه

http://www.alriyadh.com/
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 ( استخدام الخاليا الشمسية كمظالت4شكل )

 www.baseballthinkfactory.orgالمصدر:  

 ( الغابة الشجرية بالخاليا الشمسية5شكل )

 www.inhabitat.com المصدر:

من بين هذه الشركات شركة "ديل" األميركية لصناعة الكمبيوتر التي حرصت على تركيب لوحات توليد  

سيارات لموظفيها      الطاقة سية في مواقف ال شم شكل )    50) ال شركة أنها نجحت في    (6سيارة(  وتقول ال

من   إســترلينيألف جنيه  145وات من الطاقة الشــمســية، وهو ما يكفي للتعويض عن  كيلو 130توليد 

 .غازات االحتباس الحراري سنويا انبعاث

وهي وســـيلة ذكية لتوفير الظل  (7شـــكل ) كما تســـتغل هذه المواقف لشـــحن الســـيارات الكهربائية  

وبدراســة  .للســيارات من أجل راحة الســائقين من جهة واالســتفادة من الطاقة الفائضــة من جهة أخرى  

لتكلفة هذه المظالت الحديثة فإن قيمة المظالت والخاليا الشــمســية ســيعود إلى خزينة الشــركة خالل    

على ســـالمة ســـيارات موظفيها وبعد ذلك   أقل من ثالث ســـنوات مع االســـتفادة من المظلة في الحفاظ

ستحصل الشركة على طاقة كهربائية مجانية لشحن سياراتها وإضاءة مواقفها ليالظ لسنوات طويلة في            

 (alternative-energy,2015)المستقبل

 
 ( الخاليا الشمسية كمظالت6شكل )

 www.alternative-energy-news.info المصدر:

 لكهربائية( شحن العربات ا7شكل )

 www.alternative-energy-news.info المصدر:
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 البالطات الكهروضغطية: -4-2

مشــروع على مســتوى   100في المملكة المتحدة وتم تطبيقه في أكثر من  2009ظهر هذا النظام عام 

ى  دولة في المطارات ومحطات القطار واألماكن العامة واألماكن التجارية. وقد حصــل هذا النظام عل  30

جائزة خاصــــة باالبتكار واإلبداع في مجال الطاقة المتجددة. وتعتمد فكرته على  بالطات                 20أكثر من 

( تعمل على  تحويل ضغط المشي الى طاقة  8سم شكل ) 6.8سم وسمك  60*45كهروضغطية مقاس 

كما   ( 2013Tomميكانيكية ثم تحول إلى طاقة كهربية عن طريق دينامو وتخزن في بطاريات ليثيوم )

 (.9في شكل )

 ( يوضح البالطة الكهروضغطية8شكل)

 www.pavegen.com المصدر :

 ( يوضح طريقة عمل البالطة9شكل)

Tom Jose V, (2013) Electricity generation from Footsteps. 

 مشروع ملعب كرة قد بريو ديجنيرو بالبرازيل: -4-2-1

وحدة من    200وهو الملعب األول في العالم الذي يعمل بنظام الطاقة المتجددة بالكامل وتم تركيب                

( باإلضــافة إلى الوحدات الشــمســية   10,11,12،13بالطات تحويل الطاقة الحركية إلى كهربية شــكل )

ربط  هذا تم  إلى باإلضــــافة   ســــاعات متصــــلة.   10وقد حقق هذا النظام نجاحا لتوفير الكهرباء لمدة         

ــد مد   ــتطيع رص ــلكي على  تطبيقات تس على  الملعب والقدرة على  عمل  اإلقبال ىالبالطات بنظام الس

 .(Shell Football Pitch, Rio de Janeiro،2015) تحليالت وربطها بالمدينة الذكية

http://www.pavegen.com/
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 ( اثناء تركيب الوحدات11شكل )  ( تجهيز الوحدات 10شكل )

 ( بعد فرش النجيل الصناع13شكل )  دات( بعد تركيب الوح12شكل) 

 www.pavegen.com مصدر االشكال:

 مطار هيثرو بلندن: -4-2-2

باء في مبنى المطار رقم              51تم تركيب   قة الحركة إلى كهر طا بممرات  3بالطة من بالطات تحويل 

ضاء بهذا النظام وقد حصل هذا المشروع على  جائزة االبتكار للممرات ال      مضاءة بالحركة   الحركة لكي ت

تعزيز  هذا المشــــروع على   ســــاعد  و، 2012مليون راكب في عام    18.4حيث وصــــل عدد الركاب إلى    

 مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات وزيادة الوعي باالستدامة.

 العالمات اإلرشادية لتشجيع المشاة موقع تركيب البالطات في المطار
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 :مشروعات أخرى -4-2-3

 :استخدام هذا النظام في مشروعات متنوعة كما يلي وقد تم

 مارثون باريس واستخدام البالطات الكهروضغطية

 جامعة ويبستر بأمريكا )لوحات إرشاد، شحن( المملكة المتحدة –محطة الركاب ببوسطن 

 فوائد البالطات الكهروضغطية للتطبيقات االلكترونية وحصر أعداد المشاة

 www.pavegen.com شكال:مصدر اال

ضغطية في مبنى      -4-2-4 شروع تركيب البالطات الكهرو سة جدوى عن م   في الجديد الطالب اتحاد درا

 :(Joel Cramm، 2011) البريطانية كولومبيا جامعة
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مل على تقييم  ية   المجاالت  التقرير يع ــاد مل على           االقتصــ ية ألحد ممرات التي تع ماع ية واالجت والبيئ

 .البريطانية كولومبيا جامعة في الجديد الطالب اتحاد ة الحركية إلى كهربية في مبنىتحويل الطاق

 التأثير البيئي: وتم عمل التحليالت البيئية على عنصريين: اإلنتاج الكهربي والمواد المستخدمة:

ات كيلو و 65بالطات حيث وصـــلت إلى  8اإلنتاج الكهربي: تم حســـاب كمية اإلنتاج الكهربي لتركيب ال 

وات( في الساعة. وبالطاقة الكهربية العادية نحتاج سيتم إنتاج     100لمبة ) 650لليوم مما يكافئ إضاءة  

سيد الكربون   1.28ما يعادل  ضيات      (co2)كيلوجرام من ثاني أك ضي لهذه األر في اليوم، والعمر االفترا

 م هذه الممرات.كيلوجرام سيتم توفير انبعاثها نتيجة استخدا 1664سنوات أي ما يعادل  5

المواد المســتخدمة: أســطح هذه البالطات يتكون من إطارات الكاوتم المعاد تدويرها أما اإلطار يتكون   

 من المواد المعاد تدويرها من االلومنيوم والمواد الكهروضغطية من الكوارتز. %80من 

ــي: ــيات   التخلص بعد انتهاء العمر االفتراضـ ــطح في األرضـ ــارات يتم إعادة تدوير األسـ التجارية والمسـ

 الرياضية، وكذلك إعادة تدوير االلومنيوم في مصانع الخردة، والكوارتز يدخل في الصناعات الزجاجية.

ــادي: التكلفة المبدئية للوحدات الكهروضــــغطية إلنتاج الكهرباء مقارنة بتكلفة إنتاج                   التأثير االقتصــ

ســــنوات(  5ا على مدار عمرها االفتراضــــي )  الكهرباء بالطرق التقليدية تعتبر مرتفعة أما عند حســــابه        

ــغيل فوجد بعد  ــغطية حوالي   5وتكلفة التشـ ــنوات إن تكلفة الوحدات الكهرضـ من تكلفة إنتاج   %20سـ

 الطاقة بالطرق التقليدية مما اثبت كفاءتها االقتصادية.  

ال طلبة   وموجه التخ   (Survey Monkey, 2011)التأثير االجتماعي: تم عمل اســــتبيان الكتروني على      

 ( كالتالي:1الجامعة وكانت نتائج االستبيان كالموضحة في جدول )

 ( يوضح نتائج االستبيان االجتماعي على تركيب الوحدات الكهروضغطية في المبنى:1جدول )

 (Joel Cramm، 2011المصدر: )

 ؟ الكهرباء النظيفة مهمة لك إنتاجهل فكرة 
في هل ستغير هذه المبادرة شعورك باالستدامة 

 .األخرى األماكن
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 الطاقة الخضراء. إنتاجكيف تشعر بأنك مشارك في 
فعالية في توليد الطاقة  األكثرمن وجهة نظرك أيهم 

 الكهروضغطية( -الشمسية -) المائية

  

هل ممكن تغير طريقك إلي طريق يعمل على  توليد 

 الطاقة الخضراء

اتحاد  ىغالبا تمر من خالل مبن األسبوعكم مرة في 

 الطالب

  

 :معايير تقييم المشروع -5

ولتقييم مثل هذا المشــروع تم اقتراح مجموعة من المعايير خاصــة باألمن، االســتدامة، المحافظة على   

 (.2البيئة، التركيب، العمر االفتراضي، االقتصاد وتوافر التصنيع المحلي كما هو موضح بجدول )

 لتقييم المشروع ( يوضح المعايير المقترحة2جدول )

 المصدر: الباحث

 أرضية المسار الذكي سقف المسار الذكي 

 الطاقة الحركية الطاقة الشمسية معايير التقييم

 نعم نعم مصدر طاقة أمن

 نعم نعم يحافظ على  موارد البترول لألجيال القادمة
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 نعم نعم خال من التلوث

 نعم نعم خال من الضوضاء

 سهل التركيب ركيبسهل الت سهولة التركيب

 نادرة جدا نادرة جدا الصيانة

سهولة التوسع )يمكن تطبيقه في المشاعر 

 (روالمطا
 متاح متاح

 سنوات 5 سنة 25 العمر االفتراضي

 مرتفعة مرتفعة التكلفة األولية مقارنة بالطاقة العادية

 ال توجد ال توجد التكلفة الشهرية مقارنة بالطاقة العادية

 نعم نعم قتصادي مقارنة بالنظام التقليديهل يعتبر ا

 ال يوجد يوجد التصنيع المحلي

 *مما سبق من نتائج التقييم بالنسبة للعناصر المختلفة تظهر مدي ايجابية تطبيق هذا المشروع  

 نتائج وتوصيات البحث: -6

 نتائج البحث: 6-1

شاة الذكي على  تحويل مباني الحرم      - سار الم شروع م شريفين إلى مباني خضراء     يعمل تطبيق م ين ال

 مستدامة، وأن يكون الحرمين الشريفين أماكن العبادة وأماكن تطبيق العلم واإلبداع.

االســتفادة من الطاقة الخضــراء المتمثلة في الطاقة الشــمســية والطاقة الحركية للزوار والعمل على       -

 توفير موارد البترول لألجيال القادمة.

ــاة بالتطبيقات الذكية لنظام   تطوير منظومة إدارة ا - لحشــود عن طريق المعرفة الدقيقة لكثافات المش

 البالطات الكهرو ضغطية، مما يساعد على عملية إدارة الحركة والحشود داخل الحرمين الشريفين.

ربط نتائج كثافة الحركة في الحرمين الشــريفين بالتطبيقات على الهاتف مثل توتير فيس بوك يكون   -

م للزوار عن حجم الكثافة في الحرم وبالتالي تنبيههم في حالة زيادة الكثافة إلى تغيير وقت           بمثابة إعال  

 الزيارة.

يمكن تركيبها في مداخل ممرات المشــــاة في أيام       ةلســــهولة تركيب وفك البالطات الكهرو ضــــغطي      -

يادة األعداد في  التشريق لحصر أعداد المشاة  وتطوير منظومة إدارة حركة الحشود حيث انه في حالة ز     
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ها وتغيير                   عدم دخول قة ب هذه المنط فدين ل ــاة الوا حذير المشــ عدل المطلوب يتم ت ما عن الم قة  منط

 مسارهم لتفادي الحوادث  ثم بعد انتهاء أيام التشريق يتم نقلها واستخدامها في الحرم المكي. 

ضــــاءة الحرم مما يقلل تغيير ســــلوك المشــــاة والتحكم في حركتهم بأهمية الحركة على الممرات لإل  -

 االعتماد على التحكم عن طريق الحواجز والعساكر.

 نشر الوعي البيئي وأهمية التفكير في استخدام الطاقات المستدامة لزوار الحرمين الشريفين. -

 توصيات البحث: -6-2

ن كما  يمكن استخدام أساليب الطاقة المستخدمة في أكثر من مكان ويمكن استخدامهم معا أو منفردي     -

 (.3هو موضح بالجدول رقم )

 

 ( يوضح كيفية االستفادة من المشروع المقترح3جدول )

 المصدر: الباحث

المكان المقترح 

 الستخدام الطاقة
 عناصر المكان

الطاقة 

 الشمسية

الطاقة 

 الحركية

 المطار – 1

   أماكن انتظار السيارات داخل -1-1

   مسارات المشاة -1-2

   البضائع سيور نقل -1-3

الحرمين  - 2

 الشريفين

   أنفاق المشاة -2-1

   مسارات المشاة في الساحات -2-2

   مسارات المشاة داخل الحرمين -2-3

   السعي بين الصفا والمروة -2-4

   المطاف )وحدات شمسية متحركة مع أشعة الشمس( -2-5
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 الملخص

الخدمات تتالئم مع النمط الهندسي واالداري لتطوير وتجويد مرافق و خدمات  إدارة الهندسة والمرافق و 

الحج والعمرة لعنايتها باإلنســان بالموارد الملموســة و الخدمات المطلوبة.  وقد تم في هذه الورقة اتباع  

الحج  المنهج الوصفي التحليلي المبني على الخبرة الميدانية والمعايشة اللصيقة من قبل الباحث ألعمال 

والعمرة في اجراء هذا البحث الذي يناقم موضــوعات مثل تخطيط وهندســة المرافق التي يســتخدمها   

ع  همية توافر وتكامل وجودة الخدمات المقدمة لهم وادارة وتدبير كل ذلك، م              أالحجاج والمعتمرون، و 

ــااإل كافة الموارد، والعوامل الملموســة وغير الملموســة ذات العالقة مثل: مراعاة  ن والمكان و الزمان  نس

، بهدف وضــــع منهجية علمية لتطوير وتجويد مرافق وخدمات الحج والعمرة. لقد           والتقنية والعمليات  

سة     سا على مدى نجاح االجهزة المعنية في      أن نجاح أاوضحت الدرا سا عمال موسم الحج والعمرة يعتمد ا

شآت/المرافق ا      شغيل وتدبير وادارة االماكن/المن شاء وت ضرورية، وتقديم  تخطيط وان الخدمات الالزمة  ل

الجودة المناســـبة. ونظرا لتميز موســـم الحج والعمرة عن أي مناســـبة أخرى فهناك    ذات المواصـــفات و

التكامل     -2، التواجد والتوافر  -1متطلبات لتحقيق تطوير وتجويد المرافق/الخدمات الالزمة تشــــمل:         

أنه   ر والتحســين. إن أهمية هذا البحث تكمن فيالقياس والتطوي -4التشــغيل والصــيانة،  -3والتفاعل، 

ــهم   ــوف يسـ ــرعة تطوير وتجويد منظومة الحج   في   -بإذن اهلل –سـ ــي بسـ ــامي القاضـ تنفيذ االمر السـ

والعمرة، وتحقيق المنافع الدينية والدنيوية لهذه العبادة العظيمة، والحد من الحوادث التي تؤثر على              

ي مجال الدراســـات المتعلقة بهندســـة وادارة المرافق والخدمات  ســـالمة الحجاج، وردم الفجوة العلمية ف

المأمول ان يســتفيد من مخرجات هذه الدراســة المهتمون  ا في صــناعة المناســبات الكبيرة. ووتطبيقاته

 بخدمة ضيوف الرحمن في الجهات الحكومية واالهلية والبحثية ذات العالقة.  

 
 والعمرة الحج وخدمات مرافق وتجويد لتطوير منهجية

 

 برهمين احمد ياسين سامي 

 القرى أم جامعة والعمرة، الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد
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 :األدبي المسحالمقدمة و

شهد فيها    هـــــ و 1436جاج في منى يوم النحر عقب حادثة تدافع الح ستت سبعمائة حاج    أالتي أ كثر من 

رحمهم اهلل، وجه خادم الحرمين الشــــريفين الملك ســــلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل الجهات المعنية            

وليات المناطة بمؤســــســــات الطوافة       بمراجعة الخطط المعمول بها والترتيبات كافة واالدوار والمســــؤ      

ــارات الحج     الجهات االخ و يج لكي يؤدوا رى وبذل كافة الجهود لرفع مســــتوى تنظيم وادارة حركة ومســ

ســــالمة ويســــر. وتمشــــيا مع هذا التوجيه الكريم، ورغبة في ان يكون هناك دور       عبادتهم بكل راحة و   

للباحثين في القيام بواجبهم في هذا المجال فأن هدف هذا البحث هو اقتراح ومناقشــــة منهجية علمية         

هات  لكافة الج ةطوير وتجويد مرافق وخدمات الحج والعمرة بغرض رســم خارطة طريق واضــحلتشــاملة 

عمال االهلي لتحسين ادائهم ورفع كفاءتهم وفعاليتهم في االنشطة واال   المهتمة من القطاع الحكومي و

 العمرة.ذات العالقة بمنظومة الحج و

سابقة       سة  سا على        ( للباحث ان نجاح اعمال11)مرجع لقد اوضحت درا سا سم الحج و العمرة يعتمد ا مو

ــرورية     ــغيل وتدبير وادارة االماكن/المرافق الضـ ــاء و تشـ مدى نجاح االجهزة المعنية في تخطيط و انشـ

)مثل : الطرق ، المطارات، المستشفيات، المساكن، دورات المياه، ... الخ(  و تقديم الخدمات الالزمة ذات     

لحركة ، االستقبال ، الصحة ، االسكان ، النظافة ، االمن و السالمة ، و      الجودة المناسبة ) مثل : النقل و ا 

تنفيذ االمر السامي    -في :أ  -ان شاء اهلل   –غير ذلك(. و ان اهمية هذا البحث تكمن في انه سوف يسهم   

تحقيق المنافع الدينية والدنيوية لهذه          -القاضــــي بســــرعة تطوير و تجويد منظومة الحج والعمرة، ب    

ردم الفجوة العلمية في    -الحد من الحوادث التي تؤثر على ســـالمة الحجاج، د  -دة العظيمة، جــــــــ العبا

 مجال الدراسات المتعلقة بهندسة وادارة المرافق والخدمات وتطبيقاتها في صناعة المناسبات الكبيرة .

سة المهتمون بخدمة ضيوف الرحمن في الج     هات الحكومية  و المأمول ان يستفيد من مخرجات هذه الدرا

ية ذات العالقة مثل                    ية، والجهات االهل يا ولجنة الحج المركز لة في لجنة الحج العل مثل الجهات الممث

مؤســــســــات الطوافة والعمرة وبقية ارباب الطوائف ومقدمو الخدمة من القطاع الخاص. و لفتح المجال          

 لمزيد من الدراسات في تفاصيل هذا المجال المهم. 

ــة وإدارة الم ــا لرعاية و صــيانة    هندس رافق والخدمات مجال متعدد التخصــصــات كان في بداياته مكرس

ــاحات       ــفيات، المدارس، مجمعات المكاتب، الس ــتش ــية، مثل: الفنادق، المس ــس المباني التجارية أو المؤس
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الرياضية، أو مراكز المؤتمرات. وقد تشمل االن مهام/واجبات مهندس/ مدير المرافق و الخدمات العناية    

ــ  ــيانة  بأنواعها،    بـــــ ــاءة ، تكييف الهواء ، نظم التزود بالمياه و التخلص منها، الصـ : الطاقة ، نظم اإلضـ

التنظيف، الديكور، رعاية و تنسـيق المواقع، األمن و السـالمة، تسـهيل النقل و الحركة والتموين ... ألخ.      

ة برمجيات و تطبيقات    ويمكن لبعض أو كل هذه الواجبات أن تعد و تقدم وتنســــق وتتكامل بمســــاعد         

أي انها بمثابة خدمات دعم، ألنها   -الحاسب االلي. و يعتبر البعض ان هذه المهام/الواجبات غير أساسية     

ليست األعمال األولية/الجوهرية )بالمعنى الواسع للكلمة( لـــــ المنظمات/المنشآت ذات الصلة، مثل تلك    

م. اال انها تعتبر اعمال جوهرية لمنظمات/منشـــآت     العاملة في مجال المال واالعمال و الصــــحة و التعلي      

اخرى تعمل في مجال صــناعة الضــيافة والمناســبات الكبيرة وموســم الحج والعمرة.  ان الدور الوظيفي   

الذي يضطلع به مجال هندسة و إدارة المرافق و الخدمات )سواء كان يمارس عن طريق إدارة مستقلة أو     

صصة من خا        شأة متخ صغير أو من شراف على تنفيذ العمليات       فريق  سيق واإل شمل: التن رج المنظمة( ي

كافة بطريقة سليمة بيئيا، وآمنة، و مستدامة تلبي حاجات المستفيدين ) البعد االنساني(، وتحافظ على      

األصـول بطريقة فعالة وغير مكلفة وتحقق الحفظ طويل األجل لقيمة االصـول والموجودات و تسـتخدم     

ة وفعالية و تعتبر االعداد/ التســــليم / التقديم المرضــــي للمرافق والخدمات الى         الموارد المتاحة بكفاء   

االشخاص المستفيدين  شرط مهم ، وبالتالي، يستخدم مصطلح "رضا المستخدم / المستفيد / العميل          

ــة و ادارة المرافق و    ــا لألداء. و يمارس دور هندسـ ــاس ينبغي تحقيقه ومقياسـ " غالبا باعتباره هدفا اسـ

ــليم   الخد ــتراتيجي تخطيطي، والثاني تنفيذي. حيث يؤدي التخطيط الس ــتويين: االول اس مات، على مس

 دائما الى تسهيل التنفيذ ومن ثم تحقيق نجاحات واضحة.

( : "المهنة  1(  هو )IFMAهناك تعريف مقدم من المؤسسة الدولية لهندسة و ادارة المرافق و الخدمات )    

ضمان         ضم تخصصات متعددة، ل سيق و التكامل بين   التي ت األداء الوظيفي للبيئة المبنية من خالل التن

( : "ممارسة و تنسيق    2هو )IFMA  تعريف آخر مُقدم أيضا من  ”  الناس، المكان، العمليات، التكنولوجيا. 

ــة    ــخاص ذوي العالقة وعمل المنظمة، والذي يدمج مباد  إدارة األعمال، الهندسـ العمل الفعلي مع األشـ

والعلوم الهندسية والسلوكية". أما في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان األوروبية، فهناك     المعمارية،

تعريف أشــــمل إلدارة المرافق من مجرد إدارة المباني والخدمات.  والتعريف المقدم من اللجنة األوروبية        

المرافق و الخدمات   ( : " هندســـة و ادارة3للتقييس والذي صـــادق عليه مكتب المعايير البريطانية هو) 

هي تحقيق التكامل بين العمليات الجارية داخل منظمة لصــــيانة و تطوير الخدمات المتفق عليها والتي         
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سية". و يعنى هذا المجال بالتالي: أ       شأة العمل و التعامل    -تدعم وتحسن فعالية أنشطتها األسا فهم من

ئة العمل ، الموارد       –معها، ب   خاص، بي مال و الوقت و المواد، االمالك و      – إدارة وتدبير: االشــــ مثل ال

المنشـــآت، و الخدمات. وقد اعتمد المعهد البريطاني إلدارة المرافق رســـميا تعريف لجنة التقييس ولكنه  

( : " هندســــة و ادارة المرافق و الخدمات هي تحقيق التكامل بين   4يقدم أيضــــا وصــــفا أبســــط قليال )  

ة المبنية، وإدارة تأثيرها على األشخاص وأماكن العمل". وفي   األنشطة متعددة التخصصات بداخل البيئ    

سة و ادارة المرافق و الخدمات في بعض المنظمات.       ستراليا، حل مصطلح الخدمات التجارية محل هند أ

حيث يمكن أن تطلق الخدمات التجارية على خدمات أخرى عدا العناية  بالمرافق، مثل األمن، وتنظيم                 

 ص من النفايات، والتخطيط االستراتيجي.وقوف السيارات، التخل

هذا و يطلق على المبنى أو عدد من المباني التي تقع على قطعة واحدة من األرض وصــــف الموقع و        

يطلق على المواقع المتعددة التي تقع في منطقة حضــــرية واحدة، ولكنها تســــتخدم من قبل الكيان            

ي مثال" . وقد يكون القســم / الجهة المناط به/بها  القانوني نفســه، اســم الحرم او الحمى " الحرم الجامع

مهمة هندســة وادارة المرافق والخدمات مســؤوال عن موقع أو حرم أو منطقة إقليمية تحتوي على مواقع  

أو مجمعات متعددة قد تكون مزيجا من مرافق مملوكة ومستأجرة مثل بعض المدن الرياضية والمصانع    

النسبة لموسم الحج فان انحاء مكة المكرمة و المشاعر المقدسة كافة        والمعارض التجارية الكبرى. اما ب

ينبغي ان تشــمل ضــمن عمل الجهات ذات العالقة بهندســة و إدارة المرافق و الخدمات.  من المناقشــة و 

التعريفات الســــابقة لهندســــة وادارة المرافق و الخدمات يتبين مدى مالءمة هذا التخصــــص و النمط            

باب وهي       الهندســــي واالداري   عدة أســــ خدمات الحج والعمرة، ل ية      :لتطوير وتجويد مرافق و  نا اوال الع

باإلنسان في المقام االول وهو هنا يشمل الحاج والمعتمر ومقدمي الخدمة وافراد المجتمع،  مما يساعد      

  في تحقيق مقاصد الحج والعمرة وهو "شهود المنافع و تحصيلها"  الذي هو اإلطار الجامع لمقاصد الحج     

في القرآن الكريم حيث يقول اهلل تبارك وتعالى: )وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أال تشــــرك بي شــــيئا          

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع الســــجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاال وعلى كل ضــــامر         

(  25 -24سورة الحج يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اهلل في أيام معلومات( ،)

ــد الحج. فقد تم التعبير عن العالقة االندماجية بين الحج والعمرة   ــد العمرة ال تختلف عن مقاص .و مقاص

بالعمرة إلى الحج ..."، وفي             له " فمن تمتع  جل جال قال  عالى " و أتموا الحج والعمرة هلل" و  له ت في قو

سو      سبحانه" فمن حج البيت أو اعتمر..."  صلى    195رة البقرة موضع آخر قال  . و أوضح ذلك نبينا محمد 
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اهلل عليه وســــلم بقوله" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ،الحديث رواه مســــلم وأحمد وأبو داود       

والنسائي. و المنافع تنقسم الى:  منافع دينية و دنيوية منها، فالدينية لتحقيق التوحيد وإخالص العبادة    

خالق المذمومة وتزكيتها للوصول إلى حقيقة التقوى، وذكر اهلل تعالى وشكره  هلل ،وتطهير النفس من األ

على نعمــه ، وتربيــة المســــلم على تعظيم حرمــات اهلل وشــــعــائره، وتحقيق معــاني الوحــدة واألخوة 

صفوف في مواجهة عوامل الخوف و           سلمين وتوحيد ال شامل بين الم شاعة األمن بمعناه ال سالمية، وإ اإل

منها : المكاسب المادية من التجارة وغيرها مثل االستفادة     ف "منافع دنيوية"اب. و أما الفوضى واالضطر   

واالفادة من لحوم الهدي واالضاحي ، تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بالعطف على الفقراء ومواساة أهل   

في أوقات   الحاجة ، و تحقيق مبدأ التعارف بين الناس، و تيســــير اجتماع المســــلمين من أقطار الدنيا             

وأماكن معينة ليشــعروا بالوحدة اإلســالمية، و يســهل اســتفادة بعضــهم من بعض فيما يهم الجميع من  

ــة عقد المؤتمرات و االجتماعات التي تســــهم في حل مشــــكالت               لدنيا والدين حيث تتاح فرصــ أمور ا

لعالم اإلســالمي.  المســلمين في كل مكان و إيجاد قنوات لتبادل الســلع والمنتجات والخبرات بين بلدان ا 

ــ(. وثانيا  العناية  بالموارد الملموسة و تتمثل في كافة المرافق الالزمة ألداء مناسك     1429)الشدي   هـــ

ثل : المواقع    نة المنورة  ،               -الحج والعمرة  م مدي ــة وال قدســ ــاعر الم مة والمشــ كة المكر نا م وهي ه

نى الحرم و مسجد نمرة و المشعر الحرام و   مثل مب –والمباني/المنشآت التي تؤدى و تقام فيها العبادات  

منشـــأة مشـــعر الجمرات ، و طرق المركبات و المشـــاة ، والبنية التحتية  و الفوقية ، و التجهيزات الالزمة  

بالمرافق ينبغي ان يبدأ في مرحلة التخطيط االســــتراتيجي بعيد المدى الذي يعنى                 كافة. ان العناية 

كل موقع يمر عليه او يســــتخدمه او يقيم فيه الحجاج والمعتمرون        بتوافر وتكامل منظومة المرافق في   

ويشــمل: اثر انشــاءه على البيئة ، حســاب معدالت االســتخدامات و المســاحات المطلوبة و بدائل اســاليب  

ستدامة اثناء          ستخدام المرفق طوال العام،  مع االخذ بمباد  اال شغيل للمرفق، و امكانية ا صيانة و الت ال

ــغيله، و بدائل التمويل . أما خالل مرحلة     هذه المرحلة ــاء المرفق، و تشـ ــابات تكلفة انشـ . ومن ثم حسـ

التصــــميم لمرفق الحج او العمرة ، فان التركيز يكون على التأكد من ان المرفق ســــوف يالءم وظيفيا       

عداد                     ته وإل به لوظيف ناســــ ية م ته الفن فا له، وان مواصــــ ما تم التخطيط  ئه وفق  ــا الغرض من انشــ

دمين بكافة فئاتهم العمرية وخلفياتهم الثقافية وامكاناتهم المادية. و تشمل هذه المرحلة مدى  المستخ

ــيانة :     ــآت الذكية. ثم تأتي مرحلة التشـــغيل و الصـ ــراء والمنشـ امكانية تطبيق مفاهيم المباني الخضـ

ن التطبيقات   الوقائية والدورية واثناء االســــتخدام ) مثل التنظيف المســــتمر للمرفق(، مع االســــتفادة م     
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الحاســوبية الحديثة التي تســاعد في ادارة و تدبير المرفق. و هذه المرحلة ذات اهمية بالغة للمســتخدم  

النهائي )الحاج/المعتمر( حيث تكون مؤثرة في مســتوى رضــاه و تفاعله مع مقدم الخدمة، وثالثا العناية   

من و الســـالمة و االســـتقبال و النقل و بالخدمات المطلوبة التي تعد و تقدم في المرافق مثل خدمة : اال

االسكان و التغذية و وسائل االتصال والمعلومات وغيرها . و تعتبر الخدمات اهم عنصر للمنتج الرئيس       

في صناعة الضيافة وهو "الخبرة او التجربة" التي يدركها و بحس بها الضيف اثناء تلقي الخدمة و بعدها 

ــا  ــتوى جودة الخدمة مسـ ــعر معقول فان   . فاذا كان مسـ ــل مما كان يتوقعه وكانت الخدمة بسـ و او افضـ

الضــيف ســوف يكون راضــيا ، و إال كان العكس. ان صــناعة الخدمات من اكثر الصــناعات تشــغيال لأليدي  

ــري و طباعه فيما يتعلق عموما ببطء التطوير و مقاومة    ــر البشـ ــائص العنصـ العاملة و هي تتأثر بخصـ

ــعف االنتاجية. و لما كان الحاج و المعتمر في حاجة   التغيير و االنفعالية عند الع ــغوط  و ضـ مل تحت الضـ

لعدد كبير من الخدمات المتنوعة  تقدم له من قبل القطاعين الحكومي و االهلي، و في ظروف مكانية و         

زمانية محددة ، فان العناية بتخطيط و تصــميم و تقديم و تقويم الخدمات في موســمي الحج و العمرة،  

ن اولويات المهام التي يقوم بها المســــؤولون في هندســــة و ادارة المرافق و الخدمات. ورابعا          يعتبر م

العناية بالعمليات وهي جملُة اأَلعماٍل الالزمة لتجهيز مرفق او اعداد و تقديم خدمة ما . هذه العمليات                   

ون من عشــــرات قد تكون إما بســــيطة مكونة من عدد قليل من االعمال او االجراءات ، او معقدة تتك          

بدء في               يات في مجال آخر لكي يتم ال هاء عمل مد على انت قد تكون مركبة تعت االعمال و االجراءات ، و 

العملية المطلوبة )تفاعل العمليات(.  إن العمليات في موســم الحج و العمرة غالبا ما تكون مركبة تعتمد  

ب بذلك تحديد مسؤولية تأخر تقديم   على بعضها البعض و تتداخل مهام و اعمال القائمين عليها فيصع  

خدمة ما، أو تردي مســــتوى جودتها. )مثال على ذلك : عملية خدمة تقديم الطعام تعتمد على عمليات                

هام                     ماكن االكل(.  إن من م ية ، وتجهيز ا كة المرور قل و الحر عداد الطعام، الن ثل : ا مات اخرى م خد

ــهيل العمليات/  ــيط و تسـ ــة المرافق والخدمات تبسـ ــتمرة،   هندسـ ــفة مسـ االجراءات، ومراجعة ذلك بصـ

سة االعمال )الهندرة( ،        ساليب/االدوات المتاحة لتحقيق ذلك مثل : اعادة هند ستخدام كافة الطرق/اال با

 بحوث العمليات، والجودة الشاملة.

اليب  خامسا : العناية باستخدام التقنية )التكنولوجيا( : و هو انجاز االعمال بأفضل و احدث الوسائل واألس

ناعة ، و هو يمثل          والطرق و االدوات و االجهزة وتطبيقات الحاســــوب التي تختص بمهنة أو فنا أو صــــ

ــة في حقل معين" )ويكيبيديا  م(. و يندرج تحت ذلك اهمية انجاز   1915"التطبيق العملي للمعرفة خاص
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ترشاد واالستفادة من     العمل بحرفية عالية باقل ما يمكن من اخطاء او مشاكل او هدر في الموارد واالس  

 افضل الممارسات العالمية في نفس المجال .

ان تكرار العمل في مواســــم الحج و العمرة يؤدي ببعض العاملين الى الركون الى ما تم اكتســــابه من       

سوبية المتجددة ، االمر الذي ينتج عنه بطء      سابقة دون تطوير او تحديث او اخذ بالتطبيقات الحا خبرات 

حســـين وقد يؤدي الى ارتكاب اخطاء متكررة ال تظهر اال بعد تفاقم المشـــكالت ال قدر اهلل .  التطوير والت

من اهم التقنيات التي ينبغي االســتفادة منها في مواســم الحج والعمرة هي  تقنية المعلومات وتشــمل  

صال و التواصل    االرشفة االلكترونية ، تبويب المعلومات ، وتحديث المعلومات و تبادلها. ثم و سائل االت  

، و تشــمل االجهزة والبرمجيات و التطبيقات الحاســوبية ذات العالقة وأيضــا  وســائل التوعية و االعالم     

القديمة والحديثة ، حيث ان لها دورا كبيرا في تثقيف و توعية االشـــخاص ذوي العالقة بموســـم الحج و  

مان( : مناسك الحج و العمرة تؤدى ضمن إطار    العمرة وادارة المناسبة. سادسا : العناية بإدارة الوقت )الز   

مثل : اشهر الحج ، اوقات الصالة، اوقات رمي الجمرات، حدود المشاعر المقدسة،  –زماني و مكاني محدد 

نب                بالجوا ية  يا ، ولكن يمكن ان العنا المطاف، المســــعى، ... الخ.   هذا االطار ال يمكن الخروج منه كل

مذكورة اعاله هي الجوهر وا  مات        ال خد ــة وإدارة المرافق و ال ندســ ــة له فة الرئيســ  Facilities)  لوظي

Engineering and Management)           وهي ما يطرحه الباحث في هذه الورقة كمنهجية علمية لتطوير و

 بسرعة  القاضي  السامي  االمر لتنفيذ هدفت الدراسة في اإلسهام  تجويد مرافق وخدمات الحج و العمرة.

 وذلك  العظيمة،  العبادة  لهذه  والدنيوية   الدينية   المنافع  ولتحقيق والعمرة، الحج منظومة  تجويد  و تطوير

 المتعلقة الدراسات مجال في العلمية الفجوة ردم وأيضا الحجاج، سالمة على تؤثر التي الحوادث من للحد

 . الكبيرة المناسبات صناعة في وتطبيقاتها والخدمات المرافق وادارة بهندسة

 المنهجية:

ام الباحث باتباع المنهج الوصـــفي التحليلي لتحقيق اهداف البحث و إيجاد فرشـــة معرفية لألبحاث  لقد ق

صيقة ألعمال الحج والعمرة.      شة الل ستقبلية مبنية على الخبرة الميدانية والمعاي يناقم هذا البحث  و الم

واهمية توافر  موضوعات مثل تخطيط و هندسة االماكن/المرافق التي يستخدمها الحجاج والمعتمرون،     

وتكامل وجودة الخدمات المقدمة لهم و ادارة وتدبير كل ذلك بطريقة علمية احترافية مع مراعاة  كافة                  

 الموارد والعوامل الملموسة و غير الملموسة ذات العالقة.
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 النتائـــج:              

سبات الكبيرة مهم بالنسبة القتصاد الدولة المضيفة و        صناعة وتنظيم المنا سمعتها عالميا ، و نجاح   أن 

ــبات يعتمد على عاملين يمكن ادارتهما هما  :  ــبة،   -1ترتيب وتنظيم هذه  المناسـ جودة برنامج المناسـ

سنوية             -2 سبة  شكل منا سبة . ان موسم الحج والعمرة ي سهيالت المتوفرة للمنا المرافق والخدمات والت

لعمرة عبارة عن )مناســــك/عبادات( مقررة كبيرة ومهمة على مســــتوى العالم، وحيث أن برنامج الحج وا

شــرعا ال يمكن تغييرها، فإن نجاح ترتيب وتنظيم موســم الحج والعمرة يعتمد على مدى توافر وتكامل  

وجودة المرافق والخدمات والتســهيالت المعدة والمقدمة لهذه المناســبة العظيمة. هناك حاجة إلى منهج  

شاملة يمكن توظيفه   سبات،     إدارة يعنى بالجودة ال بشكل فعال في تخطيط وتنظيم وتدبير أعمال المنا

 ويعنى بالجوانب الرئيسية لصناعة المناسبة وهي :

الموارد المادية الملموســة )المرافق( و تشــمل : المواقع واالماكن ، المباني/المنشــآت التي تقام فيها    .1

 المناسبات والبنية التحتية كافة . 

و تقدم في تلك المرافق مثل خدمة : االمن والســــالمة و االســــتقبال           الخدمات المطلوبة التي تعد       .2

 والنقل واالسكان والتغذية ووسائل االتصال وتقنية المعلومات وغيرها .

الفوائد/المنافع التي يحس بها ويســــتفيد منها االشــــخاص/الجهات ذووا العالقة كافة، بما في ذلك                 .3

 مضيف.ضيوف المناسبة ومقدمو الخدمات والمجتمع ال

ان العناية بالجوانب المذكورة اعاله هي الجوهر والوظيفة الرئيســة لهندســة وإدارة المرافق و الخدمات    

وهي ما يطرحه الباحث في هذه الورقة كمنهجية علمية لتطوير وتجويد مرافق وخدمات الحج و العمرة.            

ســــان والمكان و الزمان  ومع التركيز على خمســــة عناصــــر/جوانب مهمة ألعمال الحج والعمرة هي: االن  

. و نظرا لتميز موسم الحج والعمرة عن أي مناسبة أخرى فهناك  (1)انظر الشكل رقم  والتقنية والعمليات

التكامل والتفاعل،       -2التواجد والتوافر ،   -1متطلبات لتحقيق جودة المرافق/الخدمات الالزمة تشــــمل:      

 .      القياس والتطوير والتحسين -4التشغيل والصيانة،  -3
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 المناقشة

( قام الباحث بمناقشــة أهمية المرافق والخدمات في األماكن التي تقام  1997في بحث ســابق )برهمين 

فيها المناســــبات الكبيرة ) مســــرح الحدث ( واســــتكشــــاف ما هو مطلوب من مرافق وخدمات من قبل           

ــيع و  ــتخدمين واالشـــخاص ذوي العالقة.  لقد أهمل هذا الجانب في المواضـ ــابقة ذات  المسـ البحوث السـ

الصــلة، وعلى الرغم من ذلك فإنه من حيث التطبيق فإن أخطاء قليلة في إدارة المرافق والخدمات خالل  

ــائر مالية      ــنوات في اإلعداد وينتج عنه خس ــلباظ على جهود عدد من الس ــبة يمكن أن تؤثر س فترة المناس

ضيفة وقد يكون لذ      شأة الم سبة للمدينة والحكومة او المن صناعة     بالن سالمة الجمهور. إن  لك أثره على 

المناسبات تنمو بشكل مستمر وهي تمثل أعمال مربحة، ولها دور اقتصادي واضح المعالم  مثل تسويق 

شة المجتمع المضيف            األمكنة وصناعة وتحسين الصورة الذهنية لها كعامل محفز لتطوير مستوى معي

سبة )جيتز   شكل    1997للمنا سبات مهمة ب ضيافة وذلك        (. إن المنا سياحة وال صناعة ال سبة ل خاص بالن

بايو         ياح ) ها تشــــجع على الســــفر وتعمل كجاذب للســــ عديد من التعبيرات التي      1995ألن (، وهناك ال

استخدمت لإلشارة لهذه  الصناعة مثل : المناسبات الخاصة، والمناسبات الرئيسية، والمناسبات الرسمية           

طبق على مدى عريض وانواع متعددة من المناســــبات مثل  و المناســــبات الكبيرة. وتلك المســــميات تن

المهرجانات والمعارض واالجتماعات والمؤتمرات والمعارض والمباريات وخالفها.  وبشــــكل عام هناك                

أربعة خصائص رئيسية للمناسبات : أوالظ، إن الحاجة الكبيرة الناشئة عن إقامة المناسبات ال تمثل حاجة         

كنها تمثل حاجة للمرافق والخدمات الالزمة لها. ويصــــرف زوار المناســــبات      للمناســــبات في حد ذاتها ول   

أموالهم على أنشــــطة وفي أماكن مختلفة تتركز بشــــكل رئيس على أربعة أنواع مختلفة هي: النقل،         

ــروبات(، الفنادق  –المطاعم  ــوق(، )كرومبتون   –)الســكن(، منافذ بيع التجزئة  –)المأكوالت والمش )التس

. ثانياظ : تتركز الحاجة إلى الخدمات والمرافق في فترة زمنية قصيرة نسبياظ )ذروة( تتراوح    (1994وماكيه 

شانه        سابيع. وألن الخدمات ال يمكن إنتاجها كدفعة واحدة وتخزينها، فهذا من  ضعة أ من يوم واحد إلى ب

ــية. ثالثاظ: يؤث  ــاكل ازدحام مألوفة ومجربة في تقديم الخدمات الرئيسـ ر االزدحام )اثناء  أن يقود إلى مشـ

الذروة( على مستوى تحقيق المنافع المتحصل عليها من المناسبة وتوزيعها على ذوي العالقة. رابعا : إن  

استقطاب اموال من الميزانيات العامة لالستثمار في المناسبات يكون قليل نسبياظ وتنشأ فرص رئيسية         

يع وتصـــدير البضـــائع والخدمات، وخاصـــة  لجذب أموال جديدة من خارج مكان المناســـبة او عن طريق ب

( في دراســتيهما  1993( . وجد كل من صــالح وريان) 1986الخدمات المتعلقة بالمناســبة )بيرنز ومولز 
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مات                  ما نات، أن أغلب اهت جا ياح للمهر ية والتراث التي تجذب الســــ مل الفنون الشــــعب ما يتعلق بعوا في

عوامل أخرى مثل : مدى ســهولة  -2البرنامج، مســتوى جودة -1المشــاركين في المناســبات تتمثل في: 

مة، وبعض الخدمات األخرى )المرافق               عا حة ال يا الصــــ ــا لدخول للموقع، توافر المعلومات، قضــ حركة ا

ــاند هيلر ) ــات الحاالت ومن وجهة نظر علم  1995والخدمات(.  سـ ــلوب دراسـ ( هذه الفكرة من خالل أسـ

ت الكبيرة والتي يمكن أن تعتبر مناســبات مليونية )على االجتماع، فلقد ناقم أنه فيما يتعلق بالمناســبا

حســب افتراضــه(، فإن المكان الذي تتخذه مثل تلك المناســبة يكون أقل من حيث األهمية عن الغرض    

ــاظ أن     ــبة والفكرة واألهداف . .  إلخ( . ولقد ناقم هيلر أيضـ ــاركين )مثل: برنامج المناسـ من تجمع المشـ

لمرافق/الخدمات المطلوبة لضــيافة المناســبة في الموقع المختار . وبناءظا  منتج المناســبة الرئيســي هو ا

سبة على أنها:  أوال البرنامج         صناعة المنا سية المكونة ل صر الرئي على هذا فقد قام الباحث بتحديد العنا

ت  وثانيا المرافق والخدمات الالزمة للمناســبة، وأن نجاح المناســبة يعود لهذين العنصــرين. هناك تأثيرا 

؛  1991؛ جيتز، 1992ســــلبية وإيجابية للمناســــبات تؤثر على المنظمة المضــــيفة والمجتمع )هوول،          

بات ) المنافع( والتي ينبغي تعظيمها هي            1984وريشــــي،  ية للمناســــ تأثيرات اإليجاب (. ومن بعض ال

واالنتباه  تشجيع المخططين والمدراء إلقامة مناسبات أخرى وفتح مجال األعمال والتوظيف ، ورفع الوعي 

لمكان إقامة المناسبة كموقع سياحي ، وإنشاء مرافق جديدة ، وتحسين البنيات التحتية المحلية ، وتعزيز  

االعتراف الدولي بالمكان وبقيمه الثقافية وإلى ما شــــابه ذلك. ومن جانب آخر، فإن التأثيرات الســــلبية                 

المناسبة، ذيوع سمعة سيئة كنتيجة لقصور     للمناسبات والتي يتعين تقليصها هي : ارتفاع األسعار أثناء    

المرافق والخدمات، الممارسات السيئة لبعض االشخاص، تضخم األسعار، التلف والتلوث البيئي ، إضفاء          

الصبغة التجارية المطلقة على المناسبة ، زيادة معدالت الحوادث و الجريمة، باإلضافة إلى جوانب سلبية   

بة تتميز بالجودة ما لم يوضع في االعتبار كافة ذوي العالقة بالمناسبة    أخرى . هذا وال يمكن إقامة مناس 

من االشــخاص/األطراف/الجهات، مثل: زوار المناســبة والموظفين والمالك وتجار التجزئة وعموم جمهور 

 (. ويرجع ذلك لألسباب التالية : 1992المجتمع المضيف للمناسبة وغيرهم  )هوول، 

 نصر البشري الذين هم ضيوف المناسبة.جودة المناسبة تتعلق بالع 

  ( المجتمع المضيف بمختلف فئاتهم )تجهيز وتقديم المرافق والخدمات يكون من قبل )اشخاص

 الرسمية وغير الرسمية ( من مقدمي الخدمات باإلضافة إلى األشخاص العاديين في المجتمع . 
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ة وأقل ما يمكن من التأثيرات الســـلبية. وكل إن للمناســـبة الجيدة العديد من المنافع والتأثيرات اإليجابي

ذوي العالقة سواء كانوا أفراداظ أو جهات ينبغي أن يشعروا بالتأثيرات اإليجابية للمناسبة ويستفيدوا منها،  

ــة تلك المتعلقة باألمن والســـالمة   ــتطاع وخاصـ ــلبية لها بقدر المسـ ويعملوا على تقليص التأثيرات السـ

راســــات المتوفرة حالياظ )على حد علم الباحث(، فإنه ليســــت هناك منهجية           العامة والبيئة.  وحســــب الد    

ناعة المناســــبات، اال أن انماط من اإلدارة مثل اإلدارة            محددة لإلدارة ينصــــح بها لكي توظف في صــــ

الصناعية، واإلدارة التشغيلية، وإدارة المشاريع، وإدارة اإلمدادات، يمكن ان تمثل اساليب يمكن توظيفها      

ــبات وتنظيمها )بادمين إيه آل في اد (. لقد تأكد للباحث أن  1997، جيتز 1983، يافي  1988ارة المناسـ

هناك حاجة إلى منهج إدارة يعنى بالجودة الشــــاملة يمكن توظيفه بشــــكل فعال في تخطيط وتنظيم          

المناسبة   وادارة أعمال المناسبات الكبيرة، مثل ذلك المنهج يستوجب أن يأخذ الجوانب الرئيسية لصناعة

 والتي ذكرت أعاله في االعتبار، وعلى األخص الجوانب الرئيسية مثل :

      الموارد المادية الملموسـة )المرافق( و تشـمل : المواقع واالماكن ، المباني/المنشـآت التي تقام

 فيها المناسبات وكذلك الطرق والبنية التحتية كافة . 

 مرافق مثل خدمة : االمن و السالمة و االستقبال  الخدمات المطلوبة التي تعد و تقدم في تلك ال

 و النقل و االسكان و التغذية و وسائل االتصال والمعلومات وغيرها .

                  الفوائد/المنافع التي يحس بها ويســــتفيد منها كافة الناس/الجهات ذووا العالقة بما في ذلك

 الخدمات والمجتمع المضيف. ضيوف المناسبة ومقدمو

 تجويد مرافق و خدمات الحج والعمرة:متطلبات تطوير و 

م( ان الحجاج يدركون اهمية تواجد و توافر مرفق او  1997اوضـــحت دراســـة قام بها الباحث )برهمين  

حاج بمدى اهمية ذلك من                  ــاس ال ناء موســــم الحج. و يختلف درجة احســ ما في مكان معين اث خدمة 

سبيل المثال فان     مكان/مشعر الى آخر، كما يختلف ذلك الشعور باألهمية من و    قت الى آخر ايضا. وعلى 

الحجاج يشــــعرون بان تواجد و توافر دورات المياه في مزدلفة هو ذات اولوية واضــــحة بعد نفرتهم من          

مة الى المقدمة في مشــــعر منى عن غيرها من المرافق و                   عا فة ال ظا خدمات الن ما تقفز  فات، بين عر

ــتن  ــريق .... و هكذا. يس تج من ذلك ان هناك عدد من المتطلبات ينبغي توافرها  الخدمات اثناء ايام التش

 او مراعاتها لتطوير و تجويد المرافق والخدمات في موسم الحج و العمرة من اهمها:
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 تواجد و توافر المرفق او الخدمة:

يشــــمل ذلك: ان يتواجد المرفق/الخدمة التي يحتاجها الحاج او المعتمر في المكان المناســــب و الوقت               

بالتصميم والمواصفة المالئمة، )موقع سهل الوصول اليه ومساحة وعدد وكمية ومواصفات          المناسب و 

مناسبة وفق معدالت تخطيطية و تصميمية تراعي خصائص المستخدمين المختلفة في  موسم الحج و      

 العمرة مع االسترشاد بالمعدالت و التطبيقات العالمية( .

 

 تكامل وتفاعل المرافق و الخدمات:

رص على تواجد وتوافر مرفق/خدمة ما بعينها فقط دون تواجد وتوافر وتفاعل المرافق/الخدمات            ان الح

ال يكفي لتحقيق النجاح لموسم الحج و العمرة، بل و قد يؤدي    -عدم التكامل والتفاعل  -الالزمة االخرى 

دمات يعتمد   الى خلل كبير في المنظومة بأكملها. و كما تم ايضــــاحه ســــابقا فان معظم المرافق/الخ           

 اعدادها وانتاجها وتقديمها على بعضها البعض.    

 تشغيل و صيانة المرافق و الخدمات:

يقصـــد بالتشـــغيل االعمال و االجراءات الالزمة لالســـتفادة من مرفق/خدمة ما اثناء اســـتخدامه و جعله 

ة او غير ذروة، يؤدي الوظيفة التي انشــأ من اجلها، و يمكن ان يكون التشــغيل خالل فترات/مواســم ذرو 

فيختلف بذلك اسلوب و طريقة التشغيل. ويتطلب تشغيل المرافق التي يستخدمها الحجاج و المعتمرون      

توافر موارد مادية وتقنية وموارد بشــــرية كافية مع خبرة مناســــبة وادارة فعالة )مثل تشــــغيل مبنى               

خاصـــة في اوقات   -المرافق  المســـجد الحرام و منشـــأة الجمرات(. ان االخطاء في عملية تشـــغيل وادارة

قد تكون مكلفة جدا و لها تأثيرات على الســــالمة العامة. اما الصــــيانة فتعنى القيام و العناية          -الذروة 

باألعمال الالزمة )مثل التنظيف المتواصــل( الســتمرارية عمل المرفق اثناء التشــغيل وخاصــة في اوقات  

 رية طوال العام. الذروة، كما يشمل ذلك الصيانة الوقائية والدو

 القياس و التحسين و التطوير:

يث                مات الحج والعمرة بح خد يد مرافق/ كان لتطوير وتجو ية بم جات من االهم ياس األداء و المخر ان ق

قة                    ها بطري ها أو إدارت تائج أعمال لة أن تقيس ن ية المســــؤو فة الجهات الحكومية واالهل كا ينبغي على 

ستسهم في     عليها الحصول  تمیالمال، إذ أن المعلومات التي  ممنهجة حتى لو كلفها ذلك بعض الجهد و
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تحول أداء الجهة ومخرجاتها إلى األحســــن بكل تأكيد. إن االســــتمرار في إتباع األســــلوب البيروقراطي         

اعالمية بغض النظر عن نوعية اإلنجاز، قد أثار انتباه الكثير من المنظرين   أهداف تحقيق على صیالحر

  األهداف  جودة و نوعية  على التركيز ســــتلزمیرأوا  أن تحقيق األهداف في حد ذاتها    الذين     ينیاالدار

الجهات الحكومية )بالذات( مطالبة بتحسين فعالية اعمالها وانتاج مخرجات ذات قيمة   ان وأكدوا المحققة،

 مضافة ملموسة لعمالئها باستمرار .

( انه " حين تســـتطيع قياس ما  1896-1894لقد اوضـــح علماء االدارة )وليام تومســـون و لورد كيفن،  

تتحدث عنه و تعبر عنه باألرقام، فمعنى ذلك انك تعرف شيئا عنه، ولكن حين تعجز عن قياسه والتعبير    

 عنه باألرقام، فإن معرفتك ستكون ضئيلة وغير مرضية".

 وهناك اسباب متعددة تؤكد اهمية القياس منها :

 الصعب تحديد النجاح من الفشل.إن عدم قياس النتائج يصبح  معه من  -1

إن عدم المعرفة بوجود نتائج قد تحققت، يؤدي الى انه لن يكون هناك تقدير او مكافأة لمن حقق              -2

 االنجاز.

 عندما ال يكافأ النجاح فحتما سوف يكافأ الفشل.  -3

 عندما ال يرى النجاح فلن يتم التعلم واالستفادة منه. -4

 الخطأ فلن تتم معالجته. عندما ال يحدد الفشل او -5

 عندما تقدم أو تعرض النتائج فسوف يتم كسب تأييد و تعاون الجميع لتقديم االفضل. -6

ان مواســم الحج والعمرة مســتمرة حتى ما شــاء اهلل وتطوير وتجويد مرافق/خدمات الحج والعمرة واجب  

ــيفه ووفده. هذا التطوير و  ــرفه اهلل لخدمة ضـ ــوف لن يتم اال  ديني واخالقي على كل من شـ التجويد سـ

ــرات لقياس اهم مخرجات و نتائج اعمال الجهات الحكومية واالهلية   بوجود منظومة متكاملة من المؤشـ

 -التي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن، وايجاد او تخصيص جهة متفرغة لذلك العمل. و تشمل المنظومة: أ    

نظام لحظي فعال للمتابعة   -ا، ب وضع خطط مفصلة لإلعمال و مواصفات دقيقة للخدمات يمكن قياسه

 فريق مهمته تفسير مخرجات القياس وتحويلها الى قرارات او  -والمراقبة و ، جـ 
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 اجراءات من شأنها مساعدة المسؤولين لتقويم وتحسين الوضع بصفة مستمرة.

 التوصيات :

 مات الحج  أهمية االســراع في تنفيذ االمر الســامي الكريم القاضــي بتطوير وتجويد مرافق وخد

والعمرة وفق منهجية علمية واضحة المعالم ، واسلوب هندسي واداري يمكن تطبيقه. ويوصى     

باألخذ بمفهوم واســــلوب هندســــة وادارة المرافق والخدمات لهذا الغرض، مع الحرص والعمل        

 على ضمان امن وسالمة الحجاج والمعتمرين وتحقيق تحصيل المنافع لهم.

 ســامي الكريم بلجنة الحج العليا، وتتابع لجنة الحج المركزية وتشــرف تناط مهمة تنفيذ االمر ال

على عملية اعادة هندســـة كافة العمليات ذات العالقة بمرافق وخدمات الحج والعمرة التي تعد  

فة وزارة                  طاع االهلي فتكون بمعر بالق قة  لك المتعل ما ت ية، ا بل الجهات الحكوم قدم من ق وت

 الحج.

   وتشــــغيل واعادة هندســــة عمليات مرافق وخدمات الحج والعمرة          يراعى عند تخطيط وأعداد

 الجوانب المتعلقة بـ : االنسان والمكان و الزمان والتقنية والعمليات. 

           خدمات في موســــم الحج والعمرة ــات لتحقيق جودة المرافق/ال لدراســ جة الى مزيد من ا حا ال

التكامل   -2التواجد والتوافر ،  -1وخاصـــة فيما يتعلق بالمتطلبات الالزمة لذلك والتي تشـــمل: 

 واهلل الموفق.القياس والتطوير والتحسين.  -4التشغيل والصيانة،  -3والتفاعل، 
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 (: منهجية لهندسة وإدارة المرافق والخدمات في مواسم الحج والعمرة1شكل )

 المراجع:

ــدي ، عادل بن علي  ــد الحج في القرآن الكريم(، مجلة جامعة  1429الشـ ــ.. )مقاصـ أم القرى لعلوم هـــــ

 ، ذو القعدة  44الشريعة والدراسات االسالمية، عدد 

مد   دیزا عادل مح مة      2003  ،  بل(،  المنظ مة المســــتق م. )األداء التنظيمي المتميز: الطريق إلى منظ
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 الملخص

ــتمل  ــك على الحج يشـ في أوقات وأماكن محددة مع   تأديتهايجب على الحجاج التي منظومة من المناسـ

اختالف مراتبها، ويعد مشــــعر منى من المشــــاعر التي تكثر فيها المناســــك، ومن أهمها  رمي الجمار،        

لما فيه من جهد ومشــقة  ؛تقصــير، و النحر، والمبيت. ويعد رمي الجمار من أصــعب المناســك والحلق، وال

ية       على الحجاج نتيجة الزحام،      لجســــر الجمرات أحد الحلول   ويمثل التفويج المبني على الجدولة الزمن

نة،   مضــــمن الحدود اآل  ،للحفاظ على معدالت الكثافة في منطقة الجمرات        ؛اإلدارية التي ُيعتمد عليها    

عن التفويج في   المســـؤولونيقوم ووتمكين الحجاج من أداء شـــعيرة رمي الجمرات في يســـر وســـهولة. 

سات الطوافة كل عام. وتحرص       س وزارة الحج بإعداد جداول التفويج المعتِمدة على الجدولة الزمنية لمؤ

ق مكاتب الخدمات  مؤسسات الحجاج المختلفة على تطبيق الجداول وااللتزام بالمواعيد المحددة عن طري

الميدانية التابعة لها، وعلى الرغم من ذلك، يالحظ عدم مقدرة المكاتب الميدانية على ضــــبط عملية                 

على  لعدم وجود آلية تمكنهم من السيطرة   ؛وإلزام الحجاج بالخروج في األوقات المخصصة لهم   ،التفويج

  ،ؤثر على المجموعات األخرى ، حيث يخرج بعض الحجاج في غير األوقات المخصــــصــــة لهم؛ مما ي     ذلك 

سابقة المتعلقة بالتفويج،           سات ال سة المعتمدة على الدرا سعى هذه الدرا سبب في حدوث الزحام. وت ويت

سر الجمرات   إإلى النظر في  ،والمعلومات الميدانية ستفادة من التفويج المكاني إلى ج ضبط  ؛مكانية اال   ل

التعرف على الوضــع الراهن   وة بموضــوع التفويج،  التفويج، وذلك من خالل: مراجعة الدراســات المتعلق 

 .المقترح المناسب لذلك ، وتقديمهاحصرو لمشعر منى، وتحديد مواقع مؤسسات الطوافة

 

 
 الجمرات جسر إلى المكاني التفويج

 

 إدريس اهلل عبد بن محمد 

 والهندسية العمرانية البحوث قسم

 القرى أم جامعة - والعمرة الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم دمعه
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 مقدمة

عد إدارة الحشــود في مواقع الزحام من أهم المواضــيع التي تهتم بها الجهات القائمة على تنظيم الحج  ُت

أحد الحلول اإلدارية المبنية على الجدولة الزمنية والتي ُيعتمد        والعمرة، ويمثل التفويج لجســــر الجمرات  

عليها للحفاظ على معدالت الكثافة في منطقة الجمرات ضــــمن الحدود اآلمنة وتمكين الحجاج من أداء             

الحفاظ على أمن الحشود وسالمتهم. ويقوم المسؤولون    كذلك شعيرة رمي الجمرات في يسر وسهولة، و   

الحج بإعداد جداول التفويج لمؤســـســـات الطوافة كل عام. وتحرص مؤســـســـات   عن التفويج في وزارة

الحجاج المختلفة على تطبيق الجداول وااللتزام بالمواعيد المحددة عن طريق مكاتب الخدمات الميدانية           

وعلى الرغم من ذلك، يالحظ عدم مقدرة المكاتب الميدانية على إلزام الحجاج بالخروج في             .التابعة لها   

قات المخصـــصـــة لهم وضـــبط عملية التفويج؛ لعدم وجود آلية تمكنهم من الســـيطرة عليهم، حيث  األو

على المجموعات األخرى ويتســبب  ســلبا يخرج بعض الحجاج في غير األوقات المخصــصــة لهم؛ مما يؤثر 

فة على الطرقات وفي منطقة الجمرات               ثا فاع معدالت الك كدس وارت حدوث الزحام والت ما  في  يربك    م

 األمنية.   الخطط

 غاية الدراسة

ــابقة المتعلقة بالتفويج، والمعلومات الميدانية، إلى     ــات الس ــة المعتمدة على الدراس تســعى هذه الدراس

 لضبط التفويج.  النظر في إمكانية االستفادة من التفويج المكاني إلى جسر الجمرات

 أهداف الدراسة

 .مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع التفويج 

 :التعرف على الوضع الراهن لمشعر منى والمتمثل في 

o .الحدود الشرعية والمكانية 

o .مداخل ومخارج مشعر منى وطرق المركبات والمشاة 

o .المرافق والخدمات المتوفرة في مشعر منى 

o   .)اإليواء )مخيمات إسكان الحجاج 
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  مواقع مؤسسات الطوافة وعالقتها بمنطقة الجمرات.وحصر تحديد 

 ترح المناسبتقديم المق. 

 خطة العملمنهجية الدراسة و

ــابقة، والمعلومات الميدانية     ــات الس ــة على المنهج الوصــفي التحليلي المبني على الدراس تعتمد الدراس

ها خالل مو  مد واســــم الحج. االتي تم جمع مل على مرحلتين    تعت طة الع م ا :خ عة   تهت األولى بمراج

 عمال الميدانية المعتمدة على الرصد.األعل الثانية  في حين ركزتالدراسات السابقة، 

 أوالظ: مراجعة الدراسات السابقة وتشتمل على: 

 .الجدولة الزمنية )التفويج( في الحج 

 .التفويج لجسر الجمرات 

   .ضبط التفويج لجسر الجمرات 

 .التجارب المحلية في التفويج المكاني 

 ثانياظ: األعمال الميدانية وتشتمل على: 

 هن لمشعر منى.دراسات الوضع الرا 

 ة.يحصر المداخل والمخارج ومحاور الحركة الرئيس  

  .التعرف على مواقع مؤسسات الطوافة 

 النطاق المكاني للعمل الميداني 

 داخل المساحة الشرعية. وتحديداظ يتركز النطاق المكاني للعمل الميداني للدراسة في مشعر منى،

 التفويج )الجدولة الزمنية( في الحج

ويج أحد الحلول اإلدارية الذي تعتمد عليه وزارة الحج  للتحكم في حركة الحجاج خالل مراحل           يمثل التف 

 إلى اثنتي عشرة مرحلة، وذلك على النحو التالي:الحج الحج المختلفة، حيث صنفتها وزارة 

 البحر(. -الجو  -التفويج من منافذ الوصول )البر -      
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 مدينة المنورة.التفويج من مكة المكرمة إلى ال -      

 التفويج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. -      

 التفويج من مكة المكرمة إلى مشعر منى )يبدأ من منتصف ليلة السابع من ذي الحجة(. -      

 التفويج من مشعر منى إلى مشعر عرفات ) بعد فجر اليوم التاسع من ذي الحجة(. -      

 ت إلى مشعر مزدلفة ) اإلفاضة(.التفويج من مشعر عرفا -      

 التفويج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى. -      

 التفويج إلى جسر الجمرات )يوم العيد وأيام التشريق(. -      

 التفويج إلى المسالخ. -      

 التفويج إلى المسجد الحرام بمكة. -      

 التفويج إلى المدينة المنورة. -      

 منافذ )المغادرة النهائية(.التفويج إلى ال -      

  التفويج إلى جسر الجمرات 

كل     عد التفويج إلى جســــر الجمرات )شــــ حد األدوات       1ي حل التفويج في الحج،وأ لة من مرا ( أهم مرح

شعيرة الرمي، وتركز وزارة الحج جهودها على             سهيل  ساعد كثيراظ في ت شود، حيث  سية إلدارة الح سا األ

ــات الطوافة، تحدد فيه مواعيد التوجه لرمي   هذه المرحلة من خالل إعداد جدا ــسـ ول زمنية لجميع مؤسـ

ما يتم            الجمرات، وت جاج لرمي الجمرات. ك ها لتفويج الح عدة من قبل طة الم يذ الخ قوم وزارة الحج بتنف

يام     يذ التنظيم خالل أ جاج المشــــمولين       13و 12و 11و 10تنف يث يتم تفويج الح جة، ح من ذي الح

باســــتثناء ســــاعات الزوال، والعمل على التفويج       ،دة من كامل الوقت المتاح    بالتنظيم، وذلك باالســــتفا    

ــامل    ــاكن الحجاج بمنطقة الجمرات، عالوة على تنفيذ برنامج ش ــتخدام كافة الطرق التي تربط مس باس

كل يوم          يد المحددة لهم لرمي الجمرات في  بالمواع ية الحجاج  لة خالل         ،لتوع لك األخطار المحتم وكذ

في مساكنهم  وتوعيتهم . وتساهم بعثات الحج في تهيئة الحجاج هــــ(1436وزارة الحج ) ساعات الذروة

أخطار حمل تعريفهم بويشمل برنامج التوعية  .بعرفات ومنى، باإلضافة إلى التوعية المبكرة في دولهم
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سي المتحركة    ،األمتعة ستخدام الكرا سن على التوكيل يو ،وا ضافة إلى تنفي في الرمي حث كبار ال ذ  ، باإل

برنامج خاص بكل مجموعة خدمة، وذلك ببث رســائل للحجاج الذين يقومون على خدمتهم في الشــبكة  

حاالت الطوار  من خالل االتصــــال                يد التفويج في  كة، والتحكم في مواع عد الحر بل مو ية ق لداخل ا

التي يحملها  ويتم االستفادة من األعالم ،بالمطوفين لتأخير مواعيد االنطالق عن المواعيد المقررة سلفاظ

مرشــدو المجموعات أثناء حركتهم إلى الجمرات في تقييم مســتوى التزام الحجاج بالتنظيم والتعليمات،   

على أن يرافق كل مجموعة من الحجاج مرشــد يحمل علماظ مميزاظ برمز المؤســســة ورقم المجموعة ورمز 

 ـ(. ه1436)وزارة الحج  الجنسية وعلم الدولة، لمنع تفرق الحجاج عن بعضهم

 

 

 

 

 

 

 : التفويج لجسر الجمرات1شكل 

 المصدر: معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

 التفويج لجسر الجمرات ضبط 

يمثل االلتزام باألوقات المحددة للخروج لرمي الجمرات والطرق المخصــــصــــة للذهاب والعودة من أهم       

ــد والمتا  ــبط التفويج، ومن خالل أعمال الرص ــم معايير ض بعة لتفويج الحجاج لرمي الجمرات في المواس

الماضــية، لوحظ صــعوبة ضــبط التفويج، ويتضــح ذلك من خالل المجموعات التي يتم تفويجها والتي ال  

ــملهم وقت التفويج، حيث يتم    ــب حجمها مع األعداد المحددة لها، وكذلك وجود بعٍض ممن ال يشـ يتناسـ

ساور المحددة لل  صعوبة        التعرف عليهم من خالل األ سنوياظ  سسات، كما تؤكد ورش العمل التي تعقد  مؤ

ضــبط التفويج في الوقت الحالي وذلك لعدة أســباب تتمثل في عدم وجود آلية تحقق ذلك، وعدم مقدرة 
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المكاتب الميدانية على منع الحجاج من الخروج، وســــهولة الوصــــول إلى الجمرات، األمر الذي يتطلب             

ية تضــــ       جاد آل ياظ في إي جد لدخول         التفكير  مات وا خل المخي كة الحجاج دا بط التفويج، وال تؤثر على حر

 والخروج منها.

 التجارب المحلية في التفويج المكاني

وتحســينها. وفي   ل والبرامج المقدمةا في تطوير العمالدروس التي يســتفاد منه الســابقة تمثل التجارب

حد الحلول التي   لى مشــــعر مزدلفة أ من مشــــعر عرفات إ  يعد النقل بالرحالت الترددية     مجال التفويج  

. ويمثل التفويج من المخيمات إلى الحافالت  ساعدت في انتقال الحجاج بيسر وسهولة وفي أوقات قياسية

ــرعة التحميل والترحيل وذلك من خالل المحطات الواقعة    ــر الرئيس في الحفاظ على النظام وسـ العنصـ

ليها من المخيمات بالعدد المناســــب الســــتيعابية          ( والتي يتم توجيه الحجاج إ  2أمام المخيمات )شــــكل    

الحافلة، وبالتالي يتم تحميل الحافلة بالحجاج المخصـــصـــين لها بترتيب بعيد عن الفوضـــى، ومن هنا    

يتضــــح أن وجود حيز فراغي مخصــــص للتفويج يســــاعد في ضــــبط العملية، وال يســــمح للمخالفين      

 باالستفادة من األوقات المخصصة لغيرهم.

 ات تفويج الحجاج إلى الحافالت في مشعر عرفات: محط2شكل 

 المصدر : الباحث
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 الوضع الراهن لمشعر منى

ــكل   ــعر منى )شـ ــة ، وتتركز فيه معظم   أ( من 3يعد مشـ ــاعر المقدسـ ــتعماالظ في المشـ  كثر األماكن اسـ

ــك ــير،، كرمي الجمار،المناس ــرقية ل والمبيت ،والنحر والحلق أو التقص ــعر في الجهة الش مكة  ، ويقع المش

شهدتها مكة المكرمة   المكرمة،  شاملة التي  سيج         أ ،ومع التنمية العمرانية ال ضمن الن شعر منى  صبح م

نة    مدي ناخ منى جزء العمراني لل خل الحزام الصــــحراوي           اظ. ويعتبر م عة دا مة الواق كة المكر ناخ م من م

الحرارة في فصــل  المماثل لمناخ المناطق الصــحراوية الحار والجاف في معظم أيام الســنة، حيث ترتفع 

في حين تنخفض إلى ما دون العشــرين في فصــل الشــتاء. ويكون معدل   ،الصــيف إلى ما فوق األربعين

% طوال العام  مع ارتفاع شـــديد لفترة قصـــيرة خالل الصـــيف، ونظراظ لتأثر      52إلى  % 45 الرطوبة من

ــط،  ــتاء طل تهمعظم األمطار  نإفالمنطقة وارتباطها بجبهات البحر األبيض المتوسـ ــل الشـ ،  خالل فصـ

 مم تقريباظ.100ويبلغ معدلها السنوي 

 

 

 مشعر منى: 3شكل 

 معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج المصدر:

 الحدود الشرعية لمشعر منى

موزعة بين الوادي والمناطق الجبلية      هكتار  776تحتل مســــاحة مشــــعر منى الشــــرعية ما مســــاحته      

من   %53المناطق المنبســـطة التي تحتضـــن مخيمات الحجاج ما نســـبته  ( وتمثل4المحيطة به )شـــكل 

ــ  ــ1418فوده ) هكتار 410المساحة اإلجمالية وتقدر بــ ، وتمثل أهم التحديات التي تواجه القائمين (هــ

 على رفع الطاقة االستيعابية للمشعر. 
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 الحدود الشرعية والمكانية: 4شكل 

 ألبحاث الحجالمصدر: معهد خادم الحرمين الشريفين 

 

 مداخل ومخارج مشعر منى وشبكة الطرق والممرات

مشــعر منى عبارة عن واٍد تحيط به الجبال الشــاهقة من الشــمال والجنوب، وتتركز مداخله في الجهتين  

الشـــرقية والغربية، وقد مكنت األنفاق العرضـــية من الوصـــول إلى مشـــعر منى من الجهتين الشـــمالية  

ــع    والجنوبية، وتمثل الجهة  ــاء اليوم التاسـ ــعر مزدلفة مسـ ــرقية المدخل الرئيس للقادمين من مشـ الشـ

ــجد الحرام    ــر، ويمثل المدخل الغربي للقادمين من مكة والذاهبين إلى مكة والمسـ ــباح اليوم العاشـ وصـ

شبكة الطرق وممرات المشاة )شكل        مشعر   للحركة في ( العصب الرئيس 5خالل أيام التشريق. وتمثل 

يتصل بها عدد من الشوارع الفرعية التي تخدم المخيمات     ةالطرق من محاور رئيس منى. وتتكون شبكة  

ــرق إلى الغرب، أما المحإوتنقل الحركة  ــة فتتمثل في   اليها، وجميعها يمتد من الشـ ــية الرئيسـ ور العرضـ

لشــمال، هناك ا إلى من الجنوب انمتدي ، اللذينو جســر وأنفاق الملك عبد اهلل د،جســر وأنفاق الملك خال

  ،دم من مزدلفة باتجاه منطقة الجمراتان لحركة المشــاة: األول طريق المشــاة الق ان رئيســاأيضــا محور

جاه منطقة الجمرات، واألخير يمر         واآلخر بات قادم من منطقة المعيصــــم  فاق   ال اتجاهين لمنع   ذات بأن

كة.    جاهي الحر ــادم ات ع  تصــ ناطق  أالطرق والممرات من  دوت ماظ:   كثر الم حا ية م    ازد ها،    لمحدود ــاحت ســ

وتعاني الطرق المؤدية   المفترشين وخصوصاظ ممر المشاة القادم من جهة مزدلفة.    و انشغالها بالمباسط  و
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عدم وجود                   فات، وكذلك  فاع الكثا غات لتفريغ الزحام عند ارت عدم وجود فرا إلى منطقة الجمرات من 

ار ، وما حدث في حج  محاور عرضية لمسافات طويلة؛ مما يصعب عملية التفريغ للطرق في أوقات الطو   

 هـ يؤكد ذلك. 1436

 

 : شبكة الطرق والممرات5شكل 

 المصدر: الباحث

 

 سكان الحجاج(  في مشعر منى )مخيمات إ اإليواء

ع  يت في منى من   دي بات واالمب ها إال        ج ها والتي ال يجز  عن جاج على االلتزام ب الحج التي يحرص الح

قة باإليواء في المشــــاعر المقدســــة والتي أجراها معهد خادم         بينت األبحاث المتعل  قد  الفدية )الذبح(. و   

لعدة  وتعود مزمنة في مشعر منى اإليواء مشكلة، أن (هــــ1418فوده ) الحرمين الشريفين ألبحاث الحج

، والتزايد المستمر في أعداد الحجاج، وضعف استيعابية نظام     محدودية الحيز الفراغي :من أهمها أسباب 

ويعتبر نظام اإليواء الحالي من     تى بعد إنشــــاء الخيام المطورة المقاومة للحريق.    ح ،اإليواء المســــتخدم 

المخيمات  ن الطاقة االســـتيعابية لكامل النظام بما فيه إالرئيســـة للزحام في مشـــعر منى، إذ األســـباب 

 

 جسر وانفاق

 المل  عبد   

 جسر وانفاق

 المل  خالد 

 ريق المشاة الم لل 

 القادم من مزدلفة

 ريق المشاة القادم 

 من المعيصم
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ب  ، األمر الذي يتطل(1)جدول  كفي إلسكان جميع الحجاج ترج مشعر منى )من جهة مزدلفة( ال  خا الواقعة

،  لزيادة المتوقعة في أعداد الحجاجإيجاد بدائل لإليواء تتماشى مع الظروف الشرعية للمكان، وتستوعب ا

 األمن والسالمة. مراعاةمع ضرورة 

 . (المصدر : وزارة الحج) : مراحل إنشاء المخيمات بمشعر منى1جدول 

 النسبة المساحة المستخدمة كخيام االسم

 %21.74 2م 574.520 المرحلة األولى

 %33.17 2م 876.708 المرحلة الثانية

 %22.54 2م 595.762 المرحلة الثالثة

 %2.95 2م 78.013 المرحلة الرابعة داخل منى

 %19.59 2م 517.749 المرحلة الرابعة خارج منى

 %100.00 2م 2642.752 اإلجمالى

 المتوفرة في مشعر منى المرافق والخدمات

ــل اهلل يتوفر في مشــــعر  ماء،  بفضــ ية التي يحتاجها الحجاج         ومنى ال خدم باء، وجميع المرافق ال   الكهر

ــارب المياه المبردة ودورات المياه المجهزة، وتظل الحاجة ملحة لتوفير مزيد من دورات   ــاظ مشـ وخصـــوصـ

المياه نتيجة لحجم الطلب الكبير عليها، حيث إن عدد دورات المياه الحالي ال يمكنه خدمة أعداد الحجاج                 

 ة؛ مما يؤدي إلى تكدس الحجاج أمام الدورات واالنتظار ألوقات طويلة.الحالي

 مواقع مؤسسات الطوافة في مشعر منى

سطة )الوادي(،          شعر منى وتتركز في المناطق المنب سات الطوافة على جميع أنحاء م س تتوزع مواقع مؤ

ــرة لمنطقة ال   ــاعر كما تربطها طرق مباش ــة بمكة وبقية المش ــافة إلى  وتربطها محاور رئيس جمرات، إض

 (.6ذلك يتم تخصيص مواقع لجميع المؤسسات بمنطقة الجمرات ) شكل 
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 : مواقع مؤسسات الطوافة في مشعر منى6شكل 

 هـ(1436المصدر: معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة )حج 

 الفكرة التصميمية لمقترح التفويج المكاني

لتفويج المكاني إلى جسر الجمرات على ضبط تفويج الحجاج في مرحلة  تعتمد الفكرة التصميمية لفكرة ا

 رمي الجمرات من خالل المرتكزات التالية:

 تمكين جميع الحجاج من رمي الجمرات في األوقات المخصصة لهم.    -      

 الحفاظ على أمن الحجاج وسالمتهم أثناء رمي الجمرات. -      

 عية لمشعر منى.االستفادة من المساحة الشر -      

 توفير المساحة المناسبة لجميع مؤسسات الطوافة. -      

 التأكيد على األمور الشرعية المتعلقة بمشعر منى. -      

 الوصول المباشر لمنطقة الجمرات والعودة بسهولة. -      

 تمكين الحجاج من الحركة الميسرة من وإلى المخيمات لممارسة أنشطتهم المختلفة. -      
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 االستفادة من وسائل النقل المختلفة في تسهيل وصول الحجاج للجمرات. -      

 مراعاة الظروف البيئية لمشعر منى )المناخية والطبوغرافية(. -      

 تسهيل الحركة المرورية لحافالت الحجاج ومركبات الطوار  والخدمات. -      

 اسب.توفير المرافق والخدمات في المكان وبالحجم المن -      

 سرعة التخلص من النفايات ونقلها للمكبات الرئيسة. -      

بناء على المرتكزات التصــــميمية ســــيتم غلق منطقة الجمرات وربطها بمواقع مخيمات الحجاج بمحاور        

ــاب حجم الطلب والفراو المتاح( يمكن التحكم     ــميم بناء على حس ــها في مرحلة التص )يتم تحديد عروض

في األوقات المحددة لكل مكتب، وتكون العودة من االتجاه اآلخر، والذي يربط           فيها، بحيث ال تفتح إال  

 (.7المخيمات بالحركة الخارجية؛ مما يسهل تنقل الحجاج وممارسة أنشطتهم المختلفة )شكل 

 

 شرعيةالفكرة التصميمية على المساحة ال

ــعات    ــرعية تبين مدى مالءمتها، مع وجود إمكانية للتوس ــاحة الش بتطبيق الفكرة التصــميمية على المس

 (    8المستقبلية وخصوصاظ فيما يتعلق باالستفادة من تطوير سفوح الجبال في المنطقة الشمالية )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفكرة التصميمية لمقترح التفويج المكاني لجسر الجمرات7شكل 

 دخول

 عودة

 عودة

منطقة 
 الجمرات

 مخيمات الحجاج

 مخيمات الحجاج
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 : عالقة الفكرة التصميمية مع المساحة الشرعية8شكل 

 

 ية على الوضع الراهنالفكرة التصميم 

من خالل تطبيق الفكرة التصـــميمية على الوضـــع الراهن لمواقع مؤســـســـات الطوافة يالحظ ســـهولة  

تطبيق ذلك، حيث ســــاعدت الفكرة على إعادة تنظيم المواقع بعد أن كانت تأخذ أشــــكاالظ غير منتظمة             

سات في منطقة الجمر      س ضافية لجميع المؤ ات كما هو معمول به في  ومبعثرة، كما أمكن توفير مواقع إ

 (. 9الوقت الحالي )شكل 

 : الفكرة التصميمية على الوضع الراهن9شكل 
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 توزيع المخيمات داخل مواقع المؤسسات

تعتمد فكرة توزيع المخيمات داخل مواقع المؤســــســــات على ربط مجموعات الخدمات الميدانية بممر           

ســــتفاد منه في خروج أفواج الحجاج في الوقت     يؤدي إلى المحور الرئيس المؤدي إلى جســــر الجمرات، ي

المحدد لرمي الجمرات ، وممر آخر )يتم تحديد عرضه في مرحلة التصميم بناء على حساب حجم الطلب      

والفراو المتاح(  يرتبط بالمحاور الخارجية، يسـتفاد منه في العودة من رمي الجمرات، وفي الحركة الحرة   

 (. 11طوال اليوم )شكل 

 

 توزيع المخيمات داخل مواقع المؤسسات: 11شكل 

 دور المقترح في زيادة الطاقة االستيعابية لإليواء 

ســوف يســاعد تطبيق المقترح قي زيادة الطاقة االســتيعابية لإليواء من خالل االســتفادة من التعدد في   

المحيطة بالوادي،   األدوار باسـتخدام مواد البناء المناسـبة، والمتوائم مع التدرج المناسـب لبيئة المنطقة   

(، كما يمكن تطوير نماذج أخرى تســـاعد  13وشـــكل  12وقد تم عمل نموذجين مختلفين لذلك )شـــكل 

 على زيادة الطاقة االستيعابية لإليواء، وتتناسب مع ظروف مشعر منى.

 إلى جسر الجمرات

 المخيمات خارجإلى 

 إلى خارج المخيمات

منطقة 

 الجمرات

 مخيمات الحجاج

 مخيمات الحجاج
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 وعالقة المخيمات بمحور الحركة 1: قطاع عرضي يوضح نموذج 12شكل 

 

 وعالقة المخيمات بمحور الحركة 2 : قطاع عرضي يوضح نموذج13شكل 

 والممرات للمحاور الرئيسةالمقترح في زيادة الطاقة االستيعابية  دور

ساعد المقترح في إ    شبكة الطرق سوف ي سة  ،عادة تخطيط  سب وبعر بتوفير محاور رئي ضمن  ت ةض منا ت

ئل النقل المتاحة       ــا وفير محاور  ، كذلك يمكن ت  وفر جميع المرافق والخدمات المطلوبة    ، وتمعظم وســ

 (14علوية لربط المخيمات بمنطقة الجمرات في حال تعدد األدوار )شكل 

 : قطاع عرضي يوضح عالقة المخيمات بمحور الحركة في حال إضافة دور ثاٍن للمحور14شكل 

 الغير نظامي واالفتراش دور المقترح في الحد من الحج 

ر مغلقة ســـوف يكون من الصـــعب على الحجاج   غالق منطقة الجمرات وربطها بمخيمات الحجاج بمحاوبإ

الوصــول إلى منطقة الجمرات ألداء شــعيرة  (النظامين المنضــمين لمؤســســات الطوافة )الحجاج غير غير

ــر     وبالتالي ،رمي الجمار ــوف تصــبح الممرات المؤدية إلى جس ــاظ س يتم الحد من الحج غير النظامي. ايض
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ــ ــوف   الجمرات من مخيمات الحجاج خالية من المفترشـ ــر لها، وبالتالي سـ ــول المباشـ ــعوبة الوصـ ين؛ لصـ

 يساهم في انسيابية حركة الحجاج إلى جسر الجمرات.

 التعامل مع الظروف البيئية

  كما هو معروف أن الظروف البيئية المحيطة بالمشـــاعر المقدســـة صـــعبة نوعاظ ما وتحتاج إلى احتياطات

  ،توحة والمعرضــة مباشــرة للظروف المناخيةخصــوصــاظ في المناطق المف ،تســاعد في التخفيف منها عدة

وبناء على ذلك ســـوف يتم تغطية المحاور الرئيســـة المؤدية إلى منطقة الجمرات بتغطيات تســـاعد في  

  (. 15الجمال والترابط مع البيئة المحيطة ) شكل من اظوتضفي نوع ،تخفيف الظروف الصعبة

 : التغطية المقترحة للمحاور 15شكل 

 ية ) دخول الحجاج إلى المخيمات ومغادرتهم(الحركة المرور

سوف تعتمد حركة دخول الحجاج إلى المخيمات ومغادرتهم )حافالت الحجاج ومركبات الطوار  ومركبات   

 الخدمات( على مقترحين كما يلي:

االســتفادة من المحاور الرئيســة والممرات الفرعية؛ إليصــال الحجاج إلى مخيماتهم كما هو معمول به   -أ

 (. 16ن  ) شكل اآل

إنشــــاء دور بدروم يحتوي على محاور رئيســــة ترتبط بالمناطق الواقعة تحت المخيمات تســــتخدم           -ب

للتحميل والتنزيل، ونقل الحاالت الطارئة والنفايات والمخلفات، ويتم ربط البدروم بالدور األرضي وبقية  

 (19,18,17األدوار بساللم ومصاعد ودرج كهربائي )شكل 



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : االستفادة من المحاور الرئيسة والممرات الفرعية16ل شك

 

 : إنشاء دور بدروم للحركة المرورية18شكل 

 

 

 
 : الحركة المرورية في دور البدروم المقترح19شكل 
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 : تخيل للحركة المرورية في دور البدروم20شكل 

 التصور النهائي للمقترح

، ويوضــــح محاور حركة الدخول     بدون التغطية   لمقترحل ي( جزء من التصــــور النهائ 21يظهر )الشــــكل  

ــارب ومواقع   والخروج ومخيمات الحجاج ــح دورات المياه والمشـ ــتخدمة، كما يوضـ ــائل النقل المسـ ، ووسـ

 استراحات المشاة.

 

 : التصور النهائي لجزء من  المقترح21شكل 

 دورات المياه
للرجال 
 والنساء

استراحات 
 المشاه

مشارب 
 المياه
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 الخالصة والتوصيات

ضبط التفويج عل        صعوبة  ضح مدى  سبق يت ضع الراهن، على الرغم من الجهود التي   من خالل ما  ى الو

ــات الطوافة ومكاتبها الميدانية، والجهات                  تبذلها وزارة الحج، ممثلة في إداراتها المختلفة، ومؤســــســ

الحكومية ذات العالقة وخصوصاظ الجهات األمنية، األمر الذي يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وبناء عليه      

سة بأهمية تطبيق فك    رة التفويج المكاني إلى جسر الجمرات، والتي ستساعد بنسبة عالية        توصي الدرا

ــول إلى منطقة الجمرات،     ــر الجمرات، ومنع الحجاج غير النظاميين من الوص ــبط التفويج إلى جس في ض

وبالتالي التخفيف من أعداد الحجاج غير النظاميين، إضــــافة إلى أنها ســــتكون نواة للمخطط الشــــامل           

 اظ ورأسياظ، مع ضرورة إعداد المخططات التفصيلية الالزمة.لتطوير مشعر منى أفقي

 المراجع

هــــــ( خصــائص حركة الحجاج الراجمين وبناء    1415أحمد البدوي عبد المجيد و محمد نعيم رضــوي )  -

نموذج محاكاة احتمالي للكفاءة التشــــغيلية المثلى للمنطقة، مركز أبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة              

 المكرمة.

نظام نقل ك( دراسة إمكانية استخدام الحافالت الترددية   هـــــ1416عبدالمجيد وآخرون )  لبدويأحمد ا -

 ، مكة المكرمة.جامعة أم القرى ، مركز أبحاث الحج ،بين المشاعر المقدسة

شئون      1425حبيب مصطفى زين العابدين )  - سلبيات، وزارة ال ــ( تطوير منطقة الجمرات إيجابيات و هـــ

 لرياض، المملكة العربية السعودية.البلدية والقروية، ا

ــاعر1418) عبد اهلل محمد فودة - ــة، مركز أبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة   ( اإليواء في المش المقدس

 المكرمة، المملكة العربية السعودية.

هـ( الزحام عند الجمرات في الحج )دراسة نفسية  1419علي صديق الحكمي و عبد اهلل ناصر الصبيح ) -

ما  خادم الحرمين الشــــريفين ألبحاث الحج     عية(، اجت كة          معهد  جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الممل  ،

 العربية السعودية.
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ــ( 1425محمد عبد اهلل إدريس ) - ــاليب للتحكم فيهـــــ منطقة   في كثافة الحجاج وحركتهم تطوير أسـ

لية الهندســة جامعة األزهر، ، المجلة العلمية لهندســة األزهر، المجلد الثامن ، العدد العاشــر، ك الجمرات

 القاهرة، جمهورية مصر العربية.

هـــ( دراسة عمرانية للزحام في منى وعند الجمرات، مجلة جامعة الملك  1426محمد عبد اهلل إدريس ) -

ــاميم البيئة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة               -عبد العزيز   ــاميم البيئة، كلية تصــ علوم تصــ

 العربية السعودية.

هــــــــ( دراســــة الجمرات، مركز أبحاث الحج جامعة أم القرى، مكة المكرمة،       1410) مركز أبحاث الحج  -

 المملكة العربية السعودية.

ــ1424معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج )  - معهد     خادم   ،( اإلحصائيات األساسية للحج    هـــ

 ، المملكة العربية السعودية.مةالحرمين الشريفين ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة المكر

ــ( خطة التفويج إلى جسر الجمرات ، وزارة الحج، مكة المكرمة، المملكة العربية    1436وزارة الحج ) - هـــ

 السعودية.

 

  



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

 

 الملخص

  تدريجياظ ، يمكن تنفيذهاإلى خمسة مليون حاج تقدم الورقة رؤية عملية لزيادة الطاقة االستيعابية للحج

دون الحاجة إلى اعتمادات مالية ضـــخمة؛ وذلك بتكامل مجموعة من الدراســـات التي شـــارك الباحث في  

ا نحو تطوير منظومة خدمات الحج بما يتناسب مع متطلبات الحجاج وطبيعة   إعدادها، تسعى في مجمله 

فمتطلبات الحجاج    بمشــاركة القطاع الخاص.  والتوســع  المنطقة، وبجدوى اقتصــادية تحقق لها التطور 

ترجمة  كما أن . االستيعابية الطاقة  تزيداستخدام المخيم أو الموقع لعدة أفواج  وبليس الترف والرفاهية. 

هب الفقهية إلى برامج حج متعددة؛ توزع الحجاج، وتســــتفيد من األماكن المتاحة، وتخفض اوقات           المذا 

التخطيط لسنوات قادمة   تسهلالحجز المسبق لبرامج الحج المتعددة؛ كذلك .  ، وتزيد االستيعابيةالذروة

ــتخدام التقنيات الحديثة  وتوفر لها ــغيل فور  لقياسالموارد الالزمة.  وباسـ ــرات تشـ رفع ية؛ يمكن مؤشـ

   معالجة الخلل قبل وقوعه، وبناء خطط الحج المســــتقبلية على بيانات تفصــــيلية.           كفاءة التشــــغيل، و  

صدقائهم  لحجاجا والرتباط معظم سية     أ ، فإنابعوائلهم وا سا هي حمولة   للحجاج؛ فضل وحدة تنظيمية أ

صدار إوب  .تهمحمال ينظممبين المطوفين و فعالة حافلة كبيرة، بمرافق لهم من جلدتهم، وآلية تواصل

 وزارة الحج لبطاقة "منظم حملة" وتقييمها، تضــــمن تعاونهم لتطبيق برامج تفويج وخدمة حجاجهم.           

ــبق لحافالتالحجز بالو ــخمة بتوقيت  تتفرق ؛وفق برامج تفويجهم الحجاج مسـ ــود الضـ   تحركاتهمالحشـ

ــتخدام   وتوزيعهم قبل تجمعهم. ــغيل الحافالت  التقنيةوباسـ ــلية  األ واعطائهاالترددية، لحجز وتشـ فضـ

على الطرق بمكة؛ ينتقل الحجاج من الباب إلى الباب في كامل دورة المشــــاعر، وإلى المســــجد الحرام            

، وفق خطة تفويج شــاملة  واالنتظار وهانودون مشــقة المشــي أو قلق الت  وجيز،ومســاكنهم، في وقت 

حام، وتحقق برامج حجهم    قات الز خد       .تجنبهم أو خدام ال باســــت جاج جميع       و لة، تتوفر للح مات المتنق

 
 للحج االستيعابية الطاقة لزيادة عملية رؤية

 

 عثمان يحيى محمد فاضل 

  القرى ام جامعة – والعمرة الحج ألبحاث ينالشريف الحرمين خادم معهد
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ــتخدام خيام مطورة متعددة   .في جميع المواقع الخدمات بجودة مرضــية ؛ تتضــاعف الطاقة  األدواروباس

لمنى وعرفات، ويسكن الحجاج في بيئة مالئمة وتكلفة مناسبة ضمن حدود المشعر. وبذلك      االستيعابية 

خد       مل لمنظومة المرافق وال كا عدد            يتحقق بعون اهلل الت يادة  تدرج بز ما يتيح ال لة؛ ب عام مات والقوى ال

 صحة نسكهم وسالمتهم وحسن خدمتهم.مع ضمان الحجاج 

 مقدمة:

ــرورة    ــل الحلول ليس بالضـ ــتركة؛ بأنا أفضـ ليتحقق غرض هذه الورقة، فإننا نحتاج إلى بناء قناعة مشـ

ــل الحلول             يداظ.  ولكن أفضــ ها تعق ما، أو أكثر ها حج فة، أو أكبر ها تكل جات     أكثر يا هي التي تلبي احت

المســــتفيدين )العميل، مقدم الخدمة، المســــئول، البيئة،،،،(، وتعظم االســــتفادة من الموارد المتاحة             

ــرية، الظروف المكانية،،،،(، بحيث يتحقق أحدث مفهوم للجودة وهو  )المالية، البنية التحتية، القوى البشـ

بتوصــيف دقيق للغرض المســتهدف، ثم تحقيقه    (، والتي تبدأFitness for Purpose"مالئمة الغرض" )

، وأبســط مثال لذلك أن الســيارة الفاخرة  (Dale, B. 2015)بأســهل الوســائل وأدومها وأجداها اقتصــاديا 

 باهظة الثمن ال تحقق الجودة، إذا كان الغرض توصيل عائلة كبيرة بأمتعة كثيرة.

ــتيعابية للحج، ــوع زيادة الطاقة االسـ ــلبيات تدفعنا إلى    وعند التطرق إلى موضـ ــورات وسـ تظهر لنا تصـ

صحة المجموعات.  وتكدس              سالمة و ضخمة تهدد  شود ال صعوبة تحقيق ذلك.  فالح ستنتاج ب سرعة اال

الطرق بالمركبات يشــل الحركة لســاعات.  ومشــعر منى بضــعف مســتوى الخدمات لن تســتوعب تلك       

 ذها يستغرق سنوات.الزيادات.  وما يقترح من مشاريع تكلف المليارات كما أنا تنفي

سبل            صها ومتطلباتها، و صائ سية لمنظومة الحج، فتتعرف على خ سا ستعرض الورقة المكونات األ لذا ت

تلبيته احتياجاتها.  وباستيفاء متطلبات تلك المكونات الصغيرة، تتالشى تلقائياظ كثيراظ من التحديات التي   

 ية.تواجه المنظومة الكبيرة، وتمنع زيادة طاقتها االستيعاب

فعدد الحجاج قد يحدده استيعابية مكان أداء النسك )حاج/ساعة( والذي قد يصعب توسعته، ولكن بحسن 

التنسيق مع الحجاج يمكن تمديد فترة أداء النسك )ساعة/موسم حج( لمعظم الوقت الشرعي، مما يزيد        

يادة االستيعابية بتكرار   االستيعابية.  ولمعالجة محدودية مساحة المخيم أو الساحة )متر مربع(، فيمكن ز   

االستفادة منها ألكثر من فوج حجاج، او بتعدد أدوارها.  ولمعالجة محدودية عدد المرافق المتاحة، فيمكن  
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رفع كفاءة تشــغيلها لتخدم مزيداظ من الحجاج، وتحســين اقتصــادياتها ليســهم القطاع الخاص بانشــائها   

 وتشغيلها.

 

 أهداف البحث:

 ة استيعابية الحج من خالل:يهدف البحث إلى زياد

 وضع آليات لتنظيم أفواج الحجاج لمنع تكون الزحام الشديد. -1

 جدولة أداء النسك ليشمل معظم الوقت المتاح بدون أوقات ذروة. -2

 إيواء الحجاج بمنى بمجمعات خيام مطورة متعددة األدوار. -3

 ين المدن.تطوير النقل الترددي والتوسع به ليشمل مكة والمشاعر وب -4

 تطوير الخدمات المتنقلة لتغطي جميع المواقع بالمشاعر ومكة. -5

تحقيق التكامل لمنظومة الحج لتشــمل إســكان وخدمة ونقل خمســة مليون حاج واســتخدام التقنيات   -6

 الحديثة إلدارتها.

وسع في   التخطيط المسبق للحج لعدة سنوات، والحجز المؤكد لبرامج الحج لثالث وخمس سنوات، للت    -7

 الخدمات والمرافق وفق حجم الطلب الفعلي ومؤشرات األداء.

 وتفصيل ذلك في األقسام التالية:
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 القسم األول: تنظيم الحجاج لمنع تكون الزحام  

اإلنســان هو أســاس تكون الحشــود الضــخمة ومدخل الحل لمعالجتها.  فمن األفراد تتكون المجموعات،   

ضخم    سيق مع المجموعات نتجنب مشاكل       ومن المجموعات تتكون الحشود ال صل والتن ة.  وبحسن التوا

 الحشود قبل حدوثها.  ويمكن تحقيق ذلك من خالل:

سورة/بطاقة ذكية للحاج:  -1 صل مقدمي الخدمات      أ عند األخذ باالعتبار تعدد لغات الحجاج وصعوبة توا

ــ   ــاعات/بطاقات ذكية، بها ذاكرة وش ــاور/س ريحة تعريف راديوية،  معهم، تظهر أهمية تزويد الحجاج بأس

هل إجراءاتهم،  وبها ملفهم الصــــحي فيســــهل عالجهم،          مما يمكن من التعرف عليهم عن بعد فتســــ

وكوسيلة دفع إلكترونية تغنيهم عن حمل أموالهم، وترشدهم إلى مخيماتهم ومساكنهم، وخدمة التائه     

افالت المخصــصــة لهم،  منهم، وإثبات إلكتروني لدخول مخيماتهم ومســاكنهم ومطاعمهم، ولركوب الح

قات                      باألو كد من التزامهم  تأ لك لل كذ هل تفويجهم وأداء حجهم.  و مات التي تســــ خد ها من ال ونحو

 المخصصة لهم ألداء نسكهم، وتقييم منظم حملتهم.

ــة       ــذكي اســــورة الحــاج ال

للتعريف عن بعد لتطبيق   

ــاد والدفع  التفويج واإلرش

النقــدي والملف الطبي             

 ونحوها. 

          

تشير خبرة المطوفين وبعثات الحج وشركات حجاج الداخل إلى أن أفضل وحدة تنظيمية        وج حجاج:ف -2

  التائهتنظيمهم وتفقد  فيســـهل تســـتوعبهم حافلة كبيرة،   . حيثللحجاج، تكون بحدود خمســـين حاجاظ 

نســــميه في هذه الورقة "فوج     ومرافقتهم في كافة تنقالتهم.    لمرشــــد  وتخصــــيصهم، من مريضالو

 .حجاج"

يقصــد بها في هذه الورقة عدة أفواج من الحجاج، بحدود ســعة طائرة متوســطة الحجم    و حملة حج: -3

من بلدهم.  وبذلك يتكون المخيم من عدة "حمالت حج"   حاج(، ولها مشــرف ومســاعدون 400إلى  350)

مجموعة خدمات ميدانية )مطوف( أو شــــركة حجاج داخل أو شــــركة ســــياحية،   توجيهات رئيس  يتبعون
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وبتنظيم حركة أفواج حمالت الحج، وفق برنامج محدد؛ تعظم االســــتفادة من المكان، ويتوزع        ونحوها. 

 الزحام على معظم الوقت المتاح.

وهو المســــئول الميداني عن تنظيم حملة حجاجه وفق توجيهات المطوف أو رئيس       منظم حملة حجاج:  

ية مع             عال ــل بف خل.  ومن خالله يمكن التواصــ لدا باتهم،      شــــركة حجاج ا الحجاج، والتعرف على متطل

ــمان تعاون     ــكهم وخدمتهم.  ويقترح لضـ ــهيل أداء مناسـ ــبل لتسـ ــل السـ وإبالغهم وتدريبهم على أفضـ

على غرار ما تصـــدره   -منظمي حمالت الحجاج، ان تتولى وزارة الحج اصـــدار رخصـــة "منظم حملة حج" 

الرخصــة وشــروط تجديدها؛ ُيصــنف  بعض الدول لمن يرغب في تنظيم رحالت ســياحية إليها.  وبموجب 

منظمي الحمالت بعدة مســتويات حســب جودة خدماتهم، ومؤهالت تدريبهم. ويربط العدد الذي يســمح 

 لهم بتسجيلهم، بمدى التزامهم بالتفويج في أوقاتهم ومسارات حركتهم.  

شريحة        سورة ذكية  "لمنظم حملة حجاج" بها  صدار بطاقة/ا بإ

شروط لتحديثها، ت  شرات    راديوية، و ضمن وزارة الحج تعاون ع

ــة حجــاجهم وتطبيق برامج                       آالف منظمي الحمالت في توعي

 تفويجهم.

 

وهو يمثل الهيكل الرئيس الذي تنضــــوي تحته حمالت الحجاج وفق جهة        المطوف أو شــــركة حجاج:  -5

المعنية  وبلد قدومهم.  وبالتنسيق مع مكاتب شئون الحج تحقق مؤسسات الطوافة ووزارة الحج والجهات 

أهدافها وخططها لتنظيم موسم الحج.  وباشتراط استعانة مكاتب شئون الحج بالحاصلين على "رخصة         

  تدريجية بزيادة منظم حملة حج"، يمكن ضــــمان تطبيق برامج التفويج والخدمات لحجاجها، وتحفيزهم 

 وتفويجهم.   حجاجها تنظيم على قدرتها حسب دولة كل نصاب في
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خمة تنظيم الحشود الض  

ــل والتنســـيق     بالتواصــ

فواج         حركــة ا ــة  لجــدول

عة التزام       تاب جاج، وم الح

منظمي حمالت الحجــاج    

بـــتـــطـــبـــيـــق بـــرامـــج 

 تفويجهم.

 

 القسم الثاني: جدولة أداء النسك ليشمل معظم الوقت المتاح 

خدمتهم               إنا قائمين على  جاج وال لب مهم للح ناســــك الحج في جو مطمئن وآمن، مط حة أداء م صــــ

 ها، وخيرت في ترتيبها.  ءوسعت في وقت أدا احتهم.  ومن سماحة الشريعة أناوالمشرفين على ر

ــكل أفواج صــغيرة   تعتبر برامج وآليات   برامج تفويج الحجاج: تنظيم خروج الحجاج ألداء النســك على ش

  خياراظ اســـتراتيجياظ لمنع حدوث ذروة زحام في مناطق أداء النســـك،  )التفويج(، منظمة في أوقات محددة

ولرفع كفاءة واســتيعابية أماكن أداء النســك باإلفادة من كامل الوقت   يع الحشــود على عدة مواقع،ولتوز

جاج.               عدد الح مالي  يادة إج ما يتيح ز كان ألكثر من فوج، ب فادة من الم تاح، واإل ويقترح    الشــــرعي الم

الحج،  اســتخدام نجاح التفويج كمؤشــر رئيس لتقويم أداء بعثات الحج ومؤســســات الطوافة وشــركات      

 .(هـ1425 عثمان،)وربطها بعدد الحجاج المخصص لهم.  

التفويج خيار استراتيجي 

لزيادة الطاقة اإلستيعابية 

للحج، لتقليص الزحام في 

( إلى الحدود 1وقت الذروة )

اآلمنة؛ وتوزيع أفواج الحجاج 

على معظم الوقت الشرعي 

 (.2المتاح )
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فادة من جواز التقديم أو التأخير ألداء بعض أركان وواجبات       يمكن اإل  توزيع الحشــــود على عدة مواقع: 

الحج لتوزيع الحشــــود البشــــرية بين جمرة العقبة والمطاف والمجازر وأماكن الحلق، بحيث تســــتوعب          

مجتمعة ضــعف أعداد الحجاج الذين يمكن اســتيعابهم في حالة أدائها وفق ترتيب واحد، وذلك من خالل   

 .ومسارات الحركة ل التفويجبرامج الحج المتعددة وجداو

تتوفر لدى المطوفين خبرة في تصــميم برامج لحجاجهم وتجنيبهم أوقات الزحام.     برامج متعددة للحج:

غير أن تلك الجهود غير منســـقة فيعيق بعضـــها بعضـــا، وتواجهها عقبات تحد من تطبيقها.  لذا  يقترح  

ــة ووضــــع ومن ثم اتاحة برامج متعددة ألداء الحج وت     الفتاوى والرخص    باالعتبار  قويمها، تأخذ     دراســ

الشـــرعية وفق مذاهب الحجاج ورغباتهم، وتســـتفيد من البعد الزمني الســـتخدام نفس المكان بعرفات  

  فإذا  االســــتيعابية   طاقته   برنامج  ولكل  . ومزدلفة ومنى وأماكن اداء النســــك ألفواج متعددة من الحجاج    

  الطــاقــة زيــادة وبــالتــالي البرامج، جميع على الحجز يكتمــل حتى وهكــذا عليــه، الحجز توقف اكتملــت

وقات ذروة في اماكن أداء النســـك وشـــبكة  أحدوث  العام، دون لذلك الحجاج لعدد اإلجمالية االســـتيعابية

 .(هـ1437 وآخرون، عثمان) النقل

 االستيعابيةوتزيد  وتجنبهم اوقات الزحام متعددة فواجألبرامج حج تستفيد من المكان عدة افتراضي ل جدول

التكلفة، )تقلص الخدمات وتوفر بدائل        وزهيدة  مختصــــرة حج برامج كذلك يراعى تصــــميم   

  مكة  وداخل  خارج  من النظامين  غير الحجاج  من ممكن قدر  أكبر للســــكن خارج منى(، وذلك الســــتيعاب   

مة،    توعية  تكثيف مع الحج، تكرار وأنظمة  االفتراش ومكافحة    التفويج برامج ضــــمن إلدراجهم المكر

 .  تصريح بدون الحج تكرار بمخاطر المكرمة مكة أحياء داخل وبخاصة العام طيلة الجاليات
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 األدوار متعددة مطورة خيام بمجمعات بمنى الحجاج القسم الثالث: إيواء 

سجم          ساطة تن سة للحجاج بعرفات ومنى، لما تتميز به من ب سيلة اإليواء الرئي تعتبر الخيمة التقليدية و

الحج وإحرام الحاج وتجرده من الترف والرفاهية، والنخفاض تكلفتها ومرونة استعمالها، حتى    مع بساطة 

ارتبطت بالصــورة الذهنية للحج والمشــاعر المقدســة.  غير أنه لم يحدث لها تطوير يذكر؛ عدا مشــروع  

 الخيام المطورة بمنى، حيث استخدمت األنسجة المقاومة للحريق.  

ــتيع ابية لعدد خمســـة مليون حاج، فمن المناســـب اإلســـتمرار بتطوير الخيام بحيث   ولزيادة الطاقة االسـ

تكون متعددة األدوار، وذلك لإلفادة من المســاحة الكبيرة لوادي منى وبتكلفة مناســبة، بدالظ من إنشــاء    

عمائر باهظة التكلفة تســـتوعب بالكاد مليون حاج إضـــافي في منطقة جبلية شـــديدة االنحدار.  وعند   

، فإن معظم (هـــــــ1435 الحج أبحاث)ريال 2300  للحجاج الدخل الشـــهري متوســـط العتبار أناألخذ با

ــعار العمائر التجريبية     ــب اس ــكن في عمائر منى بدون خدمات حس الحجاج لن يتمكنوا من دفع إيجار الس

    ريال للحاج، فهل تتحمل الدولة معظم تلك التكلفة؟ 3700الحالية بحدود 

، تم  (هــــــــ1416 وفودة، عثمان )رمين تجربة ميدانية لخيام متعددة األدوار       لذا اجرى معهد خادم الح    

تنفيذها بتحوير استخدام تقنيات متاحة )سقائل، وأرضيات مستودعات معدنية(، وأثبتت إمكانية تطوير      

لدى الزوار والحجاج بعدة مواقع بمنى وعرفات في مواســــم الحج             عددة األدوار، ووجدت قبوالظ  خيام مت

 هـ.   1416-1418

وبزيادة سمك األعمدة وطول الجسور والمكونات اإلنشائية فإن الخيام قابلة للتطوير ألربعة أدوار بكامل 

ــالم    ــاعد والسـ ــانية لدورات المياه والمصـ ــالمة وتجهيزات الخدمة، وتزويدها بأبراج خرسـ متطلبات السـ

 المتحركة، ومهابط لطائرات اإلسعاف العمودية في بعض المواقع.
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حاج، به أبراج  1200 بسعة مجمع خيام متعددة األدوار االدوار بتكييف وتهوية طبيعية متعددة موذج تدريبي لخيامن
 خرسانية للمصاعد والمطابخ ودروات المياه

زيارة صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز 
 للمخيم التجريبي يرحمة اهلل

 واألغراض قاساتالم متعددة المرونة لتصميم صاالت

 االدوار قابلة للفك والتركيب والتشكيل وتحافظ متعددة خيام
 لمنى. المبسطة الذهنية الصورة على

الخدمة،  وفق مستوى والفرش الغرف توزيع في عالية مرونة
 حاج. لكل مربع صافي متر 2وتخصيص
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  دة األدوار لمعاييروقد بينت نتائج تقويم مجمع الخيام التجريبي، إمكانية اســتيفاء الخيام المطورة متعد

 بمنى، كما هو مبين في الجدول التالي: الحجاج إسكان تقييم

 األهمية
)برهمين،  معايير التقييم إلسكان الحجاج بمنى

 هـ(1410

تحققها في مجمعات 

 الخيام متعددة األدوار

تحققها في مشروع العمائر 

 شمال منى

ــة    ــي أهــم

 قصوى

 .االستيعابية -1

 )منى مناخ من سبق(. تحقيق مبداظ األسبقية -2

 األمن والسالمة. -3

 المحافظة على الطابع الديني والروحي للحج. -4

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 محدود

 محدود

 نعم

 محدود

ــة    ــي أهــم

 عالية

 .)الجبال( المحافظة على البيئة الطبيعة للمشاعر المقدسة -1

 ة والسترة.يالمحافظة على الخصوص -2

 .المناسب ة والمناخيوالبيئالمحافظة على النواحي الصحية  -3

 تكلفة مناسبة على الحاج بأقل دعم وتشغيل من الدولة. -4

 نعم

 نعم

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 نعم

 ال

ــة    ــي أهــم

 متوسطة

 مراعاة النواحي التخطيطية والوضع الراهن للتدرج في التطبيق. -1

 توفير الخدمات األساسية والمرافق العامة. -2

 نعم

 نعم

 ال

 نعم

 اهمية
 والسرعة في عمليات التشييد. االستخدامونة في المر -1

 للحج. واالجتماعيةالتدرج في التطبيق لمراعاة النظم اإلدارية  -2

 نعم

 نعم

 ال

 محدود

 به والتوسع الترددي النقل القسم الرابع:  تطوير 

  يمثل النقل أحد العناصـــر الرئيســـة في نجاح موســـم الحج، وذلك لنقل الحجاج من مشـــعر آلخر وإلى    

مساكنهم والمسجد الحرام، وألهمية لتشغيل معظم المرافق والخدمات.  والنقل حالياظ على ثالثة أنماط: 

ألف حاج(، وٌتعزى إليه     400أولها النقل التقليدي )نظام الردين( المســــتخدم منذ القدم )ينقل حوالي            
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وهلل الحمد في النمط   مشــــاكل زحام المركبات وتأخر وصــــول الحجاج والتلوث ونحوها.  وقد تم عالجها         

صيص طرق للحافالت، وتقليص   600الثاني وهو النقل الترددي )ينقل أكثر من  ألف حاج(، من خالل تخ

عدد الحافالت إلى النصف، وتخصيص محطتين أو ثالث لكل مخيم حجاج في كل مشعر.   وهناك النمط     

  350ت ومزدلفة ومنى ) ينقل حوالي الثالث وهو قطار المشاعر، والذي يربط بين األجزاء الجنوبية لعرفا

ألف حاج( ويستخدم الحافالت بين مكة والمشاعر.  ويبين الشكل التالي مقارنة ألزمنة االنتقال بالوسائط  

 الثالث من مخيم عرفات إلى مخيم مزدلفة شامالظ المشي واالنتظار بمحطات القطار.

النقل الترددي اســـرع وأســـهل طريقة لنقل       

إلى البــاب دون توهــان او  الحجــاج من البــاب

 .(هـ1433 الحج أبحاث)تفرق المجموعة 

وعند األخذ باالعتبار مصــــاعب التأخير والزحام التي يواجهها الحجاج في نظام الردين، ومشــــاكل التيه               

، فإن التوســع في تطبيق النقل (هــــــ1433 الحج أبحاث)والمشــي إلى محطات القطار وشــدة الزحام بها 

لعملي لنقل الحجاج، حيث يوفر لهم خدمة النقل من الباب إلى الباب، وينقل أفراد              الترددي هو الحل ا 

 أو بأســــرهم  مرتبطون %23 حيث أن ربع الحجاج  -المجموعة في نفس الحافلة دون التســــبب بتفرقهم    

 ، ونصــــف فرد 50 من بأكثر  بمجموعة  مرتبطون %20، وخمس الحجاج  (فرد 50 إلى 6 من) مجموعتهم

األهل.  كما أن سرعة حركة الحافالت الترددية، وتوفيرها لمقعد لكل راكب،   من رافقينبم قدموا الحجاج

من   %24وتوصيلهم من الباب إلى الباب بأقل مسافة مشي؛ تراعي الظروف الصحية لكبار السن حيث أن 

  بأمراض المصابين الحجاج سنة، ونسبة 61 من أكبر أعمارهم %8سنة، و  60 - 51 من أعمارهم الحجاج

 .(هـ1435 الحج أبحاث)  %12 بنسبة مزمنة



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

يمكن البدء فوراظ بالتوســـع    

بالنقل بالحافالت الترددية       

سة       شاعر المقد شمل الم لت

جد       ومكة المكرمة والمســـ

الحرام ومســـــاكن الحجــاج 

باســـتخدام  الطرق الحالية    

 ثم تحسينها وتوسعتها.

 

 واقعالم جميع لتغطي المتنقلة الخدمات القسم الخامس: تطوير

عند النظر في مستوى كثيراظ من الخدمات الحالية بالمشاعر المقدسة، نجدها ال تحقق طموحات الحجاج       

والمســــئولين والجهات المشــــرفة.  ويعود ذلك إلى أن قصــــر مدة مكث الحجاج بعرفات ومزدلفة ومنى         

ل جميع  يجعلها غير مجدية للقطاع الخاص، فيســــتخدمون تجهيزات مؤقتة منخفضــــة الجودة ال تشــــم        

 الخدمات، وال تغطي جميع المواقع.

ويتوقع أن تتســــع الفجوة عند التوســــع لخدمة خمســــة مليون حاج، حيث أنه في حالة تكرار الخدمات              

والمرافق الثابتة في كل مشــعر ومكة لجميع الخدمات بجميع المواقع، فإن قدرتها االســتيعابية اإلجمالية  

في حين تخدم خمســة ماليين فقط في كل موقع، مما   تصــل نظرياظ إلى خمســة وعشــرين مليون حاج، 

 يجعلها عبئاظ اقتصاديا على الجهات والشركات والمؤسسات ذات العالقة.  

لمقترح استخدام الخدمات المتنقلة في الحج بدالظ من   (Othman, 2003)لذا أجرى الباحث دراسة موسعة   

شغيلها بالمشاعر المقدسة ومكة       الخدمات الثابتة، بحيث يمكن لألفراد والمؤسسات االستثم      ار فيها، وت

المكرمة في الحج، ثم تشغيلها في المناطق السياحة والقرى بقية العام.  وقد تناولت الدراسة استطالع       

مدى رغبة المطوفين فيها وأنواعها، ثم وضــــع بدائل متعددة لتصــــميمها وتنفيذها، ثم بناء نموذج                

، وتطوير برنامج تحكم بالذكاء الصــناعي لتوقيت تحركها  محاكاة للمخطط الشــامل للمشــاعر المقدســة

قبل وبعد حركة النقل الترددي.  وقد بينت نتائج الدراســــة الجدوى االقتصــــادية المرتفعة، وإمكانية                  

 التنفيذ باستخدام الموارد المتاحة، وتوافقها مع النقل الترددي وخطط الطواري للحج.
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)
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 حاج مليون خمسة ونقل وخدمة القسم السادس: تكامل المنظومة إلسكان  

قل           مل للن ــا عددة، وتنفيذ المخطط الشــ مل بين تطبيق التفويج، وحجز برامج الحج المت كا بتحقيق الت

متعددة األدوار، وتشـــغيل الخدمات المتنقلة بأنواعها، يمكن بمشـــيئة    الترددي، وتنفيذ الخيام المطورة

 اهلل استيعاب خمسة مليون حاج.  
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اعتمد المخطط 

الشامل للمشاعر 

، 1419المقدسة 

هـ، منظومة  1425و

النقل الترددي من 

خالل ستة طرق 

رئيسة، يخدم كل منها 

مناطق بطاقة  4

مليون  4.8إجمالية 

 البيئة،)حاج، 

 فايز،)و (هـ1419

 .(هـ1425
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 الحج لبرامج المؤكد والحجز القسم السابع: التخطيط المسبق  

ستعدا    سم الحج واال سم الحج القادمة، وما تحققه من   نظراظ ألهمية التخطيط ودوره في إنجاح موا د لموا

ــتراتيجية لزيادة عدد    ــغيل،  تقترح آلية عملية لتنفيذ اسـ ــاريع وتخفيض تكلفة التشـ مزايا لتكامل المشـ

 ، كما هي مبينة في التالي:   (هـ1437 عثمان وآخرون،)الحجاج 

 

المركزية بمكة ولجنة   شــراف لجنة الحج العليا، تضــع لجنة الحج إبســنوات:  10، 5، 3، 1( خطط الحج 1

بالمدينة خطط الحج الســــنوية، وتعتمد الخطط التشــــغيلية للجهات المعنية، وذلك في ضــــوء               الحج 
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سكان الحج.  كما              ستمر في مرافق وخدمات وإ سع الم سابق، وخطط التو سم الحج ال شرات األداء لمو مؤ

سنوات، وأعداد       سط لثالث وخمس  ضع خطط الحج المبدئية على المدى المتو ستهدف لكل  ت الحجاج الم

خطة، في ضـــوء خطة عامة للحج على مدى عشـــر ســـنوات، والمخططات الشـــاملة لهيئة تطوير مكة     

  للحج اإليجابي الدور ، آخذة باالعتبار تفعيلوالمشاعر وهيئة تطوير المدينة، والمشاريع المتوقع انجازها  

ــاد على ــتويات الخاص القطاع يقدمها التي الخدمات الحج أداء تكلفة تغطي بحيث المنطقة، اقتصـ  بمسـ

 . ومتميزة إضافية خدمات إتاحة مع متعددة،

عددة للحج: 2 عاون    الحج وزارة تقوم ( برامج مت ــات مع بالت فة  مؤســــســ هد  الطوا   الحرمين خادم  ومع

ــريفين ــة المعنية، والجهات والعمرة الحج ألبحاث الشـ ــع بدراسـ   ألداء متعددة برامج إتاحة ثم ومن ووضـ

 لتقويمها وتطويرها. ؤشراتالحج، وقياس م

ــار  ســــنوات: 5، 3، 1( الحجز اإللكتروني للحج 3 للحج   اإللكترونيتقوم وزارة الحج من خالل المســـ

حجز منظمي حمالت   وباكتمال  تاحة الحجز على برامج الحج المتعددة.     إوبالتعاون مع الجهات المعنية، ب     

بمواعيــد التفويج وفق برامج الحج   اللتزاماالحجــاج لجميع الخــدمــات الالزمــة، ودفع قيمتهــا، وتــأكيــد 

سنوات      سنة.  كما يتيح النظام الحجز المبدئي لثالث وخمس  شيرة الحج لتلك ال  المختارة، يتم منحهم تأ

ــائص ، ليتســــنى للجهات المعنية والقطاع الخاص التعرف على عدد       قادمة   ،  ينالحجاج المتوقع  وخصــ

كما تسهم دفعات    تحديث خططها المستقبلية للحج.  ما يلزم من مرافق وخدمات ومساكن، و  الستكمال 

 الحجز المبدئي والمؤكد بتمويل تنفيذها.

ــادرة  ( تنفيذ برامج الحج: بناءظ  4 ، يتأكد لمقدمي الخدمات عدد الحجاج لكل           على تأشــــيرات الحج الصــ

ــغيلية وتدريب العاملين  ــع الخطط التشـ عليها.   برنامج حج، مما يمكنهم من توفير الموارد الالزمة ووضـ

عاملة وفقاظ لكثافة الحجاج                      ما يلزم لتنفيذ خططها ونشــــر القوى ال كما تعمل الجهات المعنية بتوفير 

المتوقع في كــل مشــــعر، والتنســــيق فيمــا بينهــا وتتبــادل المعلومــات الكترونيــاظ عبر مركزي "اإلدارة  

 والزيارة، لرفع الكفاءة وسرعة اإلنجاز.والعمرة المتكاملة" لعمليات الحج 

يقوم الحجاج بأداء نسكهم بطمأنينة وسكينة، وفق برامج الحج والخدمات المتعاقد عليها،      ( أداء الحج:5

، بمشاركة فعالة من منظمي وضمن مواعيد تفويجهم إلى المشاعر المقدسة والجمرات والطواف ونحوها

 ، متجنبين بذلك مشقة اإلزدحام ومخاطر أوقات الذروة.حملتهم
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من افضـل التقنيات الحديثة لقياس ازمنة تقديم الخدمة، ومسـتوى     االسـتفادة يتم  :( الرصـد والقياس 6

ــغيل       ــر التش ــئولين، وقياس البيانات ألهم عناص ــتفيدين والعاملين والمس ــتطالع اراء المس الزحام، واس

 ، فما ال يمكن قياسه ال يمكن تطويره.ونحوها

ويتولى تأســـيســـه وتشـــغيله معهد خادم   ة":( "مركز قياس مؤشـــرات األداء وبحوث العمليات والمحاكا7

ــو بلجنة    ــريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، باعتباره جهة علمية محايدة، وعض الحرمين الش

الحج المركزية، وعضو بلجنة الحج بالمدينة، وتشرف عليه لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي        

مهمة الرصد    لتوكل إليه وعضوية وزير التعليم ووزير الحج؛  علياالعهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج ال

جراء  إالفعلية، و  االســــتيعابية  والقياس لكافة المؤشــــرات لتشــــغيل الخدمات والمرافق، وقياس طاقاتها       

، والنمذجة والمحاكاة لمنظومة      كفاءتها، وزيادة قدرتها التشــــغيلية      بحوث العمليات لتلك الخدمات لرفع     

ــرات  الخدمات بالحج، ــباظ من   التخاذآنياظ خالل الحج،  والنتائجوتزويد الجهات المعنية بالمؤش ما تراه مناس

ــحيحية أو وقائية.   ــنوية   على أن اجراءات تصـ ــغيلية السـ ــيص الميزانية التشـ تتولى وزارة المالية تخصـ

 مركز.اللتأسيس وتشغيل  للمعهد الالزمة

قياس األداء وما تم رصــده، وتقارير الجهات المعنية،   بناء على مؤشــرات ( الرفع بالتقارير والتوصــيات:8

ــريفين ألبحاث الحج والعمرة بتحليل البيانات ــة تأثير الزيادة في   ،يقوم معهد خادم الحرمين الشـ ودراسـ

عدد الحجاج والزوار على مســــتوى الخدمات المقدمة لهم، وما يلزم لتطويرها من إجراءات وتحســــينات            

ــيات لإلفادة منها    لتعزيز اإليجابيات ومعالجة ــلبيات. ومن ثم الرفع للجهات المعنية بالنتائج والتوصـ السـ

 في تحديث خطط الحج القادمة، وتحديد اعداد الحجاج لكل خطة. 

  واإلمكانات والمكان الزمان ظروف مع يتناسب بما الحجاج عدد زيادة في وبذلك يمكن بمشيئة اهلل التدرج

  ضـــوء في النســـك، أداء وأماكن الحج وخدمات لمرافق االســـتيعابية اقةالط زيادة مع ونوعاظ، كماظ المتاحة

سات  الحجاج، عدد زيادة على المترتبة للنتائج مستمر  وتقويم قياس   كفاءة وزيادة الخدمة لتحسين  ودرا

 .الرحمن لضيوف السالمة مستوى ورفع العالقة ذات والمؤسسات الجهات وفعالية

 النتائج :  

يادة الطاقة االســــتيعابية للحج بمعالجة أهم التحديات التي تواجهها وتعظيم               بينت الورقة إمكانية ز     

 االستفادة من البعد المكاني والزماني؛ وذلك من خالل أربعة محاور:
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جاج على معظم المواقع؛          -1 عددة للحج؛ توزع الح يذ برامج مت مة: بتنف منع تكون الحشــــود الضــــخ

لذروة على الوقت المتاح ألداء الشعيرة؛ وتوازن الضغط على    وتستفيد من المكان ألكثر من مرة؛ وتوزع ا 

ــاركة الفعالة لمنظمي حمالت      ــتخدام تقنيات تضــمن المش ــبكة الطرق والمرافق.  وبوضــع آليات واس ش

 الحجاج في تطبيق برامج التفويج لحجاجهم.

م من مرافق  ســـنوات: مما يتيح الوقت الكافي الســـتكمال ما يلز 10، 5، 3التخطيط المســـبق للحج   -2

وســكن في ضــوء حجز مؤكد للخدمات وبرامج الحج.  ومؤشــرات أداء لكافة الخدمات لرفع كفاءتها وزيادة 

 طاقتها التشغيلية.

استخدام مجمعات خيام مطورة متعددة األدوار: تفي بالمتطلبات األساسية إليواء الحجاج بالمشاعر،        -3

ــرعية للبناء الثابت بواد ــبة.  وتزود وتعالج التحفظات الشـ ــنيعها محلياظ بتكلفة مناسـ ي منى، ويمكن تصـ

 بأبراج ثابتة للمصاعد ودورات المياه والساللم الكهربائية، ومهابط لطائرات اإلسعاف العمودية.

ــ( لنقل خمســة ماليين حاج   1425، 1419التوســع في النقل الترددي وفق المخطط الشــامل )   -4 هــــ

 معالجة نقص الخدمات بالتوسع في الخدمات المتنقلة.بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.  و

 التوصيات:  

       يل ية تكليف وتمو مال حاث الحج والعمرة     تتولى وزارة ال خادم الحرمين الشــــريفين ألب هد  ، مع

ــكان   ــاء مجمع نموذجي للخيام متعددة األدوار إلسـ ــميم وإنشـ حاج بمنى.  وللمعهد  1200لتصـ

 .والتنفيذ االستعانة بمن يلزم للتصميم والتصنيع

  تقوم وزارة المالية بتخصــيص ميزانية تشــغيلية ســنوية مقدارها تســعة ماليين ريال ســعودي

ــريفين ألبحاث     9.000.000) ــم معهد خادم الحرمين الش ــتقل باس ــاب مس ريال( تودع في حس

الحج والعمرة، لتأسيس وتشغيل "مركز قياس مؤشرات األداء وبحوث العمليات والمحاكاة" للحج  

 والزيارة. والعمرة

 ليشــمل للحج بالتنســيق مع الجهات المعنية، اإللكتروني المســار في بالتوســع الحج وزارة تقوم 

فة    في الحجز مات    كا خد يد  والمرافق ال ماكن  التفويج ومواع ــك أداء أل قاظ  النســ   حج لبرامج وف
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  ثالث بعد للحج المؤكد شـــبه والحجز ســـنوات، خمس بعد للحج المبدئي الحجز واتاحة متعددة،

 حج. موسم لكل المؤكد الحجز ثم ومن سنوات،

   ،"لجنة الحج المركزية بمكة   بإشــــرافتأســــيس "مركز اإلدارة المتكاملة لعمليات الحج والعمرة

عاملة في الحج والعمرة،            ــات ال يات للجهات والمؤســــســ المكرمة، يعمل على ربط غرف العمل

بينها. وتتولى وزارة المالية توفير   والتنســيق بين عملياتها، ويســهل تبادل المعلومات والبيانات

 المالية والوظائف الالزمة للتأسيس والتشغيل. االعتمادات

   ،"لجنة الحج بالمدينة   بإشراف تأسيس "مركز اإلدارة المتكاملة لعمليات الزيارة للمدينة المنورة

ياتها،  المنورة، يعمل على ربط غرف العمليات للجهات والمؤسسات المعنية، والتنسيق بين عمل    

ــال وثيق بمركز اإلدارة المتكاملة   ــهيل تبادل المعلومات والبيانات بينها، ويكون على اتصـ وتسـ

المالية والوظائف     االعتمادات لعمليات الحج والعمرة بمكة المكرمة. وتتولى وزارة المالية توفير      

 الالزمة للتأسيس والتشغيل.

 وباهلل التوفيق

 مراجع:ال 

)بـــــرهـــــمـــــيـــــن،  

 هـ(:1410

بمنى، سامي ياسين برهمين، معهد خادم الحرمين الشريفين       اإلسكان  مشاريع  تصاميم  رمعايي

 هـ. 1410ألبحاث الحج والعمرة، جامعة أم القرى، 

)عــثــمــان وفــودة،     

 هـ(:1416

الخيام متعددة األدوار بتقنية الســـقاالت المعدنية، فاضــــل م عثمان، و عبد اهلل م فودة، مركز              

 ه. 1416رى، شعبان أبحاث الحج، جامعة أم الق

 هـ(:1419)البيئة، 

 

المخطط الشــــامل للمشــــاعر المقدســــة، اللجنة التوجيهية بأمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة            

 هـ. 1419المواصالت، اعداد االستشاري مكتب البيئة، 

نة المنورة و             هـ(:1425)عثمان،  مدي مة وال كة المكر ئة تطوير م طة التفويج"، هي حات لتطوير خ ــاعر "مقتر المشــ

 هـ. 1425المقدسة، االستشاري: معهد خادم الحرمين الشرفين ألبحاث الحج، 

المقدســة، هيئة تطوير مكة المكرمة والمشــاعر المقدســة،   للمشــاعر المحدثة التطويرية الخطة هـ(:1425)فايز، 

 ه.1425 ومشاركوه، فايز اعداد االستشاري زهير
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ــج     ــحـ ــاث الـ ــحـ )أبـ

 هـ(:1433

ــ1433 عام حج فى المشــاعر قطار تشــغيل يةآل تقييم دراســة"  ، فريق  " تطويرها وكيفية هــــ

عة أم القرى، محرم            جام حاث الحج،  خادم الحرمين الشـــريفين ألب هد  ــة، مع لدراســ هـ 1433 ا

 م(. 2012 )ديسمبر

ــج     ــحـ ــاث الـ ــحـ )أبـ

 هـ(:1435

  العينة محج)آراء الحجاج    الســـتطالعات والعمرة الحج ألبحاث  الحرمين خادم معهد  بيانات  قاعدة

 ه. 1435 حج موسم ،(حاج 4024

ــرون،     ــان وآخ ــم ــث )ع

 هـ(:1437

ــتراتيجية ــتيعابية مرافق وخدمات الحج وأماكن   اسـ للتدرج في زيادة عدد الحجاج طبقاظ لزيادة اسـ

ضل    سك، فا شريفين ألبحاث الحج والعمرة،    محمد أداء الن عثمان وآخرون، معهد خادم الحرمين ال

 هـ. 1436جامعة ام القرى، ذو الحجة 

A system of mobile service units for the large-scale event industry: an 
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 الملخص

شعر منى هو  سك الحج،         أ م شعر منى بتأدية منا سة، حيث يقوم الحجاج في م شاعر الثالث المقد حد الم

يام ألداء هذه المناســك في مشــعر منى، والذي بدوره يجعل  أال يقل عن ثالث  ولذلك يقضــي الحجاج ما

ــعر منى منطقة  ــديدة الزحام خالل فترة الحجمش ــعر منى ولكثرة    وذلك ش ــاحة مش نظرُا لمحدودية مس

سبب هذه األعداد الكبيرة في تكوين مناطق مزدحمة،    م  2.5عداد الحجاج التي تفوقأ ليون حاج. وكما تت

ية      ــات البيئ لدراســ لك عالقة بين      أترى بعض ا نا ناطق      إن ه يات االفراد في الم حام وســــلوك دراك الز

ــة الى  تهدفبناءظ على ذلك  .المزدحمة ــتويات  وعلى اإلدراك العام للزحام  التركيزهذه الدراس قياس مس

ادراك الزحام، مســـتويات ادراك الزحام البشـــري ومســـتويات الزحام المكاني على مســـتوى حجاج جنوب 

يا، حيث تتركز منهجية هذا البحث في اجراء مســــح ميداني لجمع المعلومات باســــتخدام               شــــرق آســــ

ــ، خالل ثالث ايام )1436حاج لموسم حج  128تتكون من عينة عشوائية ل اراتاالستم   12، و11، 10هــ

من شـــهر ذو الحجة(. بعد الجمع الميداني للمعلومات، تم تحليل البيانات باســـتخدام ثالث طرق تحليل    

ج أن الحجاج  . أظهرت النتائهي: اختبار العينة المســتقلة "تي"، تحليل االرتباط، و تحليل االنحدار الخطي

يتأثرون بشــــكل ملحوظ بالزحام من خالل إدراكهم خالل تواجدهم في مشــــعر منى، ومضــــمون هذه        

 النتيجة يحدد مستوى شعور الحاج باألمان من الزحام خالل أداءه لشعائر الحج في مشعر منى.

  

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

MEASURING HAJJ CROWD PERCEPTION LEVELS 

AMONG THE SOUTHEAST ASIAN PILGRIMS 
 

  

  آسيا شرق جنوب حجاج بين الزحام دراكإ مستوى قياس 

 4عيسى أبو بكر ،3حسين ياسمين ،2امبي محمد ،1السلمي بدر 

 مشارك، استاذ 2، التقنية ماليزيا جامعة البيئة، تصاميم كلية ،هللدكتورا القرى أم جامعة مبتعث 1

 التقنية ماليزيا جامعة البيئة، تصاميم كلية3 التقنية، ماليزيا جامعة البيئة، تصاميم كلية

 نيجيريا اإلتحادية، التقنية مينا جامعة العمارة، كلية 4
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 الملخص

 في الحرام اهلل بيت حجاج من الرحمن ضيوف  الحج إلقامة موسم  في واسع  الخيام على نطاق تستخدم 

 مشروع  ويعتبر هذا العربية السعودية.  المملكة في واسع  الخيام على نطاق كما تستخدم  وعرفات، ىمن

شروعات  أكبر من المطور ىمن خيام شاعر  في تنفيذها تم التي الم سة  الم  الحجاج وراحة لخدمة المقد

 على االعتماد المشــروع الضــخم هذا في تم وقد  .لهم والســالمة األمن من المزيد منى ولتحقيق في

 غازات انبعاث وعدم العالية لالشتعال  لمقاومتها الخيام، نسيج  في بالتفلون المغطاة الزجاجية األنسجة 

 داخل مالئمة حرارة للحصــول على درجة صــحراوينظام التكييف ال الخيام هذه تســتخدم .منها ســامة

 الصحراوية  المكيفات هذه المقبلة شديدة الحرارة. وتتعرض  الحج مواسم  تزامن السيما مع  الخيام هذه

ــتمرة أعطال إلى ــتمرارية اإلمداد بالمياه والطاقة الكهربي  ىوتحتاج إل مسـ ــيانة دائمة مع إسـ  هذا ة.صـ

 المالئم ىالمد في الخيام داخل الحرارة للحفاظ على درجة حديثة تقنية المقدمة العلمية الورقة وتقدم

 إطار في المتغيرة الطور والمحتواه المواد من بطبقة الخارجية الخيام أسطح  تغطية طريق عن لإلنسان 

 ســطوعها فترة في أشــعة الشــمس إمتصــاص ىإل يؤدي مما الخيمة يثبت على ســطح البالســتيك من

 الطور المتغيرة المواد تقوم هذه ثم النهار في الســائلة للحالة الصــلبة الحالة من المواد هذه وتتحول

سائية  الفترة في الخارجي الجو ىمرة أخرى إل الحرارة بطرد  حرارة الحفاظ على درجة إلي مما يؤدي الم

وإنخفاض   المكيفات في المســتخدمة والمائيةالكهربية  الطاقة توفير ىإل يؤدي كما الخيام داخل ثابتة

ــيانة تكاليف ــحراوية المكيفات لهذه الصـ ــة النظرية  .الصـ في الورقة العلمية  والعملية وقد تمت الدراسـ

المقدمة لنموذج من الخيام اإلفتراضـــي والمغطي بمادة متغيرة الطور ذات خصـــائص حرارية معلومة.   

فاعلية المادة متغيرة الطور المســــتخدمة في         ىيها مد  هذا وقد أظهرت النتائج التي تم الحصــــول عل   

 
 للطاقة موفرة خيام لتصميم جديدة تكنولوجيا

 

 زايد آل على ،خضراوي المطلب عبد ،العصيمي سعد علي ،بالبل علوي أشرف 

 السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة الهندسة، يةكل
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تغطية أسطح الخيام في تصميم خيام ذات درجة حرارة داخلية مالئمة لإلنسان مما ينعكس على توفير   

 الطاقة الكهربية والمائية المستخدمة في التكييف.

 . المقدمة1

سع  على نطاق الخيام تستخدم  صة وإقامة     المملكة العربية السعودية في ال  في وا سبات العامة والخا منا

ضا في     ستخدم أي سم المؤتمرات والندوات والمعارض. كما ت شعري منى وعرفات  الحج  مو  إلقامةفي م

 .الحرام اهلل بيت حجاج من الرحمن ضيوف

 تنفيذها تم التي المشروعات أكبر من الذي تم تنفيذه في مشعر منى خيام المطورال مشروعكما يعتبر 

 .لهم والسالمة األمن من المزيد ولتحقيق  الحجاج وراحة لخدمة مقدسةال المشاعر في

 ألف وستمائة  مليونين تستوعب  مربع، متر ألف وخمسمائة  حوالي مليونين المشروع  وتبلغ مساحة  هذا 

ضخم    هذا في تم وقد.  حاج شروع ال سجة  على االعتماد الم سيج  في بالتفلون المغطاة الزجاجية األن  ن

ــتعال تهالمقاوم الخيام، ــامة غازات انبعاث وعدم العالية لالشـ ــتراطات  منها سـ الدفاع  والتي تحقق إشـ

 .الخيام لجنة فيالمدني 

يعتبر توفير جو مالئم داخل هذه الخيام من العوامل المهمة لراحة الحجيج والحرص على عدم إنتشــــار        

 مكيف ألف 45 من مايقرباألمراض الصحية واألوبئة وذلك عن طريق تجديد الهواء وتكييفه بإستخدام   

 تعمل عن طريق إمدادات الماء والكهرباء الالزمة لتشغيل هذا العدد من المكيفات الصحراوية. صحراوي

تعتبر المكيفات الصــــحراوية من نوعية المكيفات التي تحتاج إلى صــــيانة دائمة وذلك لكثرة األعطال              

دم في الخيام طاقة كهربية كبيرة مما يؤدي       لألجزاء الميكانيكية والداخلية. كما يتطلب العدد المســــتخ         

  50لزيادة التحميل على شــــبكات الكهرباء في وقت الذروة حيث تبلغ الحرارة الجو الخارجي مايقرب من           

درجة مئوية، كما تحتاج هذه المكيفات إلى كميات كبيرة من المياه والتي يمكن توجيه اســــتخدامها في              

 أغراض أخرى.

كاوي من حجاج بيت اهلل الحرام في األعوام الســــابقة مثل عدم مالئمة         هذا وقد تم رصــــد بعض الشــــ  

درجات الحرارة داخل الخيام في منى وعرفات وذلك لعدم كفاءة المكيفات الصــــحراوية المســــتخدمة أو            

 .[1]لعدم إجراء الصيانة الالزمة لها مع إمكانية تعطلها عند إنقطاع المياه والكهرباء 
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المشــــكلة هو إســــتبدال هذه المكيفات الصــــحراوية بأخرى مكيفات التبريد            ويعتبر الحل األمثل لتلك   

بالفريون ولكن يتطلب ذلك قدرات كهربية عالية تصــــعب على شــــركة الكهرباء توفيرها خاصــــة في               

 مواسم الحج القادمة والمتوقع إرتفاع درجات الحرارة بها.

لوقت الحالي نظرا للتكلفة العالية        هذا وقد أعلنت شــــركة الكهرباء صــــعوبة تنفيذ هذا المقترح في ا          

 ومايتطلب ذلك من إنشاء وحدات جديدة لتوليد الطاقة الكهربية ونقلها.

  ىالمد  في الخيام  داخل  الحرارة للحفاظ على درجة   حديثة   تقنية  المقدمة   العلمية  الورقة  وتقدم  هذا 

 لمتغيرة الطور والمحتواها المواد من بطبقة الخارجية الخيام أسطح  تغطية طريق عن لإلنسان  المالئم

 فترة في أشــعة الشــمس  إمتصــاص ىإل يؤدي مما الخيمة يثبت على ســطح البالســتيك من إطار في

 المتغيرة المواد تقوم هذه ثم النهار في السائلة  للحالة الصلبة  الحالة من المواد هذه وتتحول سطوعها 

سائية ال الفترة في الخارجي الجو ىمرة أخرى إل الحرارة بطرد الطور  الحفاظ على درجةى إل مما يؤدي م

 المكيفات  في المســــتخدمة   الكهربية والمائية    الطاقة   توفير ىإل يؤدي كما  الخيام  داخل  ثابتة   حرارة

كاليف    فاض ت نة    وإنخ يا هذه  الصــــ فات  ل ية  المكي خدام    .الصــــحراو المواد المتغيرة   هذا ويعتبر اســــت

حد الطرق ا Phase change material-PCMالطور) ية.           ( هو أ قة الحرار طا لة لتخزين ال عا ثة والف حدي   ل

الى   20ْضــمن نطاق راحة االنســان من  190ْحتى  5ْ-بدرجات حرارة مطلوبة من نطاق نظرا لتواجدها 

كثر لكل وحدة حجم من تخزين  أمرة  14-5نها تخزن الحرارة أال جدا حيث فعا PCMبعض الـ كما أن  30ْ

 .[2]التفاصيل يتم مراجعة البحث رقم  . ولمزيد منالمواد التقليدية مثل الماء

 . خصائص المواد المتغيرة الطور2

يوضـــح الشـــكل المبين أدناه منحنى االنصـــهار والتبريد لمادة متغيرة الطور حيث يتم تغيير الطور عن  

 طريق إكتساب كمية من الحرارة عند درجة حرارة ثابتة تعتمد على نوع المادة وتركيبها الكيميائي.
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 ( منحني التبريد واإلنصهار لمادة متغيرة الطور1رقم )شكل 

( ويوضــــح الجدول التالي    Paraffin RT 26وقد تم في هذا البحث اســــتخدام المادة المعروفة باســــم )        

 الخصائص الثرموفيزيقية لها:

 ( الخصائص الثرموفيزيقية للمادة المستخدمة1جدول رقم )

Heat of fusion Melting point Type of productPCM name 

131 kJ/KgCo25ParaffinRT 26 

 

 ة العلمية. المنهجي3

( الموضح  2رقم )  ( كما في الشكل1m*1m*1mنموذج من خيمة إفتراضية أبعادها ) 2تم تصميم عدد 

 أدناه:  

ستخدام عدد   ( لقياس درجة الحرارة  4كما هو موضح بشكل رقم )     Digital Thermometer جهاز 2تم إ

ية لكال من النموذجين المســـتخدمين للخيام المصـــممة. كما تم قياس درجة حرارة الجو الخارجية  الداخل

 مثبت في نفس جهاز قياس درجة الحرارة في نفس الوقت.  sensorبإستخدام 
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 ( الخيمة اإلفتراضية المصممة2شكل رقم )

بالســتيك الذي يحتوي المادة  ( بغطاء من ال1هذا وقد تم تغطية ســطح إحدى الخيام والمعرفة بنموذج )

ــح رقم )  ــكل الموضـ ــطحه بأي مواد  2(، بينما نموذج )3المتغيرة الطور كما في الشـ ( لم يتم تغطية سـ

 متغيرة الطور.

  

 ( اإلطار البالستيكي للمادة المتغيرة الطور3شكل رقم )
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 . أجهزة القياس المستخدمة4

 

 ماذج الخيام المصممة( أجهزة لقياس الحرارة داخل وخارج ن4شكل رقم )

 . النتائج العملية5

 

 (2( ونموذج )1( مقارنة درجة الحرارة داخل نموذج )5شكل رقم )

( 1تم أخذ نتائج أولية لدرجات الحرارة داخل النموذجين الذين تم تصـــميمهما حيث يمثل النموذج رقم )

الخيمة بدون إســتخدام أي مادة. تم  ( 2الخيمة المغطاة بالمادة المتغيرة الطور بينما يمثل النموذج رقم )

إســــتخدام األجهزة المتاحة في قياس درجات الحرارة الداخلية. تم قياس درجات الحرارة في الفترة من             

دقيقة. هذا وتبين النتائج التي   15م خالل فترات زمنية ثابتة 3/5/2015ظهرا في يوم  1-11الســاعة 

 ( والمستخدم فيه المادة متغيرة الطور.1ذج رقم )تم الحصول عليها إنخفاض درجات الحرارة في نمو
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 . النتائج النظرية6

 

الزمن الالزم لتغير الطور من الصلب على  (L2( تأثير زيادة سمك المادة المتغيرة الطور )6شكل رقم )

 إلى السائل للمادة المستخدمة

اقة الحرارية ودراســة تأثير  ( عن طرق إجراء إتزان لمعادالت الط1تم إجراء دراســة نظرية للنموذج رقم )

المتغيرات )مثل ســمك طبقة المادة متغيرة الطور( على الزمن الالزم لتحولها للحالة الســائلة وتم نشــر  

( أدناه عينة من النتائج النظرية التي تم الحصــول  6. ويوضــح الشــكل رقم ) [3]النتائج في البحث رقم 

 عليها.

 . المقترحات والتوصيات النهائية:7 

 الباحثون بالمقترحات التالية:يوصي 

      سات النظرية والعملية إلستخدام المواد المتغيرة الطور في الخيام بهدف إجراء العديد من الدرا

 توفير الطاقة مع إجراء بعض دراسات الجدوي اإلقتصادية.

 .إستخدام أجهزة قياس حديثة لتسجيل درجات الحرارة الداخلية والخارجية على مدار اليوم 

 العديد من المواد المتغيرة الطور ذات الخصائص الثرموفيزيقية المختلفة. مقارنة 
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 . الخاتمة:8

تم في هذا البحث إســتخدام مادة متغيرة الطور لتغطية ســطح نموذج إفتراضــي من الخيام القياســية      

ية للخيام ومن ثم توفير الطاقة الكهربية وإمدادات المياه ال                 لداخل الزمة   بهدف تقليل درجات الحرارة ا

لعمل المكيفات الصـــحراوية المســـتخدمة حاليا. تم الحصـــول على بعض النتائج األولية من الدراســـات   

 النظرية والعملية والتي توضح إمكانية إستخدام مثل هذه المواد في تقليل درجات الحرارة داخل الخيام.  

 . المراجع:9

 الحرمين الشريفين ألبحاث الحج(   تقييم مشروع الخيام المطورة بمنى )إعداد معهد خادم   [1]ت

 هـ.1419

 Atul Sharma, V.V. Tyagi, C.R. Chen, D. Buddhim Review on thermal energy storage 

with phase change materials and applications, Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, Vol. 13, pp. 318–345, 2009. 

 Ali Alzaed, A. F. Khadrawi, A. Balabel, Ali. S. Ol-Asaimy, New saving energy 

technique in tent applications using phase change materials in MENA and 

ARAFAT, Wulfenia Journal, Vol.22 (9), pp. 180-189, 2015. 
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 الملخص

الهدف الرئيسي من هذه الورقة العلمية هو تقديم حلول مبتكرة وجديدة من نوعها وذلك للتسهيل على  

افع والوفيات التي تحدث  حجاج بيت اهلل الحرام أداء فريضــة الحج بكل ســهولة ويســر وتقليل معدل التد 

أثناء رمى الجمرات. حيث يقوم الحجيج أثناء مناســــك الحج برمي الجمرات عن طريق جســــر الجمرات        

جمرة العقبة. وتقترح   الحجاج لرمي وهو جســر مخصــص لســير في منطقة منى بمكة المكرمة الموجود

سـتخدام الطاقات المتجددة مما   اريد والتنقل بجسـر الجمرات وذلك ب الورقة العلمية بتصـميم أنظمة للتب 

يتيح للحجيج أداء مناسك الحج بسهولة ويسر وباألخص كبار السن، والمقعدين، والمرضى. اللذين هم        

بحاجة الى طرق ذات درجات حرارة معتدلة ووســــائل تنقل آمنة وغير ضــــارة بالبيئة. ويتميز االبتكار                

ــية والطاقة الهوائية و   ــمس ــتخدام الطاقة الش ــر  المقترح باس ــير الحجيج على جس الطاقة الحركية من س

الجمرات وتحويلها جميعا إلى طاقة كهربائية تجمع في محطات كهربائية تقوم بأمداد وحدات التبريد                   

سيارات الكهربائية المستخدمة في نقل الحجاج دون االحتياج            شحن ال للجسر بالكهرباء وأيضا كوسيلة ل

سر الجمرات المكيف من ثالثة أجزاء تكون     إلى الطاقات الغير متجددة. حيث يتكون ال صميم المقترح لج ت

منابع مختلفة للطاقة الكهربائية: الجزء األول هو استخدام الطاقة الشمسية الساطعة على طول الجسر        

وتحويلها الى طاقة كهربائية وذلك عن طريق ألواح خاليا كهروضــــوئية لتوليد الطاقة الكهربائية من                 

تبين أن كمية اإلشــعاع الشــمســي الســاقطة على مكة المكرمة تعتبر من أعلى   الطاقة الشــمســية. وقد 

لكل متر مربع في اليوم   طكيلو وا 7.4 معدالت اإلشعاع الشمسي على مستوى العالم حيث تقدر بحوالي

الواحد، مما يعنى أن مســـاحة الجســـر المغطاة بالخاليا الشـــمســـية ســـوف تنتج كمية هائلة من الطاقة  

اليوم الواحد. والجزء الثاني هو اســــتخدام التربينات الهوائية لتحويل طاقة الرياح إلى               الكهربائية في  

 مناسك أداء من التسهيل في المتجددة الطاقات ستخداما 

 تالجمرا جسر الحج على

 

 ،الباجوري علي أحمد محمد طارق ،الكريم العبد المحسن عبد بن عبداهلل 

 العرفج ناصر حسام ثامر ،الناهض محمد جاسر جهاد

 السعودية العربية المملكة المجمعة، جامعة الهندسة، كلية والصناعية، الميكانيكية الهندسة سمق 
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طاقة كهربائية حيث يتم وضــع العديد من التربينات الهوائية على طول الجســر، حيث تصــل متوســط     

م  متر في الساعة، والجزء الثالث هو استخداكيلو 8.2إلى  7.4مكة المكرمة من سرعة الرياح في منطقة 

وحدات الطاقة الكهروضغطية لتحويل الطاقة الميكانيكية من سير الحجيج على جسر الجمرات الى طاقة  

 كهربائية.

 المقدمة

)وهلل على  ل اهلل تعالى في كتابه العزيزوقالخمســة وامتثاال ل الحج هو الركن الخامس من أركان اإلســالم

[. ومناســك الحج متعددة المكان والزمان ومن 97الناس حج اْلبْيت من اســْتطاع إلْيه ســبيال(]آل عمران: 

ضمن المناسك زيارة مشعر منى المقدسة مروراظ بجسر الجمرات لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام        

العيد وأيضــــا الرمي خالل أيام التشــــريق الثالثة الذى يجعل تأديته في حيز مكاني وزمني محدودين.             

ــغير والكثا فة العالية من الحجاج أثناء رمي الجمرات ينتج عن ذلك العديد من  ونتيجة الحيز الفراغي الصـ

  40الحوادث نتيجة تدافع الحجاج على جســر الجمرات، وبدراســة الوضــع الراهن لحوادث الحج على مدار  

عام تبين أن الحوادث الناتجة عن طريق رمي الجمرات أضعاف مضاعفة من مثيلتها التي تحدث ألسباب      

ناء أداء باقي المناسك، حيث تبين أن عدد الوفيات نتيجة التدافع على مدار الفترة من   أخرى غير الرمي أث

حاج مقارنة مع عدد الوفيات ألســــباب أخرى من عام           3198يقدر بحوالي   2015حتى عام   1995عام  

حاج، أي أن نسبة الوفيات بجسر الجمرات تزيد عن الوفيات     1075يقدر بحوالي  2014حتى عام  1975

. وقد قدم معهد خادم الحرمين      2، 1كما هو موضــــح في شــــكل رقم    %297.4اب أخرى بحوالي ألســــب 

الشريفين العديد من الدراسات السابقة التي ركزت على االهتمام بحوادث جسر الجمرات وسجلت العديد  

عدم معرفة كثير من الح               ها  تدافع ومن يد من معدالت ال مة التي تز ها مل ال بأحكام الحج    من العوا   جاج 

األســاليب الصــحيحة في التعامل أثناء الزحام خاصــة  باألماكن المكتظة بالحجيج في   وتنوع المناســك و

لى اختالف ثقافات وعادات الحجيج واختالف  هـــــ(، باإلضـافة إ   1425ان الصـديقي،  سـاعات محددة )عثم 

هـــ(،    1425، بدر إسماعيل بن مشاربهم وتدني المستويات الفكرية واالجتماعية لدى كثير منهم )رأفت

  المكان لضيق  فقط وليس األفراد سلوك  عن ناجمة الزحاموأيضا تشير الدراسات الى أن أحدى مسببات      

ــ(. وتعد مشكلة دخول السيارات منطقة المشاعر من أكبر المشاكل  1425مقدم،  سعيد )عبدالحفيظ هـ

االزدحام والتدافع على  والمعوقات التي تواجه ســير الحجيج في المشــاعر وتســهم أيضــا في زيادة معدل 

 صـــالح بن الرغم من توافر قطار المشـــاعر ولكنه ال يقوم بتغطية األعداد الكبيرة من الحجيج )عبداهلل
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ــ(. وبالنظر الى جميع الدراسات السابق ذكرها والمشكالت التي أشارت إليها األوراق        1425الرقيبة،  هـــ

ضي     سر الجمرات لم تق ساؤالت التي      العلمية من التزاحم والتدافع بج شكلة نهائياظ. ومن أبرز الت على الم

تهتم بها الورقة العلمية هو التعرف على ما هو وجه االســـتفادة من جســـر الجمرات بعد أيام الحج حيث   

أيام أما باقي أيام السنة فالجسر     7الى  5نعلم أن استخدام جسر الجمرات خالل أيام الحج ال يتعدى من   

مليار دوالر لالستفادة من جسر الجمرات لمدة    1.7أن يتم صرف أكثر من  غير مستغل، فهل من الممكن  

ال تزيد عن أيام محدودة في موســــم الحج وعلى الرغم من التكلفة العالية والتطورات المســــتمرة التي        

تبذلها المملكة العربية السعودية لتوفير الراحة لحجاج بيت اهلل الحرام أثناء أداء مناسك الحج. حتى األن    

ــاء على ظاهرة التدافع التي تحدث أثناء رمي الجمرات       ل من   والتي تؤدي إلى وفاة المئات  م يتم القضــ

  717هــــــــ ونتج عنه وفاة نحو   1436الحجاج، وأكثر شــــاهد على ذلك التدافع الذي حدث في حج عام         

صابة   شم    وحاج نتيجة التدافع للوص  863وإ شدة حرارة ال س، ل الى جسر الجمرات في وقت واحد لتجنب 

والتي سوف تزداد في األعوام القادمة نتيجة التغيرات المناخية وأيضاظ قدوم وقت الحج خالل ذروة فصل    

الصيف لفترة ال تقل عن خمس سنوات قادمة. وتقدم الورقة العلمية حلول مجدية وفعالة لالستفادة من   

ــر الجمرات طوال العام وأيضــاظ المســاهمة في حل مشــكلة التدافع أثناء رمي   الجمرات بكل ســهولة   جس

كارية الى وزارة الحج والمســــؤولين عن تنظيم الحج           ــاهمة في تقديم حلول ابت ويســــر. بهدف المســ

بالمملكة، حيث قال النبي صــــلى اهلل عليه وســــلم )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صــــدقة           

الورقة العلمية الضــوء على كيفية  جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صــالح يدعو له(، )رواه مســلم(. وتلقي 

صميم محاكي لجسر               ضاظ على ت شمل أي سك الحج، وت سهيل من أداء منا ستخدام الطاقات المتجددة للت ا

الجمرات يحتوي على فكرة ابتكارية لتهيئة ســير الحجاج بكل ســهولة ويســر في جميع األوقات وباألخص  

متجددة )الطاقة الشمسية، والطاقة الهوائية،    وقت الذروة لإلشعاع الشمسي وذلك باستخدام الطاقات ال     

ــائل نقل    ــغيل وسـ ــتخدم بعد ذلك في  تشـ ــغطية( وتحويلها الى طاقة كهربائية تسـ والطاقة الكهروضـ

ــ   ــيلة لتش ــا كوس ــر بهدف تقليل معدل التدافع  غيل نظام التبريد المقترح على طوالحجيج، وأيض ل الجس

 أثناء رمي الجمرات نتيجة الرمي في وقت واحد.
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لمتوفين والمصابين أثناء رمي الجمرات من إجمالي عدد ا ( 1شكل رقم )

 2015حتى عام  1990عام 
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جسر  ألسباب أخرى دون عدد الوفيات إجمالي

 2014حتى عام  1975من عام  الجمرات

 1075وصل الى 

 وزارة األقتصاد والتخطيط المصدر: رسم الشكل من عمل الباحثين بناء على عدد الحجاج من موقع 

 
 العلمية المنهجية

 استخدام الطاقة الشمسية  .أ

تعالى في كتابه العزيز ) هو الذي جعل الشـمس ضـياء والقمر نوراظ وقدره منازل   و رب العزة سـبحانه قال 

ــاب  ــنين والحسـ ــورة يونس اآلية...لتعلموا عدد السـ . من المعروف أن الطاقة الناتجة عن الفحم (5) ( سـ

تج عنها غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يساهم في تلوث البيئة وارتفاع درجة الحرارة  والغاز والبترول ين

مما يؤدي الى كوارث بيئية، لذا فإن الطاقة المتجددة تكون أكثر أماناظ وتحافظ على ســالمة المناخ وتحد   

 تصل  ثحي العالم في شمسي   إشعاعي  فيض من التلوث وتحمي البيئة. وتتميز المنطقة العربية بأعلى

  300 لىإ 250من  وبمتوســط النهار منتصــف في مربع متر/واط 1000  الشــمســي  كثافة اإلشــعاع

اليوم )حسن البنا سعد فتح اهلل،     في مربع متر/ساعة  طكيلووا 6 6 يعادل ما أي اليوم في مربع متر/واط

 لضـــوئيةا الطاقة وحدات تصـــل حيث الســـعودية العربية المملكة على هذه المزايا (، وتنطبق2004

وبيانات   وأظهرت بيانات سعودية السنة.   في مربع متر لكل طكيلووا 2200على المملكة بنحو الساقطة 

أن ألمانيا ليست بالمكان األمثل لسوق الطاقة الشمسية الرائدة في العالم، فأكثر        لوكالة الطاقة الدولية

  طكيلووا 3.39المباشــر لها  الشــمســيللشــمس في جنوب ألمانيا يبلغ معدل اإلشــعاع  المناطق تعرضــاظ

شعاع   .ساعة لكل متر مربع يومياظ  سي   أما في الرياض فمعدل اإل شم شر لها يبلغ   ال   طكيلووا 6.68المبا

سعة في جنوب المدينة إلى    أساعة بينما يصل في     ساعة، ويبلغ معدل   طكيلووا 7.99راضي العراء الوا
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شمسي   اإلشعاع   ساحل المملكة المطل على ا    ال شر على  شمالي مدينة جدة ثاني أكبر   المبا لبحر األحمر 

ســاعة، ويبدو أن هذه هي ثاني أكثر بقاع األرض تعرضــا للشــمس بعد  طكيلووا 8.60مدينة في البالد 

ــيلية التي يبلغ معدل اإلشــعاع العادي المباشــر بها    ــاعة لكل متر   طكيلووا 9.77صــحراء أتاكاما التش س

(. ومن قياس اإلشـــعاع الشـــمســـي عام  2010الشـــرقية،  )مركز الدراســـات والبحوث، غرفة مربع يوميا

ــي الكلي يتراوح ما بين حوالي    2002 ــمس ــعاع الش ــح أن اإلش   5.1م في منطقتي النورية ومزدلفة يتض

لكل متر مربع لكل يوم في شــــهر     طكيلووا 9.3لكل متر مربع لكل يوم في قلب الشــــتاء إلى      طكيلووا

صل الى       سنوي ي ساقطة           كيلو وات، 7.4يونيو بمتوسط  شمسي ال ضح أن كمية اإلشعاع ال ومن هنا يت

 على مكة المكرمة تعتبر من أعلى معدالت اإلشعاع على مستوى العالم.

 وضغطية  استخدام الطاقة الكهر .ب

الجزء الثاني من توليد الطاقة الكهربائية باســــتخدام محوالت الطاقة الكهروضــــغطية إلنتاج الطاقة                    

كانيكي وهو الضغط الناتج من سير الحجيج على جسر الجمرات. ويتم   الكهربائية عن طريق اإلجهاد المي

الحصول على طاقة كهربائية عن طريق استخدام بلورات أو مواد سيراميكية لها خاصية توليد الشحنات       

ضــــغط على المادة تتقارب فيها بعض الشــــحنات الكهربائية مما يولد على          بال  التأثير الكهربائية، فعند    

ــر الجمرات   جهدا كهربائياطرفيها  ــغطية ليس فقط على جسـ ، ويمكن تطبيق محوالت الطاقة الكهروضـ

اق بهدف تحويل الطاقة      ولكن يمكن أن تعمم على باقي مناطق مكة المكرمة مشــــاعر الســــعي والطو    

 الناتجة من سير الحجيج والسيارات الناقلة لهم الى طاقة كهربائية صديقة للبيئة.

 استخدام الطاقة الهوائية   .ج

الثالث لتوليد الطاقة الكهربائية على جســــر الجمرات هو عن طريق وضــــع تربينات هوائية كأحد              الجزء

طاقة الكهربائية لكي يتم تخزينها على مدار العام في  منابع الطاقة المتجددة في أماكن تسمح بتوليد ال

وحدات لتخزين الطاقة الكهربائية ليتم االســـتفادة منها إثناء مواســـم الحج. ومن خالل دراســـة الوضـــع  

الحالي لسـرعة الرياح في منطقة مكة تبين أن سـرعة الرياح منخفضـة وعلى هذا يمكن اسـتخدام أنواع     

ــهم في تبريد    معينة من التربينات الهوائية  ــرعات لتوليد طاقة كهربائية بأقل تكلفة تس ــة الس منخفض

 جسر الجمرات وتعمل أيضاظ كمراوح للتهوية أثناء مواسم الحج.  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%AF_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 :البيانات تحليل

من خالل تحليل البيانات واإلحصــائيات المســجلة بوزارة االقتصــاد والتخطيط ومصــلحة اإلحصــاء العامة   

م  لكل من أعداد حجاج  2014حتى عام  1995حج الســـابقة من عام  والمعلومات اعلى مدار مواســـم ال 

الخارج والداخل باإلضــــافة الى إحصــــائيات حالة الطقس بمكة المكرمة لكل من درجات حرارة الطقس              

لرئاســـة العامة لألرصـــاد الجوية وحماية البيئة  لالعظمى والصـــغرى والمتوســـطة وســـرعة الرياح طبقاظ  

( لعرض نســــب  (Excelكســــلأ برنامج  . وتم اســــتخدام 41030 رقم بمنطقة الرصــــد بمكة المكرمة   

التغيرات المختلفة في الورقة البحثية، وتم تقريب القراءات إلى رقمين عشــــريين. وقد تبين من خالل        

تحليل البيانات أن عدد الحجاج يزداد كل عام على الرغم من االحتفاظ بنفس المســـاحات والخدمات في   

سة بمكة ا    شاعر المقد شكل رقم ) الم ( يوضح العالقة بين إجمالي عدد الحجاج من الداخل   3لمكرمة. وال

هـ، وتشير البيانات الى أن نسبة أعداد الحجاج من    1436إلى  1416خالل سنوات الحج من عام والخارج 

  154.96هـــــ بمقدار% 1429الخارج أعلى بمقارنتها من الداخل، حيث وصلت أعلى نسبة زيادة في عام   

، وذلك بســب التوســعات التي تجري على الحرم  24.44هــــــ بمقدار%1433زيادة كانت عام وأقل نســبة

  143.88هـ ووصلت الى % 1436المكي وعلى المشاعر بمكة المكرمة. ثم عادت النسبة في الزيادة عام 

(. ومن خالل دراســة توزيع درجات الحرارة بمنطقة مكة المكرمة تم   4كما هو موضــح في شــكل رقم ) 

شهرية على مدار  لى متوسط درجات ال الحصول ع  وقد تبين أن متوسط درجات الحرارة    عام،20حرارة ال

درجة مئوية خالل شــهر يونيو وأقل درجة الحرارة ســجلت في شــهر يناير    43.98العظمى تقدر بحوالي 

شكل رقم )   درجة م 30.97بحوالي  سة التحليلية الى أن معدل     (،5ئوية كما هو موضح في  شير الدرا وت

ــي الواقع على منطقة مكة المكرمة على مدار العام من أعلى المعدالت التي تعبر عن   اإل ــمس ــعاع الش ش

بيئة مناســبة لتطبيق الخاليا الكهروضــوئية على جســر الجمرات. وبدارســة لســرعة الرياح على منطقة    

شهر مارس بحوالي      سرعة مسجلة كانت خالل  ساعة وأقل   5.4مكة تبين أن أعلى  قيمة  كيلو متر في ال

كيلو متر في الســاعة كما هو موضــح في شــكل رقم  3.7كانت خالل شــهري نوفمبر وديســمبر بحوالي 

(. وبالتالي فإن سرعة الرياح بمنطقة مكة منخفضة نسبياظ لذا يمكن استخدام تربيانات ذات السرعات        6)

. وبمناقشــة المنخفضــة كأحد مصــادر الطاقة المتجددة للحصــول على طاقة كهربائية من ســرعة الرياح

الساقط على مكة المكرمة من أعلى معدالت اإلشعاع    الوضع الحالي يتضح أن معدل اإلشعاع الشمسي       

ن لم تســتغل بالطريقة الفعالة، لكي تقلل من اســتخدام النفط كأحد مصــار الطاقة   الشــمســي والى اآل 
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سابقة فقد تم ال    سات ال ستخدام الطاقة     الغير متجددة. ومن خالل المقارنة مع العديد من الدرا صية با تو

المكيفات الصحراوية كبديل للطاقة الكهربائية    لتشغيل الشمسية لتبريد خيام الحجاج في منى وعرفات   

 هـ(.1430التقليدية )رغيد محمد حلمي عطا، 

 

 

 1416من عام  ( العالقة بين عدد الحجاج وسنوات الحج3شكل رقم )

 هـ 1436حتى عام 
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 1416من عام  ج عن الداخلالحجاج من الخار( نسبة زيادة 4شكل رقم )
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نسبة زيادة عدد حجاج الخارج عن حجاج الداخل

 مصلحة االحصاءات العامة والمعلوماتحصائيات من إالمصدر: رسم الشكل من عمل الباحثين بناء على 

 

 41030ة رقم ة بمنطقة الرصد بمكة المكرمأحصائيات من الرئاسة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئالمصدر: رسم الشكل من عمل الباحثين بناء على 
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 :والمقارنات النتائج

        الشمسي الواقعة على جسر     من خالل اإلحصائيات والبيانات السابقة نستنتج أن شدة اإلشعاع

الجمرات يمكن تحويلها الى طاقة كهربائية هائلة عن طريق وضــع خاليا شــمســية على طول   

ــر الجمرات يتم التحكم فيها  إلكترونيا، حيث  ــر الجديد اليبلغ طول جس ــه   950جس متراظ وعرض

الســطحية  وتقدر المســاحة  مترظا 12كل طابق  ارتفاعمترظا، ويتألف من خمســة طوابق يبلغ  80

ألف متر مربع وبتغطية هذه المســــاحة بالخاليا الشــــمســــية ذات معدل          76للجســــر بحوالي 

شمسي يقدر بحوالي من       سليكون أحادي      %16الى %11امتصاص  للخاليا المصنعة من مادة ال

لكل متر مربع   طوا 7400التبلر، وكان متوسط االشعاع الشمسي الساقط على جسر الجمرات         

مربع من هذه الخاليا يمتص اإلشـــعاع الشـــمســـي بهذه الكفاءة ينتج عنها ما  أي أن الواحد متر 

ناتجة من                طوا 1184إلى  814بين  ية ال قة الكهربائ لكل متر مربع، مما يعني أن كمية الطا

ية على    طكيلووا 89984الى  61864جســــر الجمرات تقدر بحوالي ما بين    . وبنظرة هندســــ

ــر يالحظ أنه حتى األن لم تجوانب ال ــتغل،جسـ ــر التي تتعرض   سـ واذا تم تغطية جوانب الجسـ

فقط إلشعاع شمسي عالي بالخاليا الشمسية مما ينتج  طاقة الكهربائية باإلضافة الى الطاقة          

ــوف نحصــل على كمية هائلة من الطاقة يمكن أن      ــر س ــاحة الســطحية للجس الناتجة من المس

 تستغل على مدار السنة وأيضاظ أثناء مواسم الحج.

 مع  )   ألف حاج في الساعة 300راسات سابقة يقدر متوسط عدد تفويج الحجاج بحواليوطبقا لد

من الحجــاج لم يقوموا برمي الجمرات حيــث وكلوا من ينوب عنهم  %20األخــذ بــاالعتبــار أن 

كيلوجرام، ومعنى ذلـك أن    80بـالرمي عنـد العجز(، وعلى افتراض أن متوســــط وزن الحـاج    

ة لإلجهاد الميكانيكي على المحوالت الكهروضغطية يقدر بحوالي   مجموع االوزان الكلية المحدث

طن، وإذا كانت مادة البيزو كهربائية المســــتخدمة لها معامل تحويل للكهرباء بمعدل               24000

  12500حوالي   تنتج) الكوارتز(سنتيميتر مكعب من مادة   1كيلو جرام على  200قوة الضغط  

 ئلة من الطاقة الكهربائية.مما يؤدي الى إنتاج كمية ها( 1فولت )
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                   إجمالي عدد الحجاج من الخارج يزيد بنســــبة كبير بالمقارنة بعدد الحجاج من الداخل مما يزيد

ــتغالل تواجد العدد الكبير    ــغطية السـ ــتخدام المحوالت الكهروضـ من فرص إمكانية تطبيق اسـ

 ل موسم الحج بفترة ليست بالقصيرة.منهم خال

       ــة     المتجددة بتطبيق اســــتخدام الترب   زيادة معدل اســــتخدام الطاقات ينات الهوائية منخفضــ

ــرعات لتق ــتخدام المواد البترولية للمحافظة على البيئة وزيادة التبريد على   السـ ــبة اسـ ليل نسـ

 جسر الجمرات.

 :النهائية والتوصيات المقترحات

ى جســــر إن من أهم ما توصــــلت إلية الورقة العلمية من توصــــيات تســــهم في التقليل من التدافع عل  

 الجمرات خالل موسم الحج ما يلي:

            سعة والهيكل الخرساني لجسر الجمرات وممرات الدخول والخروج شا االستفادة من المساحة ال

بتصــميم نظام للخاليا الكهروضــوئية على طول الجســر تعمل على تحويل األشــعة الشــمســية 

ثناء فترة الحج وأيضــا  الســاقطة طوال الســنة الى طاقة كهربائية يعاد اســتخدامها مرة أخرى أ  

تخزينها في محطات لشحن السيارات، وقد أخذ في االعتبار أثناء تصميم الخاليا الكهروضوئية       

ــر الجمرات طول الوقت بل يتم التحكم في الحركة    أن ال تكون مغلقة أو ثابتة الحركة على جسـ

ية التي تســــمح بفتح و           كانيك مات المي كانيز عة من المي يا عن طريق مجمو يا   للخال غلق الخال

سقوط         سب اتجاه  ضا لدوران الخاليا على ح ضغطية عن طريق وحدة تحكم مركزية وأي الكهرو

من   شعاع الشمسي طوال اليوم، والهدف أيضاظ     شمسية للحصول على أكبر قدر من اإل    األشعة ال 

االعتبار الجانب األمني وســالمة الحجيج بحيث يســمح بعمليات   فتح وغلق الخاليا هو األخذ في

الى إمكانية  نقاذ باســتعمال المروحيات ويســهل من ســرعة التدخل األمني الطار  باإلضــافة اإل

حالة وجود حريق ال قدر اهلل مما يســــهل من التقليل من حاالت الوفيات            الفتح أوتوماتيكيا في  

سفل    شمسية نظام إطفاء ذاتي    وأيضاظ يوجد أ يعمل تلقائياظ أثناء حدوث حريق كما هو  الخاليا ال

 (،7في شكل رقم ) موضح

       سر ضغطية على ج ستخدام محوالت الطاقة الكهرو   الجمرات وعلى حدود الحرم المكيتطبيق ا

وتعميم اســتخدامها بشــكل عام على مداخل ومخارج مكة   ،أثناء تنفيذ التوســعات المقامة حالياظ
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 المكرمة لالســتفادة من ســير حافالت الحجاج من وإلى مكة المكرمة كما هو موضــح فى شــكل

 (،8رقم )

     ــر الجمرات ــة حول منطقة جسـ ــرعات المنخفضـ ــتخدام التربينات الهوائية ذات السـ تطبيق اسـ

ويمكن تطبيقها على الجبال الممتدة على أطراف مكة المكرمة خالل شــهور الســنة حيث تكون   

ســــرعة الرياح عالية مقارنة بســــرعتها على الجســــر وأيضــــاظ على طول خط قطار المشــــاعر         

ة الهواء العالية التي يسببها قطار المشاعر أثناء نقل الحجيج من وإلى جسر    لالستفادة من سرع  

 الجمرات،

    تصــميم محطات شــحن كهربائية بمناطق قريبة من جســر الجمرات لتجميع الطاقة الكهربائية

سب       سيارات الكهربائية وذلك لتقليل ن ستخدام ال الناتجة من منابع الطاقات المتجددة لتعميم ا

 ة من استخدام المواد البترولية في سيارات النقل الحالية.التلوث الناتج

    تشــجيع الفنادق الســتخدام محوالت الطاقة الكهرضــغطية على مداخل ومخارج الفنادق وذلك

 الذروة بمكة المكرمة، أوقاتبهدف توفير قدر كبير من الطاقة الكهربية أثناء 

 الطاقة الشــمســية بشــكل كبير على    زيادة االهتمام من وزارة الحج والعمرة بتطبيق اســتخدام

أســطح الفنادق والمباني الغير مســتغلة باإلضــافة الى حجب اإلشــاعة الشــمســية الســاقطة عن 

نية التي تحد من استخدام الطاقة  طاء مزايا للفنادق والمباني السكاالدوار العليا من المباني وإع

 تجددة بشكل أوسع.الكهربائية الناتجة بالطرق التقليدية واستخدام الطاقات الم

           لدو نة ا يا قة المتجددة والصــــ طا ولين عن الحج  رية من خالل المســــؤ توفير معدات وأجهزة ال

 والعمرة بأسعار زهيدة لتشجيع تطبيقها بشكل عام،

     ــجيلها كبراءة ــر الجمرات حيث تم تسـ ــيات المرفقة بهذه الورقة قابلة للتنفيذ على جسـ التوصـ

 لوم والتقنية.لك عبد العزيز للعاختراع بمدينة الم

 الســـمو  صــــاحب  العهد  ولي ولي خطة  تنفيذ  في ومجدية   مهمة  خطوة البحثي المقترح هذا  أن 

مان  بن محمد  األمير الملكي  يمكن البحثي المقترح هذا  خالل ومن، التوطين خطة  وهي ســــل

  كتفاءاال مرحلة الى وتصــل  الكهربائية للطاقة مصــدراظ تكون أن تعالى اهلل بأذن المكرمة لمكة
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 كانت   طائلة   أموال توفير فى كبير حد  الى يســــهم وذلك ، الكهربائية   الطاقة   وتصــــدير الذاتي 

 المكرمة مكة في الكهربائية الطاقة على تصرف

 

 
بتة على طول جسر ( سير الحجيج  على المحوالت الكهروضغطية المث8شكل رقم )

 الجمرات ومداخل الحرم المكي لتحويل الطاقة الضغطية من الحجيج الى طاقة كهربائية

 

 المحوالت

 الكهروضغطية 

حجيج بيت اهلل 

 الحرام

 جسر

 الجمرات 

الهيكل الخرسانى 

واالدوار السفلية 

 لجسر الجمرات

الوصالت الكهربائية 

للمحوالت الكهروضغطية 

اظ على أسفل الجسر للحف

 سالمة وامن الحجيج

( حركة الخاليا الكهروضوئية على طول جسر الجمرات أثناء 7شكل رقم )

 والغلق عن طريق ميكانيزمات الحركة الميكانيكية الفتح

 

ميكانيزمات الحركة 

الميكانيكية لفتح وغلق 

 الخاليا الكهروضوئية 

الخاليا 

 الكهروضوئية

 جسر

 الجمرات 

المستوى األرضي 

 لجسر الجمرات

المستوى الرابع لجسر 

 الجمرات
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  :الخاتمة

من ســــاهم في هذا البحث     نرجو من اهلل عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حســــنات كل        خاتماظ  

نتمنى من اهلل أن تســهم هذه الدراســة واالبتكار المقترح في التســهيل من أداء مناســك  ، ووأشــرف عليه

قة                          طا ياح، وال قة الر طا ية، و قة الشــــمســــ طا جددة )ال قات المت طا خدام ال باســــت لك  الحج والعمرة وذ

الكهروضــغطية(، وأن تقلل من معدالت التدافع والوفيات أثناء رمي الجمرات ومن معدالت التلوث البيئي  

جات الحرارة العالية التي لها تأثر كبير على أداء الحجاج لمناســك الحج والعمرة، وتســاعد وزارة الحج   ودر

علمية   أســس المبنية على التنظيمية القرارات أفضــل التخاذ الحج بشــؤون القرار والمهتمين وصــانعي

ضحة،  وعملية سات  تزيد من مجال البحث العلمي واالبتكار وأن وا التركيز على انعقاد قادمة و أخرى لدرا

المجال لكى تســــهم في التقليل من حاالت     هذا العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية المســــتمرة في   

 الوفيات أثناء رمي الجمرات. 

 :المراجع

 المراجع العربية

 41030ة بمنطقة الرصد بمكة المكرمة رقم الرئاسة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئ 

  سن سية    الطاقة ، تحف سعد  البنا ح شم  العدد ، والتطوير للبحث فقيه مجلة ، الواعد البديل ال

 (.(2008ديسمبر ، الرابع

 ــعيد عبدالحفيظ ــاعر في لزحامامقدم،  سـ ــة المشـ ــاته عوامله :المقدسـ ــية  وانعكاسـ النفسـ

 واالجتماعية،  

 شريفين  الحرمين خادم معهد سات الحج، د ألبحاث الخامس العلمي الحج، الملتقى ألبحاث ال  را

 هـ1425الجمرات،  منطقة

 خادم الجمرات، معهد منقطة وخدمة والحرم منى بين العام الرقيبة، النقل صــالح بن عبداهلل 

 منطقة الحج، دراســـات ألبحاث الخامس العلمي الحج، الملتقى ألبحاث الشـــريفين الحرمين

 هـ1425الجمرات، 
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  مان ــديقي، أحكام   عث ق  فقهية  رؤية  :الحج في التيســــير الصــ نة، معهد   م  الحرمين خادم  ار

الجمرات،   منطقة الحج، دراســـات ألبحاث الخامس العلمي الحج، الملتقى ألبحاث الشـــريفين

 هـ1425

  منطقة  في األزمات  إلدارة اســــتراتيجية  لخطة  تنفيذية   خطوات ,الشــــريف علي بن محمد 

،   بحاث الحجالملتقى العلمي الخامس أل معهد خادم الحرمين الشــريفين ألبحاث الحج ,الجمرات

 هـ1425الجمرات،  منطقة دراسات

 .مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات 

    مركز الدراســـات والبحوث، غرفة الشـــرقية، اقتصـــاديات الطاقة الشـــمســـية بالمملكة العربية

 .2010إبريل 13السعودية، 

 ــماعيل بن رأفت ات،  الجمر بمنطقة ةالحرك منظومة على وتأثيرها واإلعالم بدر، التوعية إسـ

شريفين  الحرمين خادم معهد سات  ألبحاث الخامس العلمي الحج، الملتقى ألبحاث ال  الحج، درا

 هـ1425الجمرات،  منطقة

   معهد خادم الحرمين     ,التنفيذ  أولويات  دور التوعية في منع الزحام   ,رجاء يحيى أحمد الشــــريف

الجمرات،   منطقة  ، دراســــات الملتقى العلمي الخامس ألبحاث الحج   الشــــريفين ألبحاث الحج 

 هـ1425

    رغيد محمد حلمى عطا، اســتخدام  الطاقة الشــمســية في تبريد خيام الحجاج في منى وعرفات

شريفين  الحرمين خادم أثناء فترة الحج، معهد سع  العلمي الحج، الملتقى ألبحاث ال  ألبحاث التا

 هـ.1430الحج، 

 .وزارة االقتصاد والتخطيط 

 المراجع االجنبية

 Sensor Sense: "Piezoelectric Force Sensors " Machine Design Penton Media, 

Inc. 2008-02-04 

  

http://machinedesign.com/ContentItem/72087/SensorSensePiezoelectricForceSensors.aspx
http://machinedesign.com/ContentItem/72087/SensorSensePiezoelectricForceSensors.aspx
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 الملخص

من الوقت والمكان عامالن حاكمان في أداء فريضــــة الحج. ويتجلى ذلك          من المعلوم أنا محدودية كلا   

حاج خالل وقت قصير   ية حيث يفيض أكثر من مليونبوضوح خالل حركة اإلفاضة من عرفات إلى مزدلف  

ــهدت   يقدر بنحو  ــة من عرفات إلى مزدلفة قد شـ ــاعات. ومن المعلوم أنا حركة اإلفاضـ ــت سـ تنظيماظ  سـ

راكباظ من دخول المشــــاعر    25وقد شــــمل التنظيم منع المركبات أقل من      تطوراظ في وســــائل النقل.   و

. كما شــمل التنظيم تحســين أســلوب عمل الحافالت   يالمقدســة وتشــجيع المشــاة القادرين على المشــ 

لنقل  ألول مرة هـ1416تم العمل به منذ عام ي في المشاعر المقدسة والذ التردديإدخال نظام النقل ب

سيا، وإيران  . وامتد بعد ذلك ليشمل مؤسسات     تركياة حجاج مؤسس   وأفريقيا غير العربية  ، جنوب شرق آ

لنقل حجاج   الجنوبيقطار المشــاعر ذلك اســتخدام النقل فقد شــهد  حالياظ. أما بالنســبة لتطوير وســائل 

ـ ثم شمل حجاج الداخل  1431عام الداخل  .  وبذلك أصبح القطار أحد  حالياظ وجزء من حجاج جنوب آسياه

وســائل النقل العام في الحج والذي هو موضــوع الدراســة الحالية. ومن المعلوم أنا القطارات ذات طاقة   

تمكن من تلبية الطلب المتزايد. وتعتبر هذه الدراسة على جانب كبير من األهمية نظراظ   استيعابية عالية

هـ  1434في الفترة من  الجنوبيالمشــاعر   مســتخدمي قطار لما تهدف إليه من مقارنة خصــائص وآراء  

ــ. ويساهم هذا البحث في التعرف على اإليجابيات والسلبيات لتشغيل قطار المشاعر1436حتى  د قو .هـ

العمل على زيادة تجويد الخدمة المقدمة  (1؛ )تضــمنت والتيبالعديد من التوصــيات ا البحث هذى وصــأ

زيادة عدد  ( 2، )القطار وتدريب فريق العمل على التنظيم وحســـن اإلدارة بطريقة أفضـــل لمســـتخدمي

ــكل كافي ــل أن يكون الفرز قبل بوابات المحطة بشـ العمل  (3، )العاملين على فرز تذاكر الحجيج ويفضـ

ستخدام المنحدرات والدرج       صعود الحجاج إلى محطات القطار بدالظ من ا سائل الكهربائية ل على زيادة الو

  الجنوبي المشاعر قطار مستخدمي وآراء خصائص مقارنة 

 هـ1436 حتى هـ1434 من الفترة في

 

 المجيد عبد طه البدوي أحمد 

  معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
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ــتخدامهما  ــعوبة اسـ ــرورة تزويد محطات القطار بكافة أنواع الخدمات من دورات مياه ومياه  ( 4، )لصـ ضـ

لى محطات القطار للوصـول إ  المشـي ضـرورة تقليص مسـافات   ( 5، )للشـرب ومقاعد لالسـتراحة وخالفه  

حول مســـار القطار للحجاج المنقولين بالقطار وتوفير   األراضـــيعن طريق تحســـين توزيع اســـتعماالت 

مع مراعاة ذوى االحتياجات الخاصــــة       وســــائل انتقال للحجاج البعيدين عن هذه المحطات لنقلهم إليها        

ــاء، )  ــن والنسـ قطار  وذلك بتفويج الحجاج  العمل على خفض أزمنة االنتظار عند محطات ال( 6وكبار السـ

حســـب جداول زمنية تبين لكل حاج توقيت ركوبه القطار بدالظ من وصـــوله للمحطة قبل الركوب بوقت  

العمل على خفض كثافة اإلركاب داخل القطارات عن ( 7، )طويل مقدماظ واضطراره لالنتظار فترة طويلة 

ستمرة والتحكم   ستخدام   ( 8، )اهلل رال قدمكروه  أي ث يحدالأعداد الداخلين حتى  فيطريق المراقبة الم ا

تؤدى إلى التحكم في أعداد الحجاج المتجهين إلى المحطات وضـــمان عدم زيادة   التيالوســـائل الممكنة 

ال  زيادة عدد القطارات الستيعاب أعداد أكبر بما  ( 9، )أعدادهم عن الطاقة االستيعابية للمحطات وأمامها 

زيادة عدد األرصفة الستيعاب    ( 11، )زيادة اللوحات اإلرشادية ( 10، )اتإلى افتراش الحجاج للمحط ىيؤد

(  14، )تكييف المحطات( 13، )تزويد القطار بمقاعد الســتيعاب كبار الســن( 12، )الحجاج داخل المحطات

 توفير مترجمين للحجاج بلغات مختلفة.( 15، )سرعة إجراء الصيانة في حالة التعطل

 مقدمة

ــائل ال  ــمل تطوير وس ــة  نقل ش ــاعر المقدس ــاعر الجنوبى لنقل فى المش إدخال نظام النقل بقطار المش

هــــ. وقد تم التوسع فى نقل الحجاج فى السنوات التالية ليشمل حجاج  1431حجاج الداخل بدءاظ من عام 

الداخل باإلضـافة إلى جزء من حجاج جنوب آسـيا. وبذلك أصـبح القطار أحد وسـائل النقل العام في الحج      

ــتيعابية عالية تمكن من   والذي ه ــة الحالية. ومن المعلوم أنا القطارات ذات طاقة اسـ ــوع الدراسـ و موضـ

 تلبية الطلب المتزايد.   

 أهمية الدراسة

ــة    لدراســ هذه ا ــائص وآراء               ذات تعتبر  نة خصــ يه من مقار ما تهدف إل نب كبير من األهمية نظراظ ل جا

هـــــ. ويساهم هذا البحث في   1436حتى هـــــ 1434مستخدمى  قطار المشاعر الجنوبى في الفترة من   

التعرف على اإليجابيات والســلبيات لتشــغيل قطار المشــاعر ومن ثما تعزيز هذه اإليجابيات وتالفى هذه   
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تائج                     يد من الن عد ــل إلى ال قد أمكن التوصــ لة. و مة المقب قاد كان فى األعوام ال قدر اإلم يات ب الســــلب

 تم ذكرها في الورقة المقدمة.والتى سي التى ترفع من مستوى الخدمةوالتوصيات 

 وقد تم جمع هذه المعلومات على مدار السنوات الثالث من خالل عدة مصادر كما يلى:  

 ــتبان ــتخدمى   ات معلومات من االسـ ــميمها لعمل مقابالت مع عينة من الحجاج مسـ التى تم تصـ

  على مدار السنوات الثالث. القطار لجمع بعض المعلومات ذات العالقة

  الميدانية  المالحظات 

 .الرصد بكاميرات الفيديو والصور الفوتوغرافية بمحطات القطار 

 غاية الدراسة

نقل الحجاج بين  األعوام القادمة لتسهيل تكمن غاية هذه الدراسة فى تقييم خدمة قطار المشاعر خالل 

 المشاعر المقدسة. 

 أهداف الدراسة

 ية:  يمكن تحقيق أهداف البحث من خالل تحقيق األهداف التال

 التعرف على خصائص مستخدمى االقطار. .أ

 .  من حيث راحتهم فى استخدامه تقييم الحجاج للقطارالتعرف على  .ب

 الصعوبات التى واجهها الحجاج.  التعرف على  .ت

 تقييم المحطات من حيث الخدمات.  .ث

 كيفية وصول الحجاج للقطار.  .ج

 المشاعر المقدسة.  متوسط مسافات المشي بين المخيمات ومحطات القطار فىالتعرف على  .ح

 متوسط أزمنة االنتظار عند محطات القطار. التعرف على  .خ

 مقترحات الحجاج لتحسين الوضع الستخدام القطار.التعرف على  .د

 الخروج بتوصيات واقعية تحد من الصعوبات التى يواجهها الحجاج المستخدمين للقطار.  .ذ
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 للدراسة:  يوالزمان يالنطاق المكان

 ى للدراسة مراحل النقل الثالث التالية:  يشمل النطاق المكان

 مرحلة النقل من منى إلى عرفات.  .أ

 مرحلة النقل من عرفات إلى مزدلفة )اإلفاضة من عرفات(. .ب

 مرحلة النقل من مزدلفة إلى منى )النفرة من مزدلفة(.  .ت

 كما يشمل النطاق الزمانى للدراسة مراحل النقل الثالث التالية:   

صــباح   10ذي الحجة حتى الســاعة  9فجر يوم  4ى عرفات من الســاعة مرحلة النقل من منى إل .أ

 ذي الحجة. 9يوم 

مرحلة النقل من عرفات إلى مزدلفة )اإلفاضــة من عرفات( من بداية النفرة حتى منتصــف ليلة    .ب

 .ذي الحجة 10

ذي الحجة    10مرحلة النقل من مزدلفة إلى منى )النفرة من مزدلفة( ابتداءظ من منتصــــف ليلة        .ت

 ساعات(.    10ذي الحجة ) 10صباحاظ يوم  10الساعة حتى 

 بحثمنهجية ال

 (:1-5يبينها الشكل  )مهاما تتضمن الدراسة 

 مراجعة الدراسات السابقة

ــابقة والتى لها عالقة بالقطار والتى تم تخصــيص جزء   ــات الس ــتقال اتم مراجعة الدراس لها فى هذا   مس

 البحث والتى سيتم ذكرها فيما بعد.  
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 (: خطة الدراسة1-5شكل  )

 

 غاية الدراسة

 منهجية

 الدراسة

رصد املالحظات 

  امليدانية

 

تحليل المرحلة 

 البيانات

 

والتوصيات النتائجمرحلة 

استبيان عينة من 

 مجع البيانات احلجاج

تصوير الفيديو 

  يفوالفوتوغرا

الدراسات 

 السابقة
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جمع  البيانات:

 تشمل مايلى:  يوفى هذه المهمة تم القيام بجمع البيانات الميدانية الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة والت

 :  هـ1436ـ حتى ه1434األعوام الثالث من حج  يمن الحجاج ف اتبعين ةخاص اتأوالظ: استبيان

ــ حتى 1434في الفترة من  يقطار المشاعر الجنوب   يتم التعرف على خصائص مستخدم     ـه1436هـــ

 يلى:  العينات ماشملت من خالل المقابالت الميدانية لعينات عشوائية وقد 

 هـ.1434حج عام  يلة فمقاب 1300 .أ

 هـ.1435حج عام  يمقابلة ف 1572 .ب

 هـ.1436حج عام  يمقابلة ف 1209 .ت

 جمع البيانات التالية:  قد شمل االستبيان و

 . ... الخخصائص الحجاج من حيث أعمارهم، ومستوى التعليم  .أ

   .واجهوها يوع الصعوبات التمدى راحة الحجاج في استخدام القطار ون .ب

   الحجاج للخدمات المقدمة. تقييم .ت

 .المشاعر المقدسة يبين المخيمات ومحطات القطار ف يشمتوسط مسافات الم .ث

 المختلفة.  متوسط أزمنة االنتظار عند محطات القطار .ج

 .مقترحات الحجاج لتحسين الوضع الستخدام القطار .ح

 االستبيان.   يمؤشرات أخرى تم تفصيلها ف .خ

 ثانياظ: المالحظات الميدانية  

 ثالثاظ: الرصد بكاميرات الفيديو والصور الفوتوغرافية بمحطات القطار.

 مرحلة التحليل

 تم جمعها من استبيانات الدراسة. ي حليل جميع البيانات التمل ذلك تيش      
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 مرحلة النتائج والتوصيات

 تم الوصول إليها. يضاظ لكافة النتائج والتوصيات التتتضمن هذه المرحلة عر      

 الدراسات السابقة

ــابقة والت تم إجراء  ــات السـ ــمل هذه   يتتعلق بالنقل ف يالعديد من الدراسـ ــة. وتشـ ــاعر المقدسـ   المشـ

صال    سات تلك المتعلقة بمنع مركبات ال سة والت   الدرا شاعر المقد   عامي حج يبدأت ف يون من دخول الم

(. وقد أوضحت هاتان الدراستان أهمية منع المركبات الصالون من دخول    1،2هـــــ ) 1411هـــــ، و1410

ثم تم   .فةللطرق الواصــلة بين عرفات ومزدلعلى الطاقة االســتيعابية  يالمشــاعر لما لها من تأثير ســلب

راكباظ من دخول المشــاعر بعد ذلك. وقد بدأ وألول مرة إنجاز   25يقل عدد ركابها عن  يمنع المركبات الت

ــة  ــاعر  يف يتطبيق نظام النقل الترددللتعرف على مدى إمكانية أول دراس ــة فالمش حج عام   يالمقدس

حج عام   يج مؤسسة تركيا فول مرة لنقل حجاوأل ين ثم تم تطبيق نظام النقل التردد( وم3هـ ) 1415

ــ. وقد تم التوسع ف  1416 سيا وإيران           يهـــ شرق آ هذا النظام بعد ذلك ليشمل حجاج مؤسسات جنوب 

وأفريقيا غير العربية. وقبل تطبيق نظام النقل على هذه المؤســســات كان يتم عمل دراســات تشــمل    

(. وقد تم   5 ، 4)مرجعا  يددلالزمة لتطبيق نظام النقل الترخصــائص حجاجها والحصــول على البيانات ا

(.  10حتى  6هـ )مراجع  1436هـ حتى  1431بدءاظ من عام  ياسات لتقييم قطار المشاعر الجنوبعمل در

شاعر ومن ثما تعزيز هذه          شغيل قطار الم سلبيات لت ساهم هذا البحث في التعرف على اإليجابيات وال وي

ــلبيات بقدر اإلمكان فاإليجابيات وتال وام القادمة مما يعود بالنفع على خدمة ضــيوف  األع يفى هذه الس

ــيات   ــل إلى العديد من النتائج والتوصـ ــتوى الخدمة يالتالرحمن. وقد أمكن التوصـ ي  والت ترفع من مسـ

 سيتم ذكرها في هذا البحث.  
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 تحليل البيانات

 :ـه1436هـ حتى 1434خصائص مستخدمى  قطار المشاعر الجنوبى في الفترة من مقارنة 

 يع النسبى للحجاج حسب العمرالتوز

ــكل يالحظ من ال ــنوات المختلفة. ويتبين من هذا    1-8)شـ ــب العمر للسـ ــبى للحجاج حسـ ( التوزيع النسـ

عاماظ     60إلى  40الجدول أنا العينات ممثلة لجميع األعمار وأنا أعلى نســــبة تقع فى الفئة العمرية من          

 عاماظ.  39إلى  20يليها الفئة العمرية من  %61بنسبة 

 

 التعليم مستوى حسب للحجاج النسبى التوزيع(:2-8) شكل
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 للحجاج حسب مستوى التعليم ينسبالتوزيع ال

للحجاج حســب مســتوى التعليم. ويتبين من هذا الشــكل أنا    ي( التوزيع النســب2-8)يالحظ من الشــكل 

وأقل مما   %16نخفضة حيث تبلغ  العينة ممثلة لجميع المستويات التعليمية. كما يتبين أنا نسبة األمية م  

 النتائج.    ييعطى ثقة ف

 

 التعليم مستوى حسب للحجاج النسبى التوزيع(:2-8) شكل

 للحجاج حسب عدد مرات الحج: يالتوزيع النسب

( التوزيع النســبى للحجاج حســب عدد مرات الحج. ويتبين من هذا الشــكل أنا     3-8يالحظ من الشــكل ) 

هــــــ،  1434ألعوام في ا %80، %57، %79تبلغ نســبهم فريضــة الحج أداء  لهمســبق لم يالحجاج الذين 

 هـ على الترتيب.   1436هـ، 1435

 

 التوزيع النسبى للحجاج حسب عدد مرات الحج (:3-8شكل )
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 :ـه1436هـ حتى 1434آراء مستخدمى  قطار المشاعر الجنوبى في الفترة من 

 فى استخدام القطار: التوزيع النسبى لمستخدمى القطار حسب راحتهم 

تم تقييم الحجاج للقطار من حيث أناه وسيلة مريحة أو غير مريحة فى قطاعات التشغيل المختلفة )منى    

( رأى الحجاج فى القطار حيث يتبين  4-8منى(. ويوضــح الشــكل )  -مزدلفة ، مزدلفة -عرفات ، عرفات -

( عنه فى عام  1434،1435ســابقين )قطار فى العامين الللالحجاج المســتخدمين  نســب عالية منرضــا 

 فقط %50والتى بلغت حوالى  رضا المستخدميننسبة  فيههـ والذى انخفض 1436

 

 القطار استخدام فى راحتهم حسب القطار لمستخدمى النسبى التوزيع(: 4-8) شكل

 التوزيع النسبى لمستخدمى القطار حسب نوع الصعوبات التى واجهوها:  

في   القطار حســب نوع الصــعوبات التى واجهوها  لمســتخدمي النســبيالتوزيع يل تم في هذا الجزء تحل

منى. وسـيتم فيما يلى عرض التحليالت الخاصـة     –ومزدلفة ، مزدلفة-وعرفات، عرفات –القطاعات منى 

 بذلك.  

  لمســتخدمي النســبيالتوزيع مقارنة بين ( يبين 5-8)فإنا الشــكل عرفات  –للقطاع منى  بالنســبةأوالظ: 

 ما يلى:  . ويتبين من هذا الشكل خالل األعوام الثالث قطار حسب نوع الصعوبات التى واجهوهاال
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      عام بة لل فاع    1434بالنســــ قد تبين ارت ب هــــــــ ف لذين واجهوا االزدحام على      ة نســــ الحجاج ا

طار  ظار )      (%40)الق مدة االنت يه طول  بة    %26يل عدم التنظيم بنســــ بة   %18( ثم  ثم صــــعو

 (.%16المنحدرات )

  عام    بالنســــ فاع    1435بة لل قد تبين ارت ب هــــــــ ف لذين واجهوا االزدحام على      ة نســــ الحجاج ا

( ثم صــــعوبة المنحدرات    %5( ثم طول مدة االنتظار )  %10يليه عدم التنظيم )   (%82)القطار 

(3%.) 

   سبة للعام ستخدام         1436بالن صعوبة في ا سبة الحجاج الذين يجدون  ساوت ن ــ فقد تبين ت هـــ

يليه عدم    لكل منهما(   %36)بنســــبة  االزدحام على القطار  تظار و القطار بســــبب طول مدة االن   

 (.%6ثم صعوبة المنحدرات ) %22التنظيم بنسبة 

ــ قد شهد النسبة األعلى من حيث االزدحام على محطات     1435ويتبين من الشكل أيضاظ أنا حج عام    هـــ

 .    %82القطار عنه في العامين اآلخرين بنسبة 

التوزيع النسبى لمستخدمى    مقارنة بين ( يبين 6-8)فإنا الشكل   مزدلفة-فاتللقطاع عر بالنسبة ثانياظ:  

 مايلى: . ويتبين من هذا الشكل خالل األعوام الثالث القطار حسب نوع الصعوبات التى واجهوها

      عام بة لل فاع    1434بالنســــ قد تبين ارت ب هــــــــ ف لذين واجهوا االزدحام على      ة نســــ الحجاج ا

طار  مدة اال    (%43)الق يه طول  ظار ) يل بة    %26نت عدم التنظيم بنســــ بة   %17( ثم  ثم صــــعو

 (.%14المنحدرات )

  ــبة للعام ــ فقد تبين ارتفاع 1435بالنس ــبهــــ  الحجاج الذين واجهوا االزدحام على القطارة نس

ثم صعوبة المنحدرات  %4يليه عدم التنظيم بنسبة  (%7( يليه طول مدة االنتظار)بنسبة 88%)

(2%.) 

  على   الحجاج الذين واجهوا االزدحام على القطارة نسبفقد تبين ارتفاع هـ  1436بالنسبة للعام

سبة  %37)القطار سبة   (%33( يليه طول مدة االنتظار)بن صعوبة   %24يليه عدم التنظيم بن ثم 

 (.%6المنحدرات )
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ــ قد شهد النسبة األعلى من حيث االزدحام على محطات     1435ويتبين من الشكل أيضاظ أنا حج عام    هـــ

 .    %88عنه في العامين اآلخرين بنسبة القطار 

  لمســتخدميالتوزيع النســبى مقارنة بين يبين ( 7-8)فإنا الشــكل  منى-للقطاع مزدلفة بالنســبةثالثاظ: 

 ما يلى:  . ويتبين من هذا الشكل خالل األعوام الثالث واجهوها التيالقطار حسب نوع الصعوبات 

      عام بة لل فاع    1434بالنســــ قد تبين ارت ب هــــــــ ف لذين واجهوا االزدحام على       ةنســــ الحجاج ا

( ثم عدم لتنظيم   %15( ثم صــــعوبة المنحدرات )  %26يليه طول مدة االنتظار )    (%53)القطار 

 .  %6بنسبة 

  ــبة للعام ــ فقد تبين ارتفاع 1435بالنس ــبهــــ  الحجاج الذين واجهوا االزدحام على القطارة نس

  %7المنحدرات وعدم التنظيم بنسبة  يليه صعوبة   (%10( يليه طول مدة االنتظار)بنسبة  76%)

 لكل منهما.

  ــبة للعام ــ فقد تبين ارتفاع 1436بالنس ــبهــــ  الحجاج الذين واجهوا االزدحام على القطارة نس

 (.%7ثم صعوبة المنحدرات ) %23يليه عدم التنظيم بنسبة  (%35وطول مدة االنتظار)بنسبة 

ــ قد شهد الن 1435ويتبين من الشكل أيضاظ أنا حج عام    سبة األعلى من حيث االزدحام على محطات   هـــ

 .    %76القطار عنه في العامين اآلخرين بنسبة 

 

 عرفات-في القطاع منى (: التوزيع النسبى لمستخدمى القطار حسب نوع الصعوبات5-8شكل )
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 مزدلفة-عرفات القطاع في واجهوها التى الصعوبات نوع حسب القطار لمستخدمى النسبى التوزيع(: 6-8) شكل

 

 منى-مزدلفة القطاع في واجهوها التى الصعوبات نوع حسب القطار لمستخدمى النسبى التوزيع(: 7-8) شكل

 القطار حسب تقييمهم للخدمات لمستخدمي النسبيالتوزيع 

  :بالنسبة لحاجة الحجاج إلى خدمات فى محطات القطار فقد تبين مايلى 

         قد فات ف كة من منى إلى عر بة للحر جة نحو     بالنســــ حا عام       %35تبين  مات في حج  خد إلى 

 .   %66هـ إلى 1436هـ وقد زادت هذه النسبة في حج عام 1435

            إلى خدمات في حج عام      %45بالنســــبة للحركة من عرفات إلى مزدلفة فقد تبين حاجة نحو

 .   %61هـ إلى 1436هـ وقد زادت هذه النسبة في حج عام 1435
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       فة إلى م بة للحركة من مزدل جة نحو     بالنســــ حا قد تبين  عام       %39نى ف خدمات في حج  إلى 

 .   %62هـ إلى 1436هـ وقد زادت هذه النسبة في حج عام 1435

من الحجاج أناهم فى حاجة إلى خدمات بوجه عام. وأبرز هذه   %51هـ فقد أفاد نحو  1434وبالنسبة لعام 

 الخدمات هى دورات المياه ومياه الشرب. 

قطار حسب متوسط مسافات المشى بين المخيمات ومحطات القطار فى        التوزيع النسبى لمستخدمى ال   

 المشاعر المقدسة:

( التوزيع النسبى لمستخدمى القطار حسب متوسط مسافات المشى بين المخيمات         8-8يوضح الشكل )  

 ومحطات القطار فى المشاعر المقدسة. ويتضح من هذا الشكل مايلى:

  من الحجاج قد مشوا مسافة أكثر     %62بين أنا نسبة  بالنسبة للحركة من منى إلى عرفات فقد ت

هـ على   1436هـ،  1435عامى  %76، %53هـ وقد بلغت هذه النسبة  1434متراظ عام  500من 

 الترتيب.  

    من الحجاج قد مشـوا مسـافة     %57بالنسـبة للحركة من عرفات إلى مزدلفة فقد تبين أنا نسـبة

هـ  1436هـ،  1435عامى  %77، %53النسبة هـ وقد بلغت هذه  1434متراظ عام  500أكثر من 

 على الترتيب.  

  من الحجاج قد مشوا مسافة أكثر   %58بالنسبة للحركة من مزدلفة إلى منى فقد تبين أنا نسبة

هـ على   1436هـ،  1435عامى  %65، %73هـ وقد بلغت هذه النسبة  1434متراظ عام  500من 

 الترتيب.  
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 محطات حتى المخيمات من متراظ 500 من أكثر مسافة مشوا الذين القطار يملمستخد النسبي التوزيع(: 8-8) شكل

 المقدسة المشاعر يف القطار

فة خالل أعوام            ،  1435، 1434متوســــط أزمنة االنتظار عند محطات القطار فى منى وعرفات ومزدل

 هـ:   1436

سط  أمكن تقدير  ة. وقد أمكن الحصول  أزمنة االنتظار عند محطات القطار فى منى وعرفات ومزدلفمتو

 كما يلى:  (9-8والمبينة بالشكل ) على قيم هذه األزمنة

      سط زمن االنتظار عند محطات القطار فى منى صعيد من منى إلى عرفات فقد بلغ متو عند الت

دقيقة على   69دقيقة،  32هـــــــ فقد بلغ 1436، 1435دقائق وفى عامى  8هـــــــ 1434عام 

ــكلة ــط أزمنة   الترتيب. ويالحظ من ذلك وجود مش فى محطات القطار بمنى حيث يتزايد متوس

 االنتظار فى السنتين األخيرتين.

   في حج  عند محطات القطار فى عرفات  عند اإلفاضة من عرفات فقد بلغ متوسط زمن االنتظار

ــ 1434عام  ــ، 1435في حج عامى دقيقة بينما بلغ  35هـ ــ  1436هـ دقيقة   50دقيقة،  49هـ

 على الترتيب.  

   ــ عام   في حج ة من مزدلفة فقد بلغ متوســــط زمن االنتظار عند محطات القطار         عتد اإلفاضــ

ــ 1434 ــ، 1435عامى في حج دقيقة بينما بلغ متوسط هذا الزمن   27هـــ ــ 1436هـــ   46هـــ

 دقيقة على الترتيب.   43دقيقة، 
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دقيقة على أقصــــى تقدير     15ويتبين من ذلك ارتفاع متوســــط زمن االنتظار والذى يجب أال يزيد عن       

كما يالحظ أيضــاظ أنا أعلى متوســط زمن انتظار قد حدث  ود كبار الســن والنســاء بين المســتخدمين. لوج

 هـ.   1436دقيقة( في حج عام  69عند التصعيد من منى إلى عرفات )

 

 المقدسة المشاعر في القطار محطات عند االنتظار أزمنة متوسط حسب القطار لمستخدمي النسبي التوزيع(: 9-8) شكل

 :لركوب القطار وزيع النسبى للحجاج حسب كيفية وصولهم للقطارالت

فية وصــــول الحجاج لركوب القطار ســــواءظ باســــتخدام المنحدرات أو الدرج أو         يمن المهم التعرف على ك

ساللم الكهربائية. و  شكالن ال سب 11-8(، ) 10-8) يبين ال ستخدامهم كالظ      ي( التوزيع الن سب ا للحجاج ح

ساللم الكهربائية خالل األعوام  من المنحدرات والدرج  ــ. ويتبين من 1436حتى  1434وال شكلين   هـــ ال

راوح اســتخدام  تبوجه عام حيث تقارب اســتخدام الوســائل الميكانيكية من اســتخدام الدرج والمنحدرات  

سبة ال    %56إلى  %41المنحدرات والدرج بين  سنوات الثالث في القطاعات المختلفة. وبالن ستخدام   في ال

في الســــنوات الثالث في القطاعات     %59إلى  %48راوح اســــتخدامها بين   قد ت فالميكانيكية   الوســــائل  

   المختلفة.  ويبين ذلك وجود تقارب بين استخدام كل من المنحدرات والوسائل الميكانيكية.  
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 .الثالث القطاعات في المختلفة األعوام خالل والدرج المنحدرات استخدامهم حسب للحجاج النسبى التوزيع(: 10-8) شكل

 

 

 .الثالث القطاعات في المختلفة األعوام خالل الكهربائية الساللم استخدامهم حسب للحجاج النسبي التوزيع(: 11-8) شكل
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 مقترحات الحجاج لتحسين الوضع الستخدام القطار:

  :ما يليتشمل  والتيمقترحات الحجاج لتحسين الوضع سيتم في هذا الجزء استعراض 

 ادة عدد القطارات. زي .أ

 زيادة عدد األرصفة الستيعاب الحجاج داخل المحطات.  .ب

ما ال           .ت طار ب طات الق لداخلين لمح جاج ا عداد الح ية            التحكم في أ عاب قة االســــتي طا يد عن ال يز

 للمحطات. 

 ضرورة التدخل لتنظيم الحجاج. .ث

 توفير مقاعد في المحطات النتظار كبار السن من الحجاج.   .ج

 عد الستيعاب كبار السن. تزويد القطار بمقا .ح

 تكييف المحطات. .خ

 زيادة عدد الموظفين والعاملين وتحسين تحسين تدريبهم.  .د

 زيادة اللوحات اإلرشادية.  .ذ

تغيير شــركة الصــيانة حتى تتم الصــيانة بســرعة في حالة التعطل نظراظ لتوقف القطار لفترات   .ر

 طويلة. 

 تحسين سرعة القطار نظراظ لبطء حركته.   .ز

 ن للحجاج بلغات مختلفة. توفير مترجمي .س

 توفير مياه للشرب ودورات المياه. .ش

 إخبار الحجاج بمواعيد ركوب القطار. .ص

 عمل مظالت على المنحدرات.  .ض
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 النتائج

 تقييم الحجاج للقطار: 

تم تقييم الحجاج للقطار من حيث أناه وسيلة مريحة أو غير مريحة فى قطاعات التشغيل المختلفة )منى    

قطار للالحجاج المستخدمين   نسب عالية من منى(. وقد تبين رضا   -مزدلفة ، مزدلفة -عرفات ، عرفات -

ــابقين )  بة   فيه هــــــــ والذى انخفض  1436( عنه فى عام   1434،1435فى العامين الســ ــا  نســــ رضــ

 . فقط %50والتى بلغت حوالى  المستخدمين

 :  واجهها الحجاج يالصعوبات الت

جهت نسبة عالية من الحجاج في القطاعات المختلفة تشمل   أفادت التحليالت السابقة بوجود صعوبات وا  

 ، وطول مدة االنتظار، وعدم التنظيم وصعوبة المنحدرات.االزدحام على القطار

 تقييم المحطات من حيث الخدمات: 

حاجة أكثر من ثلث الحجاج لخدمات في  محطات القطار فقد تبين  يالنســبة لحاجة الحجاج إلى خدمات فب

 دورات المياه ومياه الشرب. يأبرز هذه الخدمات هو، ثالقطاعات الثال

 كيفية وصول الحجاج للقطار: 

من المهم التعرف على كفية وصــــول الحجاج لركوب القطار ســــواءظ باســــتخدام المنحدرات أو الدرج أو          

  في السـنوات الثالث في  %56إلى  %41راوح اسـتخدام المنحدرات والدرج بين  السـاللم الكهربائية. وقد ت 

  %59إلى  %48راوح استخدامها بين  قد تفستخدام الوسائل الميكانيكية   القطاعات المختلفة. وبالنسبة ال 

في الســنوات الثالث في القطاعات المختلفة.  ويبين ذلك وجود تقارب بين اســتخدام كل من المنحدرات 

   والوسائل الميكانيكية.  

 :ى المشاعر المقدسةمتوسط مسافات المشي بين المخيمات ومحطات القطار ف

فقد تبين من  متوسط مسافات المشي بين المخيمات ومحطات القطار فى المشاعر المقدسة        لبالنسبة  

بين المخيمات    متراظ 500مســــافة أكثر من  على األقل من الحجاج يمشــــون    %50التحليالت أنا أكثر من 

ــة  ــافة كبيرة وخاصـ ــن  ومحطات القطار في القطاعات الثالث. وتعتبر تلك مسـ أن بينهم وجود كبار السـ

 والنساء. 
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 متوسط أزمنة االنتظار عند محطات القطار: 

القطاعات الثالث وقد تبين ارتفاع هذا        عند محطات القطار فى      وســــط أزمنة االنتظار  تبين ارتفاع مت 

يث تراوح بين     عامين األخيرين ح قة  27المتوســــط خالل ال قة.   69، دقي فاع    دقي لك ارت ويتبين من ذ

دقيقة على أقصـى تقدير لوجود كبار السـن والنسـاء      15من االنتظار والذى يجب أال يزيد عن متوسـط ز 

 بين المستخدمين. 

 مقترحات الحجاج لتحسين الوضع الستخدام القطار:

 أبدى بعض الحجاج مقترحات الحجاج لتحسين الوضع الستخدام القطار عن طريق مايلى: 

 زيادة عدد القطارات.  .أ

 فة الستيعاب الحجاج داخل المحطات. زيادة عدد األرص .ب

ية                       .ت عاب قة االســــتي طا يد عن ال ما اليز طار ب طات الق لداخلين لمح جاج ا عداد الح التحكم في أ

 للمحطات. 

 ضرورة التدخل لتنظيم الحجاج. .ث

 توفير مقاعد في المحطات النتظار كبار السن من الحجاج.   .ج

 تزويد القطار بمقاعد الستيعاب كبار السن.  .ح

 ات.تكييف المحط .خ

 زيادة عدد الموظفين والعاملين وتحسين تحسين تدريبهم.  .د

 زيادة اللوحات اإلرشادية.  .ذ

تغيير شــركة الصــيانة حتى تتم الصــيانة بســرعة في حالة التعطل نظراظ لتوقف القطار لفترات   .ر

 طويلة. 

 تحسين سرعة القطار نظراظ لبطء حركته.   .ز
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 التوصيات

  هـ1436 عامفى حج منها مدى تدنى الخدمة فى تشــغيل القطار بناءظ على النتائج الســابقة والتى تبين 

ــ 1435حج عام عنه  في  فإنه يمكن تحســين الوضــع في العام القادم عن طريق تنفيذ التوصــيات   هــــ

 :  التالية

                      مل على يب فريق الع تدر طار و خدمى الق قدمة لمســــت مة الم خد يد ال يادة تجو مل على ز الع

 التنظيم وحسن اإلدارة بطريقة أفضل.

     زيادة عدد العاملين على فرز تذاكر الحجيج ويفضل أن يكون الفرز قبل بوابات المحطة بشكل

 كافي.

    ــتخدام ــعود الحجاج إلى محطات القطار بدالظ من اسـ ــائل الكهربائية لصـ العمل على زيادة الوسـ

 المنحدرات والدرج لصعوبة استخدامهما.  

           دورات مياه ومياه للشــــرب ومقاعد      ضــــرورة تزويد محطات القطار بكافة أنواع الخدمات من

 لالستراحة وخالفه.  

      ــين توزيع ــول إلى محطات القطار عن طريق تحسـ ــى للوصـ ــافات المشـ ــرورة تقليص مسـ ضـ

استعماالت األراضى حول مسار القطار للحجاج المنقولين بالقطار وتوفير وسائل انتقال للحجاج    

الحتياجات الخاصــــة وكبار الســــن      مع مراعاة ذوى ا  البعيدين عن هذه المحطات لنقلهم إليها     

  والنساء.

   العمل على خفض أزمنة االنتظار عند محطات القطار وذلك بتفويج الحجاج حسب جداول زمنية

تبين لكل حاج توقيت ركوبه القطار بدالظ من وصــوله للمحطة قبل الركوب بوقت طويل مقدماظ   

 واضطراره لالنتظار فترة طويلة. 

    كاب داخل القطارات عن طريق المراقبة المســــتمرة والتحكم فى      العمل على خفض كثافة اإلر

 اهلل.   رال قدأى مكروه  ثال يحدأعداد الداخلين حتى 

    ــائل الممكنة التى تؤدى إلى التحكم في أعداد الحجاج المتجهين إلى المحطات ــتخدام الوسـ اسـ

 وضمان عدم زيادة أعدادهم عن الطاقة االستيعابية للمحطات وأمامها. 
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 إلى افتراش الحجاج للمحطات.  ىال يؤدة عدد القطارات الستيعاب أعداد أكبر بما زياد 

  .زيادة اللوحات اإلرشادية 

   .زيادة عدد األرصفة الستيعاب الحجاج داخل المحطات 

  .تزويد القطار بمقاعد الستيعاب كبار السن 

 .تكييف المحطات 

  .سرعة إجراء الصيانة في حالة التعطل 

 للحجاج بلغات مختلفة. توفير مترجمين 

 المراجع

  أحمد البدوى طه عبد المجيد "تقويم حركة المركبات والمشــاة أثناء اإلفاضــة من عرفات إلى مزدلفة فى

 هـ .1410هـ"، مركز أبحاث الحج 1410حج عام 

  أحمد البدوى طه عبد المجيد "تقويم حركة المركبات والمشــاة أثناء اإلفاضــة من عرفات إلى مزدلفة فى

 هـ .1411هـ"، مركز أبحاث الحج 1411حج عام 

      أحمد البدوى طه عبد المجيد وآخرون"إمكانية استخدام الحافالت الترددية فى المشاعر المقدسة" مقدم

 هـ.1416للجهات ذات العالقة 

   أحمد البدوى طه عبد المجيد ومحمد باضــبعان" دراســة تقويم اســتخدام الحافالت الترددية لنقل حجاج

 هـ.1425هـ" مقدم لوزارة الحج 1423حج عام  -ق آسيا في المشاعر المقدسةجنوب شر

  أحمد البدوى طه عبد المجيد وفاضـــل محمد يحيى عثمان" دراســـة خصـــائص انتقال حجاج أفريقيا غير

 هـ" مقدم لوزارة الحج.1428العربية وحجاج إيران فى دورة المشاعر المقدسة فى حج عام 

  عام           مركز التميز" خطة تقييم ق ية الســـعودية  فى حج  كة العرب ــة فى الممل ــاعر المقدســ طار المشــ

 هـ.1432هـ" 1431

   ــاعر فى حج عام ــغيل قطار المش ــة تقييم تش ــ " 1433أحمد البدوى طه عبد المجيد وآخرون"دراس هــــ

 هـ.1433

  هـ.1434هـ " 1434أحمد البدوى طه عبد المجيد "دراسة تقييم تشغيل قطار المشاعر فى حج عام 

  هـ.1435هـ " 1435البدوى طه عبد المجيد "دراسة تقييم تشغيل قطار المشاعر فى حج عام أحمد 

  هـ.1436هـ " 1436أحمد البدوى طه عبد المجيد "دراسة تقييم تشغيل قطار المشاعر فى حج عام 
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 :الرابعالمحور 

 دراسات التوعية واإلعالم
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 الملخص

 وفقاظ  الطوافة  مهنة  في الســــعودية  المرأة بدور  المرتبطة  المهارات  وتنمية  تأهيل   أهمية  من انطالقا 

ضوابط  شرعية؛  لل سة  هدفت ال شف  إلى الحالية الدرا شادي  برنامج فاعلية عن الك  للمطوفات جماعي إر

ستند  صل  على تدريبهن إلى مجمله في ي سليم  االجتماعي التوا   لهن لما وذلك والمعتمرين الحجاج مع ال

سي    ريادي دور من سا ساند  وتوعوي أ سسات    في وم شاعر  وفي المحلية الطوافة مؤ سة  الم   وأثناء المقد

  على الدراسة  عينة واشتملت . وغيرها األثرية للمناطق الزيارات إلى باإلضافة  والعمرة الحج مناسك  أداء

سسات    إلى منتميات سعودية  مطوفة( 30) صل  ومهارات فنيات على تدريبهن تم وقد مختلفة، مؤ  التوا

ماعي  لذي  الســــليم االجت يه  تكون أن ينبغي وا ية  العالقة  عل   حتى والحجيج المطوفة  بين الجيدة  المهن

  التنمية  هذه  خالل من أنه  حيث . ومرونة  يســــر بكل  بها  والعمل  وفهمها  التعليمات  تلقي عليهم يســــهل 

سيط  يتحقق سد  بلغة والوعي للمفاهيم التب صال  في ودورها الج   االجتماعية العالقات وبناء المعلومة إي

 اجناسهم  اختالف رغم جللحجي المالئمة االجتماعية البيئة وتهيئة المشكالت  حل على يعمل مما الداعمة

  إلى باإلضــافة االجتماعي التواصــل مقياس الباحثة أعدت وقد. واالجتماعية الثقافية وخلفياتهم ولغاتهم

صميم  سات  ت شادي  البرنامج جل ضمن  التي اإلر سة ( 12) على البرنامج ويت شادية،  جل ( 6) في توزعت إر

 وقد. ونصــف ســاعة جلســة كل مدة م،يو كل وجلســة أســبوع، كل يومين بمعدل وذلك متتالية، أســابيع

  إلى عشــوائية نصــفية بصــورة العينة تقســيم إلى اقتضــى والذي التجريبي شــبة المنهج الباحثة أتبعت

ــابطة  مجموعتين ــائي األســــلوب الباحثة   واســــتخدمت   وتجريبية،  ضــ   وتني، مان ) الالبرامتري اإلحصــ

ــون ــة فروض لقياس( ولكيكسـ ــحتها واختبار الدراسـ ــة ئجنتا أظهرت وقد. صـ   االيجابية الفاعلية الدراسـ

  تدريب لضــرورة مؤيدة تأتي والتي المطوفات من التجريبية المجموعة على المطبق اإلرشــادي للبرنامج

 عينة لدى الجتماعيا التواصل لتنمية إرشادي برنامج فاعلية 

 المكرمة مكة بمدينة المطوفات من

 

 شرف آل شرف عزت بنت سمية 

  القرى أم جامعة التربية، كلية
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  وتأهيل تمكين مع العمل؛ حاجة مع يتناســب بما الرحمن ضــيوف خدمة في تعمل التي البشــرية الكوادر

ــات في الخدمة بتقديم القائمات ــسـ ــاركة من المؤسـ ــة واالجتماعية التوعوية الخدمات يف المشـ   الخاصـ

 .والمناسك باإلرشادات

 دمةالمق

تعد مهنة الطوافة أحد المهن التي تميز بها ســــكان الحرمين الشــــريفين من الفقهاء والعلماء في بيوت          

العلم والدين والذين كانوا يســــتقبلون وفود الحجاج والمعتمرين من الدول العالم المختلفة ليفقهوهم         

ر الدنيا والدين ويعاونهم على أداء فرائضــهم وفقاظ لما تفتضــيه الشــريعة اإلســالمية من حقوق و في أمو

ــالمية وتخريج     ــهمت هذه البيوت في إثراء الوفود اإلسـ ــم الدينية المختلفة. وقد أسـ واجبات في المواسـ

ســــالم المليئة   العديد من أبناء البالد االســــالمية الذين كانوا يعودون إلى ديارهم محملين برســــالة اإل        

 بالعلم والحلم واإليمان. 

هــــــ في عهد المماليك ؛ ثم واســتمرت  884وتشــير كتب التأريخ إلى أن مهنة الطوافة ظهرت في عام 

ه حيث أصـــبحت آنذاك مهنة األمراء واألعيان نظراظ  1217كمجرد تلقين وإرشـــاد إلى العهد العثماني عام 

سلطة في      صحاب العلم وال شرف يناط به أ سم الحج والعمرة. وفي      ألنها  ستقبال الوفود الزائرة في موا ا

شاعر          1326عام  سكين الحجيج وإعالتهم داخل مكة وفي الم شير إلى إمكانية ت سوم ي صدر قرار بمر ه 

المقدســة مقابل عائد مادي بســيط ، وظلت هذه المهنة المتداولة على حالها تورث بين العلماء وابنائهم 

ــتقرار حتى ع ــعود حيث أنه بعد دخوله إلى مكة  في حاله من االسـ هد المغفور له الملك عبد العزيز آل سـ

أصدر مرسوماظ ملكياظ يقضي بأن كل من عمل بهذه المهنة من اهل الديار أو موظفي الحرمين الشرفين       

أو العلماء والفقهاء فهم على ما هم عليه من قبل ال ننقص من حقهم شــــيئاظ إال رجالظ أقام عليه الناس            

 (. 2007أنه ال يصلح لها فهو ممنوع من ممارستها ) أبو العال ، الحجة ب

ــانية واالجتماعية         . فهي تقدم  والطوافة من أقدم المهن التي مارســــتها المرأة المكية       الخدمات اإلنســ

ــتقبال الحجيج وتعوالثقافية والتوعوية،  ــيافة  وكانت المطوفة قديماظ تعمل في اسـ د الطعام وتقدم الضـ

شـرف على نظافة المخيم   تلمسـجد الحرام والمشـاعر المقدسـة و   إلى ا رافق الحاجياتوتالمسـكن   يئوته

المشاعر المقدسة ، وقد أختلف دورها اآلن كنتيجة  بعض األطعمة والضيافة أيضاظ في عمل على توفير وت

 (.  2012م ) حسين ، معطيات الزمن وأعداد الحجاج وأساليب الخدمة التي يفترض أن تقدم له الختالف
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دانية  الخدمات المي تســهيلالتوعية وتتمثل أعمال المطوفات في اللجان النســائية بالعصــر الحالي في  و

ســتقبال واللقاءات التوعوية لتوعية   واألهلية ، هذا الى جانب االالجهات الحكومية تحقيق التواصــل مع  و

لمعطاة للمرأة الحائض  حاجات بيت اهلل الحرام بمناسك الحج والعمرة وأركان الحج ومحظوراته والرخص ا

والنفســــاء وغيرها في ظل ظروف صــــحية وثقافية متنوعة. هذا فضــــالظ عن الزيارات الثقافية لمختلف            

سعودية في ظل       التعريفاألماكن والمتاحف في مكة المكرمة و شاملة في المملكة العربية ال ضة ال بالنه

 .حكومة خادم الحرمين الشريفين

ــائية في ــات الطوافة إلى عدة نقاط جوهرية ، منها تقديم الخدمات    ويهدف وجود اللجان النسـ ــسـ مؤسـ

،  النسائية المساندة ، والتوعية واإلرشاد الثقافي واالجتماعي ، وتحقيق التواصل الفعال وحل المشكالت       

تهيئة البيئة االجتماعية المالئمة للحجيج رغم اختالف اجناســــهم ولغاتهم وخلفياتهم            باإلضــــافة إلى   

 جتماعية.الثقافية واال

  ؛ فال يوجد أدنى شــك في ضــرورة تنمية   هذه المهنة األصــيلة من أهمية مشــاركة المرأة في   انطالقاظو

مع   التفاعل  العاملة ينبغي أن تكون على قدر جيد من      فالمطوفة  ، يها  لد مهارات التواصــــل االجتماعي   

الجيدة  القرارات  واتخاذكالت حل المشــو اآلخرين ، كما أنها ينبغي أن تملك القدرة على التواصــل والحوار

وفقاظ للضـــوابط الشـــرعية المالئمة لها ولتكوينها الفســـيولوجي والســـيكولوجي )األشـــعري،  والســـريعة

2013 . ) 

التنمية باللعب ، والتدريب الجماعي تنحصــر  في تنمية إال أن أهم الطرق وأكثرها تأثيراظ ال تعددت طرقو

المشــاركة في العمل ، و المشــاركة في العمل التعاوني ، ومل المشــاركة في مجموعات الع، واالجتماعي 

البرامج اإلرشادية وقد أجمع على هذه الطرق كالظ من   ، و المشاركة في المشاريع االجتماعية   ، والجماعي 

 (Albrecht , 2013)   إيماناظ    لدى المطوفات   االجتماعي   نمية التواصــــل الطريقة األخيرة لت  . وتؤيد الباحثة

 .لجميع الطرق السابقةومناسبتها ليتها منها بشمو

مكة    المطوفات في مدينة   ومن خالل الدراســــة االســــتطالعية التي أجرتها الباحثة للكشــــف عن حاجة         

العديد من المؤسـسـات منها المؤسـسـة األهلية لمطوفي      التواصـل مع المكرمة للبرامج اإلرشـادية ، تم  

سيا وغيرها ؛ وذلك ل حجاج الدول العربية ، مؤسسة مطوفي حجاج دول جنو    سار عن الخدما   ب أ   تالستف

، وقد جرى مقابلة     لمؤســــســــات للمطوفات العامالت لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام         التي تقدمها هذه ا   
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، وقد أجمعن على أن ما يقدم لهن من خدمات ال يتجاوز    مطوفة  50المطوفات بلغ عددهن مجموعة من 

بســـيطة وفقاظ لتوجهات   المســـاعدة في وضـــع خطة عملحل بعض المشـــكالت ، أو االرشـــادات العامة ل

. وعبرن أنهن بحاجة  المخيمات أو في المشاعر المقدسة ، أو تسهيل بعض المهام داخل المؤسسة العامة 

ــة ل ــاديةاإلبرامج لدورات التثقيفية والماس ــل مع   التي رش ــاعدهن في كيفية التواص ، وإقامة   الحجاجتس

حة         ناج ية  ماع قات اجت مة ألداء          معهن بغ عال قة المالئ بالطري قامتهم وتوعيتهم  يل امور ا رض تســــه

في المواقف  الصــــادرة منهم ، و تفســــير ردود األفعال و االنفعاالت اللفظية وغير اللفظية       فرائضــــهم

ــع خطة عمل في المواقف االجتماعية ، وحل   ــافة لحاجتهن للتثقيف في كيفية وضـ المختلفة، هذا باإلضـ

ات وُحســن التصــرف في المواقف المحرجة ألن ذلك من شــأنه المســاعدة على   المشــكالت ، واتخاذ القرار

 الذي يقدمنه إلى الحجاج والزوار .  تحقيق اإلنجاز وتحسين اإلنتاج والشعور بالرضا عن العمل

على ما سبق تقدمت الدراسة الحالية ببرنامج إرشادي عملي وتدريبي لتنمية التواصل االجتماعي        وبناءظ

ــاؤل الرئيس لهذه             لدى عينة من    المطوفات في مدينة مكة المكرمة. ومن هذا المنطلق يتمثل التســ

 الدراسة في ما يلي :

ــ  ــاؤل الرئيسـ ــادي لتنمية ال: يالتسـ ــلما فاعلية برنامج إرشـ لدى عينة من المطوفات  االجتماعي  تواصـ

 مكة المكرمة؟بمدينة 

رشادي لتنمية التواصل االجتماعي لدى    هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج إ : هدف الدراسة 

 عينة من المطوفات بمدينة مكة المكرمة.

 أهمية الدراسة

    ــعودي ــات العربية والس ــة نظراظ لندرة الدراس ــعودية بنتائج هذه الدراس التي  ة إثراء المكتبة الس

 التنمية والتأهيل.حيث اإلرشاد وتتناول شريحة المطوفات من 

      و تدريب المطوفات ، وتوعية األخصائيين والباحثين النفسيين     إلقاء الضوء على ضرورة إرشاد

ندهن في تحقيق التميز             ــا ية التي تســ تدريب قديم المزيد من األبحاث والبرامج ال بضــــرورة ت

كل عام و                لديهن بشــــ فة ، وذلك من خالل تنمية المهارات المختلفة  والنجاح في مهنة الطوا

 مهارات التواصل االجتماعي بشكل خاص .
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 ــعودية ) في حدود علم الباحثة (   تعد ا ــة األولى في المملكة العربية الس ــة الحالية الدراس لدراس

، حيث أنه بالبحث والتنقيب لم للمطوفات  والتي تلقي الضــوء على البرامج اإلرشــادية المقدمة 

يتم التوصــل إلى أي دراســة نفســية أو اجتماعية أو إدارية هدفت للتركيز على مجتمع الدراســة 

سات السعودية التي        الحالي ة من حيث تقديم الخدمة اإلرشادية . وهذا يعد حديثاظ بالنسبة للدرا

 تطرقت للمهن واألدوار النسائية األخرى.

                 في ضــــوء ما تتمخض عنه الدراســــة الحالية من نتائج ، قد تعود بالفائدة العملية التي تحث

  الطوافة وغيرها من الجهات وزارة الحج وأمارة منطقة مكة المكرمة ومؤسسات  المسئولين في  

ــافة إلى  ــريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى  المعنية باإلضـ معهد خادم الحرمين الشـ

على تطبيق مزيد من الدراسات واألبحاث والبرامج اإلرشادية التي تساعد على التطور واالرتقاء  

ية   جاح والتميز واإلبداع     المطوفات بمهن لذي يحقق لهن الن خدمات لحجاج         األمر ا قديم ال في ت

 .  بيت اهلل

    في ضــوء ما تتمخض عنه الدراســة الحالية من نتائج ، قد تشــير إلى ضــرورة تطبيق مثل هذه

المختلفة في مكة المكرمة والمدينة   لمؤســســات الطوافةالنســائية التابعة على اللجان البرامج 

ساعدة    المنورة شأنه م ستقبال      لاألعماب المطوفات على القيام، وذلك من  سندة إليهن من ا الم

يت اهلل        ئة لحجاج ب ــاد وتهي جه  وتوعية وإرشــ جاح المهني     المطلوب  على الو لذي يعكس الن وا

 الصعيد المجتمعي المحلي والعالمي . والمجتمعي لخدمة حجاج بيت اهلل على

 مصطلحات الدراسة

 Counselling Programالبرنامج اإلرشادي : 

في ضـوء أسـس علمية لتقديم الخدمات اإلرشـادية المباشـرة وغير       يقصـد به : برنامج مخصـص منظم  

المباشرة ، فردياظ أو جماعياظ لألفراد الذين تضمهم المؤسسة أو بعضهم ، بهدف مساعدتهم على تحقيق         

النمو الســــوي ، وتنمية المهارات لديهم ، والقيام باالختيار الواعي المتعقل ، وتحقيق التوافق النفســــي      

المهني لديهم خارج المؤسسة وداخلها ، ويقوم بتخطيطه وتنفيذه وتقييمه فرد أو لجنة أو    واالجتماعي و

 (.499،  2006فريق مؤهلين )زهران ، 
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 التعريف إلاجرائي : 

هو عملية إرشــــادية منظمة ومخطط لها في إطار جلســــات إرشــــادية جماعية وتقدم هذه الجلســــات             

 إعداد الباحثة . –هن االجتماعي لدي تواصلبهدف تنمية اللمطوفات ل

  Social Communicationاالجتماعي :  لتواصلا

يعرف على أنه حســــن التصــــرف في المواقف االجتماعية ، والقدرة على التعرف على الحالة النفســــية           

للمتكلم ، وســالمه الحكم على الســلوك اإلنســاني ، والقدرة على حل المشــكالت االجتماعية الموقفية ،   

ــاعر اآلخرين ، والتواصــــل معهم ، والتميز بينهم ، وتقدير      كما يعرف على أنه   القدرة على معرفة مشــ

ماعية                ــاعرهم اللفظية وغير اللفظية ، وحل المشــــكالت في المواقف االجت يه ومشــ عال حاالتهم اإلنف

   (2012 )الشوريجي،

 التعريف اإلجرائي

 .(  2014شرف ، )  –جتماعي اال تواصلفي مقياس ال المطوفاتهو مجموع الدرجات التي تحصل عليها 

 :  female Guides المطوفات

ــمن    التي المرأة : وهي  مطوفةمفردها  ــم الحج والعمرة ض ــها في موس تعمل في مهنة الطوافة وتمارس

 . عمل اللجنة النسائية التابعة لمؤسسات الطوافة المحلية

 عينة الدراسة : 

بات في المشــاركة في أهداف الدراســة الحالية ،  العامالت والراغ( مطوفة 30تكونت عينة الدراســة من )

ما بين )        قد تراوحت أعمارهن  نة مكة المكرمة جرى تقســــيمهن إلى مجموعتين        (  40-35و مدي من 

 ضابطة وتجريبية.  

 

 

 منهج الدراسة :
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تتبع الدراســة الحالية المنهج شــبه التجريبي المتبع لتصــميم المجموعتين الضــابطة والتجريبية ذوات     

( . والمتغير المســــتقل في الدراســــة الحالية هو البرنامج        2010عطيه ،  أبو القبلي والبعدي. )   راالختبا 

 اإلرشادي، أما المتغير التابع فهو التواصل االجتماعي .

 أدوات الدراسة :

 اشتملت أدوات الدراسة على ما يلي :

 مقياس التواصل االجتماعي :

ــل االجتماعي لدى المطوفات وفقاظ ألبعاده وكما          هو مقياس يهدف إلى التعرف على مســــتوى التو   اصــ

( عبارة تخدم األبعاد األربعة للذكاء االجتماعي ،   40تعكســـه درجاتهن على المقياس ، و هو عبارة عن ) 

عد على )        كل ب مل  يث يشــــ تالي :            10بح بارات على النحو ال قام الع عت أر قد توز بارات ، و الوعي  ( ع

،   15،  14،  13،  12،  11)  التواصــل االجتماعي: ( . 10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1االجتماعي: ) 

  29،  28،  27،  26،  25،  24،  23،  22،  21)  حل المشكالت االجتماعية:( ،  20،  19،  18،  17،  16

اب على  (. حيث يج   40،  39،  38،  37،  36،  35،  34،  33،  32،  31) التوافق االجتماعي:  ( ،  30، 

( على التوالي ، عدا  1،  2،  3العبارات بثالث اســتجابات وهي )نعم، أحياناظ، ال( وتصــحح بإعطاء الدرجات )

( وتأخذ في التصــحيح  37،  21،  15،  9( عبارات وهي تحمل رقم )4العبارات الســلبية التي بلغ عددها )

لتي تحصل عليها السيدة في األبعاد    عكس التدرج السابق. والدرجة الكلية هي عباره عن جمع للدرجات ا 

( . وتدل الدرجة المرتفعة على مســــتوى      112 – 4األربعة ، وتتراوح الدرجة الكلية للمقياس ما بين )        

ئة الســعودية بنســبة  يمرتفع من الذكاء االجتماعي والعكس صــحيح ، وقد أثبت المقياس تقنينه على الب

 ( .1( )ملحق  2014صدق وثبات عالية ) شرف ، 

 البرنامج اإلرشادي :

تم تكيف البرنامج من حيث أهداف الجلســـات ومحتواها والفنيات المســـتخدمة فيها ليتالءم قدر اإلمكان  

في منطقة  مؤســســات الطوافة المختلفة  المنتســبات إلى المطوفات العامالتمع عينة الدراســة من فئة 

ضمن البرنامج على )  . ومكة المكرمة شادية ، تو    12يت سة إر سابيع متتالية  6في )  تزع( جل صل   ( أ الف

هـ  ، وذلك بمعدل يومين كل أسبوع ، وجلسة كل يوم  1436-1435الدراسي الثاني من العام الجامعي 

هـــــ إلى يوم الخميس  1435-5-2من يوم األثنين الموافق وبدأ البرنامج  ، مدة كل جلسة ساعة ونصف   
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عة االجتماعات التي توفرها المؤسسة العربية    وقد تم عقد الجلسات في قا هـــــ . 1435-5-26الموافق 

تبنى البرنامج اإلرشــــادي أســــلوب اإلرشــــاد للطوافة وهي مجهزة بما يلزم لعملية اإلرشــــاد . هذا وقد   

ــكل عام وأهداف     ــة بشـ ــبته ألهداف الدراسـ ــلوكية ، وذلك لمناسـ ــتند على النظرية السـ الجماعي المسـ

يات اإلرشــادية الجماعية وهي المحاضــرة والمناقشــة البرنامج بشــكل خاص ، ويضــم هذا األســلوب الفن

سات             سلوكية التي تالئم أهداف الجل ضم الفنيات ال صرية. كما ي سمعية والب سائل ال والحوار وعرض الو

اإلرشــــادية الحالية وقد تم اختيار مجموعة منها وهي النمذجة والمحاكاة وحل المشــــكالت والقصـــص              

 االجتماعية .  

 الدراسات السابقة

ــر التوافق   ويع ــم الحج والعمرة أحد أهم عناصـ د التوافق المهني العملي للمطوفات والعامالت في مواسـ

النفســـي المحقق للصـــحة النفســـية ، حيث أن الراحة النفســـية في العمل تشـــتمل على الرضـــا المهني  

الزائرين  والقدرة على العطاء وتحقيق النجاح التفاعلي والحفاظ على العالقات االجتماعية الناجحة مع              

من الحجاج والمعتمرين ، لذا نجد أن امتالك مهارات التواصــــل االجتماعي كقدرة مهنية لدى المطوفة             

صرف      شادي، كما أنه يجنبها حالة الخجل واالحجام عن الت كفيلة بتحقيق النجاح في دورها التوعوي واالر

 والشعور بالنقص ويساعدها على االنخراط في العمل بشكل أفضل.

من الســــيدات العامالت المفتقرات    %25ت مجموعة من الدراســــات النفســــية األمريكية أن     وقد كشــــف  

ــيق وهم وكدر؛ حيث تنظر   ةاالجتماعي مهاراتلل ــياتهن بضـ ال يتمتعن بالعمل ، وهذا ينعكس على نفسـ

بعض الســــيدات إلى العمل على أنه نعمة ربانية ، وقد تتحول إلى مصــــدر لالنزعاج والتوتر في حالة              

ــكالت العملية واالجتماعية ، أو  الجهل بأبجديات التعامل مع المتغيرات المتجددة، واإلخفاق في حل المشـ

ساعد على إنجاز األهداف المرغوبة،     صل أو إقامة العالقات االجتماعية الناجحة التي ت كيفية تحقيق التوا

ــلن بذلك   ــية وينعكس على إنتاجهن العملي فيصـ ــحتهن النفسـ ــلباظ على صـ ــتويات  مما يؤثر سـ إلى مسـ

 ( .2011منخفضة من األداء والتوافق المهني )الرشدي ، 

حالة من اإلحجام عن التصرف السليم خاصة في المواقف االجتماعية وقد يرجع سبب        المطوفةوتصادف  

القرار أو حل  اتخاذصـــاحبة العمل من  قد يعوقذلك لقلة الوعي والتواصـــل االجتماعي الســـليم ، والذي 

واجهها ؛ لذلك فإن تقديم اإلرشاد والتدريب المالئم لها من خالل البرامج اإلرشادية يزيد  المشكلة التي ت
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من خبرتها ويســاعدها على المناقشــة والحوار وفض المقايضــات والمشــكالت ، هذا باإلضــافة إلى رفع   

 .( 35،  2009مستوى المسؤولية المهنية والكفاءة اإلنتاجية لديها )تابري ، 

سابقة      ثة بوقد قامت الباح سات ال سح للدرا لعديد من مراكز االبحاث العربية واألجنبية ، وحيث أنه  في ام

سة الحالية ) وذلك في حدود علم الباحثة ( تم عرض مجموعة         ضوع الدرا سابقة في مو سة  ال يوجد درا

 : التاريخيمن الدرسات التي تعتبر أكثر اتصاالظ بموضوع الدراسة ، وذلك حسب تسلسلها 

 ــة أ يادات               O'Rourke , 2001وروك ) دراســ لدى الق يادية  ( : وهدفت إلى تنمية المهارات الق

( ســـيدة من ضـــمنهن مديرات   20النســـائية في موطن العمل ، وتكونت عينة الدراســـة من ) 

ستبيان المدارس والمؤسسات والشركات وسيدات األعمال في كاليفورنيا، ولقد صمم الباحث           ا

القدرة على القيادة، والتواصــــل االجتماعي، واالهتمام بالمظهر       يقيس المهارات القيادية وهي    

بالنفس، والقدرة على التنبؤ وحل المشــــكالت، كما صــــمم الباحث برنامج               الخارجي، والثقة 

سة داللة إحصائية تشير إلى        رتفاع اإرشادي جماعي لتنمية تلك المهارات. وأظهرت نتائج الدرا

 ة بعد تطبيق البرنامج على أفراد العينة .القيادياالجتماعية ومستوى المهارات 

  ( دراسة هيزركHisrich , 2008    والتي هدفت إلى كشف العوامل التي تؤثر على أداء السيدات :)

سة من )      سسات وكيفية معالجتها وتنميتها، وتكونت عينة الدرا سيدة،   220العامالت في المؤ  )

تم توزيعه عليهن في اجتماعات     واشــــتملت أدوات الدراســــة على اســــتبيان من إعداد الباحث       

جمعية ســيدات األعمال باإلضــافة إلى اللقاءات اإلرشــادية والحوارية. وأظهرت نتائج الدراســة    

مجموعة من العوامل المؤثرة على األداء منها الدافع لإلنجاز واالستقاللية والمهارات االجتماعية  

 والكفاءة الشخصية.

  ودراسة كالظ من( كييلKiel , 2010) و( دراسة هواردHoward , 2011 والتي هدفتا الى دراسة :)

شخصية السيدات العامالت و تنمية جوانب القصور فيها من خالل برنامج تدريبي لرفع الوعي       

ستبيان لجمع            سيرة الذاتية واال صية وال شخ ستخدم المقابلة ال الذاتي في بيئة العمل. وقد تم أ

ملحوظ في الوعي الذاتي والمهارات المتعلقة به        المعلومات. وأظهرت النتائج أن هناك تقدم     

 لدى السيدات بعد تطبيق البرنامج عليهن.
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سيدات ال تتحقق إال بوجود مستوى مرتفع من         سات يمكن إدراك أن الكفاءة العملية لل سبق من درا ومما 

وتفسير  المهارات االجتماعية، والذي من شأنها مساعدتهن في تلمس حاجات اآلخرين والتواصل معهم،     

المواقف االجتماعية وفقاظ لنظرتهن ونظرة من حولهن ثم اتخاذ القرار المناســــب، وتطوير قواعد العمل        

شرف للدين والوطن. ومن هنا أتى اهتمام          ستوى عملي م ضافة إلى الظهور بم شكالته، هذا باإل وحل م

وافق النفســـي للمطوفات من  الدارســـة الحالية بهذا النوع من المهارات لما له من أثر بالغ في تحقيق الت

 جهة وتحسين جودة الخدمة المقدمة من قبلهن للحجاج والزوار من جهة أخرى.

 فروض الدراسة : 

      ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطي درجات التواصــل االجتماعي للمطوفات في

 المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل تطبيق البرنامج.

 لة إحصــائية بين متوســطي درجات التواصــل االجتماعي للمطوفات في     ال توجد فروق ذات دال

 المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج .

  ( بين متوســــطي درجات التواصــــل  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى )

ــالح القياس               نامج لصــ عد تطبيق البر ية قبل وب ماعي للمطوفات في المجموعة التجريب االجت

 بعدي.  ال

  ( بين متوســــطي درجات التواصــــل  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى )

ــالح            ــابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج لصــ االجتماعي للمطوفات في المجموعتين الضــ

 المجموعة التجريبية.

 اختبار الفروض

  الختبار صحة الفرض األربعة ، تم القيام باإلجراءات التالية :      

  . حصر درجات المجموعة الضابطة في القياس القبلي و البعدي لمقياس الذكاء االجتماعي 

 . حصر درجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي لمقياس الذكاء االجتماعي 

  باستخدام نظامspss .وفق العمليات االحصائية المطلوبة في الفروض األربعة 
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  ــتخدام اختبار مان وتني الالبارامتري للعينات الصــغيرة وهو اختبار لقياس   Mann Whitneyاس

ــحة الفرض األول من خالل القياس     ــلة وذلك الختبار ص ــطات المنفص داللة الفروق بين المتوس

وهي  0.242القبلي للمجموعتين الضــابطة والتجريبية. حيث أننا وجدنا قيمة مســتوى الداللة   

 ول صحيح.من هنا نجد أن الفرض األ 0.05أكبر من 

  اســـتخدام اختبار ويلكوكســـونWilcoxon   الالبارامتري للعينات الصـــغيرة ، وهو اختبار لقياس

داللة الفروق بين المتوسطات المرتبطة وذلك الختبار الفرض الثاني من خالل القياسين القبلي  

ــتوى الداللة   ــابطة. ونجد أن قيمة مس ن  وم0.05، وهي أكبر من  0.63والبعدي للمجموعة الض

 هنا نجد أن الفرض الثاني صحيح.

   ــون ــتخدام اختبار ويلكوكسـ ــغيرة، وهو اختبار لقياس   Wilcoxonاسـ الالبارامتري للعينات الصـ

داللة الفروق بين المتوسطات المرتبطة وذلك الختبار الفرض الثالث من خالل القياسين القبلي  

ــتوى الداللة  . من   0.05وهي أقل من  0.001والبعدي للمجموعة التجريبية . نجد أن قيمة مسـ

 . 0.05هنا نجد أن الفرض الثالث خاطئ حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  ــتخدام اختبار مان وتني الالبارامتري للعينات الصــغيرة وهو اختبار لقياس   Mann Whitneyاس

الل القياس  داللة الفروق بين المتوســطات المنفصــلة وذلك الختبار صــحة الفرض الرابع من خ 

لة             لدال مة مســــتوى ا ية. قي طة والتجريب ــاب عدي للمجموعتين الضــ قل من    0.000الب وهي أ

 .0.05ات داللة إحصائية عند مستوى ومن هنا نجد أن الفرض الرابع خاطئ توجد فروق ذ0.05

 الدراسةنتائج 

    ي  ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطي درجات التواصــل االجتماعي للمطوفات ف

 المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل تطبيق البرنامج.

      ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطي درجات التواصــل االجتماعي للمطوفات في

 المجموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج .
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       ( ــائية عند مســــتوى ( بين متوســــطي درجات التواصــــل   0.05توجد فروق ذات داللة إحصــ

ماعي ل  ــالح القياس            االجت نامج لصــ عد تطبيق البر ية قبل وب لمطوفات في المجموعة التجريب

 البعدي.

       ( ــائية عند مســــتوى ( بين متوســــطي درجات التواصــــل   0.05توجد فروق ذات داللة إحصــ

ــالح            ــابطة والتجريبية بعد تطبيق البرنامج لصــ االجتماعي للمطوفات في المجموعتين الضــ

 المجموعة التجريبية.

 جتفسير النتائ

شادي الجماعي المقدم         صورة إجمالية إلى الفعالية اإليجابية للبرنامج اإلر سة الحالية ب شير نتائج الدرا ت

لتنمية التواصــــل االجتماعي لدى عينة من المطوفات في مدينة مكة المكرمة. حيث تســــاعد البرامج               

ــادية الجماعية المطوفات العامالت القائمات على شــؤون الحجاج والمعتمري  ن على تحقيق النضــج  اإلرش

االجتماعي ، وذلك من خالل الوعي الذاتي والجماعي المكتســــب والذي يتم من خالله تعزيز المهارات           

الشــخصــية واالجتماعية المرغوبة لتحقيق الوعي االجتماعي ، والتواصــل االجتماعي ، والتمكن من حل   

لمناقشــات الفردية والجماعية  المشــكالت االجتماعية بشــكل أكثر كفائه ، حيث ســاهمت المحاضــرات وا 

واســتخدام الوســائل الســمعية والبصــرية الحديثة في توعية الســيدات وتثقيفهن بالمعلومات المعرفية    

والمهارية المتعلقة بمهنة الطوافة. كما أن العائد الحيوي المتبادل بين المطوفات والباحثة في نهاية كل  

والمعلومات التي يحصــــلن عليها بعد إتمام العملية       جلســــه كان له أثره البالغ في تدعيم الســــلوكيات       

 اإلرشادية . 

 التوصيات العلمية

 في ضوء ما توصلت إلية الدراسة الحالية من نتائج ، توصي الباحثة بما يلي : 

   ضــرورة االهتمام بتقديم الخدمات والبرامج اإلرشــادية لفئة المطوفات مما يعينهن على القيام

 بيت اهلل والزوار على الوجه األكمل . بالمهنة لإلرشادية لحجاج
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               سسات الطوافة سؤولين في وحدات مؤ سيين وبين الم شارين النف ست صل بين الم تكثيف التوا

ــاملة لكافة المهارات                 المعنية بشــــؤون المطوفات وذلك لوضــــع خطط تنموية وتدريبية شــ

 اإلنسانية.

   ب والتأهيل التابعة لمؤسسات   ضرورة االهتمام بتطوير وحدة البحوث والدراسات و وحدة التدري

 الطوافة بالشكل الذي يوضح المشكالت الميدانية للمطوفات و مقترحات الحلول لها .

           ــائيات المعنية بشــــؤون ــات والبرامج واالحصــ ضــــرورة توفير قاعدة معلومات لجمع الدراســ

ميم المطوفات مما يســهل الوقوف على الحراك النمائي والثقافي لهن وتوفير االحتياجات وتصــ 

 البرامج و الدورات والملتقيات اإلرشادية والتثقيفية والتوعوية والتأهيلية . 

         ضــــرورة توظيف وســــائل التقنية الحديثة مثل االنترنت ومواقع التواصــــل االجتماعي لتقديم

 الخدمات االرشادية للمطوفات وفقاظ ألساس علمي سليم.

    ــة ــمم في الدراسـ ــادي المصـ ــتخدام البرنامج االرشـ الحالية مع المطوفات في كافة   تفعيل اسـ

 المؤسسات المعنية بشؤون الحجاج والزوار .

 المراجع العربية
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 الملخص

  ىتمثلت مشــكلة الدراســة في التعرف دور مواقع التواصــل االجتماعي في تشــكيل الصــورة الذهنية لد  

ــات المعنية بالحج   ــس ــباب الجامعي تجاه المؤس ــة. وتهدف الش أكثر الخدمات   علىالتعرف -1إلى:  الدراس

مواقع   علىالمعنية بالحج )وزارة الحج السعودية( من وجهه نظر عينة الدراسة   التي تقدمها المؤسسات   

ة من المؤســســات تأثير تنوع الخدمات المقدم ىمد معرفة-2 (.وتوتيرالتواصــل االجتماعي )فيس بوك 

الدراســة تجاه تلك المؤســســات   ةالصــورة الذهنية لدي عين الســعودية( على)وزارة الحج  المعنية بالحج

الدراسة لتحسين صفحات     ةعين على مقترحاتالتعرف -3 مواقع التواصل االجتماعي.  علىوالمعلن عنها 

هذه الدراسة    وتنتمياالجتماعي. مواقع التواصل   علىالمؤسسات المعنية بالحج )وزارة الحج السعودية(    

شقه الميداني          سح بالعينة ب ستخدم منهج الم سات الوصفية وت سة الحالية    فقط، وطبقتالى الدرا الدرا

م القري بمنطقة الزاهر والعابدية بمكة المكرمة بواقع  أعلى عينة عمديه من الشـــباب الجامعي بجامعه 

ــنه. (21-18رية من )اإلناث( في المرحلة العم-مفردة من)الذكور (400) ــة وبينت سـ  (1)؛ نتائج الدراسـ

سعود      سات المعنية بالحج )وزارة الحج ال س ية( من وجهه نظر  جاء ترتيب أكثر الخدمات التي تقدمها المؤ

مواقع التواصل االجتماعي كالتالي: التنبيه علي ما قد يقع فيه الحجاج من اخطاء في    ىعينة الدراسة عل 

ــادهم  المرتبة األولي، بينما جا ء وضــع وتنفيذ الخطط التي تهدف إلى توعية حجاج بيت اهلل الحرام وإرش

ــك الحج في المرتبة الثانية، ــحيحة في أداء مناسـ وجاءت في المرتبة الثالثة عرض   إلى اتباع الطرق الصـ

صفحاتها وجاء في المرتبة الرابعة عرض فيديوهات        شادية التي تطبع بلغات مختلفة علي  شرات اإلر الن

ة لتوعيه الحجاج علي صــفحاتها بمختلف اللغات، وجاءت عرض المحاضــرات، والندوات، والمواعظ، متعدد

  الخامســــة وجاءت في المرتبة    .والخطب التي تلقى في المســــاجد وفي أماكن تجمع الحجاج وســــكنهم     

 الذهنية الصورة تشكيل في االجتماعي التواصل قعموا دور 

 بالحج المعنية المؤسسات تجاه الجامعي الشباب لدى

 "ميدانية دراسة"

 

 حسين جالل عزه 

 القرى أم جامعة
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عر واالخيرة عرض سبل التواصل المختلفة بمراكز التوعية والتوجيه واإلرشاد والفتوى في مختلف المشا     

)وزارة الحج الســعودية(  ( جاء تأثير تنوع الخدمات المقدمة من المؤســســات المعنية بالحج2)، المقدســة

ــات والمعلن عنها علي مواقع التواصـــل    ــورة الذهنية لدي عينة الدراســـة تجاه تلك المؤســـسـ علي الصـ

ــط في المرتبة األولTwitterو توتير    Face bookاالجتماعي )فيس بوك    "قوي"ء التأثير وجا ،ى( متوسـ

( جاء التوســــع في انتشــــار صــــفحات  3، )في المرتبة الثالثة    "ضــــعيف"في المرتبة الثانية، وجاء التأثير     

المؤســســات المعنية بالحج على الجديد من مواقع التواصــل االجتماعي مثل ســناب شــات واالنســتقرام   

سي    سة لتح سات المعنية       وتطبيق الواتس أب في المرتبة االولي القتراحات عينة الدرا س صفحات المؤ ن 

بالحج، يليها الدقة في اختيار الشــــيوخ والواعظين ممن لهم القدرة على اســــتخدام مواقع التواصــــل          

االجتماعي من أجل تواصــــل أفضــــل مع الجمهور في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة تخصــــيص           

 على تلك الصفحات. أشخاص يقوموا بالرد أول بأول على استفسارات الحجاج والمعتمرين

 مقــدمــــه

ظهرت في اآلونة األخيرة مواقع التواصـــل االجتماعي على شـــبكة اإلنترنت والتي حظيت بانتشـــار كبير  

على الصعيد العالمي، حتى إنها أصبحت تطغى على ما كان يعرف في علم االجتماع بــــ ) المكان الثالث ( 

  ،ي )العمل أو المدرسة او الجامعة( ألول )البيت( ومكانه الثانأي المكان الذي يلجأ إليه اإلنسان بعد مكانه ا 

لك المواقع    عد ت ها و       وت مات يتم إنشــــاؤ كات كبرى لجمع      خد بل شــــر ها من ق عدد من    أبرمجت كبر 

ــتقطبت     ــطة واالهتمامات ، وقد اسـ ــاركة األنشـ ــدقاء ومشـ ــتخدمين واألصـ هذه الخدمات ماليين   المسـ

ح لها دور فعال في التأثير علي مختلف فئات الجمهور عامة  من شــتى بالد العالم مما أصــبالمســتخدمين 

كثر إقباال علي تلك المواقع  والمتمثلة في "فيس  األ وبصــفة خاصــة جمهور الشــباب الجامعي والذي يعدا 

ــبيس"  pluse Googleجوجل +" و Twitterو" توتير"     Face bookبوك" و "هاي   My Spaceو"ماي سـ

وغيرها من أشــــهر المواقع التي تقدم      Linked Inو" لينكد إن "      fe boonLiو"اليف بوون"  Hi5فايف"  

 .خدمات للمستخدمين والتي معها أصبح للشباب رؤيته الخاصة لألمور وله مفرداته الخاصة به

لدي الشــــباب تجاه      الذهنية  وكذلك أصــــبحت تلعب هذه المواقع دورا ال يغفل في تشــــكيل الصــــورة          

، والذي معه أصــبح   Twitterو" توتير"     Face book"فيس بوك"ســيما مواقع وال المؤســســات المختلفة

صورة       البدا شكيل ال صل االجتماعي في ت شباب الجامعي تجاه    ىلد الذهنيةمن معرفة دور مواقع التوا ال
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كإحدى المؤســســات المعنية بالحجاج والمعتمرين، وتوفر لهم كافة الخدمات   المؤســســات المعنية بالحج

 .احة في انتقاالتهم ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسةوسبل الر

 أواًل: مشكله الدراسة وتساؤالتها
 

اإلحصاءات العالمية تزايد اإلقبال على استخدام مواقع التواصل االجتماعي في جميع أرجاء العالم   وضحت

دامها واضــحا بين فئات الجمهور وأصــبح اســتخ  والخاصــة،بوق في مضــامينها العامة مع تنوع غير مســ

بشــكل عام وجمهور الشــباب بشــكل خاص ال ســيما مع االنخفاض المســتمر في كلفة االشــتراك بشــبكة  

الشباب تجاه    مفاهيم فئةبشكل كبير في تغيير  هذه المواقع أصبحت تساهم   أنا ، حيث اتضح  االنترنت

مة في تكوين ثقافتهم عن المجتمعات     مور الحياتية المختلفة وفي نظرتهم للواقع وكذلك المســــاه      األ

 . المختلفة وتشكيل صورتهم الذهنية تجاه المؤسسات المجتمعية

 ومن هنا يمكن بلورة مشكله الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

 

( في تشــــكيل الصــــورة  Twitterوتوتير    Face book فيس بوك)ما دور مواقع التواصــــل االجتماعي   

 وزارة الحج السعودية(؟ )جامعي تجاه المؤسسات المعنية بالحج الذهنية لدى الشباب ال

 تساؤالت الدراسة :

وزارة الحج السعودية( على مواقع   )ما مدى تعرض عينة الدراسة لصفحات المؤسسات المعنية بالحج     -1

 (؟Twitterتوتير  و   Face book فيس بوكالتواصل االجتماعي )

سعودية( من وجهه نظر عينة       ما أكثر الخدمات التي تقدمها المؤ-2 سات المعنية بالحج )وزارة الحج ال س

 (؟Twitterوتوتير    Face book فيس بوكالدراسة على مواقع التواصل االجتماعي )

ــات المعنية بالحج   ما مدى -3 ــسـ ــعودية( على  )تأثير تنوع الخدمات المقدمة من المؤسـ وزارة الحج السـ

ه تلك المؤسسات والمعلن عنها على مواقع التواصل االجتماعي      الصورة الذهنية لدى عينة الدراسة تجا  

 (؟Twitterوتوتير    Face book فيس بوك)
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تأثير انتشار صفحات المؤسسات المعنية بالحج )وزارة الحج السعودية( على تشكيل الصورة         ىما مد -4

فيس  )صـل االجتماعي  الذهنية لدي عينة الدراسـة تجاه تلك المؤسـسـات والمعلن عنها على مواقع التوا   

 (؟Twitterوتوتير    Face book بوك

سعودية( على            -5 صفحات المؤسسات المعنية بالحج )وزارة الحج ال سة لتحسين  ما مقترحات عينة الدرا

 (؟ Twitterوتوتير    Face book فيس بوكمواقع التواصل االجتماعي )

 الدراسةثانيا: أهمية 
 

 ل ما يلي:تأتي اهمية الدراسة الحالية من خال

صل           -1 ــي مواقع التوا صال الحديثة والتي تتمثل فـــ سائل االت سيلة مهمة من و سة و تناولت هذه الدرا

التي أصبحت ذات انتشار واسع ومتزايد ومكمالظ      (Twitterتوتير"   و   Face bookفيس بوك") االجتماعي

 .قوياظ لوسـائل اإلعـالم التقليدية 

كجهة أساسية معنيه بالحج بإنشاء حسابات     السعودية(  وزارة الحج) جالمؤسسات المعنية بالح   اهتمام-2

للتواصــل مع األفراد    (Twitterو" توتير"     Face book"فيس بوك")مواقع التواصــل االجتماعي لها على

 وعرض ما تقوم به من خدمات لتسهل على الحجاج والمعتمرين اداء مناسكهم للحج والعمرة.

ــة    -3 قبال من قبل الشــــباب الجامعي على صــــفحات       في زيادة االهتمام واإل   قد تســــهم هذه الدراســ

 Face"فيس بوك")مواقع التواصــل االجتماعي علىالســعودية(  وزارة الحج) المؤســســات المعنية بالحج

book     "و توتيرTwitter) ،     ــباب الجامعي ــورة الشـ ــكيل صـ ــفحات في تشـ ــاهمة تلك الصـ ومن ثم مسـ

 المعنية بالحج.الذهنية تجاه تلك المؤسسات 

 ثالثا: أهداف الدراسة

سعودية(          معرفة-1 سات المعنية بالحج )وزارة الحج ال س صفحات المؤ سة ل على   مدى تعرض عينة الدرا

   (.Twitter وتوتير   Face book فيس بوك) مواقع التواصل االجتماعي

من وجهه  حج الســعودية(التعرف على أكثر الخدمات التي تقدمها المؤســســات المعنية بالحج )وزارة ال-2

   (.Twitter وتوتير   Face book فيس بوك)على مواقع التواصل االجتماعي  نظر عينة الدراسة
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على   )وزارة الحج السعودية(  تأثير تنوع الخدمات المقدمة من المؤسسات المعنية بالحج   ىمد عرفةم -3

  مواقع التواصل االجتماعي على عنها والمعلن  تجاه تلك المؤسسات  الدراسة  عينة الصورة الذهنية لدي  

 .(Twitter وتوتير Face book فيس بوك)

تشــكيل   على )وزارة الحج الســعودية(تأثير انتشــار صــفحات المؤســســات المعنية بالحج مدى  عرفةم -4

  مواقع التواصل االجتماعي على والمعلن عنها  تجاه تلك المؤسسات   الدراسة عينة الصورة الذهنية لدي  

 (.Twitter وتوتير   Face book فيس بوك)

ــات المعنية بالحج )وزارة الحج      -5 ــسـ ــفحات المؤسـ ــين صـ ــة لتحسـ التعرف على مقترحات عينة الدراسـ

  (.Twitter وتوتير   Face book فيس بوك) على مواقع التواصل االجتماعي السعودية(

 رابعا: الدراسات السابقة

سابقة ذات ارتباط      ةلم تعثر الباحثت ارس المراكز المتخصصة والجامعا   بعد البحث في فه سات  على درا

، وإنما هناك دراسات ُتشير بصورة غير مباشرة إلى جوانب الموضوع الذي تقوم       بموضوع البحث  مباشر 

من رصــــد تلك    ض الدراســــات الســــابقة تمكنت الباحثة    ومن خالل االطالع على بعبدراســــته،   ثةالباح 

 االحدث وتم توصيف تلك الدراسات في المحاور التالية: إلى ورتبت هذه الدراسات من االقدمالدراسات 

 *المحور األول: الدراسات السابقة التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي.

 الدراسات السابقة التي تناولت الصورة الذهنية.  *المحور الثاني:

 والشباب المحور االول: الدراسات السابقة التي مواقع التواصل االجتماعي

 1(2013حنان بنت شعشوش الشهري) دراسه:-1

 أثر استخدام شبكات التواصل االلكترونية على العالقات االجتماعية "الفيس بوك وتوتير نوجا" بعنوان:

                                                           
جا"، رسالة  ذومحنان بنت شعشوع الشهري. "أثر استخدام شبكات التواصل االلكترونية علي العالقات االجتماعية "الفيس بوك وتوتير ن       (1)

 .5(،ص2013ماجستير غير منشورة)جامعة الملك عبد العزيز: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
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طالبة جامعيه تم اختيارهم بطريقة قصـــدية وأوضـــحت نتائج الدراســـة أنا   150وطبقت الدراســـة علي

له آثار إيجابية          أهمها االنفتاح الفكري والتبادل الثقافي، بينما جاء قلة          اســــتخدام الفيس بوك وتوتير 

 (1)التفاعل األسري أحد اهم اآلثار السلبية

   1(2009)محمود حمدي عبد القوي دراسة"-2

الشبكات   على تطبيقية  دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدي الشباب ، دراسة      بعنوان:

 .االجتماعية االفتراضية

( من عدد الطالب عينة الدراســـة المســـتخدمين لشـــبكة  %93.95أنا نســـبة )نتائج الدراســـة  وأوضـــحت

االنترنت يســـتخدمون االنترنت بشـــكل منتظم ، وهو ما يعكس مدي أهمية االنترنت في حياة الشـــباب  

 .(1)سواء في األغراض التعليمية أو الترفيهية أو التفاعل مع األصدقاء وغيرها

 2(2013عيل، وممدوح مكاوي )محمود اسما :دراسة -3

م  2011يناير  25التأثيرات السياسية لشبكات التواصل االجتماعي على الشباب المصري)ثورة          بعنوان:

 .أنموذجا(

التي توصلت إلي أنا مواقع التواصل االجتماعي لها تأثيرات سياسية ملحوظة على طالب الجامعات، ظهر  

ناءها وبعدها. من خالل توجيه دعوة صريحة ومباشرة لالنخراط  يناير وأث 25ذلك جليا في اإلعداد لثورة 

في أحد أشــكال المشــاركة الســياســية، تنوعت هذه الدعوات مابين التظاهر، التصــويت، االحتجاجات،       

 االنضمام لمشروع أو 

           (2).حملة، حضور ندوة أو مؤتمر

 

 

                                                           
: "دور اإلعالم البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدي الشباب ، دراسة تطبيقية علي الشبكات االجتماعية  محمود حمدي عبد القوي  (1)

ــ كلية اإلعالم ،     يوليو ،  9-7االفتراضية "،  ورقة بحثية مقدم إلي مؤتمر اإلعالم واإلصالح والواقع والتحديات ، )القاهرة : جامعة القاهرة ـــ

 م(.2009

م  2011يناير  25محمود إســماعيل، ممدوح مكاوي. التأثيرات الســياســية لشــبكات التواصــل االجتماعي علي الشــباب المصــري)ثورة     (2)

 -، ملحق أبريل  15، المجلد  59أنموذجا(، مجلة دراســات الطفولة ) جامعة عين شــمس : معهد الدراســات العليا للطفولة ، اإلصــدار رقم     

 .85- 77ص ( ص 2013يونيو، 



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

 ذهنيةالدراسات السابقة التي تناولت الصورة ال لمحور الثاني:ا

 (1993) أشرف أحمد أحمد عبد المغيث دراسة:-1

 عن العالم الثالث يالصورة الذهنية لدى الشباب المصرتكوين  يدور اإلعالم ف بعنوان:

تار الباحث التليفزيون  وسائل اإلعالم واخ يالباحث دراسة تحليلية ميدانية على عينة من األخبار ف وطبق

وأجرى الباحث أيضـــا دراســـة    يالتليفزيون المصـــر  يخبارية فإلختيار عينة من النشـــرات ا احيث قام ب

سـتخدام أسـلوب العينة    اعاما ب 35-18من الجنسـين بين سـن    ييدانية على عينة من الشـباب المصـر  م

تشكيل أولويات   ي إلى قوة دور التليفزيون فوتوصلت الدراسة    مبحوث400العشوائية المنتظمة قوامها  

 .1بأخبار مناطق العالم المختلفة ياهتمام جمهور الشباب المصر

 (2007) سفران سفر علي المقاطي دراسة:-1

 العوامل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية عن المؤسسات السعودية القائمة على الحج.  بعنوان:

همية االتصــال الشــخصــي في  أالدراســة على اســاس فكرة محورية في علوم االتصــال وهي  هم هذتقو

مات الى األفراد والمؤســـســـات والمجتمعات والدول ورســـم الصـــور الذهنية عنها من  نقل القيم والمعلو

  هالخبرات الى جماعات الرفاق واألصــــدقاء مما يؤدي الى تثبيت هذ          هخالل االحتكاك بها ويتم نقل هذ     

 الصور الذهنية لدى الشخص وجماعاته

ــة اداة      و ،ىوطبقت الدراســــة على حجاج الدول العربية وبعض حجاج الدول األخر          اســــتخدمت الدراســ

ستبيان،   سة أنا  كان من أهم نتائج اال سة  30,5الدرا سات المعنية      من عينة الدرا س وافقت على أنا المؤ

 2.ةمن أفراد العين 4,1بالحج تقدم كل التسهيالت للحجيج بينما لم يوافق على ذلك

 

 

                                                           
 دور اإلعالم فى تكوين الصورة الذهنية لدى الشباب المصرى عن العالم الثالث دراسة تحليلية ميدانية" .أشرف أحمد أحمد عبد المغيث (1)

 .)1993القاهرة: قسم العالقات العامة واإلعالن كلية اإلعالم جامعة القاهرة، ) رسالة ماجستير"

" بحث منشور )  امل المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية عن المؤسسات السعودية القائمة علي الحج    العو." ( سفران سفر علي المقاطي  2)

                                                                                    (.2007جامعة أم القرى ، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ، مكة المكرمة،
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 ا: نوع ومنهج الدراسةخامس

 نوع الدراسة:

تسعى الباحثة الى التعرف على دور مواقع   ات الوصفية والتي من خاللها  دراس هذه الدراسة الى ال  تنتمي

 التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية لدي الشباب الجامعي تجاه المؤسسات المعنية بالحج.

 منهج الدراسة:

 تستخدم الدراسة الحالية منهج المسح بالعينة بشقة الميداني فقط.

 سادسا: مصطلحات الدراسة

 واقع التواصل االجتماعي )تعريف إجرائي(م -

 

ــد بها إحدى التقنيات الموجودة على شــــبكة االنترنت والتي يســــتخدمها الجمهور في التفاعل               يقصــ

أو  ثقافةاالهتمام أو االنتماء لبلد أو والتواصـــل مع بعضـــهم البعض في مجتمع افتراضـــي يجمعهم فيه 

  Twitterو" توتير"     Face book"فيس بوك" هذه الدراسة فيوتعني بها الباحثة  ،فئة معينة

 الصورة الذهنية-

 لصورة الذهنية في العديد من المعاجم والقواميس ومنها:تعريفات اتعددت 

 ←يعرف المعجم الوجيز الصورة على أنها

 1المجردة(. -الماهية -الشكل، وصورة األمر صفته ويقال أنا لهذا األمر ثالث صور )الذهنية

 ←عبد الحميد" الصورة الذهنية بأنهايعرف "محمد 

مجموعة االنطباعات التي يكونها الفرد عن األشياء المحيطة به متأثراظ بالمعلومات المختزنة عنها وفهمه 

 لها وبذلك فإنا الصورة الذهنية هي نتاج تفاعل عناصر المعرفة واإلدراك.

 

                                                           
 .373،ص1995اللغة العربية. المعجم الوجيز، القاهرة، مطابع وزارة التربية والتعليم، ع( مجم1)

 102،ص1993( محمد عبد الحميد. دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم، القاهرة، عالم الكتب، 2)
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 المؤسسات المعنية بالحج )تعريف إجرائي(-

وتأمين    والعمرة الحج تختص بشؤون والتي في هذه الدراسة )وزارة الحج السعودية( وتقصد بها الباحثة

والعمل  والمشاعر المقدسة   والمدينة المنورة مكة المكرمة والمعتمرين من وإلى اجيل انتقال الحجوتسه 

 على راحتهم.

 

 الدراسةعينة ا: سابع
 

باب الجامعي بجامعه ام القري بمنطقة الزاهر                     نة عمديه من الشــــ ية على عي حال ــة ال لدراســ طبقت ا

ــل اإلناث( من مســــتخدمي مواق  -مفردة من)الذكور 1*(400والعابدية بمكة المكرمة بواقع )       ع التواصــ

 (سنه.21-18في المرحلة العمرية من ) Twitterو" توتير"     Face book"فيس بوك" االجتماعي

 

 ثامنا: أدوات الدراسة
 

 تتمثل أدوات الدراسة الحالية في :

 

 استمارة استبيان موجه للشباب الجامعي.    إعداد الباحثة-

 
 

 

 تاسعا: المعامالت اإلحصائية

 مئويةالتكرارات والنسب ال-

 عاشرا :اإلطار النظري

 مواقع التواصل االجتماعي والشباب أوأل:

ثورة معلوماتية في مجال التكنولوجيا و االتصــــاالت التي أدت الي        تميز القرن العشــــرين بحدوث أكبر 

ــل بين البشــــر و قد كان من أكبر انجازات هذا القرن هو اختراع شــــبكة           تطور كبير في عالم التواصــ

علت العالم كله مرتبط ببعض كقرية صــــغيرة وعالم واحد متواصــــل األرجاء،وقد تم            االنترنت التي ج 

في  ” البنتاغون “أطلقته وزارة الدفاع األمريكية (Arpanet) ابتكار االنترنت نتيجة لمشروع أمريكي يدعى

                                                           
(مفردة نظرا لعدم   200بعاد) (مفردة ولكن عند تطبيق االســـتبيان بالمقابلة تم اســـت       600*طبق البحث في بداية التطبيق الميداني علي)    

ــل االجتماعي وتم االكتفاء  ب)  ــات المعنية بالحج علي بعض مواقع التواصـ ــسـ ــفحات المؤسـ ــهم لصـ ــون فعليا 400تعرضـ (مفردة يتعرضـ

 لصفحات المؤسسات المعنية بالحج علي بعض مواقع التواصل االجتماعي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 .األخر حيث كان الهدف من إنشاء هذا المشروع هوربط الجامعات ومؤسسات األبحاث بعضها      1969عام 

لم يتم استخدام االنترنت بشكل واسع حتى أوائل التسعينات من القرن العشرين حيث بعد تلك الفترة  و

انتشر االنترنت في جميع أنحاء العالم و مع انتشاره بشكل واسع ظهرت فكرة تأسيس شبكات التواصل          

ماعي ومن االجتماعي من أجل تشــجيع الشــعوب على تبادل المعلومات ضــمن محيطهم الثقافي و االجت 

ــتفادةظ  ــارات المختلفة و الترويج لمباد  العولمة ، ولقد كان أكثر الفئات اسـ   جراء أجل التقريب بين الحضـ

إنشــاء مواقع التواصــل االجتماعي هي فئة الشــباب الذين قاموا باســتخدام لغاتهم المحلية للتعبير عبر    

ني افتراضــــي يتبادلون بداخله   تلك المواقع االجتماعية ، فأصــــبح معظمهم يعيشــــون في عالم الكترو   

رائهم ووجهات نظرهم حول الواقع االجتماعي و آومات عن حياتهم الشـــخصـــية و يبدون أفكارهم و معل

 . السياسي المعاصر

وســيلة فعاالة للتواصــل االجتماعي وأتاحت لمســتخدميها   لذا أصــبحت مواقع التواصــل االجتماعي بمثابة

صدقائهم بع  صال باألخر منذ وقت طويل و تحولت     فرص لربطهم مع زمالئهم وأ ضهم االت د أن فقد بع

مواقع التواصل االجتماعي لمنبر مفتوح للتعبير عن اآلراء السياسية المختلفة أو الترويج ألفكار وتوجهات 

 1ه.أيدلوجية متنوع

 

 أهمياة شبكات التواصل االجتماعي

لفة فهي، تتيح فرصة التحدث من خالل ُتعتبر وسيلة سريعة للتواصل مع اآلخرين عبر شبكاتها المخت  -1

 الرسائل القصيرة والطويلة، باإلضافة إلى التحدث من خالل الصورة والصوت.

تعتبر وســــيلة لنقل آخر األخبار واألحداث المهماة التي تحدث في جميع أرجاء العالم ســــواء كانت                -2

ــياة أو فنياة، حيث أنانا    ــادياة أو اجتماعية أو رياض ــياة أو اقتص ــياس ــبحنا نعلم الكثير من األحداث عن  س أص

طريق مستخدمين هذه الشبكات قبل أن نشاهدها عبر التلفاز، وأن نسمعها عبر اإلذاعة، أو حتى نقرأها     

 في أحد الصحف المطبوعة واإللكترونياة،

                                                           
(1)https://rehamowda.wordpress.com/2014/11/30/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA

%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85(28-5-1437,12:53p:m). 
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كما أنا وكاالت األخبار المتعددة باتت تقوم بإنشـــاء صـــفحات مختصـــة على هذه الشـــبكات لمواكبة    -3

ــتطاعت التأثير على الرأي   التطو ــاحتين الدولياة والعالمياة. اسـ ــر آخر األخبار والمعلومات على السـ ر، لنشـ

العام من مختلف الجوانب، وخاصــةظ الســياســياة؛ وذلك بنشــر المعلومات بطريقة ُمســيســة قريبة جداظ من  

 ي البداية.القار  تجعله يتبنى هذه األفكار، وخاصة إذا كانت هي المعلومات التي تعرض لها ف

تعتبر مكاناظ لتســـويق المنتجات، والســـلع المختلفة للعديد من الشـــركات، وهذا أحد أشـــكال الدعاية   -4

واإلعالن، كما توقر هذه الشــــركات فرضــــة اقتناء هذه المنتجات إلكترونياظ عن طريق بطاقة األئتمان.             

حديثي التخرج أو ا         فة ل ماظ للبحث عن الوظائف المختل باحثين عن عمل، فيوجد بعض     تعتبر مركزاظ مه ل

الصــفحات التي تقدم هذه الخدمات لمســتخدي الشــبكات لكي ينتفع كل شــخص عاطل عن العمل، كما   

 أناها توفر روابط للمنح الدراسياة التي تهم فئة كبيرة من الشباب.

عات يتم  بإنشاء مجمووالتي من خاللها يقوموا تجمع بين أعداد كثيرة من طلبة الجامعات والمدراس،  -5

ــية كانت او العامة  ــوعات الدراسـ ــة مختلف الموضـ ــير للعديد من  -6. خاللها مناقشـ ــاهم في التحضـ تسـ

 األحداث، والمؤتمرات، والنشاطات اإلنسانياة، كعمل نشاط حول حملة للترع في الدم في الجامعات.

طريق مناقشـــها  تعتبر من الوســـائل الضـــاغطة في تغيير القرارات المختلفة التي تهم المجتمع عن  -7

 .1.بطريقة حضارياة

 الذهنية ةالصور :ثانياظ

الصــــورة الفعلية التي تتكون في أذهان الناس عن    »بأنها:    image يعرف علي عجوة الصــــورة الذهنية  

المنشــآت والمؤســســات المختلفة، وقد تتكون هذه الصــورة من التجربة المباشــرة أو غير المباشــرة، وقد 

ة، وقد تعتمد على األدلة والوثائق أو اإلشاعات واألقوال غير الموثقة، ولكنها   تكون عقالنية أو غير رشيد 

 2.في النهاية تمثل واقعظا صادقظا بالنسبة لمن يحملونها في رؤوسهم
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 :أنواع الصورة الذهنية

ــة أنواع للصــــورة الذهنية، كما يلي: )      "العالقات العامة والصــــورة      (علي عجوه.1عد جيف كينز خمســ

 .34،ص2،2014القاهرة،عالم الكتاب،طالذهنية"،

 الصورة المرآة: وهي التي تعكس صورة المؤسسة لنفسها. -1

 الصورة الحالية: وهي صورة المؤسسة في ذهن المجتمع. -2

 الصورة المرغوبة: وهي التي تود المؤسسة أن تكونها لنفسها في أذهان الجماهير. -3

 تحقق.الصورة المثلى: وهي أمثل صورة يمكن أن ت -4

 الصورة المتعددة: وتحدث عندما يعطي كل مسؤول انطباعظا مختلفظا عن المؤسسة. -5

سيخها بين جمهورها أو في          صورة المرغوبة وتر سات وكذلك األفراد على تفعيل ال س وتركز غالبية المؤ

 المجتمع.

 الصورة الذهنية ةأهمي

ى عليها مكانتها االجتماعية  هي ســـمعة المؤســـســـة في المجتمع، وهي روح المؤســـســـة وهويتها ويبن 

ــب، ولكنه إدارة األفكار التي يراد لها أن تقوم    ــت عمالظ ترفيهيظا وال حتى مهمظا وحسـ ــادية، وليسـ واالقتصـ

 .مقام الحقائق وتعكس سمعة المؤسسة

وقد تكثفت الدراسات في الثالثين سنة األخيرة حول هذا الموضوع الرتباطه المباشر بالعلوم االجتماعية  

سمعة المنتج وليس مع       أنا سويق، إذ توصل العلم إلى    وبالت صوراته مع  سان العادي يبني أفكاره وت اإلن

صورة الذهنية وليس ما هو في الواقع        صادي واالجتماعي من خالل ال سلوكه االقت المنتج ذاته، ويتحدد 

خطوة خطيرة   بالضــرورة، وأنه ال يوجد عالقة طردية واقعية بين جودة المنتج والســمعة الحســنة، وهذه

وعميقة في فهم الطبيعة البشـــرية وطريقة عمل العقل البشـــري التي نتجت عن اكتشـــاف وجود طبقة  

 تفكير غير واعية )الالشعور(، تتحكم في سلوكنا. 

نتيجة لهذا الكشف العلمي تحول التفكير العالمي في السياسة واالقتصاد والتسويق واالجتماع واإلعالم         

الذهنية، أما الشــــركات العالمية فقد تحول تعاملها مع المنتجات إلى اعتبارها                إلى االهتمام بالصــــورة  
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عالمات تجارية وبناء صورة ذهنية لها وإدارة سمعتها بدالظ من االهتمام بحقيقة المنتج، نظرظا ألنا شهرة      

 1.(1)المؤسسة أو الشركة )صورتها الذهنية( تصنف ضمن األصول الثابتة للتقييم

 ئج الدراسة: نتاحادي عشر

تهدف هذه الدراســة إلى التعرف على دور مواقع التواصــل االجتماعي في تشــكيل الصــورة الذهنية لدي   

الشباب الجامعي تجاه المؤسسات المعنية بالحج، من خالل التطبيق على عينة من الذكور واإلناث، وفي      

ستبيان بالمقابلة لعينة       ستمارة اال سح بالعينة تم ملء ا سة وقوامها ) إطار منهج الم ( مفردة ،  400الدرا

 وفيما يلي عرض ألهما نتائج الدراسة الميدانية  

 نتائج تطبيق االستبيان على عينة الدراسة -

سعودية( على مواقع          معدل (1) سسات المعنية بالحج)وزارة الحج ال صفحات المؤ سة ل تعرض عينة الدرا

 .(rTwitteتوتير  و   Face book فيس بوكالتواصل االجتماعي )

 (1جدول رقم )

 تعرض عينة الدراسة لصفحات المؤسسات المعنية بالحج على مواقع التواصلمعدل 

 النوع                                          

 تعرضمعدل ال

 المجموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 20.25 81 17 34 23,5 47 دائما

 40,5 162 36,5 73 44,5 89 احيانا

 39,25 157 46,5 93 32 64 نادرا

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي
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 :التالية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

عدل   ــل            أنا م بالحج على مواقع التواصــ ية  ــات المعن حات المؤســــســ ــة لصــــف لدراســ نة ا تعرض عي

ث بلغت مفردة ، حي 81بواقع %20.25بلغ )دائما(   (Twitterتوتير  و   Face book فيس بوكاالجتماعي)

أي أنا نسبة من    ،مفردة 34بواقع  %17مفردة ، بينما بلغت نسبة اإلناث   47بواقع  %23.5نسبة الذكور  

يتعرضــون )أحيانا(   ، بينما بلغت نســبة من يتعرضــون لتلك الصــفحات دائما من الذكور أعلى من اإلناث

مفردة ، حيث   162قع بوا %40,5لصــفحات المؤســســات المعنية بالحج على مواقع التواصــل االجتماعي 

مفردة أي أنا  73بواقع  %36.5مفردة ، بينما بلغت نســـبة اإلناث  89بواقع  %44.5بلغت نســـبة الذكور 

بواقع  %39,25في حين بلغت نســبة من يتعرضــون نادرا لتلك الصــفحات  ،نســبة الذكور أكبر من اإلناث

ــبة الذكور مفردة، 157 ــبة اإلناثمفردة،بينما بلغت 64بواقع  %32حيث بلغت نسـ   93بواقع %46,5نسـ

 . مفردة أي أنا نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور

ــعودية( من وجهه نظر عينة    2) ــات المعنية بالحج )وزارة الحج الس ــس ( أكثر الخدمات التي تقدمها المؤس

  (Twitterوتوتير    Face book فيس بوكالدراسة على مواقع التواصل االجتماعي )

 (2جدول رقم )

ت التي تقدمها المؤسسات المعنية بالحج )وزارة الحج السعودية( من وجهه نظر عينة الدراسة على مواقع الخدما

 التواصل االجتماعي

 النوع                                                                              

    الخدمات     

 المجموع إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 حجاج  توعية  إلى تهدف  التي الخطط وتنفيذ  وضـــع

ــت  لحرام    اهلل بي ــادهم  ا لى  وإرشـــ ــاع  إ تب لطرق    ا  ا

 الحج مناسك أداء في الصحيحة

42 21 58 29 100 25 

 37,5 150 35,5 71 39,5 79 أخطاء من الحجاج فيه يقع قد ما على التنبيه
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 والخطب  والمواعظ، والندوات،  المحاضـــرات،   عرض

ــاجد  في تلقى التي  الحجاج  تجمع أماكن  وفي المســ

 وسكنهم

18 9 24 12 42 10,5 

شرات  عرض شادية  الن  مختلفة بلغات تطبع التي اإلر

 على صفحاتها
23 11,5 21 10,5 44 11 

ــديوهــات عرض ــه  متعــددة  في على   الحجــاج  لتوعي

 اللغات بمختلف صفحاتها
22 11 15 7,5 37 9,25 

بل   عرض ــل ســـ فة  التواصــ  التوعية  بمراكز المختل

ــاد والتوجيه  ــاعر مختلف يف والفتوى واإلرشــ  المشــ

 المقدسة

16 8 11 5,5 27 6,75 

 100 400 100 200 100 200 المجموع

 :التالية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

صــور أكثر الخدمات التي تقدمها المؤســســات المعنية بالحج )وزارة الحج الســعودية( من وجهه   اختلفت 

ــة     لدراســ نة ا يث   نظر عي بة االو   ح طاء             جاءت في المرت جاج من اخ يه الح قد يقع ف ما  يه على  لي التب

مفردة ،بينما بلغت نســبة اإلناث  79بواقع 39,5مفردة،حيث بلغت نســبة الذكور150بواقع 37,5بنســبة

جاء وضــــع    71بواقع35,5 ما  يت  حجاج  توعية  إلى تهدف  التي الخطط وتنفيذ  مفردة ،بين   الحرام اهلل ب

ــادهم الحج في المرتبــه الثــانيــة بنســــبــة    منــاســـــك ءأدا في الصــــحيحــة الطرق اتبــاع إلى وإرشـــ

ــواقــع25% ــذكــور    100ب ــغــت ال ــل ــث ب ــواقــع%21مــفــردة،حــي ــة      42ب ــب ــغــت نســـ ــل ــا ب ــم ــن ــي مــفــردة،ب

ثه عرض      58بواقع%29اإلناث  ثال ــادية   النشــــرات مفردة،وجاءت في المرتبة ال غات  تطبع التي اإلرشــ   بل

مفردة،بينما  23اقعبو %11,5مفردة،حيث بلغت نسبة الذكور44بواقع%11على صفحاتها بنسبة  مختلفة

  لتوعيه  متعددة  فيديوهات   مفردة.وجاء في المرتبة الرابعه عرض   21بواقع%10,5بلغت نســــبة اإلناث    

جاج  ها    الح حات بة    بمختلف على صــــف غات بنســــ لذكور     37بواقع%9,25الل بة ا غت نســــ   %11مفردة،وبل

 واعظ،والم والنــدوات، المحــاضــــرات، مفردة،وجــاءت عرض15بواقع%7،5مفردة،بينمــا اإلنــاث22بواقع

وســــكنهم في المرتبة الخامســــة بنســــبة     الحجاج  تجمع أماكن  وفي المســــاجد  في تلقى التي والخطب 
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مــفــردة،بــيــنــمــا اإلنــاث        18بــواقــع %9مــفــردة،وبــلــغ عــدد الــذكــور      42بــواقــع %10,5بــلــغــت  

سة واالخيرة عرض   24بواقع%12بلغت ساد صل  سبل  مفردة.وجاءت في المرتبة ال   بمراكز المختلفة التوا

ــة  ــه  الــتــوعــي ــاد والــتــوجــي ــاعــر مــخــتــلــف فــي والــفــتــوى واإلرشـــ ــة     الــمشـــ ــة بــنســـــب ــدســـ الــمــق

لغــت     قع   %6,75ب كور              27بوا ــذ ــة ال لغــت نســــب ب ــث  حي فردة، قع   %8م لغــت               16بوا ب ــا  نم ي ب فردة، م

 مفردة.11بواقع%5,5اإلناث

أكثر الخدمات التي تقدمها المؤسسات   ويتضح من خالل استعراض نتائج الجدول السابق أنه جاء ترتيب    

ــعودية( من وجهه نظر المعنية بالحج )وزارة الحج  ــة عينة السـ ــل االجتماعي  على الدراسـ مواقع التواصـ

 :كالتالي (Twitterوتوتير    Face book فيس بوك)

  الخطط وتنفيذ  ما قد يقع فيه الحجاج من اخطاء في المرتبة األولي، بينما جاء وضــــع         على جاءت التبيه   

الحج   مناسك  أداء في الصحيحة  الطرق تباعا إلى وإرشادهم  الحرام اهلل بيت حجاج توعية إلى تهدف التي

شرات  في المرتبه الثانية ،وجاءت في المرتبة الثالثه عرض شادية  الن على   مختلفة بلغات تطبع التي اإلر

  بمختلف صــــفحاتها  على  الحجاج  لتوعيه  متعددة  فيديوهات   صــــفحاتها وجاء في المرتبة الرابعه عرض     

  أماكن وفي المســــاجد في تلقى التي والخطب  المواعظ،و والندوات،  المحاضــــرات،  اللغات،وجاءت عرض 

 التواصل  سبل  وسكنهم في المرتبة الخامسة،وجاءت في المرتبة السادسة واالخيرة عرض     الحجاج تجمع

  .المقدسة المشاعر مختلف في والفتوى واإلرشاد والتوجيه التوعية بمراكز المختلفة

ــات ا 3) ــس ــعودية(  على الصــورة  ( تأثير تنوع الخدمات المقدمة من المؤس لمعنية بالحج)وزارة الحج الس

فيس  الذهنية لدي عينة الدراسـة تجاه تلك المؤسـسـات والمعلن عنها على مواقع التواصـل االجتماعي )    

  (.Twitterتوتير  و   Face book بوك
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 (3جدول رقم )

ودية(  على الصورة تأثير تنوع الخدمات المقدمة من المؤسسات المعنية بالحج)وزارة الحج السع

 الذهنية لدي عينة الدراسة تجاه تلك المؤسسات والمعلن عنها على مواقع التواصل االجتماعي

 النوع                                               

 التأثير       

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 35,25 141 34 68 36,5 73 قوي

 45,25 181 44,5 89 46 92 متوسط

 19,5 78 21,5 43 17.5 35 عيفض

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 يتضح من بيانات الجدول السابق ما يلي:

ــعودية(  على الصــورة      ــات المعنية بالحج)وزارة الحج الس ــس أنا تأثير تنوع الخدمات المقدمة من المؤس

فيس  التواصـل االجتماعي )  الذهنية لدي عينة الدراسـة تجاه تلك المؤسـسـات والمعلن عنها على مواقع   

ــة األولــي      Twitterتــوتــيــر  و   Face book بــوك ــث جــاءت فــي الــمــرتــب ( جــاءت مــتــوســـــطــة حــي

ــة لذكور      181بواقع%45,25بنســ بة ا غت نســــ بة      92بواقع%46مفردة،حيث بل غت نســــ ما بل مفردة،بين

ــاث ــع %44,5اإلنـ ــواقـ ــة             89بـ ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــبـ ــرتـ ــمـ ــي الـ ــوي فـ ــر قـ ــيـ ــأثـ ــتـ ــاء الـ ــردة،وجـ ــفـ مـ

ــة  ــذكــور  مــفــردة141بــواقــع%35،25بــنســـــب ــة ال ــا  73بــواقــع%36,5،وبــلــغــت نســـــب مــفــردة،بــيــنــم

مفردة،حيث  78بواقع%19,5مفردة،وجاء التأثير ضــــعيف في المرتبة الثالثة بنســــبة     68بواقع%34اإلناث

 مفردة.43بواقع21,5مفردة،واإلناث35بواقع17,5بلغت نسبة الذكور

 التواصـــل مواقعلى ع( الســـعودية الحج وزارة) بالحج المعنية المؤســـســـات صـــفحات انتشـــار تأثير (4) 

تشكيل الصورة الذهنيةعن تلك المؤسسات       على (Twitter توتير و   Face book بوك فيس)االجتماعي

 من وجهه نظر عينة الدراسة.
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 (4جدول رقم )

 االجتماعي التواصل مواقععلى ( السعودية الحج وزارة) بالحج المعنية المؤسسات صفحات انتشار تأثير

 النوع                                          

 التأثير               

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 41,75 167 41 82 42,5 85 إيجابي

 27,5 110 28 56 27 54 سلبي

 30,75 123 31 62 30,5 61 ال تؤثر

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالي

 تشير النتائج السابقة إلي:

 التواصــــل على مواقع( الســــعودية الحج وزارة) بالحج المعنية  المؤســــســــات صــــفحات  انتشــــار تأثير 

(على تشكيل الصورة الذهنيةعن تلك المؤسسات       Twitter توتير و   Face book بوك فيس)االجتماعي

ــة األولــي          ــث جــاءت فــي الــمــرتــب ــا حــي ــأثــيــرا إيــجــابــي ــة جــاء ت ــدراســـ ــة ال ــه نــظــر عــيــن مــن وجــه

مفردة،بينما اإلناث بلغت    85بواقع%42,5مفردة،حيث بلغت نســــبة الذكور     167بواقع%41,75بنســــبة 

مفردة،وجاءت ال تؤثرعلى الصورة الذهنية عن تلك المؤسسات في المرتبة الثانية      82بواقع%41نسبتها 

بة  لذكور       123بواقع%30,75بنســــ بة ا غت نســــ يث بل بة    61بواقع%30,5مفردة،ح غت نســــ مفردة، وبل

مفردة، حيث  110بواقع%27,5سلبي بنسبة    مفردة، وجاء في المرتبة الثالثة التأثير 62بواقع %31اإلناث

 مفردة.56بواقع%28مفردة، واإلناث54بواقع %27جاء الذكور بنسبة

على  لتحســين صــفحات المؤســســات المعنية بالحج )وزارة الحج الســعودية(  مقترحات عينة الدراســة (5)

 (.Twitterتوتير  و   Face book فيس بوكمواقع التواصل االجتماعي )
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 (5جدول رقم )

على  لتحسين صفحات المؤسسات المعنية بالحج )وزارة الحج السعودية(توزيع مقترحات عينة الدراسة 

 .(Twitter توتير و   Face book فيس بوك) مواقع التواصل االجتماعي

 النوع                                                              

 المقترحات         

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

انتشـــار صـــفحات المؤســـســـات التوســـع في 

ــالحج          ــة ب ــد من مواقع           المعني على الجــدي

ــل ماعي  التواصــ ــات       االجت ناب شــ ثل ســـ م

 الواتس أبتطبيق واالنستقرام و

41 22,4 34 20,3 75 21,4 

االســـتعانه بالشـــباب ممن لهم القدرة على         

تطبيق كــل مــا هو جــديــد في عــالم مواقع  

يام ع     ماعي في الق لك  التواصــــل االجت لى ت

 الصفحات.

18 9,8 15 8,9 33 9.4 

يار الشـــيوخ والواعظين  ممن       قة في اخت لد ا

لهم القدرة على اســـتخدام مواقع التواصـــل     

االجتمــاعي من اجــل تواصـــــل أفضـــــل مع 

 الجمهور

31 17 22 13 53 15 

تخصيص أشخاص تقوم بالرد أول بأول على    

اســـتفســــارات الحجاج والمعتمرين على تلك    

 الصفحات

20 11 18 11 38 11 

ربط صفحات تلك المؤسسات  المعنية بالحج    

ية حتى         لدوائر الحكوم ية وا هات األمن مع الج

لك الصـــفحات على الوجه         يدوا من ت يســـتف

 األكمل

13 7,1 17 10 30 

8,6 
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ــرات المتعلقة بالحج  تكثيف الدورات والمحاضـ

والحجاج المعروضــة على تلك الصــفحات قبل 

 شهر من الحج

16 8.7 20 12 36 
10,2 

 

جزء خاص على هذه الصـــفحات      تخصـــيص

 يتعلق بالشباب

عن كيفية خدمة الحجاج بطريقة        وتوعيتهم 

 فعالة

 

11 6 16 10 27 8 

 كتابة المنشـــور الواحد على تلك الصـــفحات       

بالحج   بلغات مختلفة وعدم االكتفاء       المعنية 

ــة فقط لتعم                    ــة او االنجليزي ــاللغــه العربي ب

 الفائدة

14 7,7 11 6,5 25 7 

وضـــع خريطــة كمنشـــور ثــابــت على تلــك   

الصفحات المعنية بالحج بجميع تفاصيل مكة   

سة بجميع اللغات يبين فيها     شاعرها المقد وم

 طريقة تنقل الحجاج في المشاعر

19 10,3 14 8,3 33 9,4 

 100 350 100 167 100 183 اإلجمالي

 

 التالية النتائج إلى السابق الجدول بيانات تشير

  التوسع في انتشار صفحات المؤسسات المعنية بالحج على الجديد من مواقع التواصل االجتماعي      جاء -    

ــتقرام و   ــات واالنسـ ــناب شـ ــبة الواتس أبتطبيق مثل سـ مفردة،  75بواقع21.4في المرتبة االولي بنسـ

   20,3مفردة، بينما اإلناث 41بواقع22,4وبلغت نسبة الذكور

 مفرده اإلناث.34بواقع
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دقة في اختيار الشــــيوخ والواعظين ممن لهم القدرة على اســــتخدام مواقع التواصــــل       ال بينما جاءت   -

مفردة،حيث  53بواقع%15في المرتبة الثانية بنسبة بلغت االجتماعي من اجل تواصل أفضل مع الجمهور

 مفردة.22بواقع%13مفردة،وبلغت نسبة اإلناث31بواقع%17بلغت نسبة الذكور

أشــخاص تقوم بالرد أول بأول على اســتفســارات الحجاج والمعتمرين تخصــيص  جاء في المرتبة الثالثة-

ــفحات ــبة بلغت على تلك الصـ ــبة الذكور38بواقع%11بنسـ مفردة،بينما  20بواقع%11مفردة،وبلغت نسـ

 مفردة.18بواقع%11بلغت نسبة اإلناث

هر من  تكثيف الدورات والمحاضرات المتعلقة بالحج والحجاج المعروضة على تلك الصفحات قبل شوجاء -

ــبة بلغت الحج ــبة الذكور36بواقع10,2في المرتبة الرابعه بنس مفردة،  16بواقع%8.7مفردة، وبلغت نس

 مفردة.20بواقع%12واإلناث

االســتعانه بالشــباب ممن لهم القدرة على تطبيق كل ما هو جديد   وجاء في المرتبة الخامســة كال من-  

مفردة، وبلغت 33بواقع9.4بنســبة ك الصــفحاتفي عالم مواقع التواصــل االجتماعي في القيام على تل

وضـــع خريطة   مفردة،  في حين جاءت كذلك 15بواقع %8,9مفردة، واإلناث18بواقع%9.8نســـبة الذكور

كمنشـــور ثابت على تلك الصـــفحات المعنية بالحج بجميع تفاصـــيل مكة ومشـــاعرها المقدســـة بجميع  

قل الحجاج         قة تن ها طري غات يبين في ــاعر الل بة  في المشــ بة    33بواقع %9,4بنســــ غت نســــ مفردة، وبل

 مفردة.14بواقع%8,3مفردة،بينما جاءت اإلناث بنسبة 19بواقع%10.3الذكور

ربط صفحات تلك المؤسسات  المعنية بالحج مع الجهات األمنية والدوائر  وجاءت في المرتبة السادسة-    

مفردة وبلغت نسبة  30بواقع%8,6بنسبة الحكومية حتى يستفيدوا من تلك الصفحات على الوجه األكمل

 مفردة.17بواقع%10مفردة،بينما اإلناث13بواقع%7.1الذكور

 جزء خاص على هذه الصفحات يتعلق بالشباب وجاء في المرتبة السابعه تخصيص-

 مفردة،وبلغت نسبة27بواقع %8عن كيفية خدمة الحجاج بطريقة فعالة بنسبة  وتوعيتهم

 مفردة.                                                               16بواقع%10ناثمفردة،بينما بلغت نسبة اإل11بواقع%6الذكور
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مختلفة    بلغات  المعنية بالحج   كتابة المنشــــور الواحد على تلك الصــــفحات     وجاءت في المرتبة الثامنه     -

مفردة،حيث بلغت   25بواقع%7بنســــبة    وعدم االكتفاء باللغه العربية او االنجليزية فقط لتعم الفائدة          

 مفردة.        11بواقع %6,5اإلناثمفردة،بينما بلغت نسبة 14بواقع%7,7الذكور نسبة

 حادى عشر: أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

بلغت نســـبة تعرض عينة الدراســـة لصـــفحات المؤســـســـات المعنية بالحج على مواقع التواصـــل   (1)  

يتعرضــون   بينما بلغت نســبة من %0.252()دائما( Twitterتوتير  و   Face book فيس بوكاالجتماعي)

،في حين بلغت نسبة  %40,5)أحيانا( لصفحات المؤسسات المعنية بالحج على مواقع التواصل االجتماعي    

 .%39,25من يتعرضون نادرا لتلك الصفحات 

أكثر الخدمات التي تقدمها المؤســســات المعنية بالحج )وزارة الحج الســعودية( من وجهه  ترتيب (جاء 2) 

  كالتالي:  (Twitterتوتير  و   Face book فيس بوكعينة الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي )  نظر 

  التي الخطط وتنفيذ  التنبيه على ما قد يقع فيه الحجاج من اخطاء في المرتبة األولي، بينما جاء وضــــع          

شادهم  الحرام اهلل بيت حجاج توعية إلى تهدف صحيحة  الطرق اتباع إلى وإر سك  اءأد في ال الحج في   منا

على   مختلفة  بلغات  تطبع التي اإلرشــــادية  النشــــرات المرتبة الثانية ،وجاءت في المرتبة الثالثة عرض       

  بمختلف على صــــفحاتها   الحجاج  لتوعيه  متعددة  فيديوهات   صــــفحاتها وجاء في المرتبة الرابعة عرض     

ــرات، اللغات، وجاءت عرض ــاجد في قىتل التي والخطب والمواعظ، والندوات، المحاضـ   أماكن وفي المسـ

 التواصل سبل وسكنهم في المرتبة الخامسة، وجاءت في المرتبة السادسة واالخيرة عرض الحجاج تجمع

 المقدسة.  المشاعر مختلف في والفتوى واإلرشاد والتوجيه التوعية بمراكز المختلفة

الحج السعودية(  على الصورة    ( جاء تأثير تنوع الخدمات المقدمة من المؤسسات المعنية بالحج)وزارة  3)

فيس  الذهنية لدي عينة الدراسـة تجاه تلك المؤسـسـات والمعلن عنها على مواقع التواصـل االجتماعي )    

( متوســط في المرتبة األولي ،وجاء التأثير قوي في المرتبة الثانية ،   Twitterتوتير  و   Face book بوك

 وجاء التأثير ضعيف في المرتبة الثالثة.  

 التواصــل على مواقع( الســعودية الحج وزارة) بالحج المعنية المؤســســات صــفحات انتشــار اء تأثير(ج4)

(على تشكيل الصورة الذهنية عن تلك المؤسسات     Twitter توتير و   Face book بوك فيس)االجتماعي
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ــة تأثيرا إيجابيا في المرتبة األولي ،وجاءت ال تؤثر تلك الصــــفحات               على   من وجهه نظر عينة الدراســ

 الصورة الذهنية عن تلك المؤسسات في المرتبة الثانية ، وجاء في المرتبة الثالثة التأثير سلبي. 

  (جاء التوسع في انتشار صفحات المؤسسات المعنية بالحج على الجديد من مواقع التواصل االجتماعي5)

ستقرام و     شات واالن سناب  سة لتحسين      في المرتبة االولي القتراحات الواتس أبتطبيق مثل  عينة الدرا

الدقة في اختيار الشــيوخ والواعظين ممن لهم القدرة على   صــفحات المؤســســات المعنية بالحج، يليها   

ــل مع الجمهور    ــل أفضـ ــل االجتماعي من اجل تواصـ ــتخدام مواقع التواصـ في المرتبة الثانية، وفي   اسـ

سارات        المرتبة الثالثة  ستف شخاص تقوم بالرد أول بأول على ا الحجاج والمعتمرين على تلك  تخصيص أ

 .الصفحات

 عشر: التوصيات المقترحة ثانيال

  التطوير المســتمر لصــفحات المؤســســات المعنية بالحج على مواقع التواصــل االهتمام بتكثيف

االجتماعي ومواكبتها لكافة المســــتحدثات للحفاظ على الصــــورة الذهنية االيجابية عنها لدى                

 .الشباب الجامعي

 تطبيق خاص بالمؤسسات المعنية بالحج على الجواالت لكثرة استخدام الشباب       االهتمام بعمل

 للجواالت والهواتف الذكية.  

    ستعانة سات المعنية بالحج وذلك لقدرتهم         ضروري اال س صفحات المؤ شباب الواعي إلدارة  بال

 .والسيما مواقع التواصل االجتماعيعلى متابعه كل ما هو جديد في عالم االنترنت 

 ت مختلفة غير العربية واالنجليزيةانشاء صفحات خاصة بالمؤسسات المعنية بالحج بلغا ضرورة  

 ليستفيد منها جميع الحجاج بمختلف الجنسيات.

     ــات المعنية بالحج ــس ــرية القائمة على ادارة صــفحات المؤس مع  االهتمام بتدريب الكوادر البش

 هور تلك الصفحات.من أجل تفاعل أكثر مع جم الحرص على إتقانهم أكثر من لغة
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 المراجع

 أوالظ : األبحاث غير المنشورة

  شرف أحمد أحمد عبد المغيث شباب المصر      يدور اإلعالم ف" .أ صورة الذهنية لدى ال   يتكوين ال

ــة تحليلية ميدانية ــتير" عن العالم الثالث دراسـ ــالة ماجسـ ــوره رسـ ــم ) غير منشـ القاهرة: قسـ

 .)1993امعة القاهرة، العالقات العامة واإلعالن كلية اإلعالم ج

      ــل االلكترونية على العالقات ــبكات التواصـ ــتخدام شـ ــهري. "أثر اسـ ــوع الشـ ــعشـ حنان بنت شـ

ــورة  ذوماالجتماعية "الفيس بوك وتوتير ن ــتير غير منشـ ــالة ماجسـ )جامعة الملك عبد   جا"، رسـ

 (2013العزيز: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

 ثانياظ: األبحاث المنشورة

 العوامل المؤثرة في تشــكيل الصــورة الذهنية عن المؤســســات "  .لي المقاطيســفران ســفر ع

، معهد خادم الحرمين الشــريفين  " بحث منشــور )جامعة أم القرى الســعودية القائمة على الحج

 (.2007ألبحاث الحج ، مكة المكرمة،

 ى  محمود إســـماعيل، ممدوح مكاوي. "التأثيرات الســـياســـية لشـــبكات التواصـــل االجتماعي عل

جامعة عين    ("، مجلة دراســــات الطفولة )  اظم أنموذج 2011يناير   25)ثورة  الشــــباب المصــــري 

يونيو،   -، ملحق أبريل 15المجلد  ،59: معهد الدراســات العليا للطفولة، اإلصــدار رقم   شــمس 

2013). 

 ثالثاظ: الكتب العربية

 ،م.2011حسين شفيق."اإلعالم الجديد واإلعالم البديل"،القاهرة،دار فكر وفن 

 2،2014علي عجوه."العالقات العامة والصورة الذهنية"،القاهرة،عالم الكتاب،ط. 

     صـــفيه بنت إبراهيم العبد الكريم."العالقات العامة والصـــورة الذهنية"،الرياض،دار الحصـــاد

 .    1،2009،طللنشر والتوزيع

 1995م،مجمع اللغة العربية. المعجم الوجيز، القاهرة، مطابع وزارة التربية والتعلي. 

  ،1993محمد عبد الحميد. دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم، القاهرة، عالم الكتب. 
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 المؤتمرات والندوات :رابعاظ

 دور اإلعالم البديل في تفعيل المشــاركة الســياســية لدي الشــباب ،   ويمحمود حمدي عبد الق" :

ضية "،  ورقة بحثية م     شبكات االجتماعية االفترا سة تطبيقية على ال قدم إلي مؤتمر اإلعالم  درا

 م(.2009يوليو ،  9-7واإلصالح والواقع والتحديات ، )القاهرة : جامعة القاهرة ـ كلية اإلعالم ، 

 .ــكندرية"  محمود قطر ــورة الذهنية لمكتبة االسـ ــائي    "الصـ ــادس ألخصـ ،المؤتمر القومي السـ

 .                     2002مارس(، 28-26المكتبات والمعلومات في مصر)

 : المراجع األجنبيةاظخامس

 Jeffery Ghannam: "social media in the Arab world, Center for international 

media association",2011. 

 

 خامسا:مواقع االنترنت 

 (1)https://rehamowda.wordpress.com/2014/11/30/%D8%AF%D8%B1%D8%

A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8

%A7%D9%85(28-5-1437,12:53p:m). 
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 الملخص

سة إلى  سائل     معرفة هدفت الدرا صادر والو ضيوف     التوعوية التي الم سهم في تعزيز الوعي الوقائي ل ت

ــادر في تعزيز الوعي الوقائي لديهم والتعرف      ــائل والمص ــهام تلك الوس ــريفين، و مدى إس الحرمين الش

ــائل التوعوية من وجهة نظر المبحوثين، كذلك على الفضــل على أ جهود اإلعالمية والتوعوية  تلك الوس

للمبحوثين. وكان   الفروق اإلحصــــائية   بعض التعرف علىالتي يقدمها جهاز الدفاع المدني إضــــافة الى        

مجتمع الدراســة هو جميع ضــيوف الحرمين الشــريفين الناطقين بالعربية واإلنجليزية واألوردو والتركية   

سة  أو       شتو. نتائج الدرا سية والبا سية والفرن سة ضحت أن:  واإلندوني ما   همأعمار ذكور غالبية عينة الدرا

مقيمين الغير  من رديةون باللغة األواللغة العربية، يليهم الناطق ســنة(، ويتحدثون 50وســنة  40)بين 

بحرا على الترتيب. وذلك لهدف الحج ثم   جوا، برا ثموسيلة قدومهم  وكانت  المملكة العربية السعودية ب

ما أن ال  ية    العمرة. ك لدانهم )   يفغالب ية بب قدوم(   ضــــلون التوع بل ال قة الحرمين      ق لك في منط يلي ذ

التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع   الوقائيةغالبية عينة الدراسة يرون أن مستوى التوعية  الشريفين.

تكامل وســــائل اإلعالم في التوعية. وأهم وســــائل التوعية تلك كانت          همية  كما يرون أ  "جيدة "المدني  

، بينما أهم وسائل التوعية ببالد الحرمين الشريفين كانت    سالمية اإل صلية السعودية المراكز  وقنسفارة  

أما التوعية أثناء اإلقامة   التوعية المباشـــرة من قبل مســـئولي األمن والســـالمة.ثم  اللوحات اإلرشـــادية

المباشــرة من   التوعيةو اإلســالمية توعية الجاليات مراكزو شــاشــات العرضو اللوحات اإلرشــاديةفكانت 

ــالمة  ــئولي األمن والسـ ــتفادة هي قبل مسـ ــالمة" على الترتيب. وكان أغلب مدى االسـ في منطقة   "السـ

وجود فروق ذات داللة إحصــائية بين  ويعزى   حدوثها.الحرائق عند  ومخاطر الزحام والتعامل مع الجمرات

ستجابات عينة   سة للغة ا شريف مدة اإل ثم الدرا سائل اإلعالم   ثم  ينقامة في منطقة الحرمين ال نوعية و

 تعزيز في وإسهامها المدني الدفاع لجهاز اإلعالمية الجهود 

 الشريفين الحرمين وزوار لضيوف الوقائي الوعي

 " ميدانية دراسة" 

 

 القحطاني سعيد بن اهلل عبد 

 لمدنيا للدفاع العامة المديرية والبحوث، الدراسات مركز

 



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

  للحجاج توعوية موجهه    اســــتراتيجية إعداد خطة    والجديدة. وأوصــــت الدراســــة ب: ضــــرورة    ةالتقليدي  

الخارجية     الداخلية، وزارة  )وزارة  ومنها: بلدانهم من قبل وزارة الحج بالتنســــيق مع الجهات ذات العالقة      ب

  .  همية التوازن في اســـتخدام جميع وســـائل اإلعالمأ. )الســـفارات والقنصـــليات(، وزارة الثقافة واإلعالم(

الساحات المحيطة   ك الوقائية في عدد من المواقع الحجم للتوعيةإنشاء لوحات عرض الكترونية مناسبة   

العامة   المحيطة بواسطة الرئاسة  الجمرات والساحات   السكنية ومنطقة واجهات المباني واألبراج وبالحرم 

وضع خطة توعوية نموذجية  الطالع على تجارب بعض الدول في التوعية. . الشؤون الحرمين الشريفين  

سائل النقل  سة العامة     من قبل  يتم تطبيقها على و س الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل والمؤ

قيام المديرية العامة للدفاع المدني باالســــتفادة من الموقع االلكتروني لوزارة الحج في مجال         . للموانئ

المديرية العامة للدفاع المدني في اســـتخدام وســـائل التواصـــل  خبرة االســـتفادة من. ية الوقائيةالتوع

الجميع.  العمل على إنتاج فلم إرشادي توعوي بعدة  ترسيخ مبدأ األمن والسالمة مسئولية     .  االجتماعي

 لغات تشارك فيه كل الجهات المعنية.   

 أواًل : المقدمة 

ســات المجتمع المهمة التي تســهم في نشــر الوعي الوقائي لدى الجمهور؛ تعد وســائل اإلعالم من مؤســ

بهدف الحد من الســـلوكيات الســـلبية، وتجاهل مفهوم الوقاية، وتعزيز مبدأ األمن والســـالمة مســـئولية  

ناء                    حال أث ما هو ال ها، ك يد وغير قال عادات والت ية أو اختالف ال قاف قات الث الجميع  ، إال أن  بعض المعو

ستقبال ا  شريفين القادمون من كل فج عميق ألداء       ا ضيوف وزوار الحرمين ال سعودية ل لمملكة العربية ال

فريضة الحج  او   العمرة  أو الزيارة ، إضافة إلى تدني الوعي لدى بعض فئات الجمهور سيحد من تحقيق  

سلبي و     تحدث حالة من  األهداف اإليجابية لإلعالم في هذا المجال ، بل تصبح وسائل اإلعالم ذات تأثير 

سالمة والوقاية من األخطار      ساق بين القول والفعل ، ما يؤدي إلى اإلخالل بأنظمة ال التناقض وعدم االت

في جميع المجاالت، وعلى كافة المســــتويات ،  ولخطورة ذلك؛ فقد اعترف المجتمع الدولي عبر منظمة           

ــائل اإلعالم كنتيج  ــلبي لوسـ ــكلة األمم المتحدة بوجود جانب  ايجابي وسـ ة حتمية للعولمة؛ لكونها مشـ

 ( .  2003تهدد المجتمع اإلنساني في المرحلة المقبلة ) البخاري،

سالمة بمفهومها       سية لألمن وال سا شامل، لذا يعد الوعي البنية األ الذي بدونه تظل الجهود اإلعالمية   ال

وتصــنيفها،   وتحليلها، ،المعلومةفالوعي الناضــج يمكان الجمهور من الوصــول إلى  مؤثرة،اإليجابية غير 
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للتأكد من دقتها قبل اتخاذها أساساظ لتكوين الرأي أو السلوك لديه. فمثال أهمية وجود      نقدها،وممارسة  

وتفهم أهمية اتباع تعليمات الســــالمة لهدف         المختلفة، الوعي المناســــب لدى الجمهور حيال األخطار      

الخمس لإلنسان من جانب ومكتسبات األوطان     الوقاية منها ستحقق بإذن اهلل المحافظة على الضرورات  

  آخر.وثرواتها من جانب 

سهامها      سة من خالل التعرف على الجهود اإلعالمية لجهاز الدفاع المدني وإ وهذا ما تهدف اليه هذه الدرا

 والزيارة.في تعزيز التوعية الوقائية لدى ضيوف الحرمين الشريفين في مواسم الحج والعمرة 

 الدراسة  ثانيًا : مشكلة

يعد الوعي الوقائي البنية األســــاســــية لألمن والســــالمة بمفهومها الشــــامل الذي بدونه تظل الجهود              

اإلعالمية اإليجابية غير مؤثرة؛ لذا يبذل جهاز الدفاع المدني جهودظا جبارة في سبيل توعية زوار الحرمين  

ثقيفهم بأســاليب التعامل معها في  وت بأنواعها،للحد من تعرضــهم للمخاطر  العام،الشــريفين على مدار 

  منها:محاور متعددة  من خالل وقوعها،حال 

ــة  - ــولهم إلى األماكن المقدس ، من خالل الحقيبة  بعدة لغاتمحور توعوية الحجاج في أوطانهم قبل وص

سلمت لبعثات   صل   الحج،التوعوية التي   المدني،وموقع المديرية العامة للدفاع  االجتماعي،ومواقع التوا

 كانت بعدة لغات.و

ــاعر المقدســة من خالل تزويد خطوط الطيران الســعودية    - محور توعوية الحجاج أثناء وصــولهم للمش

ــأفالم إرشادية    ـــــ ويأتي المحور  لغات،تحوي عبارات توعوية وإرشادية بعدة   (DVDمرئية )واألجنبية بـــ

كز اإلعالمية التوعوية التي تقدم الثالث أثناء وجودهم بالمشاعر المقدسة من خالل إنشاء عدد من المرا   

 كافة البرامج االرشادية الوقائية  من خالل العديد من الوسائل االعالمية المختلفة .

ورغبة في معرفة أثر تلك الجهود التوعوية الوقائية في  تنمية الوعي الوقائي لدى ضــــيوف الحرمين             

عمل على تطوير وقياس تلك الجهود من  الشـــريفين خالل مواســـم الحج والعمرة والزيارة من ناحية، وال

ناحية أخرى، وذلك من خالل تلمس أي معوقات أو عوامل تحد من نجاح أثر تلك الجهود ، واســــتنادظا إلى       

حفظــه اهلل  وزير الـداخليــة   ولي العهــد نـائـب رئيس مجلس الوزراء   توجيــه صـــــاحـب الســــمو الملكي 

 التساؤل الرئيس التالي : على راسة لإلجابة الدبإجراء هذه هـ القاضي 6/3/1435، وتاريخ 28673رقم



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

لدفاع المدني في تعزيز الوعي الوقائي لضــــيوف الحرمين                هام الجهود اإلعالمية لجهاز ا ما مدى إســــ

 الشريفين ؟  

 ثالثًا : األهداف   تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي :

      سهم في تعزيز الوعي الو سائل التوعوية التي ت صادر والو ضيوف وزوار  التعرف على الم قائي ل

 الحرمين الشريفين . 

   التعرف على اتجاهات زوار الحرمين الشــريفين  نحو مدى إســهام الوســائل والمصــادر التوعوية

 لجهاز الدفاع المدني في تعزيز الوعي الوقائي لديهم .

                 لدفاع المدني  في مجال توعية التعرف على الجهود اإلعالمية والتوعوية التي يقدمها جهاز ا

 وف وزوار الحرمين الشريفين.ضي

       التعرف على أفضــــل الوســــائل والمصــــادر التوعوية من وجهة نظر المبحوثين لتعزيز الوعي

 الوقائي لديهم.

   التعرف على بعض الفروق ذات الداللة اإلحصـــائية للمبحوثين وفق ) اللغة، مكان تلقي التوعية

 ومصادر التوعية الوقائية (.، مدة اإلقامة في منطقة الحرمين الشريفين،نوعية وسائل 

 رابعًا : تساؤالت الدراسة

 ما المصادر والوسائل المستخدمة لتعزيز الوعي الوقائي لدى ضيوف وزوار الحرمين الشريفين؟ 

      ما اتجاهات ضــيوف وزوار الحرمين الشــريفين نحو مدى إســهام الوســائل والمصــادر التوعوية

 ي لديهم ؟لجهاز الدفاع المدني في تعزيز الوعي الوقائ

                 ما الجهود اإلعالمية والتوعوية التي يقدمها جهاز الدفاع المدني؛ لتعزيز الوعي الوقائي لدى

 ضيوف وزوار الحرمين الشريفين؟

 ما أفضل الوسائل والمصادر التوعوية من وجهة نظر المبحوثين لتعزيز الوعي الوقائي لديهم؟ 

      وفقاظ للمتغيرات )اللغة، مكان تلقي التوعية،      ما الفروق ذات الداللة اإلحصــــائية بين المبحوثين

 مدة االقامة في منطقة الحرمين الشريفين،وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية (؟
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 خامسًا : أهمية الدراسة

تظهر أهمية هذه الدراســة من أهمية موضــوعها، وهو توعية ضــيوف وزوار الحرمين الشــريفين خالل     

ــم الحج والعمرة والزيارة وذلك ــالمة؛ لذا تظهر   مواسـ لهدف اتباع التعليمات التي تحقق لهم األمن والسـ

 هذه األهمية من خالل:

   أن القيام بدراســــة تقيس الجهد اإلعالمي للدفاع المدني ممثالظ في         األهمية العلمية : ال شــــكا

  المديرية العامة للدفاع المدني بكافة فروعها، ووفق الخطط المعدة من اإلدارة العامة للعالقات   

يعد إضــــافة علمية للمكتبة األمنية ويحقق مرجعاظ علمياظ للباحثين من داخل القطاع،            -واإلعالم

ومن خارجه في موضــــوع البحث المتعلق بالجهود اإلعالمية والتوعوية بشــــكل عام والموجهة     

 لضيوف هذا البلد األمين من حجاج ومعتمرين وزوار.

    سيلة مه سة و ضيوف   األهمية العملية : تعد هذه الدرا مة للتعرف على تعزيز التوعية المقدمة ل

ــتهدف تالفي المعوقات     ــيات تس ــوالظ إلى توص الرحمن خالل مواســم الحج والعمرة والزيارة وص

سبة للفئات          صورة منا سالة اإلعالمية التوعوية ب صعوبات ان وجدت التي تحول دون أداء الر وال

لول والمقترحات التي تعالج تلك  المســـتهدفة أو أســـباب محدودية اثرها،ومن ثم التوصـــل للح

صد النجاحات التي تم تحقيقها واالنطالق منها نحو       سة أن تر صعوبات ، كما يمكن لهذه الدرا ال

 مستويات أكثر فعالية بما يحقق األهداف اإلستراتيجية لجهاز الدفاع المدني. 

 سادسًا : حدود الدراسة: 

   ــوعية من خالل مو ــر الحدود الموضـ ــوعية : تنحصـ ــة، وهو الجهود   الموضـ ــوع هذه الدراسـ ضـ

اإلعالمية لجهاز الدفاع المدني وإســــهامها في تعزيز الوعي الوقائي لضــــيوف وزوار الحرمين            

 الشريفين .

          المكانية:  منطقة الحرمين الشــــريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء مواســــم الحج

 والعمرة والزيارة.

 المعتمرون، والزوار(  البشرية :مجتمع الدراسة وهم )الحجاج ، 
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 :  سابعًا : مفاهيم الدراسة و مصطلحاتها 

 شملت هذه الدراسة العديد من المصطلحات والمفاهيم نشير إلى بعض منها:

اإلسـهام في اللغة:  من الفعل أسـهم، يسـهم بمعنى شـارك في األمر وعاون في تنفيذه )معجم اللغة      -1

 العربية المعاصر(.

صطالحاظ: كافة الج  سخير كافة   ا هود واإلجراءات التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع المدني من خالل ت

ضيوف         سائل المختلفة بهدف تعزيز الوعي الوقائي لدى  ستثمار جميع المصادر والو اإلمكانات المتاحة وا

 وزوار الحرمين الشريفين. ويمثل هذا التعريف اإلجرائي للدراسة.

 اإلعالم لغة  -2

 بالكســــر، أي: عرفه وعلمه، ويقال: رجل عالم وعليم والجمع علماء وعالم، وعلمه العلم           من علم علماظ 

 م(.2003تعليماظ وعالماظ، وعلمه إياه فتعلمه واإلعالم أي اإلخبار واإلبالو والتعليم.)الفيروز آبادي،

لتي تســاعدهم صــطالحاظ: هو تزويد الناس باألخبار الصــحيحة والمعلومات الســليمة والحقائق الثابتة ااو

على تكوين رأي صـــائب في واقعة من الوقائع أو مشـــكلة من المشـــكالت، بحيث يعبر هذا الرأي تعبيراظ  

 موضوعياظ عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم.

كما يعرف على انه: نقل الحقائق والمعلومات الجديدة التي تهم أكبر عدد من الناس بطريقة موضوعية   

 م(.2005ورية كلما كان ذلك ممكناظ أو ضرورياظ.)عجوة، دقيقة وسريعة أو ف

 تعزيز-3

 لغة : من الفعل عزز، جاء في معجم الصحاح صار عزيزاظ أي قوياظ بعد ذله.

صطالحاظ:  شأنه تنمية الوعي الوقائي         ا سة الدعم المادي والمعنوي، وكل ما من  صد به في هذه الدرا يق

 عليمات السالمة العامة بمفهومها الشامل.لزوار الحرمين الشريفين حيال التقيد بت

 الوقاية-4

ية والحفظ،       2004الوقاية في اللغة كما ذكرها الرازي)        م( هي: "مأخوذة من الفعل وقى، بمعنى الحما

 .353يقال: وقاه اهلل أي حماه وحفظه من كل سوء"ص
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لحد من الشروط والظروف أما تعريف الوقاية في االصطالح فهي: كل عمل أو إجراء يؤدي إلى التقليل أو ا

سلوكيات مخالفة لألنظمة والتعليمات، أو القيام بأعمال ُتعدا قانوناظ أو عرفاظ    التي تؤدي باألفراد إلى اتباع 

 م(.1987سلوكيات منحرفة أو شاذة. )أبو حسان،

 الدفاع المدني-5

نه: "مجموعة من اإلجراءات واأل              بأ لدفاع المدني  مادة األولى من نظام ا ية       عرفته ال عمال الالزمة لحما

الســــكان والممتلكات العامة والخاصــــة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة        

المنكوبين وتأمين سالمة المواصالت واالتصاالت وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة        

 هــ(.1408دفاع المدني والئحته التنفيذية، الوطنية في زمن السلم وحاالت الحرب والطوار .)نظام ال

ــي  لغة-6 شيء والحديث َيِعيه َوْعياظ وَأْوعاه َحِفَظه وَفِهَمه وَقِبَله    : الوعـــ الَوْعُي ِحْفظ القلِب يقال: وَعى ال

 فهو واٍع، وفالن َأْوَعى من فالن َأي َأْحَفُظ وَأْفَهُم.

ع، وتعدد مصــادر المعرفة باســتخدام كافة وســائل وإجرائيظا:هو نضــج الفكر الذي يتولد من ســعة االطال

ــرورات   ــان وســـالمة الضـ العلم حيال األنظمة والتعليمات المختلفة التي تهدف إلى تحقيق رفاهية اإلنسـ

 الخمس له  والمحافظة على المكتسبات في جميع المجاالت.

كة والمســجد النبوي  ن: ويقصــد بهما في هذا الدراســة: الحرم المكي الشــريف في مان الشــريفاالحرم-7

 الشريف في المدينة المنورة.

 النظري والدراسات السابقة للدراسة . اإلطارالمبحث الثاني : 

شرية ال        صور االولى تمثلت في ان اإلعالم حاجة ب شارة الى أهمية اإلعالم منذ الع   شمل هذا المبحث اال

ق حين خلق اهلل ســــبحانه آدم وعلمه    غنى عنها، ويمكن لنا أن نتلمس بداياته مع البدايات األولى للخل        

ــهم      ــماء كلها ثم عرض ــمائهم قال اهلل تعالى ) وعلم ادم األس ــماء كلها وأمره أن ينبئ المالئكة بأس األس

على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين *قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك      

[. فهذه اآليات يستفاد منها أن اإلنسان عرف اإلعالم من أول وهلة   33-31أنت العليم الحكيم..( ]البقرة: 

 في الحياة ، وكان يمارسه بطرق فطرية ألهمه اهلل تعالى بها وعلمه إياها.
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لقد تنوعت ســـبل االتصـــال باآلخرين ذهب بعض العلماء والباحثين إلى قياس تطور حياة البشـــر تبعاظ    

 احل كالتالي:لمراحل تطور وسائل اإلعالم، وهذه المر

 .)المرحلة السمعية في التاريخ )النفخ في األبواق والمنادين 

   ــوخة ــور والكتابة المنسـ ــم على جدران المقابر والمعابد والقصـ المرحلة الخطية )النقم والرسـ

 على الجلود أو الورق(.

 .)مرحلة الطباعة )الصحف 

  ستخدامات الكمبيوتر واألقمار االصطناعية    المرحلة اإللكترونية )الراديو والتلفزيون والفيديو وا

 م(.2011في اإلعالم( )الرفاعي،

 المختلفة التقليدي واإلعالم الجديد منها : ه نواعأكما تم االشـــارة الى وظائف وســـائل اإلعالم ب

إخبارية تنقل األحداث والقضــــايا المهمة، اجتماعية تهتم بشــــئون المجتمع وما يحيط به من             

ة توعوية تتضــــمن تعليم مهارات جديدة وزيادة الثقافة والوعي   ظواهر وأحداث ، تربوية ثقافي  

والمعرفة بالمعلومات المختلفة، ترفيهية ترويحية ، تســــويقية ، إقناعية توجيهية تهدف إلى                

 تكوين المواقف واالتجاهات والسلوك.

  ،م(  خصائص منها : 2011ولإلعالم في اإلسالم كما  اشار إليها  )الرفاعي 

o ي من اهلل سبحانه.رباني: ألنه وح 

o     ــيل الحقيقة القرآنية ــيء غيرها، وانظر إلى سـ ــدر وحيد: وال شـ اعتماد الحقائق كمصـ

 [..85المتدفق: قال اهلل تعالى:) وبالحق أنزلناه وبالحق نزل (   ]اإلسراء:

o   ،المصــداقية: التي ال يتطرق إليها شــك وذلك أن القرآن كالم أصــدق القائلين ســبحانه

أذن البشــرية، وأعدل كلمات مســطورة محفوظة حتى يرث اهلل    فهو أتم كالم ســمعته

ــدقا وعدال  (  ]األنعام:               قال اهلل عزَّ وجلَّ ) وتمت كلمت ربك صــ األرض ومن عليها. 

: )إن الصدق يهدي إلى   بقوله بالصدق  الرسول صلى اهلل عليه وسلم    [.وكان يأمر 115

يكتب عند اهلل صــــديقاظ، وإن     البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصــــدق حتى    
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الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند  

 .2607مسلم.. حديث رقم: و، 5743خاري. حديث رقم: اهلل كذاباظ(. رواه ال

o     اعتماد البرهان والدليل العقلي: للوصــــول إلقناع الناس بالمباد  والمفاهيم التي جاء

ســــالم قال اهلل تعالى ) يا أيها الناس قد جآئكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم            بها اإل 

ــاء:    نا ]النســ بل إعالم    174نورا مبي عاطفيا  مد على البرهان       [،فهو إعالم ليس  يعت

 والدليل  .

o خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن ارم األخالق، قال اهلل سبحانه: ) االنحياز التام لمك

[. وال يقتصر اإلعالم القرآني على الحث على مكارم األخالق  199راف: ]األع الجاهلين (

والتحلي بكريم الصــــفات، بل نجد فيه اإللحاح على بيان األخالق الســــيئة، والعادات            

وتطهير   القبيحة والتشديد على ضرورة التخلص منها ووقاية المجتمعات من شرورها،   

 تعثوا في األرض مفســــدين( )وال ســــلوكيات األفراد من مفاســــدها. قال ســــبحانه        

 [.60]البقرة:

o   وال يجرمنكم شــــنئان قوم على أالا تعالى ) اهلل قال  والموضــــوعية العدالة واإلنصــــاف  

 [.8]المائدة: قرب للتقوى( أتعدلوا أعدلوا هو 

o            التفاعلية اإليجابية مع األحداث، ويبدو ذلك بجالء من نزول القرآن الكريم منجماظ على

سنة متا    شملت      ثالث وعشرين  بعاظ للحوادث، مجيباظ عن األسئلة، حالااظ للمشكالت حيث 

كام.                حدود واألح عامالت وال بادات والم ئد والع قا ياة، في الع لدين والح نب ا   جميع جوا

 م(.2011)الرفاعي،

 عالقة اإلعالم بالتوعية بمفهومها الشامل: 

ة جانب إيجابي كبير في تحقيق  ال شـــك أن لإلعالم بمختلف وســـائله القديمة التقليدية والجديدة الحديث

ــانية     التقدم والتطور ف  ومن تلك المجاالت نشــــر الوعي الوقائي وتنمية       ي جميع مجاالت الحياة اإلنســ

الثقافة العامة لدى الفرد والمجتمع ويتضـــح ذلك من خالل العديد من الجوانب فنجد أن لإلعالم إســـهام  

( من المادة األولى   )ط الدفاع المدني في الفقرة   في تحقيق أهداف جهاز الدفاع المدني، فقد نص نظام         
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ــائل اإلعالم لتحقيق أهدافه. ومن  ــتخدام وسـ ــكان  أعلى أهمية اسـ هم تلك األهداف توفير الحماية للسـ

والممتلكات الخاصــــة والعامة ومصــــادر الثروة الوطنية من أخطار الكوارث والحروب وتحقيق الســــالمة         

كافة )صـناعية وزراعية وتجارية وسـكنية(،وال شـك أن من أهم     العامة في المواسـم واألنشـطة الحياتية  

 تلك المواسم مواسم الحج والعمرة والزيارة التي تستقبل ماليين الحشود من كافة بقاع المعمورة .

 نبذة عن جهود الدفاع المدني السعودي في مواسم الحج والعمرة

ــعودي من األجهزة التي لديها خبر     ــود   يعد الدفاع المدني الس ــيير الحش ة وتجارب فريدة في  إدارة وتس

ــالمة الماليين من الحجاج والزوار والمعتمرين؛ نظراظ   والحفاظ على منظومة األمن والحماية والوقاية وسـ

أصـــبحت هذه التجارب علمظا يدرس ، حتى لما يمتلكه من خبرات تراكمية واســـعة وثرية في هذا الجانب

لت إعجاب           نا عد أن  عالم ب جامعات ال حد            في  ية، حيث يشــــير التويجري إلى ذلك في أ لدول المنظمات ا

الحج وإدارة الحشــود أصــبحت محط   التوعية في  اللقاءات قائلظا إن تجربة المملكة العربية الســعودية في

إعجاب كثير من المنظمات الدولية، مما دعا المشـــاركون في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية  

ــعادتهم لهذه التجربة الناجحة بعدما قدم  1427ي عقد في جنيف عام للحماية المدنية الذ ه  إلى إبداء س

  (.70هـ، ص1428فيلماظ وثائقياظ عن تجربة الدفاع المدني السعودي بالحج)مجلة األمن، 

في جميع المهام   تحقيق األهداف المنوطة به   العديد من اإلجراءات التطويرية ل    الدفاع المدني    لقد اتخذ  

)العمرو،  نشــــر التوعية الوقائية لدى الجمهور في جميع الظروف وعلى كافة المســــتويات.        ال ومنها مج  

ـ/ 1426 إضافة الى تكثيف هذه التوعية في مواسم مهمة ونوعية كما هو الحال في مواسم  م(،2005ه

  تضــمن الهيكل التنظيمي لجهاز الدفاع المدني إدارات متخصــصــة في مجال فقدالحج والعمرة والزيارة، 

 التوعية ومنها:

 .اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 

 .إدارة التوعية بشئون العمليات 

على استثمار جميع وسائل  يمكن تصنيف فلسفة الدفاع المدني اإلعالمية والتوعوية بالحج بأنها تتركز و

 ثالثة محاور رئيسة يتم إيجازها على النحو التالي:تنفيذ في اإلعالم 
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 ذات الطابع اإلعالمي وتتوالها شعبة اإلعالم بإدارة العالقات العامة، حيث    مجالبرا إعداد وتنفيذ

 تقوم بنشر وتغطية كافة األخبار واألنشطة المتعلقة بأعمال الدفاع المدني بالحج.

    يذ عداد وتنف عداد         إ ية من خالل إ طابع التوعوي: وتتوالها إدارة البرامج والتوع البرامج ذات ال

 وية .الخطط والبرامج التوع

 شترك في     رالب إعداد وتنفيذ ضحيات رجاله وت امج ذات الطابع التعريفي بجهاز الدفاع المدني وت

عب اإلدارة العامة             تنفيذه جميع البرامج اإلعالمية والتوعوية بشــــؤون العمليات وإدارات وشــــ

 .هـ(1433واإلعالم)القحطاني،  للعالقات 

  لالطالع على اتجاهات الجمهور وفي مقدمتهم   إجراء الدراســات العلمية ومنها الدراســة الحالية

حجاج وزوار الحرمين الشريفين للوصول إلى سبل تطوير التوعية اإلعالمية الوقائية بمفهومها    

 الشامل 

المنهج الوصفي التحليلي   شمل هذا المبحث تحديدحيث  ؛اإلجراءات المنهجية للدراسة المبحث الثالث :

حجاج وزوار الحرمين الشــريفين   )، و مجتمع الدراســة للدراســة  ماعيبمدخليه الوثائقي والمســحي االجت

سة وتحكيمها وتطبيقها   (  هـــــ.1434خالل عام  شمل بناء أداة الدرا ضمنظا م ،كما  سة   ت أربعة محاور رئي

تحتوي على األبعاد المراد بحثها في الدراســــة، إضــــافة إلى تحديد األســــاليب والمعالجة اإلحصــــائية              

 اسة. المستخدمة في الدر

عرض وتحليل بيانات الدراســة ومناقشــة نتائجها، من خالل   احتوى هذا المبحث على   المبحث الرابع :

صائص العينة، واإلجابة ع  سؤال الرئيس   نتحديد خ سئل  وال سب    ال تهأ ستخدام التكرارات والن فرعية، با

  المئوية والمتوسطات الحسابية ومجموعة من االختبارات اإلحصائية الالزمة.

 تي ج الدراسة: توصلت الدراسة إلى اآلتائن

 أوال: الخصائص األولية لعينة الدراسة

   ن أعمارهم ما بين  ثم َم ،سنة  50وسنة   40بين  هم مأعمار وغالبية عينة الدراسة من الذكور

 سنة فأكثر. 50عمارهم أن ، يلي ذلك َمةسن 40ةوسن 30
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         ن باللغة األردية،ثم تأتي اللغة       والناطق  غالبية عينة الدراســــة يتحدثون اللغة العربية، يليهم

 اللغة الفرنسية.ها ليتاإلنجليزية، 

       ن يحملون شــــهادة الثانوية     يلي ذلك مَ  ،غالبية عينة الدراســــة يحملون شــــهادة البكالوريوس

 .فيأتون في المرتبة الثالثة ةشهادة المتوسطالن على وأما الحاصل ،العامة

  مرة واحدة  ق لهم القدوم إلى الحرمين الشريفينسبوغالبية عينة الدراسة غير مقيمين. 

 يلي   ،غالبية عينة الدراســة قدموا إلى الحرمين الشــريفين من خالل حملة حج أو عمرة حكومية

سسة طوافة أهلية،       سطة مؤ شريفين دون     أما ذلك من قدموا بوا صلوا إلى الحرمين ال الذين و

 .%11.4حملة فقد بلغت نسبتهم 

  سة شريفين هي الطائرة، يلي ذلك من      غالبية عينة الدرا سيلة قدومهم إلى الحرمين ال كانت و

 عن طريق البحر. ثموصلوا إلى الحرمين الشريفين عن طريق البر، 

    عالم  همية كل من وســــائل اإلعالم التقليدية ووســــائل اإل      أفراد عينة الدراســــة يرون   أغالبية

 .ضابعما يؤكد تكامل بعضها  ،في التوعية الوقائية  ةالجديد

  فضـل واألكثر فائدة للتوعية اإلعالمية هو في   غالبية عينة الدراسـة يرون أن المكان والزمان األ

 بلدانهم )قبل القدوم(، يلي ذلك أثناء اإلقامة في منطقة الحرمين الشريفين.

      سة يرون أن مستوى التوعية اإلعالمية التي تقوم بها المديرية العامة للدفاع غالبية عينة الدرا

 تعزيز الوعي الوقائي لديهم . سهمت في"،أجيدة"ني المد

 ثانيا :  نتـــــائج محاور الــــدراسة  

 :كانت على النحو التاليالمحور األول : المصادر التي أسهمت في توعية ضيوف وزوار الحرمين الشريفين 

لسل التنازلي من   وفقاظ للتس في بلدانهم  كانت وسائل التوعية والمصادر التي أسهمت في التوعية      2/1

حمالت  ،ســــالمية المراكز اإل،الســــفارة و القنصــــلية الســــعودية   على النحو التالي ومنها :   همية  حيث األ 

سسات الطوافة    شات العرض   ،مؤ سالمة     ، شا سئولي األمن وال شرة من قبل م ضرات   ، التوعية المبا المحا
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تطبيقات   ،التدريبية والتوعوية   البرامج ، القنوات الفضــــائية )التلفزيون( ،النشــــرات والكتيبات ، والندوات 

 ...الهواتف الذكية

وفقاظ للتسلسل التنازلي من     كانت وسائل التوعية والمصادر التي أسهمت في التوعية     : أثناء الرحلة 2/2

ــادية.على النحو التالي ومنها همية حيث األ ــئولي    -2   :اللوحات اإلرشـ ــرة من قبل مسـ التوعية المباشـ

المراكز   -6 حمالت مؤسسات الطوافة.   -5 شاشات العرض.   -4 رات والكتيبات.النش  -3  األمن والسالمة. 

ــالمية.اإل ــرات والندوات.-7 سـ ــائية )التلفاز( - البرامج التدريبية والتوعوية -8  المحاضـ - القنوات الفضـ

 تطبيقات الهواتف الذكية.

در التي أســـهمت في  كانت وســـائل التوعية والمصـــا قامة في منطقة الحرمين الشـــريفين: أثناء اإل3/2

 -3 شاشات العرض.    -2اللوحات اإلرشادية.  -1: وهي وفقاظ للتسلسل التنازلي على النحو التالي  التوعية 

سالمة.      -3اإلسالمية.  توعية الجاليات مراكز سئولي األمن وال شرة من قبل م شرات    -4  التوعية المبا الن

 -6  البرامج التدريبية والتوعوية.     -5المحاضــــرات والندوات.   حمالت مؤســــســــات الطوافة.  والكتيبات. 

الرســــائل    الصــــحف والمجالت. اإلذاعة.  تطبيقات الهواتف الذكية.    -7القنوات الفضــــائية )التليفزيون(. 

  .SMSالنصية 

على   ،كانت المحور الثاني: مدى االستفادة من التعليمات اإلرشادية والتوعوية من وجهة نظر المبحوثين  

  همية:سلسل التنازلي من حيث األالنحو التالي وفقاظ للت

 .اإلرشادات التوعوية عن األنظمة والتعليمات داخل األراضي السعودية 

 .تعليمات عن السالمة داخل الحرمين الشريفين 

   .اإلرشادات التوعوية عن السالمة في منطقة الجمرات 

   فتراش في الطرقات اال ،لكهرباء ،الحرائق االزحام.   التالية )    مخاطر الاإلرشــــادات التوعوية عن  ، 

مطار   األ، تســــلق الجبال   ، نفاق األ، الطبخ في الخيام   ، حمل األمتعة أثناء الزحام     ،التدخين.  

 ( والسيول

           سائل سهام و سة حول درجة إ ستجابات عينة الدرا اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا

ــادر التوعية في رفع مســــتوى الوعي الوقائي لدى المبحوثين تعز     ى للمتغيرات التالية:    ومصــ
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غة   مة في منطقة الحرمين      مدة اإل "منطقة الحرمين الشــــريفين،   مكان تلقي التوعية   -)الل قا

 (.ةوالجديد ةالشريفين، نوعية وسائل اإلعالم التقليدي

 توصيات الدراسة 

  بعدد من التوصــيات   فريق البحث يوصــي  ، فان  بناء على ما توصــلت إليه الدراســة من نتائج

 :منها

  ستراتيجية خطة ورة إعداد ضر شريفين في بلدانهم     توعوية إ ضيوف وزوار الحرمين ال موجهه ل

ــا : )     ــة ومنه ــات ذات العالق ــالتنســــيق مع الجه ــل وزارة الحج ب ــة من قب ــداخلي وزارة ،وزارة ال

 )السفارات والقنصليات(، وزارة الثقافة واإلعالم(الخارجية

 ــريفين من   مراعاة أن تكون األولوية للتوعية الوقائية الم ــيوف وزوار الحرمين الشـ وجهة إلى ضـ

ناء              لدانهم أوال، ثم أث تالي:  في ب لك على النحو ال بذ ية  بل الجهات المعن قامتهم فترة  ق في   إ

 ، ثم أثناء رحلتهم إلى المشاعر المقدسة .الحرمين الشريفين ةمنطق

 ها أو اإلعالممن ســـواء التقليدياإلعالم واالتصـــال التوازن في اســـتخدام جميع وســـائل  أهمية  

 في التوعية  .الجديد 

    سة العامة لشؤو ستثمار مشاريع التوسعة الحالية في         نقيام الرئا الحرمين الشريفين بمراعاة ا

الحرمين ،من خالل زيادة إنشـــاء لوحات عرض الكترونية مناســـبة الحجم  للتوعية الوقائية في  

ساحات المحيطة بالحرم . ب  -عدد من المواقع ومنها : أ  سكنية .   - ال واجهات المباني واألبراج ال

 منطقة الجمرات والساحات المحيطة . -ج

 االطالع  قيام وزارة الحج بالتنسيق مع وزارة الداخلية  ووزارة الخارجية )السفارات والقنصليات ( ب

ية          حة في توع ناج لدول ال جارب بعض ا ية          على ت كة العرب قدومهم إلى الممل بل  ها ق مواطني

 الحج أو العمرة أو الزيارة . ومدى إمكانية تعميم تلك التجارب على بقية الدول . السعودية ألداء

              قيام الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل والمؤســــســــة العامة للموانئ بوضــــع خطة

توعوية نموذجية يتم تطبيقها على وســــائل النقل ومرافق تلك الجهات خالل مواســــم الحج          
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ن خاللها اســتثمار اللوحات االلكترونية في بث رســائل توعوية بعدد من  والعمرة والزيارة يتم م

 اللغات المختلفة .

              قيام المديرية العامة للدفاع المدني باالســــتفادة من الموقع االلكتروني لوزارة الحج في مجال

ها  التوعية الوقائية لضيوف وزوار الحرمين الشريفين باعتباره احد المواقع المهمة التي يرجع إلي  

 ضيوف وزوار الحرمين الشريفين .

   ــائل ــتخدام وسـ ــتفادة من نجاح المديرية العامة للدفاع المدني وخبرتها التراكمية في اسـ االسـ

ــيوف وزوار    ــتثمار ذلك النجاح في تكثيف الجانب التوعوي الوقائي لض ــل االجتماعي واس التواص

 الحرمين الشريفين.

    ومن صور ذلك وضع آلية تحدد مشاركة القطاع      ،ترسيخ مبدأ األمن والسالمة مسئولية الجميع

الخاص المتخصص في اإلعالم لرعاية أنشطة التوعية الوقائية التي تقوم بها المديرية العامة     

 للدفاع المدني.  

             ،قيام وزارة الثقافة واإلعالم ووزارة الحج بالتنســــيق مع الجهات المعنية ومنها )وزارة الداخلية

ات والقنصــليات(، مؤســســات الطوافة ( للعمل على إنتاج فلم إرشــادي   وزارة الخارجية )الســفار

توعوي بعدة لغات موجه لجميع فئات ضــــيوف وزوار الحرمين الشــــريفين وذلك خالل مراحل          

رحلتهم إلى منطقة الحرمين الشــــريفين وتوزيعه لعدد من الجهات المعنية ومنها  : ســــفارات         

ســــالمية في الخارج .وزارة الثقافة واإلعالم .مراكز     وقنصــــليات المملكة في الخارج .المراكز اإل   

دعوة وتوعية الجاليات في الداخل .المطارات الداخلية .مؤســــســــات حمالت الطوافة . الجهات              

 األخرى الناقلة لضيوف وزوار الحرمين الشريفين أثناء مواسم الحج والعمرة والزيارة   .

 المصادر والمراجع

 ادر:ــالمص

 .القرآن الكريم 

 سنة النبوية الشريفة.ال 
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 المراجع:

 ـــــ(.1423)بن محمد  تويم،عبد اهللل آ دراسة علمية  "،عالم"العالقة بين الوعي بالسالمة ووسائل اإل هـ

 األمنية.الملك فهد  كلية-البحوثمنشورة بمجلة 

 مفهوم الدفاع المدني()المديرية العامة للدفاع المدني ،: 

 http://www.998.gov.sa/Ar/AboutUs/Pages/Concept.aspx (.ـه1/12/1430،  

 ( الرياض :  شعبة الخبراء بمجلس الوزرا1406. نظام الدفاع المدني والئحته التنفيذية .)ءهـ . 

   م(2012طلعت)  . طايع، محمد،https://mkleit.wordpress.com الفرد-على-االعالم-وســــائل -ثيرتأ-

 .والمجتمع(

   ( البحث العلمي مفهومه وأدواته وأســــاليبه ،ط     2001عبيدات ، ذوقان وآخرون . )األردن: دار الفكر 7م ،

 للطباعة والنشر والتوزيع. 

 هـ(.450، ص)/1956 -هـ 1376، دار صابر، بيروت، 15ابن منظور، لسان العرب، م 

 ( ــا ــ(، الوع1419أبو كراع، رضـ ــي، ندوة االتجاهات الحديثة في توعية هـــــ ي الوقائي من منظور نفسـ

 المواطن بطرق وأساليب الوقاية من الجريمة واالنحراف، أكاديمية نايف العربية، الرياض.

 ( العالقات العامة والمجتمع، ط1970إمام، إبراهيم .)القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.2م ، 

  ــ(.1433)البقمي، تركي عيد عواض ــــ رهابية )دراسة مني في الوقاية من الجرائم اإل"دور الوعي األ هــ

رسالة   األمنية،نايف العربية للعلوم  الرياض، جامعة، بالرياض(مسحية على طالب جامعة الملك سعود   

 ماجستير غير منشورة.

            ثة ومعســـكرات اإليوا ء جامعة الملك ســـعود )بت(. قراءات مختارة في إدارة الكوارث والطوار  واإلغا

ــورة. الرياض: عمادة مركز خدمة المجتمع   ــوبي المديرية العامة للدفاع المدني، مذكرة غير منشـ لمنسـ

 والتعليم المستمر.

  ( فايز م(. نظرة على اإلعالم األمني: المفاهيم واألســـس. مجلة األمن. مارس      1994الجحني،علي بن 

 م، الرياض: وزارة الداخلية.1994

  (اإل1421الجحني، علي فايز .)ــ عالم األمني والوقاية من الجريمة، الرياض: جامعة نايف العربية           هـــــ

 للعلوم األمنية

  ــــــ(1423)الجعيدي، حمد بن علي عالمي لحملة الدفاع المدني التوعوية ثر االتصالي واإل. "تقييم األهــ

شاملة عام     سالمة ال ــ"، 1423لل ستير غير    األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  الرياض،هـــ سالة ماج  ر

 منشورة.

  ــــــــ(.1433)، عبد اهللحسين، عزة جالل زائري  ة" دور البرامج الدينية المقدمة بالتليفزيون في توعي هـ

 م القرى.الشريفين، جامعةأمعهد خادم الحرمين  "،حكام زيارة المسجدأالمسجد النبوي بآداب و

 ،ـ(.            1423)بركة بن زامل  الحوشان ـ ـ ـ ـ ـ ـ مني ية في تنمية الوعي األسهام الصحافة الخليجية اليومإ" هـ

 مام محمد بن سعود.جامعة اإل "،لدى الشباب في دول الخليج العربية

 ــان ــ(.اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي1425بركة بن زامل)، الحوشـ جامعة نايف العربية ، الرياض، هـــــ

 للعلوم األمنية.

 (اإلعالم واألزمات. الرياض1420خضور،أديب.)لعلوم األمنية.جامعة نايف العربية ل ،هـ 

  هـ(1423لدفاع المدني )لالدليل التنظيمي للمديرية العامة. 

http://www.998.gov.sa/Ar/AboutUs/Pages/Concept.aspx،1/12/1430هـ
http://www.998.gov.sa/Ar/AboutUs/Pages/Concept.aspx،1/12/1430هـ
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 ،ــ(.  1434)سعد بن عبيد،  السبيعي ـــ ـــ ـــ من الوطني في المملكة " اإلعالم الجديد ودوره في تعزيز األهـ

 منشورة.غير  دكتوراهرسالة  األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  "،الرياض،العربية السعودية

 ــجالت اإل ــجالت -دارات التابعة لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بالمديرية العامة للدفاع المدني سـ  وسـ

بالمديرية              ) -اللجنة المركزية    تابعة لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم  ية لإلدارات ال الخطط التفصـــيل

 هـ(.1435-هـ 1434-هـ 1433 -هـ 1432العامة للدفاع المدني لحج عام، 

 (.اإلعالم الجديد واألمن. بحث مقدم لندوة الدور الوقائي ــــــه1435براهيم )إبدالرحمن بن الشــاعر، ع

 لإلعالم األمني. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

  ،شريف ــ(.1428)محمد بن علي وآخرون،  ال شادية والتوع    مدى"  هـــ سائل اإلر ية في الحرم وفاعلية الو

 الشريفين.د خادم الحرمين م القرى، معهأجامعة  "،الشريف

 ،ــ( 1425)محمد علي،  الشريف ــــ ــــ الشريفين، معهد خادم الحرمين  "،. "واقع جهود التوعية في الحجهــ

 القرى.م جامعةأ

 ،تأدية" دور التوعية في الحد من المشاكل والحوادث عند هــــــــــــــــــــــــ(.1429)خرون آمحمد و الشريف 

 م القرى.أ جامعة الشريفين،معهد خادم الحرمين  "،المناسك

   قاهرة ، م(.اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكوارث 2005حمدي محمد)   ، شـــعبان الشـــركة العربية     ،ال

 المتحدة للتسويق.

    ( ية اإل 1431الشـــميمري، فهد عبدالرحمن بة   ،عالم، الرياض عالمية: كيف نتعامل مع اإل    ه( الترب مكت

 الملك فهد الوطنية.

 ( 1989الصــياد، عبد العاطي احمد .)جداول تحديد حجم العينة في البحث الســلوكي، القاهرة: رابطة م

 التربية الحديثة.

 مداد الحجاج والمعتمرين إنترنت المرئية في " اإل هـــ(. 1433)خرون آ، وجـدي حــلمي عيد، و   عبد الظاهر

الشـــريفين، معهد خادم الحرمين    "،بالمعلومات الخاصـــة بمناســـك الحج والعمرة واتجاهاتهم نحوها          

 م القرى.معةأجا

     (ــدوة:" اإلعالم األمني                     2002عجوة، علي  ،م(.اإلعالم األمني: المفهوم والتعريف. ورقــة مقــدمــة لن

 نايف العربية للعلوم األمنية. ةالمشكالت والحلول". الرياض:مركز الدراسات والبحوث بأكاديمي

  ( العمــل اإلعالمي األمني العربي:المشـــك 2000العســـيري، عبــدالرحمن بن محمــد .)الت والحلول. م

 الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.

 ( تدابير الدفاع المدني لمواجهة الكوارث وحاالت الطواري بالمملكة 2005هــــ/1426العمرو، سلمان .)م

ــعودية، ورقة علمية، الحلقة العلمية "حقوق رجال الدفاع المدني في الحرب" المنعقدة خالل  العربية الس

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،م. الرياض11/5/2005-7هـ الموافق 3/4/1426-28الفترة من 

   (ــد ــم ــح ــب، م ــري ــل اإلعــالم         2014غ ــائ ــة ووســـ ــي ــاع ــم ــت ــل اإلعــالم االج ــائ ــن وســـ ــي ــرق ب ــف ( ال

  http://www.ra2ed.comالتقليدية

 ( مناهج البحث في العل1992فوال، صالح مصطفى.)القاهرة: مكتبة غريب. 2وم االجتماعية، طم ، 

   ( ــالم وآخرون قات على      2004القحطاني،ســ ية مع تطبي حث في العلوم الســـلوك ، spssم( . منهج الب

 الرياض: المطابع الوطنية الحديثة.

http://www.ra2ed.com/
http://www.ra2ed.com/
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    ( اإلعالم الجديد ودوره في التوعية األمنية. بحث مقدم لندوة الدور          1435القحطاني،دشـــن، محمد .)ه

 عالم األمني. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.الوقائي لإل

 ( ــ/ 1433القحطاني، صالح آل شايع م(.إسهامات اإلعالم اإللكتروني الجديد في تعزيز البرامج 2012هـ

اإلعالمية بالدفاع المدني، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

 هـ.1433

 العالقة المتبادلة بين جهاز الدفاع المدني والصحافة  هـــــ(1428)ل شايع  آطاني، صالح بن علي  القح" .

 رسالة ماجستير غير منشورة. األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  "، الرياض،السعودية

   (ــاركة الشـــعبية لمكافحة اإلرهاب.         1993القماح، هاني م(. التخطيط اإلعالمي األمني لتحقيق المشــ

سـة مقدمة لمؤتمرالمشـاركة الشـعبية لمكافحة اإلرهاب المنعقد بأكاديمية الشـرطة بالقاهرة خالل     درا

 م.1993يونيو  16-14الفترة من 

     ( القواعد الفنية للعمل الشـــرطي لمكافحة الجريمة، اإلمارات العربية          2004. كامل ، محمد فاروق . )م

 المتحدة ، العين :دار الكتاب الجامعي . 

 .8.ع998(.اإلعالم األمني في األزمات، مجلةـه1432عبدالرحمن عبداهلل) ،المالكي. 

 .     (بداهلل بدالحفيظ بن ع مالكي، ع حث علمي         1433ال فه. ب ظائ ته وو مه وأهمي ه( اإلعالم األمني: مفهو

 . الرياض: كلية الملك فهد األمنية.53،ع 21منشور بمجلة البحوث األمنية. مج

 . م، الرياض: وزارة الداخلية.2007ديسمبر  – ـه1428ذو الحجة  67مجلة األمن، العدد 

 م، 1985، الدوحة، مطابع قطر الوطنية، دار الكتب القطرية، 2مجمع اللغة العربية، المعجم الوســـيط ج

 وما بعدها(. 1044ص ) 

  ( المرجع في مصـــطلحــات العلوم االجتمــاعيــة، دار المعرفــة  1985.محمــد علي محمــد وآخرون ،) م

 درية.الجامعية، اإلسكن

 ( خطة وتدابير وأعمال الدفاع المدني بالحج، الرياض، شؤون  1435المديرية العامة للدفاع المدني.)هـــ

 العمليات.

 1محمد ســيد محمد، مكتبة الخانجي، ط .والمســؤولية اإلعالمية في اإلســالم، د ةالمســؤولية االجتماعي ،

 هـ.1403

  ،شق،   1412الطبعة األولى  مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاني، تحقيق عدنان داودي ــ، دار القلم، دم هـــ

 الدار الشامية، بيروت.

  إموقع( :سالم ويبhttp://articles.islamweb.net.) 

  بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1م(، الفكر والوعي، ط1998 -)هـــ 1418نصري، هاني ،

 (. 63والتوزيع، ص ) 

 ،ــ1411)محمد بن محمد علي وآخرون،  نصــير ــــــ ــائل التوعية واإل (هــــ عالم". . "اســتجابة الحجاج لوس

 فريق البحث العلمي.  المدني.المديرية العامة للدفاع 

  السالمة خالل   توعية الحجاجبأمورعالم في دور االتصال واإل هـــــــــ(. " 1420عبد اهلل)النفيعي، فهد بن

 غير منشورة.رسالة ماجستير  األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم  الرياض،موسم الحج". 

 (  المواطنة ، ط2007فوزي ،سامح . )القاهرة : مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان . 1م ، 
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  ( المواطنة والوحدة الوطنية في المملكة العربية الســـعودية ، بيروت:        2008محفوظ،محمد وآخرون. )م

 مؤسسة االنتشار العربي .

 ( مختار الصحاح1989الرازي ، محمد بن أبي بكر . )بيروت: دارالقلم .  م ، 

  (أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة اإلسالمية ، األردن: مكتبة المنار .1987أبو حسان ، محمد.)م 

 ( العالقات العامة في المؤســســات األمنية ، ط2008الحوشــان، بركة ؛ وفائز ،الشــهري . )الرياض : 1م ،

 كلية الملك فهد األمنية .

 ( صور اإلعالم اإلسالمي في القرآن الكريم ، جامعة المدينة العالمية    2001رفاعي ، عاطف إبراهيم م(. 

 . ماليزيا .

 (األسس العلمية لنظريات اإلعالم ، دار الفكر العربي .القاهرة .1985رشتي ،جيهان أحمد.)م 
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 الملخص

  مع العالمية للصــحة قلق مصــدر أصــبح التنفســية، األوســط الشــرق لمتالزمة المســبب كورونا فيروس

  النتشـــاره شـــديد خطر وجود على يدل مما العربي، الخليج دول في ظهرت الحاالت من العظمى الغالبية

 بفيروس اإلصــــابة  مرض عن الحجاج  وعي تقييم هو الدراســــة  هذه  هدف . الحج موســــم خالل عالمياظ  

  بدراســة البحث يقوم. بالمســتقبل للحجاج التثقيفية الخطط لوضــع األســاســية الجوانب وتحديد كورونا،

  الحج موســم خالل الحجاج إلى كورونا فيروس عن عامة أســئلة على ويتحت اســتبيانات بتوزيع مقطعية

 الفرنســــية،  اإلنجليزية،  العربية، ) لغات  ســــبع إلى معتمدة  بطريقة  االســــتبيانات   ترجمت . 2015 عام 

  واألنف األذن قسمي  بين مشترك  مشروع  الدراسة  هذه كانت( والتركية اإلندونيسية،  المليبارية، األوردو،

ــاركة  مع الطبية  عبداهلل  الملك  بمدينة   العدوى  حة ومكاف  والحنجرة .  القرى أم بجامعة   الطب  كلية  مشــ

  56 وبمســــاعدة . مكة  في بحمالتهم مختلفة  دولة  33 من الحجاج  على االســــتبيانات   من 2350 ُوِزعت 

  ال والذين  األميين الحجاج  كانت   االســــتثناء  معايير . مجموعات  8 إلى مقســــمين الطب،  كلية  من طالب  

  األسئلة  إجابات وتحليل الحجاج، معلومات تجميع تم. المتوفرة االستبيانات  لغات إحدى قراءة يستطيعون 

 ممن حاج 2303  أن الدراســة أظهرت. الوقاية وطرق كورونا فيروس ومضــاعفات أعراض مثل المختلفة

  بل،ق من كورونا فيروس عن سمع  قد أنه أجاب فقط حاج( %50.2) 1156 منهم االستبيان،  تعبئة أكمل

  المرض، أعراض من يعتبر اإلســهال أن يعرفوا لم %75.5 بالفيروس، ســمعوا الذين إجابات تحليل وعند

جابوا  33% قاح  بوجود أ نا،  لفيروس ل مالي  هو( %43.9) كورو بة  إج جاج  نســــ لذين  الح   ال أو يتبعون ال ا

حة  الطرق يعلمون ية،    الصــــحي قا له  عليهم ماذا  يعلمون ال %40.5 للو لة    في فع طة المخ  حا  بمريض ال

 الشرق لمتالزمة المسبب كورونا فيروس عن الحجاج وعي 
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 1الحفناوي مصطفى ،1أبوسليمان عمر ،1مرغالني أسامة ،1حرزاهلل إسالم 

  3انيفط حسن ، نواف2مليباري محمد

 جدة عبدالعزيز، الملك جامعة الطب، كلية 2 مكة الطبية، عبداهلل الملك مدينة 1

 القرى أم جامعة الطب، كلية 3
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ــبة كورونا فيروس عن للمعلومات مهم مصـــدر يعتبر التلفاز. كورونا بفيروس مصـــاب   من %62.8 بنسـ

  إلى الدراســة خلصــت. فقط %19.5 وهي أقل بنســبة التعليمية والمنشــورات %38.3 واإلنترنت الحجاج،

 عن الصحيحة  علوماتالم في االفتقار إن. كورونا فيروس عن الحجاج تثقيف إلى الحاجة أهمية مدى بيان

  الطرق وتحسين للحجاج الفعالة التوعية البرامج إلى الحاجة ضرورية يوضح الوعي وقلة بالحجاج المرض

 بموســم المرتبطة األخرى الصــحية المشــاكل من غيرها إلى باإلضــافة كورونا فيروس حول التعليمية

 .وكوراثها بالحج

 المقدمة

،  اعتبر من المشاكل الصحية الطارئة عالميظ  يوسط التنفسية   ألفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق ا  

بالو لهذا الفيروس في مدينة جدة، اول حالة أوكانت  ،وهو فيروس جديد يصيب الجهاز التنفسي العلوي  

وقد قامت ستة وعشرون دولة أخرى باإلبالو     1،2012سبتمبر   21المملكة العربية السعودية في تاريخ  

ــابة بهذا الفيروس ــكلة.  إ عن حاالت مصـ ــحة العالمية وهذا يدل على أهمية المشـ غلب  ألى منظمة الصـ

سبعون في المئة(   كانت الحاالت جاءت من دول الخليج العربي و  من المملكة العربية   معظمها )خمسة و  

و غير  أو كانت جميع الحاالت التي بلغ عنها من خارج دول الخليج العربي لها عالقة مباشــرة  2.يةالســعود

         3.وسطمباشرة بالشرق األ

قل فعلى األ 4.لى مضاعفات قاتلةإتفاوت من مشاكل تنفسية بسيطة أعراض اإلصابة بفيروس كورونا ت

عراض المصاحبة تشمل : ارتفاع   األ 5. 2012سبتمبر   21بالو عنها منذ  تاريخ حالة وفاة قد تم اإل 584

ســـتفراو الضـــيق في التنفس و مشـــاكل في الجهاز الهضـــمي كاإلســـهال وا ســـعال، ،في درجة الحرارة

وفاة المريض المصــــاب بالفيروس تكون متعلقة بعوامل أخرى مثل ضــــعف المناعة و كبر   ، أماوالغثيان 

              6مراض المزمنة.السن و األ

  ،من المعلومات تظل غير معروفة    اة فيروس كورونا، إال أن كثيرظ بالرغم من الجهود المكثفة في دراســــ  

موسم الحج في مكة يعتبر من أكبر   7،فمصدر الفيروس بالتحديد والعالج الفعال واللقاح ال يزال مجهوالظ

ــنوية في العالم، ــبب ازدحام الماليين   النتقالوبذلك قد يؤدي إلى خطر كبير  التجمعات السـ العدوى بسـ

نظمة أن توضــــع أنه يجب إثباته، فإلى شــــخص تم إن انتقال المرض من شــــخص أو بما  8.من الحجاج

 9.وإجراءات وقائية فعالة للحد من انتشار المرض
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ــحية محدودة  اتالكثير من الحجاج قادمون من بلدان ذ ــادر صـ ــي 10.مصـ عن فيروس   ءقد ال يعلمون شـ

حاج من فرنســـا عن فيروس كورونا  360ســـتراليا و أحاج من  119ملت في كورونا. فهناك دراســـتين ُع

الفرنسيين فقط كانوا يعلمون بانتشار فيروس كورونا    من %64.7ستراليين و  من األ %35.3أظهرت أن 

لدراســــتين كانت مقتصــــرة على عينة معينة ول         12،11.في المملكة العربية الســــعودية     تا ا م تقيم  كل

سية عن فيروس كورونا من أعراض   المفاهيم األ وكيفية التصرف في حالة المخالطة مع    اإلصابة بها  سا

مدى وعي الحجاج عن فيروس كورونا  تقييمقمنا بعمل هذه الدراســة ل اشــخص مصــاب بالمرض، ولهذ 

هم الخاطئة عن   . فتقييم وعيهم ومعرفة مفاهيم  الفيروس وردودهم تجاه المعايير الوقائية للتعامل مع      

فيروس كورونا ســــيســــاهم بالتأكيد في تطوير وتحســــين برامج التوعية الصــــحية للحجاج وخدمتهم       

 بالمستقبل.

 طرق البحث

لقد قمنا بدراســة مقطعية بتوزيع اســتبيانات عن فيروس كورونا المســبب لمتالزمة الشــرق االوســط       

ــية  ــم الحج عام إالتنفسـ ــتبيانات بطريقة   في مدينة مكة. 2015لى الحجاج في موسـ وقد ترجمت االسـ

ــبإمعتمدة  ــية، والتركية(،    على سـ ــية، األوردو، المليبارية، اإلندونيسـ لغات )العربية، اإلنجليزية، الفرنسـ

كانت هذه الدراســة مشــروع مشــترك بين قســم األذن واألنف والحنجرة وقســم مكافحة العدوى بمدينة   

من االستبيانات    2350عت ِزمعة أم القرى بمكة. فقد ُوالملك عبداهلل الطبية مع مشاركة كلية الطب بجا 

طالب من كلية الطب بجامعة أم         56دولة مختلفة بحمالتهم في مكة. وبمســــاعدة      33على الحجاج من  

ا وأخذ الموافقة خالل توزيع االستبيانات.  مجموعات، قاموا بمقابلة الحجاج شخصيظ 8القرى، مقسمين إلى 

راسة كانت الحجاج األميين و الذين ال يستطيعون قراءة إحدى لغات االستبيانات  بهذه الد ر االستثناءمعايي

 المتوفرة.

أسئلة عن المعلومات   5لى قسمين، القسم األول عبارة عن   إفقرة وتنقسم   15االستبيان يحتوي على    

ضمن العمر، الجنس، بلد اإلقامة، المؤهل التعليمي      صية للحجاج تت شخ مجال  وهل يعمل/تعمل في ال ال

لمتالزمة الشــرق   عن فيروس كورونا المســبب عامةالصــحي. القســم الثاني عبارة عن عشــرة أســئلة    

هل سمعت عن فيروس    :مجموعة أسئلة نعم أو ال مثل  ،سئلة صيغتين من األ  وتوجداألوسط التنفسية،   

ــادات الصــحية      كورونا من قبل؟ هل قمت بمخالطة شــخص مصــاب بفيروس كورونا؟ هل تتقيد باإلرش
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األســــئلة األخرى كانت أســــئلة االختيار من متعدد مع إمكانية  والمناســــبة للوقاية من فيروس كورونا؟.  

كثر من إجابة مثل: أســـئلة عن أعراض ومضـــاعفات فيروس كورونا وطرق االنتقال والوقاية من  أاختيار 

ــتبيان للتعرف به، فكرة البحث ُقوهنالك رقم خاص المرض.  القيات البحث  بلت من قبل لجنة أخلكل اسـ

 بمدينة الملك عبداهلل الطبية قبل البدء بالبحث.

المختلفة للحجاج، و تحليل   جابات الصــحيحةإلمقاييس اإلحصــاء الوصــفي تم حســابتها و إحصــاء نســبة ا

 chiالحجاج المختلفة وتأثيرها على نســبة اختيارهم لإلجابات الصــحيحة حيثما يمكن عن طريق   بيانات

square test   0.05 بأقل من  عامل الداللة اإلحصائيةوحددت (P value). 

 النتائج

( حاج فقط أجاب أنه قد ســــمع عن فيروس       %50.2) 1156كمل تعبئة االســــتبيان، منهم    أحاج   2303

نت                  كا حث  نة الب لذكور في عي عدد الحجاج ا بة و بل، نســــ نا من ق ناث  %72.5) 1667كورو   635( واإل

أكبر نســبة من  ســنة.  14.2 + 49.8ف المعياري لألعمار كان االنحرا± (، والمتوســط الحســابي 27.6%)

شكل البياني    المن الحجاج خريجي ب %33.2يتحدثون العربية و الحجاج كانوا يعرض   1شهادة الثانوية. ال

 المستوى التعليمي للحجاج.
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بل،               نا من ق لذين ســــمعوا عن فيروس كورو بات الحجاج ا جا يل إ ند تحل منهم لم يعرفوا أن   %75.5ع

ــاعفات خطيرة، ولكن   ــهال يعتبر من أعراض المرض. إن فيروس كورونا قد يؤدي إلى مضـ   %83.3اإلسـ

صــــابة   من الحجاج لم يعتقد أن الفشــــل الكلوي والتنفســــي، على التوالي، من مضــــاعفات اإل    %57.6و

صـــابة بفيروس يوضـــح تفاصـــيل إجابات الحجاج عن أعراض ومضـــاعفات اإل 1بفيروس كورونا. جدول 

 كورونا.

 إجابات الحجاج الصحيحةعدد  أعراض اإلصابة بفيروس كورونا

 (%68.3)       789 حمى

 (%51.3)       593 سعال

 (%46.7)       540 صعوبة في التنفس

 (%24.5)       283 إسهال

 (%17.6)       204 عطاس

 (%20.2)       233 ستفراوا

  لحجاج الصحيحةإجابات اعدد  مضاعفات اإلصابة بفيروس كورونا

 (%16.2)       187 الفشل الكلوي

 (%42.4)       490 الفشل الرئوي

 .كورونا بفيروس االصابة ومضاعفات أعراض عن الحجاج : إجابات1جدول 

نه ينتقل عن طريق المخالطة  أمن الحجاج فقط علموا  %39.3فيروس كورونا،  انتقالطرق بفيما يتعلق 

ــابين، والم    جابوا بأن نقل الدم يعتبر من طرق انتقال        أمن الحجاج   %25.3دهم أن المباشــــرة للمصــ

 .2. تفاصيل أكثر عن إجابات الحجاج عن طرق انتقال فيروس كورونا موضحة في الجدول الفيروس

نا، و       33% قاح لفيروس كورو جابوا بوجود ل جاج أ قاح أم ال. ربع    %49من الح هل للفيروس ل  ال يعلمون 

االصـــابة بالمرض،   منلوقاية ل الصـــحيحة طرقالقروا بأنهم ال يتبعون أ( %25.1) الحجاج تقريبا مجموع

( ال يعلمون ماذا عليهم فعله في حالة المخالطة مع مريض مصــــاب بفيروس       %40.5وكثير من الحجاج ) 

ا أجابوا بفائدة ، وبنفس النســبة تقريبظهو وســيلة العالجمعتقدين أن مضــاد الفيروســات  %26.8كورونا، 

 جابات الحجاج عن طرق الوقاية.إيظهر تفاصيل  2ات الحيوية. جدول المضاد
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ــبة  ــبة   %62.8التلفاز يعتبر مصـــدر مهم للمعلومات عن فيروس كورونا بنسـ من الحجاج، اإلنترنت بنسـ

يوضح نسبة الوسائل المختلفة       3فقط. جدول  %19.5، والمنشورات التعليمية بنسبة أقل وهي   38.3%

 االخرى.

 ت الحجاج عن طرق الوقاية.جابا: إ2جدول 

 

 .المختلفة التعليمية نسبة الوسائل: 3جدول 

 عدد إجابات الحجاج وسائل ساعدت للتعرف على فيروس كورونا

 (%62.8)     726 التلفاز

 (%20.2)      233 األصدقاء

 (%38.3)      443 اإلنترنت

 (%9.9)      115 الراديو

 (%19.5)      225 المنشورات

 (%31)       358 الصحف و المجالت

 (%28.6)     331 الكادر الصحي

 

 

طرق انتقال فيروس 

 كورونا

عدد إجابات الحجاج 

 الصحيحة

طرق الوقاية من االصابة 

 بفيروس كورونا

عدد إجابات الحجاج 

 الصحيحة

 أثناء المتطاير الرذاذ

 والسعال العطس
758    (65.6%) 

 حالة في اليدين غسل

 الملوثة األسطح لمس
751    (65%) 

 ٬ملوثةال األدوات لمس

 أو األنف العين لمس ثم

 الفم أو

468   (40.5%) 
لبس الكمامات عند 

 التعرض لشخص مصاب
664    (57.4%) 

 المباشرة المخالطة

 للمصابين

455    (39.4%) 

 

 أدوات استعمال عدم

 االحتكاك أو المصابين

 بهم

448    (38.8%) 

 للجمال التعرض

 ومنتجاتها
221   (19.1%) 

 أثناء فموال األنف تغطية

 والعطاس الكحة
587    (50.8%) 
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 المناقشة 

بالرغم من أن فيروس كورونا دائماظ ما يرتبط بمنطقة الشــــرق األوســــط. لكن توجد هنالك العديد من            

في يوليو   الدول التي أبلغت عن وجود حاالت بفيروس كورونا.  في دراســـة وبائية إحصـــائية تم إجراؤها

، أفادت أن وجود ولو حالة واحدة بفيروس كورونا تكون مشــَكلة تهديدظاظ كبيرظاظ للصــحة العامة مما    2015

ــريع للمرض أو باألصــح وباء كما حدث في جمهورية كوريا. والتي تعتبر     ــار س ينتج عن ذلك حدوث انتش

شيرظا إلى أن أول    شبه الجزيرة العربية، م سافر إلى      أكبر وباء تم توثيقه خارج  صاب بالفيروس كان قد  م

                                               .وهذا يدل على وجود خطر شديد النتشاره عالمياظ خالل موسم الحج 13.دول الشرق األوسط

تت                 نا. في الواقع، أثب بأمر فيروس كورو يدركون  قد ال  فة و لدان مختل يأتي الماليين من الحجاج من ب

( من الحجاج لم يسبق لهم أن سمعوا عن فيروس كورونا من قبل. وعلى نحٍو %49.8) 1147دراستنا أن 

 14.ألتراك لم يكونوا على علم بفيروس كورونامن الحجاج ا 381من  %55مماثل في دراسة سابقة فإن   

من الحجاج لم يكونوا على علم بأمر وباء فيروس كورونا في   %35و قد ذكرت دراسة فرنسية أنه حوالي 

وأظهرت الدراسة التركية السابقة أن واحد من أصل ثالثة حجاج قد أجابوا   15المملكة العربية السعودية. 

بأن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي بينما نصفهم كانوا متعلمين بصورة غير كافية فيما يخص        

 وعي الحجاج عن فيروس كورونا.                                                     إن هذه البيانات تبرهن عن مدى أهمية تعليم و 16التدابير الوقائية.

ما يقارب من نصف الحجاج في الدراسة الحالية كانوا قد سمعوا بفيروس كورونا من قبل. ومع ذلك، كان  

لدى الكثير منهم مفاهيم خاطئة، وافتقروا إلى المعلومات العامة األســــاســــية المناســــبة حول فيروس            

أظهرت دراســــة مقطعية على الحجاج األســــتراليين أن لدى الكثير منهم فهم       2014نا. في عام   كورو

شائعة و طرق انتقالها    وبالتالي فإن تصحيح معلومات   17.خاطئ فيما يتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي ال

ية وحمالت   ومفاهيم الحجاج ينبغي أن تتم من خالل التخطيط التعليمي الفعال بين الســــلطات الصــــح    

 .الحجاج مع مساعدة وسائل اإلعالم

دوراظ أســــاســــياظ في تثقيف الحجاج عن    ونإن مزودي خدمة الرعاية الصــــحية في البلد األم للحجاج يلعب       

األمراض الشــائعة أثناء موســم الحج قبل وصــولهم إلى المملكة العربية الســعودية. في دراســة أجريت   

،  م2009لوا استبيانات قبل السفر إلى الحج وبعد عودتهم سنة على مواطنين من الواليات المتحدة، أكم

و أن  أن ممارسة سلوكيات الوقاية المناسبة تقل من نسبة أمراض الجهاز التنفسي       تلك الدراسة  أظهرت
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نشـــر الرســـائل التعليمية الجيدة مثل الملصـــقات واإلعالنات على جانب الطريق التي تشـــرح التدابير     

ومع ذلك، فإن نتائج الدراســــة الحالية تبين أن           18.، تؤدي إلى زيادة الوعي الوقائية في موســــم الحج  

لتعليم الحجاج. في حين أن الكادر الصــــحي والتلفاز     مســــتعملة بفاعلية   طريقة  المنشــــورات ليســــت 

 واإلنترنت تعتبر مصادر أكثر شيوعاظ بالنسبة للحجاج.  

إن تقييدات هذه الدراســــة، في المقام األول تتمثل في أن العينات المشــــمولة هي فقط من الملمين          

ليمي للحجاج، لكن النتائج أظهرت وجود ضــــعف    بالكتابة والقراءة باإلضــــافة إلى تفاوت المســــتوى التع      

بوعي الحجاج فيما يتعلق بفيروس كورونا، مما يشــــير إلى أن مســــتوى المعرفة والوعي لدى الحجاج            

. وأخيراظ فإن مخرجات هذه الدراســـة ســـتقوم بتوجيه وإرشـــاد أيضـــاالمســـتبعدين ســـيكون أدنى بكثير 

ــ  ل من أجل تطوير وتحســـين برامج التوعية  مســـؤولين الرعاية الصـــحية وحمالت الحجاج بشـــكل أفضـ

 الصحية للحجاج في المستقبل.      

 الخالصة

مات                  قار في المعلو نا. إن االفت جاج عن فيروس كورو جة إلى تعليم وتثقيف الح حا ية ال مدى أهم يان  ب

الصحيحة عن المرض وقلة الوعي يوضح ضرورية الحاجة إلى البرامج التوعية الفعالة للحجاج وتحسين        

ة المرتبطة بموســـم طرق التعليمية حول فيروس كورونا باإلضـــافة إلى غيرها من المشـــاكل الصـــحيال

 .بالحج وكوراثها
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 الملخص

ــهد ــريفين الحرمين خادم حكومة اهتمام العالم يشـ ــخير الجوانب جميع من والزوار الحجاج بخدمة الشـ  وتسـ

 في متســــارعة  تطورات يلحظ الصــــحي بالجانب    االهتمام  إن. إليهم المقدمة   الخدمات   لتطوير التكنولوجيا 

 من بالرغم. الطبية الرعاية لجودة وتســخيرها المملكة في التكنولوجيا باســتغالل الجامعات هتمتا. كةالممل

صل  ضعف  من الطبي والطاقم األطباء يعاني ذلك،  باللغة الناطقين غير الحرام اهلل بيت وزوار حجاج مع التوا

 طريقة  فهم من والتأكد   زمة الال اإلجراءات وشــــرح المرضــــي التاريخ  على للحصــــول االنجليزية  أو العربية 

 المرضى  لسالمة  حاسما  عنصرا  يشكل  االتصال  هذا ومثل الصحي  والتثقيف العالج ونظم األدوية، استخدام 

ــتجابة. الحج مواســم في وخصــوصــا  الصــحية الرعاية وجودة  بتصــميم الباحثتان قامت المشــكلة لتلك واس

ــل الكتروني تطبيق ــور على يحتوي الطبي للتواصـ ــيوعا األكثر واألمراض لألعراض صـ ــهيل شـ  عملية لتسـ

صل  ضى  الحجاج بين التوا ضافة  الطبي والطاقم المر صوات  تزويده الى إ   الحجاج بين شيوعا  األكثر للغات بأ

 العبسي ) سابق  بحث نتائج على الحالي البحث يعتمد(. الماليوية الهندية، الباكستانية،  االنجليزية، العربية،)

 يهدف. الصــور دليل باســتخدام والممرضــين األطباء بين التواصــل تســهيل ىعل يركز والذي(. 2014 وطه،

ــرية المتحرك الهاتف تطبيقات برنامج توفير إلى الحالي البحث ــوات المدعمة البص ــهيل باألص ــريع لتس  وتس

 غرف في يعملون الذين والممرضــين األطباء( 50) من عينة قبل من الروبرك ســتخدامبا وتقييمه التواصــل

 ويمكن فعال التطبيق أن النتائج أظهرت. المنورة والمدينة المكرمة بمكة المســتشــفيات  في ،(ER) الطوار 

 في ويساعد  االنجليزية أو بالعربية ناطقين الغير الحجاج مع التواصل  تسهيل  في ويسهم  بسهولة  استخدامه 

صي  وعليه. والزوار للحجاج المقدمة الطبية الرعاية جودة رفع سة  تو  على وتعميمه التطبيق لتفعي إلى الدرا

 .مضامينه من لالستفادة المملكة مستشفيات جميع

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

The Development of E- Medical Interpreter during Hajj 

 

 
 الحج موسم خالل الكتروني طبي مفسر تطوير

 

 ،الرحمن عبد سىعي سولي رقية ،العبسي سيف الجليل عبد بنت ثريا 

 طيبة جامعة
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 الملخص

الورقة في فهم التعامل مع البيانات الضــخمة في خدمات الحج والعمرة باالســتفادة من تطور تهتم هذه 

شأن ، ومن     سنعرج على بعض االمثلة للتجارب العالمية في هذا ال تقنية التمثيل المرئي للبيانات ، حيث 

لنظر اليها  المختلفة وا تلحج والعمرة بالربط بين المعلوماخدمات اتحسين ثم نوضح الفكرة متخصصة ل

)عن طريق التمثيل المرئي( الســــتنباط قرارات مبنية على اســــس يمكن برهنتها ، حيث ســــنعرض        

هــــ : االولى ألعداد الحجاج والعاملين   1436تجربتين لمحاولة استخدام التمثيل المرئي لبيانات حج عام 

كن الحجاج  اســمعدد بالخدمات ونســبتهم لعدد وحدات المرافق ، والثانية للســكن لعرض مختلف بيانات 

ــن  الوتوزيعها بمكة وربطها ب الســتفادة من  البيانات الالزم جمعها لكذلك وضــح نســب المصــرح لها ، وس

الســـكن بمكان جنســـيات ال ربط معلومات فيما يخصلتحســـين خدمات الحج افتراضـــيا  التمثيل المرئي

شــــعر منى بالتمثيل المرئي    موتوزيعها ب نظام الدفاع المدني     وكذلك بيانات     ، ووجبات التغذية   الفندقي  

لدى مختلف المحطات   واالحتياج المتوقع من عدد الموظفينالخدمات المتخصــصــة    تحســين لمســاعدة  

 فيها.بكثرة  المحتملة طراختحتاجه بالنظر للم وماالمناطق معلومات حسب 

 المقدمة

يفوق تعـداد   يخـدم الحج والعمرة جهـات الـدولـة المختلفـة )الحكوميـة والخـاصـــــة والتطوعيـة( والتي         

ت  ســااكتقارير مفصــلة أو كدر اظمؤســســاتها االربعين جهة وتأتي منها البيانات بصــورها المتنوعة ســوآء 

أخبار باإلضافة الى الصور وملفات الفيديو التوثيقية وجميع المواد كوإحصاءات في جداول وأرقام أو حتى 

 خدمات لتحسين بياناتلل المرئي التمثيل من االستفادة 

 والعمرة الحج

 

 الحارثي علي بن نمشان ،قطب العزيز عبد بن عدنان 

 العلمية والخدمات المعلومات قسم

 القرى أم جامعة – والعمرة الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد
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لبيانات تســجل منفردة ا هذهفإن جميع التســاؤالت والشــكاوى والمقترحات،  اإلعالمية والتوعوية وتقارير

 ستفادة منها حسب الحاجة.ن وأرشفة منتظمة لإليلى تخزاوتحتاج 

ــع لها بعض األليات    ــنع القرار ووضـ ــتفادة من المعلومات في صـ وقد تطور العلم الحديث في مجال االسـ

سنوات االخيرة         تشار المعلومات  ، وذلك الن[1]وخصوصا في عصر الثورة المعلوماتية الحالي في العشر 

ــبكات االلكترونية واالنترنت ، مما جعل    ــهولة التواصــل عبر الش ــوبية وس الرقمية وتحكم األجهزة الحاس

 Bigالتحدي في هذا المشـــروع أكبر والضـــرورة ملحة في التعامل العلمي الذكي مع البيانات الضـــخمة )

Data     صناعة القرار شر على  شر وغير المبا ستفادة أظهر االحتياج ل ، مما[2] ( وتأثيرها المبا تقنية   نم ال

ــوبية آ ــمى التمثيل المرئي للبيانات حاسـ هذه   اطروحة كمحور رئيس في( Data Visualization)لية تسـ

، ويمكن فهم التمثيل المرئي للبيانات بطريقة مختلفة عن األشــــكال البيانية اإلعتيادية في             [3] الورقة 

ق مختلفة وعلى احداثيات ثنائية أو ثالثية مبنية على          انها هي محاولة عرض البيانات باشــــكال وطرائ        

فة ومتنوعة      باد  األمر غير منطقية    [4] ســــطوح من الواقع وربطها بمعامالت تغيير مختل ، تظهر في 

نات يركز على النظر المختلف           يا يل المرئي للب فالتمث قة.  باط       بغرض وغير ذات عال لة االســــتن حاو م

لمحور التحديات المعتادة والكبيرة، وبهذالعالج اك النظر المختلف واالســتنتاج في صــناعة القرارات وكذل 

تم التنسيق لجعل البحث يضع شيئا من البصمة في النظر في موضوع التمثيل المرئي للبيانات كمحور       

اج  وتشــــكــل البيــانــات عن الحجــ  .[5] رئيس في تطوير المنظومــة المعلومــاتيــة لــدعم اتخــاذ القرار

عتمد عليها في دعم القرارات وتخطيط السياسات الخدمية  أن ي يجب د الخام التيإحدى الموا والمعتمرين

الفائدة . المفتاح األول في بناء منظومة المعلومات ذات والعمرة والســكانية واالقتصــادية في مجال الحج

  المناســــبة  في اللحظة  بالشــــكل المطلوب   دقة البيانات وتوافرها      من االرقام المأخوذة  مصــــداقية  هو 

بتدخل الحاســوب والتقنيات أصــبحت البيانات تتوارد بكميات كبيرة ومتزايدة مما يكون   تخذي القرار. ولم

نات الكبيرة يمكن ان تكون محيرة في االســــتخدام       6ايجابيا وســــلبيا في نفس الوقت ]      [. فكمية البيا

ــات  دراك لرســـم الخطط واســـتشـــراف  اإلفهم والبناء منظومة ويمكنها ان تكون مفتاحا رائعا ل ــياسـ السـ

، ويأتي مفهوم التمثيل المرئي للبيانات  واحتياجاتهمالحجاج بالمستقبلية الخاصة والمتغيرات ذات الصلة 

لتساعد في بناء المنظومة المستهدفة  [ و7] ليعطي النظرة اإليجابية للتعامل المفيد من البيانات الكبيرة

ع           لذي يفتح لم ــاســــي ا بة الجســــر األســ ثا ها بم بار خام إلى        والتي يمكن اعت نات ال يا اني ومدلوالت الب

ــة المعلومات المتخصــــصــــين بمختلف ميولهم واتجاهاتهم لتحقيق عرض    وبشــــكل يســــمح   ملخصــ
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ال  التي عالقات الإثارة االنتباه وربط و لعالقات الغريبة ومحاولة اســتنباط الحلول االبداعيةلالســتكشــاف ل

ــافة ل يمكن إدراكها بالنظر لألرقام المجردة ــاعدة باالض ــهولة   مس ــتيعاب المعلومات بس متخذ القرار الس

 .[8والبرهان في اختيار التوجه ]

هذه الورقة ســــنعرض    و لة    نحن في  نات على تجربتين من      لمحاو يا تطبيق مفهوم التمثيل المرئي للب

ــ1436عام لهذا الحج ال وزارة احصــائيات ــهــــ عدد وحدات المرافق و: االولى ألعداد الحجاج والعاملين ــــ

وكثافة  بيانات عدد مســاكن الحجاج مفصــل للعرض في مكة  الحجاج والثانية لمســاكن الخدمات،بعض ب

ساكنين بها   ستنباطها بخارطة مرئية من  مكة وأحياء وتوزيعها بالحجاج ال سب ال ا ساكن ال ن صرح لها م   م

 .من وزارة الحج

كشــرح   وقد قســمنا العرض في الورقة الى ســتة فصــول، تبدأ بفصــل المقدمة ويليها الفصــل الثاني     

ض  ربعمختصــر للفرق بين التمثيل المرئي للبيانات والرســوم االحصــائية االعتيادية مع توضــيح الفكرة 

  والزمن الســـكانية الكثافة بين وهي تمثيل مرئي للبيانات للربط لتجارب عالمية في هذا الشـــأن مثالين

في الفصل  - ، ومن ثملهم المعيشي والدخل الناس تدين بين للربط مرئي نيويورك و تمثيل مدينة في

للبيانات، وبعدها في الفصل الرابع    المرئي التمثيل لتكوين المنهجية العلمية والخطواتنوضح   -الثالث 

المختلفة والنظر اليها )عن   ت خدمات الحج والعمرة بالربط بين المعلوما    تحســــين الفكرة لنبين تطبيق 

، ومن ثم في الفصــل الخامس ســنعرض هــــــ1436عام من حج هذا البيانات لطريق التمثيل المرئي( ل

  التمثيل من الحج لالســتفادة خدمات لتحســين افتراضــية نموذجين في المرئي للتمثيل الالزمة البيانات

الخدمات حول المسجد الحرام وخدمات الدفاع المدني بمشعر منى، وفي ختام الورقة    تطوير في المرئي

صــيص تمثيل مرئي لبيانات خرائط الخدمات  ســنوضــح توصــيات الهمية تخ  - في الفصــل الســادس –

حسب احتياجات كل جهة وبصورة تكاملية باالستفادة من التقنية وترابط شبكات الحاسوب بحيث يظهر        

تأثير أي تغيير في البيانات في كل ما له عالقة، ويصــــبح أتخاذ القرارات للجهات المختلفة مبني على               

 ض بين خدمات تلك الجهات.    خرائط تفاعلية متناغمة تقلل عملية التعار

 الفرق بين التمثيل المرئي للبيانات والرسوم البيانية االعتيادية

والكميات الكبيرة والمعقدة من البيانات اصــــبحت تولد تحدي حقيقي            (Big Data)البيانات الضــــخمة     

نات( للمســاعدة )وهو التمثيل المرئي للبيا المعالجتها باســتخدام الطرق التقليدية مما اظهر توجها جديد
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إلســــتنتاجات    الة في الوعي الســــريع وعمق الفهم باالضــــافة الى اظهار االدلة الســــريعة لتدعيم        االفعا 

 .[1] والتوصيات

كار                 بات االف عة إث مل الغير متوق ماد على الترابط بين العوا باالعت نات  ية للبي ية الشــــمول واظهرت الرؤ

ــئلة جديدة ومحاور بح  ــتنباط أس فالرســوم البيانية االعتيادية كانت   .[4] ثية مقننةالمختلفة ومحاولة إس

  ،مكملة للتقارير وتستخدم للتوضيح واالثبات، بحيث يتم عرض جزء من البيانات حسب اإلحتياج لإلقناع   

،  الشــرح والتبســيط ، فكرةالويمكن تلخيص األهداف المحدودة للرســوم البيانية االعتيادية في ايصــال  

يل     تدل نات فتبنى على         ، اإلثارة واألهمية   ، والعمقالتركيز و، اإلثبات وال يا ما اهداف التمثيل المرئي للب ا

ولكن بإستكشاف الترابط والعالقات بعد اظهار التمثيل وخلط التناظر بين تخصصات االحصاء          ،التحليل

واســترجاع البيانات والتعلم األلي مع االســتفادة من تعدين البيانات بحيث يصــبح النظر للتمثيل المرئي   

فيدا جدا من حيث الشمول والتقييم باالضافة لإلستشراف ويفتح ابواب التساؤالت االفتراضية في ماذا         م

  لو ؟ ولماذا ؟.

( الذي يبين تمثيل مرئي للربط بين الكثافة الســــكانية والزمن في مدينة نيويورك         1فكما في شــــكل )  

ــورة ــرية ليال ومن ثم  ثالثية األبعاد تبين لنا االعمدة الحمراء وارتفاعها الما كصـ كن تواجد الكثافة البشـ

 .[9] نهارا

 [(9)من مرجع ] (: تمثيل مرئي للربط بين الكثافة السكانية والزمن في نيويورك1شكل )
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فالصورة بوضعها يمكن االستفادة منها في صنع القرار لمعرفة احتياج التوزيع االمني ومكانه واالختالف      

فادة في توزيع جميع الخدمات من تنســــيق ترتيب الطاقة الكهربية      ليال ونهارا. كما يمكن كذلك االســــت  

الصــحية. ويمكن وخصــوصــا للتدفئة باالضــافة الى توزيع توقعات خدمات الطوار   الوقودوكذلك طاقة 

 ( في الترتيب التجاري والخدمات الغذائية المتوقعة.1ايضا االستفادة من شكل )

في الربط بين تدين الناس والدخل المعيشـــي كما في شـــكل   مثال اخر للتمثيل المرئي للبيانات يظهر 

(، حيث يوضــح ازدياد اعداد الناس مع زيادة اللون االخضــر والذي يمكن التخاذ القرار ان يتأثر بالبحث  2)

 .[10] ومعرفة االفادة من ذلك الشعوببعض ثراء عن اسباب 

 

 [(10)من مرجع ] بين تدين الناس والدخل المعيشي تمثيل مرئي للربط (:2شكل )

 خطوات تكوين التمثيل المرئي للبيانات

تطور العلم في التعامل مع البيانات لالســتفادة منها في صــنع القرار، والحقيقة أنه ال يمكن االســتنباط   

( لكثرة  Big Dataالتعامل مع البيانات الضــخمة )في تحدي الدائما من البيانات مباشــرة وخصــوصــا عند  

[ في ايجاد  5]العلمية ذات العالقة  ابدعت المجموعاتاالحتماالت وتعارضاتها وطرق االستفادة منها، وقد 

شكل الكما  االستنتاج الفعال والسريعتنظيمات وأليات لتوحيد التنسيق وتسهيل االستفادة وتوحيد طرق 

كثيرة جدا    باعتبارها   ى شــــكلها الخام، و  يبدأ بتجميع وتكوين البيانات عل    -( 3) شــــكل  –فالتنظيم   (.3)

بالتقليدية(.        آبيانات ضــــخمة يتم جمعها      و تكوينها على شـــكل    وبعد   ليا وبطرق اتوماتيكية )ويمكن 

ها       ها وتحليل عادة ترتيب عات يتم ا ما في الخطوة            ،مجمو ياج ك ــب االحت يارا حســ ها اخت ويمكن االخذ من
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بحســــاب المعدالت لبعض المجموعات،   يكون االختيار  التحليل و فإمكانية    وفة بالتنقيح والتجريد.    رالمع

ويمكن االختيار باخذ القيم الصـــغرى والكبرى من كل مجموعة، ويمكن االختيار والتحليل حســـب الطرق  

االحصــــائية المختلفة حيث يتم التنقل بين خطوتي التنقيح والتجريد وكذلك الترتيب والتحليل العطاء             

 .لمستفيدحسب طلب االوضع المناسب واالفضل 

 

 (: مقترح تكوين المعلومات تنظيم الترابط للتمثيل المرئي للبيانات3شكل )

( فهي تختص بالتعدين وبحث العالقات، وهي الخطوة الجديدة التي         3اما الخطوة الرابعة )في شــــكل     

ية األمر   اليها يمكن النظر  بدا ج الظواهر من جديد   اســــتنت تفيد في ا  ، حيث من غير هدف منطقي  في 

أو إلثبات عالقة مختلفة لم تكن   ،اعادة الترتيب للبيانات لتعطي تســاؤالت جديدةتم وبعدها ي، القاتالع

أو تــأكيــد مــا هو مفهوم مســــبقــا. ويظهر المنتج )التمثيــل المرئي للبيــانــات( بعــد التربيط   ،معروفــة

 نيات الحديثة.  واالستنباط والذي يتحقق منه فائدة جديدة من البيانات الضخمة والتعامل معها بالتق

 بمكة باستخدام التمثيل المرئي للبياناتهـ 1436سكن حجاج توزيع 

ــ، تم تمثيل أعداد الحجاج  1436ولتطبيق التمثيل المرئي على بعض البيانات الحقيقية من حج عام  هـــ

شكل      صورة مختلفة. فبالنظر الى  صحية وب ضح الفرق بين اعداد   4) والعاملين في بعض المرافق ال ( يت

الخارج والداخل، وكذلك الذين تم منعهم من الحج لعدم وجود التصاريح لديهم. وتوضح معلومات  حجاج

( كذلك التناســب بين أعداد الحجاج والعاملين في الخدمات مع توضــيح أعداد المرافق الصــحية  4) شــكل

 الثابتة والمتنقلة.

 ات الصحيةهـ والعاملين والخدم1436ألعداد حجاج  بسيط تمثيل مرئي (:4شكل )
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ولتوضــيح الفكرة بشــكل أدق مبني على بيانات وزارة الحج ألعداد الحجاج وتوزيعهم على مســاكن أحياء  

((، تمت االســــتفادة من التطبيق المبســــط لتقنية    1) هــــــــ )كما في الجدول  1436مكة لحج هذا العام   

حاث الحج والعمرة         خادم الحرمين الشــــريفين ألب هد  طة مع يل المرئي على خري ها في        التمث جد ما ن ك

 (.5) الشكل

 هـ وتصاريح سكنهم بمكة1436توزيع أعداد الحجاج  (:1) جدول

 

هـ وكثافتهم على المرافق والخدمات بمختلف احياء 1436تأثير مساكن حجاج  حقيقي الستكشلف تمثيل مرئي (:5شكل )

 مكة المكرمة
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ى الخريطة بصـــورة تفصـــيلية،  النظر ال(( يمكن 5) )كما في الشـــكلالمختلفة البيانات الربط بين فعند 

لمنطقة وكلما ارتفع المخروط    فاالشــــكال المخروطية المضــــافة للخريطة تبين كثافة عدد الحجاج في ا     

ــترعي     ــر في منطقة العزيزية( مما يس ــيقة )كما هو منتش طوليا يعني إزدحام العدد أكثر في منطقة ض

التمثيل المرئي الســـتنباط قرارات مبنية على اســـس يمكن برهنتها،   اهتماما خاصـــا. وهنا تظهر فائدة

المناطق الحرجة )مثل منطقة      في جامها   وأحلســــيارات  اكمية  و احتياج انتقال الحجاج   فيمكننا دراســــة  

صانع    ةساعد يمكننا مومنها العزيزية باعتبارها مزدحمة باكبر عدد حجاج في عمائر باماكن ضيقة جدا(  

 التوقيت المناسب وامكانية الشوارع   ةبمراعاوالقرار في تنظيم المركبات المناسبة حجما وعددا واحتياجا  

 .وتنظيم المداخل والمخارج

( يمكن ان يبرهن صــــحة القرارات  5ن اضــــافة البيانات في التمثيل المرئي كما في شــــكل )      وكذلك فا   

الســـريعة لتنفيذ خطط الطوار  ومرونة تعديلها حال االحتياج وبصـــورة يســـهل اقناع المســـؤولين بها.  

فيتاح لهذه التمثيل أن يتخصص أكثر حسب الجهة المستيفدة منه واالسترشاد به لجدولة كل التنظيمات  

مثل خدمات التغذية والنظافة وادارة النفايات       -وتنظيم تنقالتها بصــــورة مقبولة   -الحياتية اإلعتيادية    

( ان يضاف اليه معلومات 5) باالضافة الى الخدمات الصحية والتوعوية، ويمكن للتمثيل المرئي في شكل

ــيات )بااللوان  ــحه الحقا(، حيث يتيح محاولة توفير  -مثال  –الجنس ــنوض احتياجات الحجاج بترتيب   كما س

 أدق وحسب المناسب.

وبهذا يكوان طريقة مقنعة لتوزيع الخدمات الخاصــة والمؤقتة والتي تؤثر على الحجاج بشــكل مباشــر او  

غير مباشــر ، ويقترح بهذا اضــافة الخدمات المتنقلة المؤقتة )الالزمة( من مراكز صــحية وبنوك ومحالت  

وأماكن للخدمات العامة واالجتماعية ومكاتب االرشـــاد والتوعية    صـــرف العملة ومطاعم وأماكن تجارية 

باالضـــافة الى توزيع ذكي ومرن لخدمات الصـــيانة وأماكن تقوية شـــبكات االتصـــاالت ومحوالت الطاقة  

 الكهربائية.

  خدماتاللتحسين نماذج افتراضية في  لتمثيل المرئيالالزمة لبيانات ال

الستفادة من التمثيل المرئي   البيانات الالزم جمعها ل لتوضيح  افتراضية مبسطة    مثالينوسنضرب هنا    

ــينف ــب  الحجاجتوزيع  ي تحسـ ــياتحسـ ــكن الفندقي بوربطها  همجنسـ ــجد الحرام السـ بمكة  حول المسـ
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والمعدات  لألجهزةنظام الدفاع المدني توزيع  كذلك البيانات المهمة للتحســين منو(، 6 شــكلالمكرمة )

 .(7 )شكل المتنوعة اطقاحتياجات المن الخدمات حسبو

كما يتوضــــح باألشــــكال      توزيع الســــكناالول يتم بمعرفة بيانات جنســــيات الحجاج وربطها ب      المثال  ف 

ــكلالمتنوعة في  المخروطية ذات األلوان ــومات    (6) الشـ ــكل موحد بالرسـ ــعب ادراجه في شـ والذي يصـ

  ستفادة اللة أعداد الساكنين بها  وتوضيح كثاف لفنادق اإلفتراضي ل تقسيم  تم ال وقد، البيانية االعتيادية

ذه المناطق ذات اللون   وظف العاملين به  ، وبهذا ن تشــــغيل التوعوية و التنظيم ولللعملية لصــــانع القرار  ا

ــبة  -او يدربون على - من يجيدونب المعيان ــاكنين بحيث يكون  اللغات المناس لديهم دراية  للضــيوف الس

المطاعم في تلك المناطق بتقديم الوجبات المالئمة،        المختلفة، وكذلك يتم توجيه     ثقافة   لغة و بتفهم 

والترتيب مع المراكز الصحية والصيدليات لتوفير الخدمات الطبية واألدوية المناسبة، ويتاح كذلك اضافة  

 كتابة اللوحات باللغات الدارجة لتلك الشعوب كزيادة على اللغات األساسية.

 حول المسجد الحرام بمكةة المركزية في المنطق(:  سكن الحجاج االفتراضي 6شكل )
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ــين خدمات الدفاع المدني    ــتفادة من التمثيل المرئي لتحسـ ــح المثال األخر للبيانات المهمة لالسـ ونوضـ

ــعر منى، ف متخصــصــة يظهر جليا في الخريطة الموضــحة    الخدمات للاالفتراضــي المكاني  لتوزيعابمش

لمخاطر  اتحليل بناءا على الى الوان  -المتاحة  حسب البيانات –تم تقسيم منطقة منى ي(. حيث 7) بشكل

فاالماكن ذات اللون األحمر هي     .االحتياج المتوقع من البيانات   على دراســــة  معتمدة وانواعها وكثرتها   

وال تحتاج    المطافئ تطلب زيادة في عدد مراكز وســــيارات      ت والتياألكثر في طلبات البالغات والحوادث   

ــير وتحتاج ــبة  الى ادوات حفر وتكسـ لعدد طفايات الحريق، أما مناطق اللون البرتقالي فتحتاج   %50بنسـ

سيارات الدفاع المدني، ولكن نحتاج أكثر عدد من ادوات الحفر   %25من طفايات الحريق و %25الى نسبة 

 والتكسير بخالف مناطق اللون االخضر والتي تحتاج الى طفايات حريق كثيرة.

 ةرخطو لمناطقا كثرا طة مشعر منى تبيينيلخر (:  االستنتاج اإلفتراضي7شكل )

اعداد موظفي الدفاع المدني  تخصيص توزيع ل (7)من شكل   ويمكن تفصيل المثال االفتراضي المكاني  

المســــعفين، فوجود المربعات في الخريطة تدل على المراكز واماكنها، وكبر المربع )او المســــتطيل(         

 .فين في ذلك المركزيعطي الداللة على احتياج زيادة عدد الموظ
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 التوصياتالخاتمة و

ــتفادة من     يعتبر   ــافية من أهم الطرق الفعالة لالس ــتكش ــتخدام التمثيل المرئي للبيانات بطريقة اس اس

ولتطوير  الحج والعمرة. خدمات    لتحســــين القرار بالشــــكل العلمي   يومســــاعدة متخذ  البيانات الكثيرة   

التفصيل في الخرائط بما يخص كل خدمة والتي توضح     تم حتيالحقيقية من التمثيل المرئي  االستفادة 

تفصــيل احتياجات تحســين تلك الخدمة فقط، فالخرائط والرســومات العامة ال يمكن ان تحوي معلومات 

كثيرة والتي تكون مسببة لتشتت الفهم لمتخذي القرار مما يسبب عدم وضوح للهدف وتحسين الخدمة         

 المعنية. 

في صــنع القرار هو ربطها   -والتدريب على اســتخدامه  -ل المرئي المتخصــص والخطوة التي تلي التمثي

تفاعليا وبمرونة كاملة مع بيانات الحجاج والمعتمرين، وتظهر منها بيانات الخدمات المتخصــــصــــة في                

صبح لكل خدمة في كل      سوبي ذكي مرن ومتجدد تتم برمجته وتطويره لهذا الغرض، وبذلك ي نظام حا

التي يتم  حاسوب  معلومات المحاكاة رئي للبيانات خاص به مرتبطة بنظام مركزي لتمثيل منموذج جهة 

ــاعد، حيث مختلف عمليات الحج والعمرةتغذيتها من  ــيسـ جهة  كل اتخاذ القرار لفي بنظامه المتكامل  سـ

ــافة لكونه والتنفيذ والتعديل والتقييم، التخطيط العمليات من مراحل ولكل  ــبح األداة المرنة  باإلضـ يصـ

كل بما    -تكاملية التي تظهر تأثير تغيير الخدمات في كل جهة، والتأثير على الخرائط للجهات األخرى           ال

 خدمات ضيوف الرحمن.تحسين لالتكاملي والتفاعلي  المرجع العلميليكوان لدينا  -يخصه 
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 الملخص

  الحج مواســـم في والمعتمرين الحجاج بســـالمة بالغاظ اهتماماظ الســـعودية العربية المملكة حكومة تعير

  بالطرق  وتســــخيرها  الالزمة  الصــــحية  اإلمكانات   كافة   لتوفير دائماظ  تســــعى حيث . عام  كل  من والعمرة

  هذه أهمية تبرز. اهلل بإذن ألوطانهم عافيتهم بتمام وعودتهم الرحمن ضــيوف صــحة لضــمان النظامية

 قدرت الحشود  من كبيرة وبأعداد محددة زمنية فترات في المسلمين  لجموع قدسيتها  حيث من المواسم 

  اتاإلدار في القائمين  على لزاماظ  كان  لذا . حاج  المليونين يفوق بما  المنصــــرم الحج موســــم في مؤخراظ

ــرورة المعنية ــحية والرعاية الخدمات كافة تقديم بضـ ــبة الصـ ــود من الكم لهذا المناسـ   خالل من الحشـ

  إلنشــاء الحاجة دعت هنا ومن. المقدســة العاصــمة محيط في المتواجدة الطبية والمراكز المســتشــفيات

 الوسائل بواسطة اهلل قدر ال آفة أو كارثة أي وتبعات مخاطر لمواجهة القرار دعم مراكز إدارة دور وتفعيل

  هذا يعرض. األمثل الوجه على ومرافقها الطبية المنشــئات هذه عمل اســتدامة لضــمان المتاحة العلمية

ــائل إحدى البحثي العمل ــتمرارية لضــمان الالزمة الوس  عمل يتطلب حيث. الطبية المراكز هذه عمل اس

ــادر توفير المراكز هذه    المحطات  طريق عن بلحظة  لحظة  ءوما  كهربائية   طاقة   من لها  الالزمة  المصــ

ــبكات ــف حيث. المكرمة مكة محيط وخارج داخل المتواجدة التوزيع وشـ ــبكاتها المحطات هذه توصـ   وشـ

 المنظومة هذه بعمل يخل قد( مفتعل أو طبيعي) عارض أي من العالية بحساسيتها   والممتدة المترابطة

  المرتبطة الطبية المراكز من المقدمة صـــحيةال الخدمات على تأثيرها تبعات امتداد وبالتالي الهندســـية

ــية  المهام إحدى المصــادر هذه بتوزيع المتعلقة القرارات تعتبر معلوم هو وكما لذا. بها ــاس  ألنظمة األس

  هذه تستعرض العمل هذا وأهمية جدوى ولتأكيد. اهلل قدر ال طار  أي حدوث حالة في القرار دعم مراكز

  على وأثرها  القرار دعم لمراكز الالزمة  بالمســــاندة   يتعلق ما  راســــةد في حديثة   عالمية   تجربة  الورقة 

 في الكوارث إدارة في الصحية للمراكز القرار دعم نظام 

 المقدسة العاصمة

 

 2عيسى أحمد مجدي ، هيثم1خوج حسين طلعت محمد 

 كنولوجياوالت األعمال جامعة في ومحاضر للكهرباء أحد في التنفيذي الرئيس 1

 عبدالعزيز الملك جامعة الهندسة كلية مساعد أستاذ 2

 



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

  لطريقة مقترح لتقديم البحث هذا يهدف هنا من. مخرجاته وبالتالي الصـحي  القطاع في العمل منظومة

  الالزم المقترح لتقديم اإلمكانية تتيح المقدســة العاصــمة في المترابطة التحتية للبنى ومحاكاة نمذجه

ناعي  بالذكاء     يعرف ما  طريق عن لقرارا دعم لمراكز ــادر لتوزيع الصــــ   والمياه  الكهربائية   الطاقة   مصــ

  وبالتالي   ومرافقها  الطبية  المنشــــئات  عمل  كفاءة  من األدنى الحد  يحقق الذي  األمثل  التوزيع المتوفرة

 .اهلل بإذن الصحية مخرجاتها على الكارثة وطأة تخفيف

 مقدمة 

رين في مواسم الحج والعمرة والزيارة داخل محيط مدينة مكة المكرمة  يعد أمن وسالمة الحجاج والمعتم

ــعودية. حيث يعتبر تنظيم هذا الكم الهائل   ــؤولة في المملكة العربية السـ من أهم أهداف الجهات المسـ

من الحشـــود خالل هذه المواســـم من التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية في المملكة حفظها اهلل    

قد يهدد   طار والوقائية لمواجهة أي  االســـتباقيةرص المســـؤولون على وضـــع الخطط قاطبة. لذلك يح

جميع الكوارث سواءظ عرضية كالحرائق أو طبيعية   الطوار اهلل. حيث تشمل  رال قدسالمة ضيوف الرحمن 

 كالسيول.

طريق  في مثل هذه الحاالت تحتاج العمليات الالزمة من خدمات ورعاية صــــحية والتي يتم تقديمها عن       

وغيرها   )كهرباء و مياه المراكز الصـحية المنتشـرة في محيط العاصـمة المقدسـة إلى العديد من الموارد    

  اعتماديتهاونجاحها مع مراعاة تداخل مصــادرها وبالتالي  اســتمراريتهالضــمان  (من المســتلزمات األولية

  االستباقيةفي إعداد الخطط على بعضها البعض. نتيجة لذلك يعد توزيع هذه الموارد من أهم الخطوات 

مل               هذا الع ما يتطلب  طار إدارة الكوارث في مراكز دعم القرار ل ها في إ مل ب ها والع التي يتم تطوير

 الحساس من معرفة وخبرة يتم اكتسابها من خالل تجارب مماثلة.

المترابطة   التحتية يةبين البن االعتماديةج محاكاة يوضح مفهوم ذتهدف هذه الورقة لتقديم مقترح لنمو

الذكاء     باســــتخدام  في محيط العاصــــمة المقدســــة ونظم دعم القرار في المراكز الصــــحية المتواجدة      

)الذكاء الصناعي( بإستشعار التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية        الصناعي. حيث يقوم العميل الذكي 

من ثم إتخاذ القرارات المناســبة  التحتية المنمذجة( و يةالمحيط به )القدرة التشــغيلية ووفرة الموارد للبن

واألكثر فاعلية. حيث يمتاز هذا العميل بقدرته على إكتســــاب كم هائل من الخبرة والمعرفة عن طريق      

مواجهة ســيناريوهات مماثلة لكوارث مشــابهة تســاعده على إتخاذ القرارات الفعالة في األوقات الحرجة   
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بطة. وكما هو معلوم تعتبر القرارات الخاصة بالتوزيع   بما يضمن إستمرارية عمل المرافق المعنية المترا  

 المساندة لتخفيف حدة الكارثة وتبعاتها.   تالقرارااألمثل للموارد المتاحة خالل الكارثة من أهم 

ــتخدام  في هذه الورقة نقدم  ــرح آلية عمل العميل الذكي  في نموذج محاكاة بإسـ بـ   فما يعرمقترح يشـ

(i2Sim-Infrastructure Interdependency Simulator[)1  صة بعميل [. كما نعرض طريقة التعلم الخا

(. كما ســــنقوم Reinforcement Learningالذكاء الصــــناعي و المعروفة بإســــم طريقة تعزيز التعلم )

  مدينة تكوين تكوينه في ويماثل يحاكي نظام  بتوضــــيح النموذج المقترح بتطبيق العميل الذكي على  

بإســــتخدام      البنية  خالل من المكرمة  مكة  . وأخيراظ عرض بعض من  i2Sim برنامج  التحتية المترابطة 

األنظمة المعقدة والحســاســة من البنى    جهنمذالتحديات والتوصــيات التي من الممكن أن تســاعد على  

 التحتية المحيطة بنا بفاعلية.

 أهمية هذا البحث

لكارثة، طبيعية كانت أم مفتعلة. حيث  تكمن أهمية هذا البحث في إبداء الســـبل الممكنة لتخفيف وطأة ا

من حدوث  ثالثة أيام تتم في مدة أقصـــاها  أنا عمليات إســـعاف المصـــابين البدا أوضـــحت الدراســـات أنا

سات بأنا   2الكارثة] شير نفس الدرا ــ     [. و ت ساعة األولى قد    72إحتمالية إنقاذ المصابين بعد إنقضاء الـــ

 تكون ضعيفة جداظ.

يساعد القائمين عليه بتوفير   بحيث ان العمل على بناء نظام لدعم مراكز القرار لذا كان من األهمية بمك

ــرعة. حيث نســعى هنا لتقديم مقترح لنظام قادر    للمراكز الصــحيةوتوزيع المواد الالزمة  على وجه الس

على مســــاعدة متخذي القرار لما يملكه هذا النظام من كم هائل من الخبرة والمعرفة ألحداث كوارثية              

 بهة ومماثلة لما قد يحدث داخل العاصمة المقدسة حماها اهلل.مشا

  أبحاث ذات صلة

تطبيقات الذكاء الصــــناعي في أنظمة دعم القرارات من األنظمة المعروفة والتي تم تطبيقها في كثير          

من المشاريع البحثية. لذلك يبحث العاملون في هذا المجال بدراسة السبل المتوفرة والممكنة لمساعدة     

ــبيل    م راكز إتخاذ القرار وخاصــةظ في المراكز الصــحية بإختيار أفضــل القرارات المتوفرة أمامهم. على س

أســتخدمت للحصــول على  ( Neural Network) المثال، أنظمة الذكاء الصــناعي ومنها الشــبكة العصــبية

سمة]      شر إلتخاذ القرارات الحا صنيع من بني الب ال أخرى لباحثين  [. أعم3الخبرات المتوفرة لدى خبراء الت
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ــتخدام العميل ) (، حيث يقوم العميل Agent Based Modelingآخرين قاموا بتطبيق نظام المحاكاة بإس

 [.4بتجربة سلوكيات مناسبة للنظام المعني بالدراسة لتطبيق األنسب]

 [:5تطبيقات الذكاء الصناعي في نماذج إتخاذ القرار مثيرة لإلهتمام وذلك لألسباب التالية]

 لتوفير الوقت وزيادة الفعالية.. 1

 . المقدرة على التطبيق والتنفيذ مرات ومرات.2

 . القدرة على تمثيل وإختبار حادثة معينة أو سيناريو معين.3

 . التقليل من التدخل البشري قدر اإلمكان.  4

 األدوات

 أ. طريقة تعزيز التعلم

ات التعلم والتي تمنح العميل القدرة على  هذه الطريقة من طرق الذكاء الصناعي تمثل فئة من خوارزمي

كســــب المعرفة من خالل التفاعل مع المحيط الخارجي )البيئة(. نود التنبيه بأن األســــاس الرياضــــي            

التعلم في الذكاء الصــناعي أســردت بإســهاب في الكتاب الذي قام عليه المؤلفان بارتو و   لطريقة تعزيز

يقة تعزيز التعلم من الطرق المناســـبة لألنظمة المعقدة أو  طر [، كما أنه من المفيد ذكر أنا6ســـوتون] 

الالزمة لتطبيق طريقة تعزيز التعلم بتواجد العميل  (، تظهر العناصــر1كثيرة التغير. في الشــكل رقم )

[. التفاعل القائم بين العميل والبيئة المحيطة به يمكن تمثيله بمدخالت،           7الذكي و البيئة المحيطة به]    

عن الحالة التشغيلية للبنى التحتية للبيئة المحيطة بالعميل أما القرارات   . المدخالت تعبرقرارات وعوائد

التي يقوم بأدائها العميل تقوم بتغيير الحالة التشغيلية للبيئة نفسها. أما فيما يخص العوائد فهي تمثل 

خاطئاظ. هذا العائد قد يتم   اظ أمالمردود نتيجة القرار وما إذا كان القرار المتخذ بواسطة العميل قراراظ صائب  

تحصـــيله بواســـطة العميل إما لحظياظ بعد إتخاذ القرار أو متأخراظ بعض الوقت. العوائد الصـــائبة غالباظ ما  

تمثل بأرقام موجبة أما العوائد الخاطئة فهي غالباظ ما تمثل بأرقام ســــالبة مما يعطي العميل الذكي                         

السلبي. بهذا نستطيع أن نحدد الهدف الذي يسعى  إلبتعاد عن القرارواالقدرة على تفنيد القرار اإليجابي 

الذي يحدد ماهية القرارات المعمول     و  (تعلم القانون )الذي يتبع طريقة تعزيز التعلم    الذكي  إليه العميل  



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

له                         بالعميل والتي في نهاية المطاف تقدم  بها في كل حالة من الحاالت التشــــغيلية للبيئة المحيطة 

 الكبرى على المدى الطويل وبالتالي الوصول للهدف األمثل.العوائد 

 
 

 (: هيكل طريقة تعزيز التعلم للعميل الذكي1شـكل رقــم )

 

يعتبر تعلم القانون بالنســــبة للعميل هو حجر الزاوية لطريقة تعزيز التعلم. فهو يمثل ســــلوك العميل       

ئة المحيطة به. هذا القانون يعراف بدالة  الذكي أو طريقة التصـــرف في أي حالة يعيشـــها العميل في البي

ية تقوم بتقدير العوائد المتراكمة على المدى الطويل عن طريق القرارات المطبقة في حاالت               رياضــــ

 ( أدناه.1البيئة المحيطة بالعميل كما يمكن تصورها في جدول رقم )

 

 (: الدالة الرياضية لطريقة تعزيز التعلم كجدول بحث1جدول رقم )

 Q)قرار،حالة( حالة()قرار،

𝑠1𝑎1 𝑞1 

𝑠1𝑎2 𝑞2 

𝑠1𝑎3 𝑞3 

. . . . . . 

𝑠𝑛𝑎𝑛 𝑞𝑛 
 

مة            ية تعرف بقي ياضــــ لة الر لدا قة تعزيز التعلم، ا مة  Qفي طري هذان      Q. قي لة من متجهين.  هي دا

( في  a( والقرارات المعمول بها ) sحيطة بالعميل )   المتجهان يمثالن كالظ من الحالة التشــــغيلية للبيئة الم     

(. واحدة من أهم مميزات طريقة تعزيز التعلم تكمن في عدم الحاجة لخبرة ومعرفة سابقة t) زمن محدد

أو نمذجة للبيئة المحيطة. نعني بنمذجة البيئة المحيطة، التقدير المســــبق للدالة المنتجة إلحتماالت                  



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

لمحيطة بالعميل الذكي. شــرط أســاســي في طريقة تعزيز التعلم أن تكون   ظهور حاالت مختلفة للبيئة ا

[. حيث تنص   6عملية ظهور الحاالت المختلفة للبيئة المحيطة بالعميل مطابقة لخصــــائص ماركوف]             

ــابقة، فهي    ــية بأن القرارات المراد تنفيذها من قبل العميل الذكي ال تعتمد على معرفة وخبرة س الخاص

 لومة المتوفرة حالياظ لحالة البيئة المحيطة بالعميل.فقط تعتمد على المع

العملية التعليمية للعميل الذكي في طريقة تعزيز التعلم تتم بطريقة تدريجية كلما تناقل العميل من               

يعرف بإســــم التعلم    حالة إلى حالة أخرى للبيئة المحيطة به. هذه العملية يمكن تمثيلها بواســــطة ما              

(. تخيل بأن العميل الذكي قام بإتخاذ قرار           Temporal Difference Learningبطريقة الفرق الزمني ) 

(a  ( في حالة )s ( في وقت )t  وبناءظ )      آعلى ذلك قام العميل بإتخاذ قرار'( خرa  '( في حالة )s '( في وقت )t .)

  Qلة وبالتالي عملية التعلم )تحديث المعرفة والخبرة المكتسبة( لدى العميل الذكي تحسب بواسطة الدا   

 بتطبيق طريقة التعلم بالفرق الزمني كالتالي:

 

 𝑄(𝑠،𝑎)  =  𝑄(𝑠،𝑎)  +  𝛼 [𝑟′ +  𝑚𝑎𝑥 Ɣ 𝑄(𝑠′،𝑎′) –  𝑄(𝑠، 𝑎)] 
 

ترمز لمعدال التعلم الخاص بالعميل. معدال        𝛼ترمز للعائد نتيجة القرار المنفاذ من العميل و        rحيث أن ' 

ة الجديدة بالقديمة وبمعنى أكثر وضـــوحاظ إذا كانت قيمة معدال التعلام يعراف بإمكانية إســـتبدال المعلوم

قاف عملية التعلم تماماظ. أما إذا كانت قيمة معدال             يالتعلام صــــفراظ هذا يعني أن العميل قد طلب منه إ      

، فهو   Ɣالتعلام بواحد فهذا يعني أن العميل طلب منه رفع قدرة التعلام للحد األقصــــى. أما بخصــــوص          

لذي يوضــح مدى تأثير العوائد المتوقعة على عملية تعلام العميل. فعلى ســبيل المثال  معامل الخصــم ا

كما في لعبة الطاولة قد يكون من المجدي أن يفكر العميل في كســــب المباراة على أن يتجنب خســــارة        

 قطعة في الحركة الحالية.

يئة المحيط به يتوفر لدى     عند كل خطوة يخطيها العميل على الخط الزمني المحدد للنموذج الممثل للب      

ى  عل Qخاصــــة به. حيث تدل قيمة        Qالعميل الذكي عدد من القرارات المتاحة، كل قرار يحمل قيمة           

ــيل قرار على قرار    Qختيار قرار ذو قيمة اام العميل. في معظم األحيان يتم خر متوفر أمآإحتمالية تفضـ

ذك طمعاظ في الحصــــول على أكبر عوائد متراكمة    عالية في الحالة البيئية التي يقف عليها العميل اآلن و     

ممكنة على المدى الطويل. لكن في أحيان أخرى يقوم العميل الذكي بإتخاذ قرار عشــوائي يســعى فيه    
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ــل   ــول للقرارات المثلى تجنباظ للوقوع في قرارات تصـ للبحث عن قرارات أخرى لم يتطرق لها بغية الوصـ

، حيث يعرف بإسم معدال اإلستكشاف.     ɛيصل بنا بعامل آخرهو   بالعميل لنتائج دون المثلى. هذا الشرح 

هذا العامل هو المســؤول عن تحديد مقدار الخطوات اإلســتكشــافية للعميل مقارنة بخطواته التعليمية   

 العادية.

البد أن تختار بعناية قبل عملية تطبيقها في النموذج الممثل وذلك لحث العميل             𝛼 ɛ Ɣقيم المعامالت  

شورة لنظام العميل         الذكي على ستمر، وهذا ما تم عمله في إحدى أبحاثنا المن ضل وم شكل أف التعلم ب

 [.8] الذكي المماثل لما تم إقتراحه هنا

المســـؤولة  (Qcs,a) يز التعلم والتي تهدف إليجاد قيمســـتوعبنا مفهوم عمل طريقة تعزابهذا نكون قد 

ول به. بقي أن نذكر أن  مدى الطويل للنظام المعمعن حسـاب القيمة المتوقعة للعوائد المتراكمة على ال 

(، وفي  Look Up Tableمن خالل جداول البحث ) Qبواســـطة إســـتخدام دالة  تتم (Qcs,a)حســـاب قيم 

ــل     ــوف تصـ ــوبة بهذه الطريقة سـ ــورة أن طريقة الفرق الزمني المحسـ الواقع فقد أكدت األبحاث المنشـ

 [.6] بالعميل الذكي للهدف األمثل المراد تحقيقه

 ب. مفهوم ترابط البنية التحتية

هنا ســــوف نتطرق لمفهوم ترابط البنية التحتية والذي ســــيعيننا على بناء نموذج البيئة المحيطة التي         

هذا المفهوم عبارة عن مزيج من األنظمة                  لذكي. حيث في المجمل يعتبر  ها العميل ا عل مع فا ســــيت

حددة. تشكل اإلعتمادية بين هذه األنظمة أساس  الهندسية المترابطة والتي تعمل على تحقيق أهداف م

ياه                       باء لضــــخ الم ماء وكهر جة ل حا ياه ب كة الم ثال شــــب يل الم ها، فعلى ســــب هام هذا المفهوم ألداء م

التحتية لها متطلباتها   يةللمســتهلكين. كما أنه البد من األخذ بعين اإلعتبار أن كل جزء من منظومة البن

إســــتيعاب هذه المتطلبات والقوانين     ة تحدد مالمح عملها. لذا فإنا    وتعمل وفق مناهج وقوانين فيزيائي    

يساعد على فهما وبالتالي دراستها بالشكل الصحيح. علينا أن ندرك جيداظ أن هذه المنظومة من األنظمة  

إذا كانت في معزل عن  االمتداخلة والمتراكبة تخلق نظاماظ أكثر تعقيداظ مما يصــعب دراســتها وفهمها عم 

 [.9لبعض. من هنا تكمن أهمية مفهوم ترابط البنية التحتية وأهمية دراسته]بعضها ا

تعريف مفهوم ترابط البنية التحتية يمكن وصـــفه على أنه العالقة بين نظامين من نظم البنية التحتية  

[. من هنا يعتبر تبني هذا المفهوم أساساظ مهماظ لكل 9بحيث تكون حالة أحدهما معتمدة على حالة األخر]
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ــالمة  ــةما يتعلق بأمن وسـ ــاعر المقدسـ ة عمل ءالتأثير في كفا . حيث أناالحجاج والمعتمرين وزوار المشـ

إحدى األنظمة الضـــمنية للبنى التحتية المتداخلة ســـوف يؤثر تلقائياظ على عمل بقية األنظمة المرتبطة  

يضاح النظام المقترح لدعم  بها. لذا كان لزاماظ علينا شرح مفهوم ترابط البنية التحتية قبل الشروع في إ  

 مراكز إدارة الكوارث داخل العاصمة المقدسة.

 هدف البحث

كأداة محاكاة   i2Simالنمذجة المقترحة للبيئة المحيطة بالعميل الذكي لهذا البحث سيتم بنائها بواسطة 

م هذه األداة تم تصميمها وتطويرها بواسطة فريق قسم الطاقة في قس حيث أنا MATLABفي برنامج 

ــح بأن    ــة الكهربائية بجامعة كولومبيا البريطانية بمدينة فانكوفر في دولة كندا. علينا أن نوضـ الهندسـ

هي المحيط الذي ســــوف يقوم العميل الذكي بالتفاعل معه طيلة           i2Simهذه البيئة المبنية بواســــطة     

 فترة التعلم كشرط أساسي لزيادة الحصيلة المعرفية لديه.

ريقة تعزيز التعلم، المبنية بواســــطة برنامج تم صــــياغته بإســــتخدام لغة الـ       وط i2Simبدمج كالظ من 

JAVA        ساعدنا على الوصول لهدفنا المذكور آنفاظ. حيث سنقوم بإيجاد نظام جديد ي ، مع بعضها البعض 

سيقوم العميل بأخذ القرارات الصحيحة للوصول باألعداد المثلى من المسعفين للمراكز الصحية حسب          

 المعني بالدراسة.السيناريو 

ــابهة بحيث     ــيناريوهات لكوارث مش ــبقاظ على س إبداعية هذا العمل تكمن في بناء عميل ذكي مدرب مس

على   ســــيكون لدينا نظام قادر     i2Simعندما نقوم بربط العميل مع نموذج المحاكاة المبني بواســــطة       

ة فعالة ما أن يتم تطبيقها  تقديم المســاعدة للقائمين على مراكز دعم القرار. هنا نســعى لتقديم طريق

حتى ونالحظ أثر تخفيف وطأة الكارثة وبالتالي زيادة أعداد المســــعفين من المصــــابين نتيجة الكارثة             

 بعون اهلل.

 المنهجية

 ؟i2Simأ. ماهو 

هو عبارة عن برنامج محاكاة لألحداث المتقطعة يســــتخدم لبناء نماذج مختلفة من األنظمة الخاصــــة                

ســــاعد الباحثين على دراســــة وفهم اإلعتمادية بينها بتطبيق ســــناريوهات محتملة           التحتية وي  ية بالبن 
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لة    تائجها قبل                 لكوارث طبيعية أو مفتع يل ن هذه القرارات وتحل عات  تالي المقدرة على تصــــور تب بال و

 (.2تنفيذها. كما هو موضح في الشكل رقم )

 

 
 

 .i2Simبرنامج الـ  (: نموذج يوضح مفهوم اإلعتمادية والذي يقدمه2شـكل رقــم )

 

سة كإعتمادية       سا صلة بين األنظمة الح منظومة   برنامج المحاكاة هذا قادر على نمذجة اإلعتمادية الحا

  بالتالي ومنظومة توليد الكهرباء )محطة و شــــبكات كهرباء(  على تحلية المياه )محطة و شــــبكات مياه(     

ــة وخدماتها  منطقة مكة المكرمة وإعتمادية  ــاعر المقدسـ على كل من الكهرباء والماء المنتجة من  المشـ

 المحطات المسؤولة عن إنتاجها وضخها.

يســــمح بعمل مجموعة من البنى التحتية المترابطة كنظام واحد قادر على توضــــيح          i2Simإطار عمل   

ستكون مقدرة      التداخل الخارجي )اإلعتمادية( بواسطة تمثيل عدد من السيناريوهات المحتملة. النتيجة 

 [. 1لموارد المتاحة ]لوفعالية العمل عن طريق التوزيع األمثل  كفاءةتحسين  علىلقرار متخذي ا

 i2Simب. طريقة تعزيز التعلم و برنامج النمذجة 

( من الممكن تطبيقه على سيناريو لكارثة  1نموذج طريقة تعزيز التعلم كما هو واضح في الشكل رقم )

سطة     تحاكي كارثة حقيقية. في بحثنا هنا نقترح ت ستها والمبنية بوا طبيق نظامنا على البيئة المراد درا

i2Sim             ئة قاط التوزيع للموارد المتاحة في البي ية المترابطة ون والتي تحتوي على عدد من البنى التحت

ج        قد تكون نموذ ئة  هذه البي ماثالظ  اظالمقترحة.  ــاعر       لمنطقة محددة     م كمنطقة مكة المكرمة و المشــ

	الكهرباء	شبكة

ذاء	شبكة 	الغ

	والغاز	النفط	شبكة

	الياه	شبكة	الطواريء	رجال

	الواصلت	شبكة

	التصالت	شبكة

	الكارثة
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  جميع المرافق و الخدمات و بنية تحتية متكاملة تؤهلها أن تكون منظومة         حيث تحتوي على  المقدســــة  

ضها البعض. حيث يقوم العميل الذكي بمراقبة حاالت البن    سية مترابطة ومتداخلة مع بع التحتية   يةهند

التي ترتبط بها نقاط توزيع وبالتالي مقدرته على تغيير نســــب التوزيع للموارد المنتجة )كهرباء وماء(            

ه البنى التحتية الحساسة مما سيؤثر وبشكل مباشر على المخرج الرئيسي والمعراف هنا على أنه         من هذ

 جراء الكارثة. في المراكز الطبية عدد الحاالت التي تم إسعافها

 تجربة عالمية للمنطقة المركزية بمدينة فانكوفر الكندية

 أ. البنية التحتية للمدينة الكندية

ــليط الضــوء    ــنقوم بتس على التجربة التي قامت بها الحكومة الكندية فيما يتعلق بإجراءات األمن  هنا س

شتوية لعام     سالمة أثناء تنظيم دورة األلعاب ال بمدينة فانكوفر. ذلك رغبةظ منهم في تصور   م2010وال

بعضــها البعض. حيث قام الباحثون ببناء نموذج لبيئة تماثل المنطقة  معالتحتية المترابطة  يةتأثير البن

ــكانية والتي تقدر بحوالي    ألف شــخص للكيلومتر 12المركزية للمدينة الكندية والمعروفة بكثافتها الس

ء  ين رياضــــيين وأربع محطات كهربا   ســــتاد إالمربع الواحد في أوقات الذروة. حيث أحتوى النموذج على      

 ومحطة مياه ومستشفى رئيسي وآخر ثانوي.

ــيناري و لكارثة زلزالية نتج عنه تصــدع ألحدى محطات الكهرباء  في هذه التجربة قام الباحثون بفرض س

ــابين جراء الهزة الزلزالية قدر   ــافة لعدد من المصـ ــية وبالتالي خفض إنتاجها من الكهرباء باإلضـ الرئيسـ

بالمئات. كما هو مقترح، قام الباحثون بتطبيق نظام الذكاء الصناعي من خالل العميل الذكي والمصمم   

ئي المحيط به ومن ثم توزيع الموارد  يحيث طلب من العميل مراقبة النموذج الب     بطريقة تعزيز التعلم. 

المتوفرة من كهرباء وماء بما يضــمن عمل البنى التحتية الموجودة وبشــكل خاص المســتشــفيات التي     

( يوضــــح النموذج الذي تم بنائه وتقديمه لهذه         3ســــوف تقوم بإســــعاف المصــــابين. الشــــكل رقم )    

ظهر في الشــــكل أدناه عدد من القطاعات بالغة الحســــاســــية للمنطقة المركزية             [. حيث ي 10التجربة] 

 بمدينة فانكوفر والتي تم سردها كالتالي:

 (CSQ−DGR−SPG−MURمحطة كهرباء ) 4عدد · 

 (GM−BCأستاد رياضي ) 2عدد · 
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 (VGH−SPHمركز طبي ) 2عدد · 

 
 بمدينة فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية.(: نموذج التجربة الكندية للمنطقة المركزية 3شـكل رقــم )

   

نتائج هذا العمل البحثي كانت تتمثل بقدرة هذا النموذج على تخفيف وطأة الكارثة في أقصــــر فترة                 

زمنية ممكنة بالمواد المتاحة حينها. هذه التجربة أوضــحت أهمية هذا النوع من األبحاث وضــرورة أخذه    

لقرارات الخاصـــة بعمليات تخفيف وطأة الكوارث وتبعاتها والســـبل الممكنة   بعين اإلعتبار فيما يتعلق با

لإلرتقاء بالخطط اإلستباقية في مواجهة الكوارث المتوقعة مما شجع الباحثون لبناء نظام مشابه ليشمل 

  كامل المدينة والمدن المجاورة لها.

 عالميةالتجربة ال نتائجب. 

تحتوي على عدد من المرافق الحساسة    التي  i2Simبواسطة   كوفرفانقمنا ببناء نظام بيئي لمدينة لقد 

عاف                ــافة لعدد من المراكز الطبية إلســــ من محطة كهرباء ومحطة مياه وأماكن تجمع للجمهور باإلضــ

المصابين مع العلم بأن نظام المواصالت المستخدم لنقل المصابين في ذلك البحث هو نظام تم تمثيل  

الزمني المتوقع عن  سرعة المحددة فيه بواسطة دالة رياضية لتحديد التأخير   اإلزدحام المروري ونطاق ال

وتم إعتماد   لما قد تحدث في هذه المدينة [. تم إعتماد سيناريو لكارثة مماثلة 11] طريق جداول البحث

ـ   . تجدر  طوار سوف يتم نقلهم على وجه السرعة لمركزي  اظمصاب 480عدد محدد من المصابين يقدر ب
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رة أن جميع البيانات التي تم التعامل معها لهذا النظام هي عبارة عن معلومات مســتقاه من مدراء  اإلشــا

شبكة العنكبوتية. أخيراظ طلب من العميل الذكي التعامل مع تبعات    هذه القطاعات أو من مواقعها على ال

ة بين القطاعات المنمذجة ال والقيام بإتخاذ القرارات المناســبة لتوزيع الموارد المتاحالكارثة بشــكل فعا

ــ  ساعات وخطوة  10مما يعين على إسعاف المصابين خالل الوقت المحدد لبرنامج المحاكاة والذي قدر بـ

خطوة في الدورة الواحدة. بقي أن نقول  120دقائق مما يجعل إجمالي عدد الخطوات  5زمنية قدرت بـــ 

 دقائق. 6ستغرق ما يقارب الـ دورة حيث أن كل دورة ت 100بأن العميل قدد حدد له عدد 

دقيقة( أن يقوم بإســعاف جميع   132دورة فقط )حوالي  22العميل الذكي وكما هو متوقع اســتطاع في 

(، وذلك نتيجة إلختياره وتنفيذه ألفضــل   4المصــابين من المراكز الصــحية المتوفرة، كما في الشــكل )   

ة لدى العميل الذكي للتعلم في عدد قليل من        على القدرة الهائل     اظالقرارات المتاحة مما يعطي إنطباع      

 الدورات وبصورة فعالة.

 
 للنظام البحثي المماثل لهذا المقترح. الطوارئ(: أعداد المسعفين من مركزي 4شكل رقم )

 

بنظرة قريبة للنتيجة في الرســــم البياني الســــابق، نجد أن العميل الذكي وبدون ســــابق خبرة لم يكن    

لدورات األولى. ففي           بمقدوره معرفة القرارا   تدني أرقام المســــعفين في ا لة مما نتج عن ذلك  ت الفعا

ـ   . ثم تلى ذلك محاوالت أخرى  480من أصل  156الدورة األولى نرى أن إجمالى أعداد المسعفين وصل ل

تباينت فيها أعداد المســــعفين حتى أســــتطاع العميل وبعد إكتســــاب الخبرة الكافية أن يقوم بتنفيذ               

وما بعد،  22الزمة مما نتج عنها القدرة على إســعاف كافة المصــابين وذلك إبتداءظ من الدورة  القرارات ال

كما هو ظاهر في الرســـم البياني أعاله. هذا يعني بأن العميل تمكن من إكتشـــاف المســـار األمثل الذي  

لغ عددهم يحوي القرارات المثلى والتي أوصـــلت العميل للهدف األمثل )إســـعاف إجمالي المصـــابين والبا

 مصاب( لهذا السيناريو. 480
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، قد تم إختيارها بطريقة البحث الشــــامل بما           𝛼 ɛ Ɣ علينا أن نذكر بأن المعامالت الخاصــــة بالتعلم        

ــلة عن  ــب مع النظام البيئي المحيط بالعميل. قيم هذه المعامالت وغيرها من المعلومات المفصـ يتناسـ

 [. 11] رقةفي الو هذا النظام تجدونها في البحث المنشور

 مقترح لمدينة مكة المكرمة  

 ة العميل الذكيطتخاذ القرار بواسأ. بناء نظم ا

بشـــكل مباشـــر على   يمكن أن يطبق مقترح العميل الذكي والذي يعمل بواســـطة طريقة تعزيز التعلم 

 افقعلى عدد من المر العاصــمة المقدســة والتي تحتوي مكة المكرمة و  ة بمدينةمحيطالبنية التحتية ال

 (.5في محيط مكة المكرمة، كما في الشكل رقم ) و الخدمية األخرىالعامة الحساسة 

 

 
 

 والمتكون من عميل ذكي وبرنامج محاكاة. لمدينة مكة المكرمة (: هيكل نظام دعم القرار المقترح 5شـكل رقــم )

اعلية، بواســــطة برنامج    في هذا المقترح نســــعى لبناء نظام لدعم القرار يتألف من العميل والبيئة التف      

MATLAB   بإستخدام أداة المحاكاة والمعروفة بـ(i2Sim  وبرنامج )لبناء نموذج العاصمة المقدسةJAVA 

التحتية   يةعلى التوالي. النظام المماثل للتجربة الكندية ســوف يقوم بإســتشــعار الحالة التشــغيلية للبن  

!
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ــة وا  ــاعرها المقدسـ ــ للمرافق العامة في مكة المكرمة ومشـ وبناءظ على ذلك   MATLABلموجود في الـــــ

ــ   بإتخاذ القرارات الفعالة لتوزيع الموارد  JAVAســيقوم العميل الذكي المدرب مســبقاظ والموجود في الــــ

قدر اهلل. طريقة التواصل بين لغتي البرمجة تم العمل  في حالة حدوث كارثة ال من ماء و كهرباء المتاحة

ل المعلومة وإستقبالها بدون تأخير. حيث أن التأخير سوف يسبب إرباك    عليها بدقة عالية للتأكد من إيصا 

ستقبال خاطيء وبالتالي قرار غير فعال.   يوضح طريقة   ( 6شكل رقم ) للعملية التعليمية مما ينتج عنه إ

 .JAVAوالـ  MATLABإيصال وإستقبال المعلومة بين الـ 

 
 .JAVAو الـ  MATLAB (: نموذج يوضح طريقة التواصل بين الـ6شـكل رقــم )

 ب مفهوم ترابط البنية التحتية لمنطقة مكة المكرمة

تعد محطات توليد الكهرباء برابغ و الشــعيبة إحدى المحطات الرئيســية التي تخدم منطقة مكة المكرمة  

  غانتاج محطات توليد الكهرباء براب ت(، إذ بلغت معدال7و المشاعر المقدسة كما هو مبين بالشكل رقم )   

و هذة الكميات تعرف     [.12] ميجاوات   1200بالشــــعيبة حوالي    و  ميجاوات  3000 يباظ تقر

المياه بشـــكل  ةالكهرباء و تحلي إنتاج(. ترتبط منظومة 8بداله تتغير مع الزمن كما هو مبين بالشـــكل )

ــياظ ــبيل المثال، ت كبير فيما بينهما و أي خلل في أحدهما يؤثر عكس ــتهلك  علي إنتاجية األخر. فعلى س س

من شــبكة توزيع الكهرباء حتى تســتطيع أن تنتج حوالي   ميجاوات  350محطات الشــعيبة حوالي 

. أي خلل في   [13] كهرباء من الميجاوات   فمليون و نصــــ ماء و تقريباظ  من المليون و نصــــف متر مكعب  

كميات الماء و  .وبالتالي المرافق المعتمدة عليها محطة الشعيبة قد يؤدي الى خلل في منظومة الكهرباء 

 الكهرباء المنتجة يمكن أن تحدد بالعالقات:
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 لمكة المكرمةالتحتية المترابطة  يةالبنمرافق (:توزيع الموارد بين 7شـكل رقــم )

 

 لزمنلمكة المكرمة بدوال تتغير مع االتحتية المترابطة  يةالبنمرافق (:توزيع الموارد بين 8شـكل رقــم )

خالل   ميجاوات  3145بلغ معدل استهالك مكة المكرمة و المشاعر المقدسة من الكهرباء حوالى     

التي تزامنت مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تشــــهدها المنطقة الغربية في فصــــل  أيام الحج و

اه العذبة  ألف متر مكعب من المي 900الصـــيف. تســـتهلك مكة المكرمة و المشـــاعر المقدســـة أكثر من 

حيث يتم انتاج الماء من خالل محطات التحلية بالشـــعيبة  أحادية الغرض   ،خالل أيام الحج يوميا 

  3و  2و  1)انتاج المياه فقط( و ثنائية الغرض )انتاج الطاقة الكهربائية و المياه(. محطات الشــــعيبة                  
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كهرباء و مياه محاله بمعدل انتاج  متعددة المراحل و التي بدورها تنتج ي تستخدم تقنية التبخير الوميض

من الثالث محطات. ينتج مشروع توسعة   كهرباء ميجاوات  1400مليون متر مكعب ماء و  1.4يصل الى  

الف متر مكعب ماء من محطة أحادية   150الشــعيبة باســتخدام تقنية التناضــح العكســي ما يقرب من     

و الطائف حيث بلغ معدل اســــتهالكما        مكة المكرمة و جدة    كل من . تخدم هذه المحطات    [14] الغرض

ــكل رقم ) 800 ــتهلكة من   ذ( هو عبارة عن نمو8ألف متر مكعب. شـ ــح الكميات المنتجة و المسـ ج يوضـ

 المياه و الكهرباء معرفة بدوال تتغير مع الزمن.

 . وصف طريقة تدريب العميل الذكيج  

  المعرفةلتجارب لكسب الخبرة وإثراء كما أوضحنا سلفاظ بأن العميل الذكي بحاجة ألن يخوض سلسلة من ا

ضع      صحية. لذا نقترح بو حتى يكون جاهزاظ لتقديم يد العون للقائمين على مراكز دعم القرار بالمراكز ال

متوسط الشدة وبالتالي حجم التلفيات واإلصابات    أو عرضية  العميل في مواجهة سيناريو لكارثة طبيعية  

المحطة الكهربائية الموجودة داخل محيط       إحدى تعرضــــت  لك نتيجة لذ   الناتجة عنه بســــيط نوعاظ ما.      

أثر على إحدى مغذيات الطاقة وبالتالي فإن كمية الطاقة الموردة للقطاعات   لتصـدع العاصـمة المقدسـة   

والمرافق األخرى غير كافية لتشــــغيلها بكامل        المراكز الصــــحية المياه و تحلية  المرتبطة بها كمحطة     

 طاقاتها.  

بالعميل       ال ية لتي ســــوف تطرأ على الحالة التشــــغيلية للبن    جميع التغيرات ا  تحتية في البيئة المحيطة 

)محيط مكة المكرمة( سوف يتم مالحظتها بواسطة العميل وبناءظ على طريقة تعزيز التعلم سوف يقوم     

ارات ختيار أفضل القرالبحث )يمثل الخبرة المكتسبة( ال العميل بتنفيذ القرار المناسب بعد العودة لجدول

 المتوفرة في تلك الفترة الزمنية بناءظ على الحالة التشغيلية للبنى التحتية داخل العاصمة المقدسة. 

أن نذكر أن طريقة تعزيز التعلم المتبعة بواســــطة العميل لتوزيع الموارد المتاحة بطريقة مثلى             يبق

 لتالي:قدر اهلل سوف تأخذ التسلسل ا داخل مكة المكرمة في حال وقوع كارثة ال

 ( لوضع النظام الخاص بالبيئة المحيطة.stateتحديد الحالة التشغيلية الحالية ) .1

 ( متوفر للحالة المدروسة.actionأبحث عن الحالة في جدول البحث. سيكون هناك أكثر من قرار ) .2
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مة )    .3 بأكبر قي نت             Q(s,aأختر القرار المرتبط  كا حال  ياظ في  يار القرار عشــــوائ بإخت الخطوة  أو قم 

 إستكشافية.

تحصال على العوائد نتيجة القرار المنفاذ. كما أسلفنا الهدف المقترح للكارثة هو سرعة نقل المصابين   .4

وإسعافهم في أقصر فترة زمنية ممكنة. وبالتالي القرار الصائب والذي يرفع من أعداد المسعفين سوف       

 يعود على العميل بعوائد إيجابية والعكس صحيح.

الخاصـــة بالحالة المعنية   Qراظ وبناءظ على العوائد المتحصـــلة ســـيقوم العميل بعمل تحديث لقيمة أخي .5

 والقرار المنفذ فيها.

 اإلستنتاجات

العديد من التحديات المصاحبة له  تنفيذههذا النظام المقترح والذي أثبتت نتائجه جدوى تطبيقه يعتري 

 بعضاظ من هذه التحديات: والتي من المهم لفت النظر لها. نستعرض أدناه

صــعوبة الحصــول على المعلومات الكافية لبناء النظام البيئي المعني والمطلوب دراســته. فكثير من   . 1

ــيتها. كما أنه البدا  ــاس أن يبذل جهداظ كبيراظ للحصــول على   هذه المعلومات يتم إخفائها عن الجمهور لحس

 .بغية االستفادة منها ومن ثم ينقيحها وتحليتهاهذه المعلومة من كل جهة. 

وتخصــصــات تقنية أخرى  تخصــصــات هندســية مختلفة  نتاج عمل جماعي من يكونهذا العمل نجاح  .2

وذلك حتى نســـتطيع بناء منظومة متكاملة لنظام بيئي يمثل البيئة المراد دراســـتها كمحيط العاصـــمة 

 المقدسة.

فريق من المختصــين القائمين على   وصــفهابالســيناريوهات المقترحة عبارة عن ســيناريوهات يقوم  .3

سيناريو يحاكي واقع ملموس  بناء حتى يتم  امهماظ التحتية. يعتبر هذا مطلب يةإدارة تشغيل وصيانة البن  

 مما يساعد على بناء خطة إستباقية ذات جدوى عالية تفيد القائمين على إدارة الكوارث.

 التوصيات

فائدة المتحصــلة لمراكز دعم القرار في المراكز الصــحية  من خالل هذا البحث المقترح يتضــح لنا مدى ال

بالعاصــــمة المقدســــة بتطبيق نظام الذكاء الصــــناعي جنباظ إلى جنب مع نظام ترابط البنى التحتية الـ           

i2Sim            بة يقوم على طريقة تعزيز التعلم لذي تم تجربته في أكثر من مناســــ . هذا النظام المقترح وا
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صناعي ال  ستعراض نتائج تطبيقها     )إحدى طرق الذكاء ال شائعة( والتي أثبتت جدوى تطبيقها من خالل إ

 في أحد أبحاثنا المنشورة مسبقاظ. مما سبق نوصي بالتالي:

ــاح مفهوم اإلعتمادية بين البن    .1 وأهمية مراعاته في البرامج       لمنطقة مكة المكرمة     التحتية  ية إيضــ

ــة بإدارة األزمات والكوارث. حيث أن تبعات الكار         ثة من الممكن تنقلها بين البنى التحتية نظراظ      الخاصــ

 لترابطها مع بعضها البعض. 

القدرة على تقديم يد العون ومســــاعدة القائمين على مراكز دعم القرار ببناء عميل ذكي صــــاحب            .2

معرفة وخبرة عريضة قادر على تقديم أفضل القرارات للسادة متخذي القرار. يكفينا أن نعرف بأن حجم      

رة المكتسبة قد يصعب على اإلنسان إستيعابها في فترة حياته. فكم من الكوارث يستطيع أن         هذه الخب

يالحظها هذا اإلنســــان خالل فترة معيشــــته. عكس العميل الذكي )اآللة( حيث يســــتطيع أن يخوض           

 الماليين من السيناريوهات التي تحاكي الكوارث الطبيعية التي تحدث من حولنا.

هذا النظام تم تطبيقه على الكوارث والحوادث الطارئة والتي تقدر فترات         هنا بأنا   من اإلشــــارة البدا . 3

ية                    عافي الزمن مات ذات فترات الت قه على الحوادث واألز ما يمكن تطبي قائق، ك لد بالثوان أو ا ها  عافي ت

 [.15] الطويلة والتي تقدر باأليام أو األشهر أو السنوات أيضاظ
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 الملخص

ى إدارة الموارد اإلسعافية عبر التعرف على   تهدف الدراسة لكشف أثر توظيف بعض التقنيات الحديثة عل  

النظم المعلوماتية التي تســــاهم في تســــريع وتســــهيل االســــتجابة الطارئة لمقدمي الخدمة الطبية              

  (.Call Canter)اإلسعافية باالستفادة من برنامج تحديد موقع المتصل وتقنيات مركز االتصاالت 

التقنيات بغرفة عمليات الهيئة وبعض موظفي تقنية  استهدفت الدراسة العاملين على توظيف تلك   وقد 

  المعلومات.

تستخدم المقابالت الشخصية      استقصائي،  ذات تصميم وصفي    تحليلية،دراسة نوعية وصفية   وتعتبر ال

 واالستبيان المعد من الباحث للعينة المختارة عشوائياظ.  

نية المعلومات خالل موسم الحج لتحديد  النتائج على المقابالت المباشرة مع مشرفي العلميات وتق تبني

مسار االستبيان المعد والـــــذي استهدف العاملين بغرفة العلميات في توظيف تلك التقنيات. حيث ناقم 

(( وبرنامج تحديد موقع المتصــــل، وتعتبر من     call centerالبحث تقنيتان هما نظام مركز االتصــــال ))    

 التقنيات المضافة للعمل بغرفة العلميات. 

حققت تقنية مركز االتصــال دور كبير في تقليص زمن انتظار المبلغ على الهاتف حيث ان متوســط   وقد 

ثواني. وأظهرت االســـتبيانات للعاملين بغرفة العلميات بعض النتائج عن  5زمن الرد على المكالمة كان 

ــتخدمين لهذه التقنية وهم  ــارك من مرحلين  50انطباع المس ــتقبلين.مش ــبة حيث كانت ن ومس ٪  92س

 ٪ المؤيدين لعدم فعالية تلك التقنية.   8ومؤيدين لفعالية التقنية 

 اإلسعافية  الموارد دارةإ في الحديثة التقنية توظيف أثر 

 هـ1436 الحج موسم خالل

 

  ،الهريم عواد محمد  ،الشريف منصور محمد  ،الشمراني أحمد مساعد ،سمكري جمال يوسف 

 ،مليباري محمد بن هيثم ،اليماني علي بن إبراهيم ،نافع حسين حسن

 الحبشي سالم بن خالد ،العيد صالح بن رشيد

 السعودي األحمر الهالل هيئة والبحوث، الدراسات وحدة والعمرة، للحج العامة اإلدارة
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كما اظهرت نتائج االســـتبيانات لقياس انطباع المســـتخدمين لتقنية برنامج تحديد موقع المتصـــل أن    

٪ من المشـــاركين يســـتخدمون البرنامج كخطوة ثانوية في انشـــاء البالو وذلك عند مواجهة  75نســـبة 

ــ ــعوبة في الحصـ ــف لموقع الحالة من المبلغ صـ ــتخدمون البرنامج نهائياظ 21وول علي وصـ ٪  4و٪ ال يسـ

تبين   البرنامج،وباستطالع رأي المشاركين حول فعالية    البالغات.يستخدموا البرنامج كخطوة أولى لكل  

ال   ٪ 14و٪ يؤيدون أن البرنامج فعال جداظ 16و٪ من المشــاركين يؤيدون أن البرنامج شــبه فعال   67أن 

 يعتقدوا بفعالية البرنامج.

نامج أن           خدام البر ــاركين من اســــت حد المشــ باب التي ت تائج التي أظهرت األســــ من   %64من اهم الن

المشاركين يؤيدون أن عدم ارتباط البرنامج بشكل مباشر ببرنامج العلميات الرئيسي يعد سبب رئيسي       

  لديهم ليس %13.2و تقنية اكلمشــ انها يرون %41و بالشــبكة االتصــال مشــكلة تواجههم %47وكذلك 

 البرنامج   باستخدام معرفة

أن التقنية التي يتم توظيفها تحتاج الي تدريب وتعريف وتأهيل لزيادة    عام تشــــكل للباحث انطباع   وقد 

ستفادة       سين مدى اال ساهم في تح الفعالية المرجوة منها، كم أن موائمة تلك التقنيات وربطها برمجياظ ي

 التي قد تنتج عن استخدامها.      منها ويقلل العوائق 

يوصـــي الباحث بضـــرورة وضـــع منهجية واضـــحة لتشـــغيل تلك البرمجيات وفق برامج تأهيلية تفعل  و

 االستفادة القصوى منها، مع تفعيل مؤشرات أداء حقيقة تمكن قياس فعالية المنتج وتوظيفه. 

 المقدمة 

ور التنمية وركيزة أســاســية في قياس تطور  أصــبح اســتخدام التقنية وتوظيفها محوراظ رئيســياظ من محا 

ــابقة أهمية توظيف التقنية في               األمم وتقدمها في جميع المجاالت المختلفة. وقد أثبتت دراســــات ســ

الخدمة اإلســعافية والتي تســاهم في حل كثير من المشــاكل التي تواجهه ســيارات اإلســعاف للوصــول    

ر توظيف بعض التقنيات   أث  حث ضــــرورة معرفة   ومن منطلق ذلك رأى البا   لطالب الخدمة االســــعافية.      

 .  في موسم الحج الحديثة على الموارد اإلسعافية في هيئة الهالل األحمر السعودي
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 اإلطار النظري للدراسة 

التمس الباحث أهمية توظيف التقنية وأثرها في تســـهيل وتســـريع الخدمة اإلســـعافية. وذلك من خالل  

التقنيات ومدى تعاطيهم معها وقياس إثر توظيفها على الخدمة             اســــتطالع لرأي المســــتخدمين للتك  

اإلســـعافية من خالل االســـتعانة بدراســـة قياس زمن االســـتجابة للحاالت اإلســـعافية في موســـم الحج   

الدراسة ألثر تقنية مركز االتصال في تخفيف الضغط على العاملين في العلميات   أشارههـ.  حيث  1435

المســــتقبلين. وكذلك قياس أثر اســــتخدام تقنية المعلومات الجغرافية في           من خالل توزيع الجهد بين 

سريع زمن            سعافي وت صول الفرقة الي الموقع اإل سهيل و ساهم في ت صل والذي قد ي تحديد موقع المت

 االستجابة.

 خلفية الدارسة 

 األبحاث السابقة

 ,Google Scholar، PubMedمن خالل البحث عبر شــــبكة االنترنت في محركات البحث العلمية مثل )       

Ovid        سعافية. وذلك سين الخدمة اإل ستخدام التقنية له أثر كبير في تح صل الفريق الباحث الى أن ا ( تو

سويد والتي توضح مدى الفائدة من           شوبينغ في ال سة اجريت في جامعة لين ستناد على درا من خالل اال

الخدمة اإلســـعافية. وســـجل أحد األبحاث   اســـتخدام تقنية المعلومات الجغرافية والتي بدورها تؤثر على

حدة. وتم                 ية وا يات الحديثة في تقن عة اختراع في الواليات المتحدة االمريكية حيث جمع بين التقن برا

ادراج أحد المقاالت من مجلة منظمة الصــــحة العالمية والتي تختص بنظام الخدمات الطبية الطارئة                   

 األوروبي التقنيات المستخدمة به. 

 راسة  نهج الد

ــية          ــخص ــتخدم المقابالت الش ــائي، تس ــتقص ــفي اس ــميم وص ــفية تحليلية، ذات تص ــة نوعية وص دراس

 واالستبيان المعد من الباحث للعينة المختارة عشوائيا. 

 إطار الدراسة:

 هـ.1436الحدود البحثية: أثر توظيف التقنية الحديثة على الموارد اإلسعافية بموسم حج 

 يات الحج.الحدود المكانية: غرفة علم
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 هـ. 1436الحدود الزمانية: موسم الحج لعام 

 نوعية وطريقة الدراسة

اعتمدت الدراســـة على النهج الوصـــفي التحليلي حيث أن هذا األســـلوب مناســـب للتعرف علمياظ علي أثر  

والتعرف   والموظفين لهاالتقنيات المستخدمة  علىالموارد اإلسعافية وذلك بالتعرف  علىتوظيف التقنية 

ستخدمين لهذه التقنيات ومد  ىعل سريع الخدمة       ىخلفية الم سهيل وت ستفادة منها في ت سعافية، اال   اإل

 ومن ثم البحث عن أثر استخدامها من خالل مراجعة البيانات والتقارير الناتجة عن استخدامها.  

ة أال وهي لمعرفة أثر تقنية مركز االتصــال تم اســتهداف أحد أهم فوائد هذه التقني المثال:على ســيبل 

ــتجابة    علىتقليل فترة انتظار المبلغ للرد  ــة زمن االسـ ــتعانة بدراسـ المكالمة ولمعرفة الزمن تمت االسـ

المكالمة ومن ثم مطابقة الزمن مع المعيار         علىوالتي توضــــح متوســــط الزمن المســــتغرق في الرد 

برنامج تحديد موقع  العالمي لزمن االســتجابة اإلســعافية. كذلك ســوف يتم التعرف على أثر اســتخدام    

 المتصل وذلك من خالل البحث عن إثر استخدامه في تسهيل تحديد موقع الحالة اإلسعافية.

 األدوات البحثية  

 المقابالت

تم إجراء المقابالت مع مشــــرفي قســــم تقنية المعلومات وغرفة العلميات وذلك للتعرف على التقنيات          

ابعة لها. وكانت من أهداف المقابلة التعرف على بعض المستخدمة للموسم والموظفين لها واألقسام الت   

ــم   ــتخدمة في موسـ ــل    الحج.التقنيات الحديثة المسـ ــرت النتائج في تقنية تحديد موقع المتصـ وانحصـ

((. باإلضــــافة الى التعرف على المســــتخدمين لها وعلى مميزتها       call centerوتقنية مركز االتصــــال )) 

عا           ئدة على الخدمة اإلســــ عا ئدها ال عاملين األكثر           وفوا ية وهم ال نة البحث فية. ومن ثم تم تحديد العي

٪ عينة عشــوائية   50وتم أخذ  العلميات.اســتخداماظ لهذه التقنية وهم المرحلين والمســتقبلين في غرفة 

 والترحيل.  االستقبالمن العاملين في غرفة 
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   االستبانة

يســـتهدف العاملين على توظيف التقنيات   من خالل المقابالت تم تحديد مســـار االســـتبيان المعد والذي

ــتبيانات على العينة الممثلة   ــتخدمة في غرفة العلميات. تم إعداد وتوزيع االسـ ٪ من المرحلين  50المسـ

ــتبيان مكون من   ــتقبلين كل اس ــاركين في توظيفهم للتقنية    20والمس ــؤال حول خبرة وتجربة المش س

ــمن ثالث محاور.  ــكل عام والمحور   تجهيزات غرفة األول عنوالتي تتضـ ــم الحج بشـ العمليات في موسـ

 الثاني يختص ببرنامج تحديد موقع المتصل والمحور الثالث يختص بتقنية مركز االتصال.

 عرض النتائج 

ستهدف العاملين بغرفة العلميات على توظيف تقنية مركز       ــذي ا ستبيان المعد والـــ بنية النتائج على اال

  المتصل.تحديد موقع (( وبرنامج ((call centerاالتصال 

 التقنية األولى

يعتبر برنامج تحديد موقع المتصل من أحدث التقنيات التي نصبت في غرفة العلميات والذي تم تفعيلة   

ــ. ويعمل البرنامج بواســطة نظم المعلومات الجغرافية التي تقوم بعرض  1435من العام الماضــي  هــــ

اإلســــعافية على خرائط االلكترونية. يســــتخدم هذا        المعلومات المكانية والوصــــفية للمبلغ عن الحالة      

البرنامج من قبل المســــتقبلين والمرحلين في غرفة العلميات عن طريق برنامج منفصــــل عن برنامج        

العلميات الرئيسي. حيث يقوم بتحديد موقع طالب الخدمة اإلسعافية )المبلغ عن الحالة( وذلك من خالل    

تحديد مواقع الكثافة المرورية في  ك خواص اخرى للبرنامج وجدكما يف النقال الخاص بالمبلغ. رقم الهات

ية والف  ية   الطرق الرئيســــ خدمة           و رعية على الخرائط اإللكترون لب ال طا عافي ل معرفة أقرب مركز اســــ

 اإلسعافية.

٪ من المشاركين يستخدمون البرنامج كخطوة ثانوية    75وأظهرت نتائج االستبيانات انطباع أن نسبة       

بينما أظهر   المبلغ.البالو وذلك عند مواجهة صعوبة في الحصول علي وصف لموقع الحالة من     في انشاء 

  ٪.4البرنامج في جميع البالغات  من يســـتخدمواوشـــكلت نســـبة  نهائياظ،اســـتخدام للبرنامج  ٪ عدم21

سبة       شاركين حول فعالية البرنامج أن ن ستطالع رأي الم شبه    ٪ يظهرون تأييد بأن البرنامج 67وأظهر ا

  ٪. 14وشكلت نسبة من يرون أن البرنامج غير فعال  جداظ،٪ أن البرنامج فعال 16بينما يرى  فعال،
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  الخاصــة األبراج مواقع مثل البرنامج اســتخدام من تعوق التي المشــاكل بعض أيضــا النتائج وتضــمنت 

 المزودة الشــــركات  جميع مع يعمل  ال البرنامج  أن حيث  االتصــــاالت شــــركات  واختالف النقالة   بالهواتف 

  االتصال  الخريطة وتعليق البرنامج بشكل مستمر ومشاكل     ظهور كعدم تقنية مشاكل  وكذلك. للخدمة

  العلميات بنظام مباشــر بشــكل البرنامج ارتباط عدم وكذلك البرنامج اســتخدام معرفة وعدم باإلنترنت

باب التي تحد المشــاركين من  من المشــاركين يرون أن أكثر األســ %64أظهرت النتائج أن  الرئيســي. كما

  %47. كذلك اســـتخدام البرنامج هي عدم ارتباط البرنامج بشـــكل مباشـــر ببرنامج العلميات الرئيســـي

ليس لديهم معرفة    %13.2يرون انها مشــــاكل تقنية و    %41تواجههم مشــــكلة االتصــــال بالشــــبكة و   

 (.1رسم بياني رقم )باستخدام البرنامج وجميع النتائج موضحة في ال

 يوضح رأي المشاركين عن أكثر المشاكل التي تواجههم وتحدهم من استخدام البرنامج (1ني )م بيارس

شاركين وتقييمهم ل    ستطالع رأي الم شار  ال خدمة وخواصوبا سبة برنامج كمعرفة الكثافة المرورية. أ   بن

تخدام   بعدم اســــ  %26.4بينما أشــــار   مفعلة، من المشــــاركين أن خدمة الكثافة المرورية غير        16.9%

شار   الخدمة، رأي المشاركون بما يتعلق بخدمة تحديد أقرب مركز    كان كما الخدمة.باستخدام   %56.5وأ

الى عدم استخدام    %24.5بينما أشار   مفعلة،أشاروا بأن الخدمة غير   %24.4اسعافي للحالة أن ما نسبته   

 .3،  2ياني رقم وقاموا بتقييميها حسب الرسم الب الخدمة،باستخدام  %51وأشار  الخدمة،
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 المتصل موقع تحديد برنامج في الموجودة للخدمات واستخدام المشاركين تفعيل يوضح (2) بياني رسم

 يوضح تقييم المشاركين للخدمات الموجودة في برنامج تحديد موقع المتصل (3بياني )رسم 
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 التقنية الثانية

مل مق           كا ظام مت عدة خواص كن ــال تحمل  مة مركز االتصــ ية توزيع        منظو كان يه إم لد ســــم ومبرمج 

المكالمات بين المســتقبلين في غرفة العلميات بعدة طرق )توزيع متتالي، توزيع عادل عشــوائي، توزيع  

وهذا يســاهم في تقليل فترة انتظار المبلغ على الهاتف.   ...(ألقل االشــخاص اســتقبال للمكالمات وهكذا

شاء تقارير وإحصائيات       سم    باإلضافة الي إمكانية إن ستقبلين كالظ على حدا من خالل أ كاملة عن أداء الم

ستخدم الخاص بكل   صادرة والواردة والمكالمات التي لم     موظف،الم كما يقوم بحصر جميع المكالمات ال

يتم الرد عليها والتســـجيل الصـــوتي لها. رقابة مركزيه من أي مكان باســـتخدام األجهزة الذكية خاصـــة  

ل وجود خلل في النظام أو حالة طار  في غرفة عمليات الحج يمكن نقل بالمشرفين التشغيليين. في حا  

عملية االســــتقبال للبالغات من غرفة عمليات الحج بمكة الي غرفة العمليات المركزية بالرياض أو أي               

غرفة في مدينة أخرى بالتنسيق مع شركة االتصاالت. وأفاد مشرف غرفة العمليات بأهمية هذه التقنية       

هـــــ حيث أن اجمالي  1434حصائية سابقة اعدت من قبل غرفة العمليات في موسم حج عام    بناءظ على إ

نت         كا مات الواردة  ها           83000عدد المكال مات التي لم يرد علي مة وعدد المكال ما في    41000مكال بين

سم حج   صال انخفض عدد المكالمات التي لم يرد عليها الى    1435مو ــ وبعد تفعيل نظام مركز االت هـــ

  ( يوضح النسب.4مكالمة والرسم البياني رقم ) 110000ن أصل م 11000

 هـ1435-هـ 1434يوضح مقارنة بعدد المكالمات التي تم الرد عليها بين عامي  (4)رسم بياني 
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ــال لوحظ أن التقنية حققت دور كبير في     من خالل دراســـة بعض التقارير الخاصـــة بنظام مركز االتصـ

ثواني. وأظهرت  5على الهاتف حيث أن متوســط زمن الرد على المكالمة كان تقليص زمن انتظار المبلغ 

ستبيانات لعدد   شارك من مرحلين   50اال ستقبلين بغرفة م سبة   وم ٪ مؤيدين لفعالية  92العلميات. أن ن

٪ أن هذه التقنية غير فعالة. وشـكلت نسـبة من وكانت نسـبة يؤيدون ان هذه     8بينما يرى  التقنية،هذه 

غير   %5.6بينما كانت نســبة  ،%84ا دور كبير في تخفيف الضــغط وتوزيع الجهد بين العاملين التقنية له

أن لهذه التقنية أثر في انضــــباط      %83ليس لديهم رأي محدد. كما التمســــت نســــبة       %9.4ومؤيدين  

  بياني )رسمليس لديهم معلومة  %7.5وغير موافقين على ذلك  %9.4العاملين عن األداء المبذول بينما 

5.) 

 النتائج تحليل ونقاش

من النتائج الســـابقة للمقابلة يتضـــح أن هيئة الهالل األحمر الســـعودي تســـخر كامل امكانيتها لتقديم  

عافية. وتوظي          عافية لضــــيوف الرحمن وذلك بتطوير وتحســــين الموارد االســــ ف التقينه   الخدمة اإلســــ

واســتخدامها يعتبر من اهم الوســائل الحديثة لتحســين وتطوير الخدمة اإلســعافية. يعد اســتخدام نظم 

المعلومات الجغرافية في الدول المتقدمة امر مهم وأســــاســــي في الخدمات اإلســــعافية الطارئة وهذا              

تشــير الى أهمية  من جامعة لينشــوبينغ في الســويد والتي   2006اســتنادا الى دراســة ســابقة في عام  

اســــتخدام التقنية كنظم المعلومات الجغرافية ودورها الهام في توجيه وتوزيع عربات اإلســــعاف على            

أيضــا اســتنادا الى مقال نشــر في منظمة الصــحة العالمية عن  .(2006المناطق حســب االحتياج )باشــا، 
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سيات نظام الخدمات الطبية     أنهالجمعية األوروبية لطب الطوار   سا ستخدام نظام مركز    من ا الطارئة ا

لذا فإن التقنيتان      (2008المية ، منظمة الصــــحة الع   )ي غرفة اســــتقبال وترحيل البالغات     االتصــــال ف

 المعروضة في الدراسة تعد من أهم التقنيات الحديثة في مجال الخدمات اإلسعافية.      

والتي   () (،2008ة العالمية ، يعتبر وظيفة هذا البرنامج من اساسيات الخدمة اإلسعافية )منظمة الصح     

تقوم بتسهيل وتسريع وصول عربة اإلسعاف الى موقع الحالة اإلسعافية. وعودة الي نتائج االستبيانات          

بة                 %83ورأي المســــتخدمين عن فكرة توفر البرنامج في غرفة العلميات ومدى فعاليته نجد أن نســــ

شــــاركين في اســــتخدام التقنيات الحديثة       مؤيدين بفعاليته وشــــبه فعاليته وهذا يدل على رغبة الم           

والتماســهم عن مدى فعاليتها في تســهيل مهامهم في اســتقبال وترحيل البالغات. ولكن من ناحية وجد 

ــبة  ــتخدمون البرنامج نهائياظ. وأن   %21أن هناك نسـ ــاركين ال يسـ ــتخدمون البرنامج   %75من المشـ يسـ

في الحصول علي وصف لموقع الحالة من المبلغ.    كخطوة ثانوية في إنشاء البالو في حال وجود صعوبة   

حيث   اســـتخدامه، وبتحليل هذه النقطة نعود الي أكثر المشـــاكل الموجودة في البرنامج والتي تحد من  

وجد ان أكثر مشــكلة تحد من اســتخدام المشــاركين للبرنامج هي عدم ارتباط البرنامج بشــكل مباشــر    

وهي األعلى. أيضا اشارة الى النقطة الثانية والتي تختص     %60ببرنامج العلميات الرئيسي بنسبة بلغت   

بتقييم المشــاركين للخدمات المتوفرة في برنامج تحديد موقع المتصــل. اتضــح أن هناك نســبة اشــاروا 

عافية على الرغم من أن                    بعدم تفعيل خدمة الكثافة المرورية وتحديد أقرب مركز لموقع الحالة اإلســــ

ستخدا  شارة على أن ليس جميع العاملين     الخدمتين مفعلة وتم ا مها من قبل المشاركين االخرين وهذه إ

في غرفة العلميات لديهم كامل المعرفة عن البرنامج واالســتفادة من جميع خدماته وتوظيفها بالشــكل 

 الصحيح.     

ــال فهو أحد األنظمة التي كان لها أثر ملموس من قبل العاملين في                بما يختص بنظام مركز االتصــ

لك                  ال لذ يدين  بة المؤ نت نســــ كا عاملين و هد بين ال يث تخفيف الضــــغط والج يات من ح من   %84عمل

المشـاركين في االسـتبيان. باإلضـافة الى ان هذه التقنية سـاهمت في رفع مسـتوى جودة الخدمة وذلك      

ــ 1434بخفض معدل المكالمات التي لم يرد عليها وذلك استنادا الى المقارنة بين عامي   هـ  1435-هـــ

حيث أن معدل عدد المكالمات التي لم يرد عليها انخفض         االتصــــال،وبعد اســــتخدام نظام مركز     لقب 
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وهذا النظام ســاهم في تحســين وتجويد الخدمة اإلســعافية. إضــافة ما أشــار  %11الى  %49بنســبة من 

غرفة   اليه مشــــرف تقنية المعلومات أن من مزايا هذه التقنية إمكانية االطالع على أداء كل موظف في           

االستقبال وتمييز العاملين الجيدين وهذا ممكن أن يخلق روح التنافس بين العاملين ويرفع من مستوى   

 اإلنتاجية في العمل.

ــتجابة وذلك يتثمل في دور   ــة اثبتت هذه التقنيتين أثرها في تقليص زمن االسـ ومن خالل هذه الدراسـ

ثواني. باإلضـــافة الى دور  5ي متوســـط مركز االتصـــال في خفض معدل انتظار المبلغ والذي وصـــل ال

برنامج تحديد موقع المتصــل والذي ســاهم أيضــا تســريع وصــول الخدمة االســعافية وذلك اســتنادا الي  

ــم حج      ــعافية في موسـ ــتجابة الفرق االسـ ــتجابة حيث ان كانت معدل زمن اسـ ــة قياس زمن االسـ دراسـ

 ستجابة اإلسعافية.   دقائق وهذا يتوافق مع المعايير العالمية لزمن اال 8هـ 1436

وللتغلب على بعض العوائق التي تواجه تقنية تحديد موقع المتصل كونه برنامج منفصل عن برنامج      

عن برنامج العلميات الرئيسي فمن خالل الدراسات السابقة بما يختص بموضوع الدراسة سجلت براءة          

عام        ك    2006اختراع في الواليات المتحدة األمريكية  ماي قام بتصــــميم نظام        للمخترع  لذي  ند وا ل في

يشــمل ))تعريف المتصــل وموقعة والطريق األنســب للوصــول لموقع الحالة(( حيث قام المخترع بتوحيد   

 نظام يجمع التقنيتين معا في نظام العمليات الرئيسي وكان له إثر فعال في تسهيل وتسريع البالو.

 االنطباع العام

يتم توظيفها تحتاج الي تدريب وتعريف وتأهيل لزيادة الفعالية           تشــــكل للباحث انطباع أن التقنية التي      

ــتفادة منها    ــين مدى االسـ ــاهم في تحسـ المرجوة منها، كم أن موائمة تلك التقنيات وربطها برمجيا يسـ

 ويقلل العوائق التي قد تنتج عن استخدامها.     

 التوصيات 

ــغيل تلك البرمجيات   ــحة لتشـ ــع منهجية واضـ ــرورة وضـ ــي الباحث بضـ وفق برامج تأهيلية تفعل  يوصـ

 وتوظيفه.ج االستفادة القصوى منها، مع تفعيل مؤشرات أداء حقيقة تمكن قياس فعالية المنت
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 الملخص

سية    التقنية األدوات من الحشود  محاكاة مجال يعتبر ساعد  التي األسا   التي المخاطر وفهم تطوير على ت

ــة الحشــود، لها تتعرض ــائل ودراس   برويعت. بالعالم الكبرى األحداث من العديد تنظيم في الســالمة وس

ــول تنظيم ــالم باب إلى الوصـ ــجد السـ ــريف النبوي بالمسـ ــكلة االعياد خالل الذروة أوقات في الشـ  مشـ

ــاظ،  اهتماما   تتطلب  ولذا  معقدة  ديناميكية     اللذين  الزوار من اآلالف مئات  من العديد   يأتي  ويومياظ  خاصــ

صون  سلم  عليه اهلل صلى ) النبي قبر زيارة على يحر صول  يحتاجون وبالتالي( و سالم  باب ىإل الو   من ال

جل  بدء  أ يارة  في ال خدام  يعتبر. الز كاة    اســــت حا ية    الم حاســــوب ية  أداة ال مة    بحث يدات  فهم في ها   تعق

  هذا مثل في الحشــود، ســلوك محاكاة مشــكلة وتواجه. الواســعة المســاحة هذه في الحشــود ديناميكيات

ــع النطاق   التي والمتداخلة المترابطة العمليات تمثيل في التحديات من مجموعة المعقدة، والبيئة المتسـ

 الحشــود ديناميكيات محاكاة مشــكلة على البحثية الورقة هذه تركز. الحقيقي الواقع في المشــكلة تمثل

  يعيق مما صـــغيرة البينية المســـافات تكون حيث الســـالم، باب منطقة في العالية الكثافة ذات الكبيرة

  من متزامنة  مجموعات  تتفاعل   حيث  مختلفة،  محاكاة   نماذج  ثالثة  عرض ويتم الحركة،  في الفرد حرية 

  تعكس لكي سيناريو،  لكل المحاكاة، نتائج تجميع ويجري السالم،  باب لمنطقة منمذجه بيئة في االفراد

  .السالم باب إلى الوصول عملية تحسين في تأثيره تقييم ليتم نموذج كل سلوك

 

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

Regulating Access to El-Salam Gate in the Prophet's 

Mosque at Peak Times During Holidays using 

Simulation 

 

  

 الذروة أوقات خالل النبوي بالمسجد السالم باب إلى الدخول تنظيم 

 المحاكاة باستخدام
 

 ياسين صديق محمد 

 القرى أم جامعة والعمرة، الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد
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 خصالمل

  الهدم عمليات منها مصادر،  عدة من تأتي والتي الترابية العوالق ملوثات من بالعديد المكرمة مكة تتأثر

  نتيجة العوالق انتشــار إعادة الرياح، نشــاط بفعل تنشــأ التي العوالق المدينة، أطراف وعلى داخل والبناء

. األحفوري الوقود حرق عن الناتجة قالعوال إلى باإلضــافة المزدحمة، األماكن وفي المدينة داخل الحركة

  عبئاظ يضع مما مناسكهم ألداء المقدسة العاصمة في والحج رمضان أشهر خالل المسلمين ماليين يجتمع

  المركبات أعداد وتتضــاعف الطاقة اســتهالك معدالت تزداد حيث المدينة في المتاحة الموارد على كبيراظ

سائل  إلى تحتاج والتي العالقة الملوثات نم كبيرة كميات منتجة المدينة طرقات داخل   لمتابعتها فعالة و

  10 إلى أبعادها   تصــــل التي) الهواء ملوثات  حركة  نمذجة   على البحث  هذا  يشــــتمل . حرتكها  ونمذجة  

  السكنية المناطق في المستهلك والديزل والبنزين الطبيعي الغاز حرق نتيجة والمنبعثة( وأقل ميكرومتر

  التشـتت  نمذجة نظام باسـتخدام  م2015 عام خالل الكهرباء إنتاج ومحطات مةالمكر مكة طرقات وعلى

خل  الجوي ناطق  دا ية  الم غاز  وحرق اســــتهالك يتم حيث (. ADMS-Urban) الحضــــر خل  الطبيعي ال   دا

  توليد  ومحطات  المدينة   طرقات  داخل  والديزل  البنزين يســــتخدم  بينما  والمطاعم،  الســــكنية  المباني 

  توليد  محطات  في الديزل  حرق عن والناتجة  ( PM10) الترابية  للعوالق كمية  أعلى ورصــــدت. الكهرباء 

  الكبيرة الشــاحنات في الديزل حرق عن الناتجة العوالق تلتها طن، 330174 إلى وصــلت والتي الكهرباء

 طن 48 بمقدار  الصغيرة  والشاحنات  المركبات من البترول حرق ثم طن، 171 بلغت والتي الطرق داخل

  بيانات   و الطرق على المرورية  الحركة  بيانات   توفر لعدم  ونظرا(. طن 1 من أقل ) الطبيعي لغاز ا وأخيراظ

-ADMS) للنموذج البيانات  ادخال تم فقد  مكة  داخل الحرق معدالت  لحســــاب وســــرعتها  المركبات  عدد

Urban )شــــبكية  بيانات   هيئة  في (Grid Sources)، خطوط هيئة  على النموذج مخرجات  تمثيل  وتم  

.  المناخية والحاالت الملوثات انبعاث لظروف المختلفة السـيناريوهات  تمثال خرائط في وإخراجها توريةكن

 الوقود عوادم من المنبعثة( PM10) الترابية العوالق نمذجة 

 - المكرمة مكة في  ADMS-Urban نموذج باستخدام الحفري

 والعمرة الحج موسمي خالل

 

 
 السعود أبو وليد ،محمد فتحي عاطف ،مرسي عصام ،جبر صفوت ،اهلل حبيب تركي ،منير سيد

 القرى أم جامعة والعمرة، الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد
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 العوالق نمذجة   عمليات  في ADMS-Urban نموذج اســــتخدام  فيها  يتم التي األولى المرة هذه  وتعتبر

  المختلفة بعاثاتاالن مصادر تحديد في نتائجه ستسهم والذي المكرمة مكة في PM10 النوع من الترابية

 .والعمرة الحج موسمي خالل خاصة المكرمة مكة في الهواء نوعية إدارة تحسين ثم ومن

 انظر البحث الكامل في قسم اللغة اإلنجليزية بعنوان

Modelling PM10 emissions from fossil fuels combustion 

using ADMS-Urban in the Holy City of Makkah – A focus 

on Hajj and Umrah seasons 
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 :السادسالمحور 

 أوراق عمل اإلنجازات في تطوير

 الخدمات والمرافق
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 الملخص

 النقل خدمات أداء تحسين في الحجاج نقل لمراقبة العليا الهيئة تجربة على الضوء إلقاء إلى الورقة تهدف

 لمهام التنفيذي التكامل تعرض حيث.  هـ 1436 عام حج موسم خالل الحرام المسجد وإلى من العام

 وخريطة التشغيلي التنظيم عناصر وشرح الهدف لتحقيق الخدمة ومشغلي المشاركة الجهات ومسئوليات

 لتنفيذ المرجعية المقارنة تستعرض كما الرحالت، تنظيم ومعيار الجغرافية العام النقل مسارات توزيع

 تحسين وتأثير الحجاج، اعداد وإحصائيات التنفيذية الملخصات النتائج وبينت. اإلنجاز ونسبة الخدمة

 النقل معدالت وارتفاع الصلوات، بعد النقل محطات اخالء لسرعة اتالمسار لبعض النقل معيار معدالت

 1435 عام حج بموسم مقارنة العام النقل بخدمة المشمولين الحجاج فئات بعض اعداد وارتفاع بالساعة،

 ونتائج آليات من ستفادةباال الورقة وتوصي. الحرم حول العام النقل محطات بعض على الطلب وزيادة. هـ

 بالحافالت والمتكامل الدائم العام للنقل المكرمة مكة مشروع تنفيذ في ميدانية كتجربة دمةالخ تطبيق

 .والقطار

  

الحجاج  نقل خدمة القطاعات لتنظيم ورقة عمل: تكاملية 

 الصلوات ألداء

 

 تونسي العزيز عبد بن عصام 

  المكرمة مكة ،الحجاج نقل لمراقبة العليا الهيئة
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 الملخص

تتناول الورقة أبرز وسائل االتصال التي تنفذها وتشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام 

 لرئاسة بالمدينة المنورة، والمسجد النبوي ممثلة في وكالة ا

بتقديم موجز عن فضل المدينة المنورة ومسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنه حقيق بأن ُيولى 

العناية الكاملة وبزائريه ومصليه، وقد انتظمت الورقة في محاور أربعة هي : المحور العلمي : ويتمثل 

وحلقات تحفيظ القرآن، وحلقات المتون العلمية، في الحديث عن الخطب المنبرية، والدروس العلمية، 

 واإلجابة على أسئلة السائلين، ومعهد وكلية المسجد النبوي، وترجمة الخطب، ومكتبة المسجد النبوي، 

وأكاديمية المسجد النبوي.   والمحور التقني : ويتمثل في الحديث عن الشاشات اإللكترونية، والرسائل 

نية، والبريد اإللكتروني، والتطبيقات الذكية، والخدمات اإللكترونية، وقنوات النصية، والبوابة اإللكترو

التواصل االجتماعي.   والمحور الخدمي : ويتناول :استقبال الزائرين وتوديعهم عبر المنفذ الجوي 

ت للمدينة المنورة ، توزيع الكتب والنشرات والهدايا في ساحات المسجد النبوي ، نقل الزائرين في ساحا

المسجد النبوي ، إرشاد الزائرين المكاني ، توزيع المرشدين في المسجد النبوي وساحاته ثم تنظيم 

الحشود لتمكين الزائرين من الوصول إلى أي موقع في المسجد النبوي.   والمحور الرابع وهو المحور 

اإلعالم المختلفة ، إصدار  اإلعالمي : وذلك عبر الوسائل التالية : نشر األخبار وما يهم الزائر في وسائل

رسالة دورية باسم : )) رسالة الحرمين الشريفين (( ومجلة علمية محكمة باسم : )) مجلة الحرمين 

الشريفين (( ، إقامة معرض دائم لتوسعة وعمارة المسجد النبوي ثم رفع شعار )) خدمة الحاج والزائر 

 وسام فخر لنا ((.

 

 والمـصـلـيـن بـالـزائـريـن االتـصـال ورقة عمل: وسـائـل 

 الـنـبـوي بـالمـسـجـد

 

 العـبيد سليـمان بـن علـي د.. أ 

 النبوي والمسجد الحرام المسجد لشئون العامة الرئاسة النبوي، المسجد لشؤون العام الرئيس وكيل
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 المقدمة

ــول اهلل          ــة رســ ين عن مــد ثي  ي ــه                حــد ئري يف وزا ــر ــجــده الشــ لم، ومســ ــ ــه وســ لي ع لى اهلل  ــ   صــ

فمدينة رســــول اهلل صــــلى اهلل عليه وســــلم، طابُة الطْيبة، مهبُط الوحي، ومتنزُل جبريل األمين على          

 الرسول الكريم وهي الداُر واإليمان، وملتقى المهاجرين واألنصار .

ــا                 ــه ــي ــل ــاض ع ــات، وأف ــرك ــب ــا ال ــه ــي ــزل اهلل ف ــرام، أن ــح ــالل وال ــح ــوأ ال ــب ــات،      م ــب ــي ــط ــن ال  م

ــرفها اهلل     ــلم آخَر حياته، وبها مات، وفيها قبر، ومنها يبعث، شـ ــلى اهلل عليه وسـ ــوُل صـ فيها عاش الرسـ

ــم :                      ــه وســـــل ــي ــل ــى اهلل ع ــال صـــــل ــة، ق ــك ــد م ــع ــاع ب ــق ــب ــَر ال ــي ــا خ ــه ــل ــع ــا وج ــه  وفضـــــل

دها، وحوال ُحمَّاها  )) اللهم َحباب إلينا المدينَة كما َحبابَت مكَة أو أشـدَّ، وصـَحِاْحها، وبارك لنا في صـاعها وم   

إلى الجحفة (( متفق عليه، كما قال صــلى اهلل عليه وســلم : )) اللهم اجعل بالمدينة ضــِْعفي ما بمكَة من  

 البركة (( رواه البخاري ومسلم .

لم                                         ــ ــه وســ لي ع لى اهلل  ــ ين وكــان صــ م ل ــ لمســ لوب ا ق لى  ــةظ إ بوب ح م ــا  له ع ج ــا اهلُل و به با َح ــد   وق

ــة       ــن ــدي ــم ــه إذا رأى ال ــْت ــَْرك داب ــُح ــم :         ي ــل ــه وســـ ــي ــل ــى اهلل ع ــل ــال صـــ ــدن، ق ــم ــر ال ــي  وهــي خ

 )) والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (( رواه البخاري ومسلم .

ل                               ــ ــه وســ لي ع لى اهلل  ــ ــول اهلل صــ ــال رســ ــا ق كم ــة  ين لمــد في ا مع  ت ج ي ــم و ينضــ ــان  يم  م : واإل

 مسلم .)) إن اإليمان ليأِرُز إلى المدينة كما َتْأِرُز الحيُة إلى ُجْحرها (( رواه البخاري و

 يفــُد إليهــا المســــلمون من كــل مكــان للصــــالة في مســــجــد رســــول اهلل صــــلى اهلل عليــه وســـلم   

 الذي بناه بيده الشريفة .

ــه وســــلم :                         ــه صــــلى اهلل علي ــال عن ــد ق ــا، فق ــد الرحــال إليه ــاجــد التي تشـــ ــه من المســـ  وجعل

سجِد األقصى (( رواه البخاري  )) ال تشدن الرحاُل إال إلى ثالثة مساجد : المسجِد الحرام، ومسجدي هذا، والم

 ومسلم.

ــاء،               ــي ــب ــر األن ــي آخ ــإن ــم : )) ف ــل ــه وســـ ــي ــل ــى اهلل ع ــل ــال صـــ ــاء، ق ــي ــب ــِد األن ــاج ــُر مســـ  وهــو آخ

 وإن مسجدي آخُر المساجد (( رواه مسلم .
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والفضُل في الصالة فيه مضاعفٌة، قال صلى اهلل عليه وسلم : )) صالة في مسجدي هذا أفضل من ألف            

 لمسجِد الحرام (( رواه البخاري ومسلم .صالة فيما سواه إال ا

وفيه بقعٌة وصفها رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأنها روضٌة من رياض الجنة، حيث يقول : )) ما بين        

( رواه البخاري ومســلم، ووصــف منبَره صــلى اهلل عليه وســلم 1بيتي وِمْنبري روضــٌة من رياض الجنة (()

ــْبـــــري عـــــلـــــى تـــــُرعـــــة مـــــن    تـــــُرع الـــــجـــــنـــــة (( بـــــقـــــوـــــلـــــه : )) مـــــِنـــ

 رواه أحمد وابن ماجه .

 ومســـــجــد بــهــذا الــمــكــان وهــذه الــمــكــانــة حــري بــأن يــفــرد لــه الــوقــت، وأن يــحــب،                        

ــت                                   عني ــد  فق ــذا  له هيالت،  ــ لتســ ــات وا لخــدم ــل ا ــه أفضـــ ــدم ل يق ــه، و ــُْد ب عب مت ل ئره وا يحــب زا  و

لشؤون المسجد    الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة     

 النبوي بالمسجد وزائريه .

 ومما عنيت به :

ــرة   ــال الحديثة والقديمة، المعاصـ ــائل االتصـ ــول إلى زائريه واالرتباط بهم بمختلف وسـ ــهيل الوصـ تسـ

 واألصيلة، ويمكن أن أقدم هذه الوسائل عبر محاور أربعة :

 المحور األول : المحور العلمي 

 : الخطب المنبرية

واألعياد، وخطب المناسبات كخطب االستسقاء والكسوف والخسوف، وهذه تسجل          وتشمل خطب الجمع 

 وتوزع على الراغبين فيها مجاناظ .(  CDعلى أقراص ) 

 : الدروس العلمية

سير، والحديث، والفقه، والعقيدة، والعربية، ودروٍس     شرعية والعربية في : التف وتتنوع بمختلف العلوم ال

س  نة ألفين ومائة وخمسة وتسعين درساظ، أما الموسمية فتبلغ ألفاظ وثالثمائة        عامة، وتبلغ الدروس في ال

 وثالثة عشر درساظ .

                                                           
 : يدل هذا الوصف على فضلها وتميزها ، ويكون فيها بأداء النوافل وذكر اهلل وقراءة القرآن . (1)
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 : حلقات تحفيظ القرآن

ــ      ــق ــل ــح ــغ ال ــل ــب ــراء،                 وت ــات اإلق ــق ــل ــن ح ــي ــا ب ــة م ــق ــل ــن ح ــي ــالث ــن وث ــي ــت ــن ــة واث ــائ ــم ــت  ات ســـ

  أربعة عشر طالباظ وتصحيح التالوة، والحلقات العامة، وحلقات الزوار، ويبلغ طالبها سبعة آالف وسبعمائة و   

. 

 : حلقات حفظ المتون العلمية 

وتبلغ حلقاتها مائة وخمســـين حلقة، وينتظم بها ألف وســـبعمائة وأربعة وعشـــرون طالباظ وتبلغ حلقات     

 ( حلقة، وبها خمسمائة وسبعة وتسعون طالباظ . 28تعليم المتون العلمية عن بعد ) 

 : اإلجابة عن أسئلة السائلين

شرين كبينة         وذلك من خالل أرب سة وع ساحاته وخم سجد النبوي، وثمانية مواقع في  عة مواقع داخل الم

 هاتف موزعة في أبواب المسجد النبوي .

 : معهد المسجد النبوي

ــنة وخرج ثمان دفعات،     ــرة س ويدرس فيه مرحلتان هي المتوســط والثانوي، وقد أنشــيء قبل ثالث عش

ــ           ــبــ ــالــ ــرون طــ ــة وعشـــــ ــيــ ــانــ ــمــ ــة وثــ ــائــ ــمــ ــالثــ ــن ثــ ــيــ ــرجــ ــخــ ــتــ ــمــ ــدد الــ  اظ،  وعــ

 وبلغ عدد طالبه هذا العام تسعمائة وستة وثالثين طالباظ منتظماظ ومنتسباظ .

 : كلية المسجد النبوي

ويدرس فيها مرحلة البكالوريوس وفيها ثالثة أقسام هي : الشريعة، والقرآن وعلومه، والسنة وعلومها،     

 ويبلغ عدد طالبها : مائتين وثالثة وأربعين طالباظ .

 : لمترجمةالخطب والدروس ا

أولت الرئاســة أصــحاب اللغات غير العربية اهتمامها، فخطب الجمع واألعياد تترجم فورياظ إلى ســت لغات  

صوتي على        سا، وذلك عبر بث إذاعي  سية، واألوردو، والمالوية، والتركية، والهو هي : اإلنجليزية، والفرن

ناة )   ــ              FMق عدة وســ ها ب بال خاص، ويمكن اســــتق ها ال غة تردد كل ل بالراديو، أو الجوال،       ( ول ما  ئل إ  ا

 أو عبر أجهزة االستماع التي توزع على المصلين، وقد وزع هذا العام ثمانون ألف جهاز وسماعة .
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 ويبدأ البث الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة وينتهي بنهاية الصالة .

 وأيضاظ تبث الترجمة فورياظ عبر االنترنت .

 لى لغات مختلفة وطبعت عدداظ من الكتب والنشرات والمطويات .كما اعتنت بترجمة الدروس والخطب إ

 : مكتبة المسجد النبوي

ــاء                     ــنســـ ــل ــات ل ــاع ــس ق ــم ــال وخ ــرج ــل ــة ل ــوع ــب ــط ــم ــب ال ــت ــك ــة ال ــع ــال ــط ــم ــة ل ــاع ــم ق  وتضـــ

وتبلغ مائة وثمانية وخمسين ألفا وستمائة وستاظ وعشرين عنواناظ، وبلغ عدد روادها حوالي نصف مليون         

 هـ .1436زائر خالل عام 

ــة،                                   و  لي ــ ــارة عن مخطوطــات أصــ ــان عب ــاظ وثم ــب المخطوطــة التي يبلغ عــددهــا ألف ــاعــة للكت  ق

وألفاظ وخمس عشــرة عبارة عن مخطوطات مصــورة، ومجاميع أصــلية تبلغ ألفاظ وأربعمائة وســتين عنوانا   

 أصليا ومجاميع مصورة بلغت ألفين وستمائة وستة عناوين مصورة .

سب آلي م    ضم أجهزة حا صوتيات، متاحة في جميع   ومكتبة رقمية : ت حمل عليها الكتب والمخطوطات وال

 األوقات للباحثين .

ومكتبة صـــوتية : وتضـــم تالوات ودروس وخطب الحرمين الشـــريفين مســـجلة على أشـــرطة كاســـيت   

 وأقراص مدمجة ووسائط متعددة، وبها أكثر من مائة ألف ساعة صوتية .

 : أكاديمية المسجد النبوي

ــامــلــيــ    ــب الــع ــدري ــة الــزائــريــن        وتــتــولــى ت ــامــلــيــن فــي خــدم ــالــمســـــجــد الــنــبــوي وكــذا الــع  ن ب

 من الجهات الحكومية والخاصة األخرى .

 المحور الثاني :  المحور التقني

قفزت الرئاســة قفزات ســريعة في اســتخدام التقنية الحديثة في االتصــال بالزائرين والمصــلين ويتمثل 

 ذلك باآلتي :
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 : الشاشات اإللكترونية

حتى هذه اللحظة _ مائة واثنا عشــر شــاشــة موزعة في أنحاء المســجد النبوي وســاحاته    ويبلغ عددها _ 

ومرافقه، ويتنوع العرض فيها ما بين عرض لمواقيت الصــالة، وشــاشــات خدمية، وشــاشــات تفاعلية،       

وشاشات توجيهية نقطية، وشاشات لتوجيه وإرشاد الزائرين والمصلين لكيفية السالم على رسول اهلل             

عليه وسلم وصاحبيه رضي اهلل عنهما، وآداب المسجد النبوي، وشاشات كبرى للعرض بساحات  صلى اهلل 

 المسجد النبوي، وشاشات متحركة.

 : ( SMSالرسائل النصية القصيرة ) 

وتهدف إلى إيصال المعلومات واإلرشادات للفئات المستهدفة من المستفيدين سواء من الموظفين أو من  

 داماتها :الزائرين، ومن أهم استخ

سفر، وإحصاءات الحجاج اليومية، واإلعالم بإمام وخطيب الجمعة، ونحو        سائل للمعتكفين، وألصحاب ال ر

 ذلك .

 : البوابة اإللكترونية

 ولدى الوكالة بوابتان على االنترنت : 

ما بين                      مل المكتبي في عا لة والت كا ما بين موظفي الو مات  خد قديم ال ية : وهي تعنى بت لداخل بة ا البوا

 اإلدارات .

البوابة الخارجية : وتقدم معلومات متكاملة عن المســــجد النبوي : تاريخه وعمارته وفضــــله والمواقع                

 المهمة فيه وجميع الخدمات التي تهم الزائر .

 :  البريد اإللكتروني

 ويتم عن طريقه تبادل المعلومات بين إدارات الوكالة والمستفيدين .

 : التطبيقات الذكية

 شـــــاء تــطــبــيــق )) قــاصـــــد الــحــرمــيــن (( فــي هــواتــف الــجــوال الــذكــيــة                   فــقــد تــم إن  

 بهدف إيصال صوت المستفيد عبر هذا التطبيق في أي لحظة ووقت .



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

 : الخدمات اإللكترونية

قات               ية وحل ية وتســــجيل الطالب في المعهد والكل قديم على الوظائف الموســــم ها الت ويتم عن طريق

 دمات المستفيدين .التحفيظ والمتون، وخدمات المكتبة، وعموم خ

 : قنوات التواصل االجتماعي

 )) الفيس بوك، تويتر، انستقرام، قوقل بلس، يوتيوب (( .

 المحور الثالث : المحور الخدمي

 ويتضمن تقديم عدد من الوسائل الخدمية المتصلة بالزائرين مباشرة، ومن ذلك :

عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة (( عند  اســتقبال الزائرين عبر المنفذ الجوي )) مطار األمير محمد بن 

 وصولهم، وتوديعهم عند مغادرتهم .

 توزيع الكتب والنشرات والهدايا في ساحات المسجد النبوي .

ــاحــات الــمســـــجــد الــنــبــوي         ــار الســـــن مــن أبــواب ســـ ــاء وكــب ــل الــزائــريــن مــن الــنســـ  تــوصـــــي

 إلى مداخل المسجد النبوي عبر سيارات القولف .

كاني لداللتهم على المواقع في المســــجد النبوي وســــاحاته والفنادق في المنطقة         إرشــــاد الزائرين الم

 المركزية عن طريق موظفين مختصين، وطبع خرائط داللية على المواقع .

 انتشار فرق العمل الميدانية على مدار الساعة في المسجد النبوي وساحاته .

 ي المسجد النبوي .تنظيم الحشود بهدف تسهيل وصول الزائرين إلى أي موقع ف

 المحور الرابع : المحور اإلعالمي 

 وذلك عبر الوسائل التالية : 

نشــر األخبار والمســتجدات التي تهم الزائر عبر : بوابة الرئاســة، والصــحف الورقية، وقنوات التواصــل      

 االجتماعي .

ســـم : )) مجلة  إصـــدار رســـالة دورية باســـم : )) رســـالة الحرمين الشـــريفين (( ومجلة علمية محكمة با 

 الحرمين الشريفين (( .
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 .مسجلة وتبث الحقاظالمشاركة في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية منها ما هو على الهواء مباشرة أو برامج 

إقامة معرض دائم لتوســــعة وعمارة المســــجد النبوي يحكي مراحل بناء المســــجد النبوي وتوســــعاته           

 المتالحقة .

يات والمؤتمرات بإقامة أجنحة خاصــــة لوكالة الرئاســــة، ويعرض ما              المشــــاركة في المعارض والملتق  

 يتناسب مع المعرض المصاحب للمناسبة .

 رفع شعار : )) خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا (( 

ــن،                      ــري ــزائ ــة ال ــدم ــة خ ــي ــم ــأه ــن ب ــي ــم ــال ــع ــع ال ــي ــم ــن وج ــي ــف ــوظ ــم ــار ال ــع ــى إشـــ ــدف إل ــه  وي

 عديد من البرامج من أهمها : وأن ذلك واجب علينا وفخر لنا، ويحشد لهذا الشعار ال

 إقامة حفل سنوي وتدشينه برعاية سمو أمير المنطقة .

تنظيم ورش عمل يحضــرها المعنيين بخدمة الحجاج من مختلف القطاعات بالمدينة المنورة، باإلضــافة  

 إلى عينات من الزائرين لرفع مستوى الخدمة سنوياظ ورصد االحتياجات وتالفي السلبيات .

 ايا على الزائرين وإشعارهم بأهميتهم .توزيع الهد

 وبعد : فهذه جملة من وسائل االتصال بالزائر والمصلي بالمسجد النبوي .

وتتطلع وكالة الرئاســة العامة لشــؤون المســجد النبوي لتطوير وزيادة وســائلها لالتصــال بالزائرين، كما  

النبوي، لزيادة االهتمام ورفع مستوى أنها بصدد إنشاء )) مكتب للخدمات الشاملة (( في ساحات المسجد  

 العناية بزائري المسجد النبوي .

 إن زائري المسجد النبوي يستحقون منا الكثير، وما قدم لن يتوقف عنده .

 وفــقــنــا اهلل إلــى اإلخــالص فــي الــقــول والــعــمــل، ورزقــنــا حــب مســـــجــده ومــديــنــتــه،                    

 صلى اهلل عليه وسلم . وحسن اإلقامة واألدب فيها، وأن يمن علينا بشفاعة نبينا محمد

وفي الختام ال يســعني إال أن اشــكر القائمين على معهد خادم الحرمين الشــريفين ألبحاث الحج والعمرة  

 بجامعة أم القرى على تنظيمهم لهذا الملتقى السادس عشر، الذي أرجو أن يكون فيه النفع والفائدة .

  ن.وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي
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 الملخص

مما هو متعارف أن العمل الموسمي لمستشفيات المشاعر المقدسة خالل فترات قصيرة يتطلب تكاتف           

جهود جبارة ونفقات طائلة لتجهيزها وصــيانتها في فترات وجيزة حتى تتمكن من خدمة ضــيوف الرحمن  

ــية يجب   بكامل طاقتها وتقديم الرعاية المطلوبة لهم. ومن هذا المنطلق فإن جهود أبحاث الحج الهندس

أن تركز على منظومتين لتحســـين الخدمات وتوازن جهود العنصـــر البشـــري المقدم للخدمة ومن هذا    

سة الطبية الحيوية، توأمة اإلمداد. تتم      تنبثق فكرة التوأمة في صيانة، توأمة إدارة الهند توأمة أعمال ال

الصيانة لمستشفيات المشاعر إلى إدارة المستشفى من خالل اإلسناد الدائم لعقود  توأمة أعمال الصيانة

ــة     ــاند إعداد خطط العمل الخاصـ ــفى المسـ ــتشـ ــاند له من خالل عملية التوأمة بحيث يتولى المسـ المسـ

سب جدول زمني معين، مثل                شراف على تنفيذها ح سة واإل شاعر المقد صود في الم شفى المق ست بالم

يانة الدورية واإلصــالحية وتشــغيل األجهزة وتوريد   تنفيذ جداول الصــيانة الدورية ومتابعة أعمال الصــ  

قطع الغيار. بينما تتم توأمة إدارة الهندسة الطبية والحيوية من خالل إسناد كامل مهام أعمال الهندسة     

الطبية والحيوية من متابعة أعمال التعبئة والتخزين من نهاية موســــم االســــتخدام إلى إعادة تركيبها               

ص    شغيلها وتطبيق خطط ال صحيحية وتوريد قطع الغيار وتجهيز بعض المواقع طبقا   وت يانة الدورية والت

إلشــراف دقيق ومتابعة مســتمرة طول العام. وفيما يخص توأمة إدارة اإلمداد فينطبق ذلك على إدارات    

ــاب              ياطي من خالل حســ ياج الفعلي واالحت قارير المطلوبة عن االحت قديم الت اإلمداد بجميع فروعها وت

علية الســـريرية لكل مريض لذات الحاالت المتوقعه حســـب اإلحصـــاءات الســـابقة للمواســـم  التكلفة الف

ــح أن      ــبق يتض ــرف جميع الكميات بأقل قدر ممكن من الهدر العام. ومما س ــرمة مما يؤدي إلى ص المنص

عملية توأمة اإلدارات جميعها هي المقصود منها وضع خطط العمل وتنفيذها بدقة حسب حاجات العمل    

 مع المقدسة المشاعر مستشفيات توأمةمقترح ورقة عمل:  

 الطبية اهلل عبد الملك ومدينة المقدسة العاصمة مستشفيات

 

  خان فيصل اهلل عبد ،الوتيشي علي حسن 

 لمكرمةا مكة الطبية، اهلل عبد الملك مدينة الطبية، الهندسة إدارة
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ادة من الخبرات العلمية في المنشأت ذات العمل المستمر مما يقتضي وضع خطط مستمرة لكل      واالستف 

 مستشفى في المشاعر المقدسة للعمل قبل وبعد وأثناء التشغيل الموسمي.

 مقدمة

صيرة يتطلب             ف أن عليه مما هو متعار سة خالل فترات ق شاعر المقد شفيات الم ست سمي لم العمل المو

فقات طائلة لتجهيزها وصـــيانتها في فترات وجيزة حتى تتمكن من خدمة ضـــيوف  تكاتف جهود جبارة ون

 الرحمن بكامل طاقتها وتقديم الرعاية المطلوبة لهم.

يانة المباني والحفاظ على ســــالمتها أولوية عامة للحفاظ على ســــالمة األرواح والمقدرات                      إن صــــ

  يتم تركيبها على مســــتوى عاِل من الثقة   الموجودة بداخلها حيث يوجد هناك أنظمة طبية وغير طبية          

التي تتأثر بالعديد من عوامل طبيعية من ارتفاع درجات الحرارة داخل المباني وتواجد أتربة                  والتقنية 

وغبار وما إلى ذلك وعقود الصـــيانة الموســـمية فقط و ذلك قد يؤدي إلى ضـــعف عمل األنظمة بكامل   

الحريق وأنظمة أخرى ال يمكن إكمال العمل الطبي بعدم طاقتها وخاصـــة أنظمة الغازات الطبية وأنظمة 

وجودها. كما يتطلب تفريغ العديد من المهندســـين في مناطق أخرى للتواجد بمســـتشـــفيات المشـــاعر 

ــفى أخر لتفريغ عدد من   ــتشـ والعمل بطاقة أعلى وقد يتطلب ذلك توقف العمل في منطقة أخرى أو مسـ

ابعة ألعمال صــيانة الحج. ومن األســباب التي تؤدي إلى خلل الطواقم الهندســية والفنية للحضــور والمت

العمل في األنظمة أو بعض المرافق عدم االلتزام بتعليمات الصــــيانة الدورية من المصــــنع لعدم توفر           

وجود متابعين ألعمال الصيانة من ناحية ومن ناحية أخرى عدم وجود عقود صيانة مستمرة حيث تتوفر      

 فقط عقود موسمية. 

مليون ريال حتى يقدم الخدمة المطلوبة  150سرير   300لغ تكلفة تجهيز مستشفى متكامل بسعة    تب    

يوم كل عام وحيث حددت غالبية المصانع   15على أكمل وجه وهذا التجهيز يستخدم فقط فترة أقصاها 

ومن ذلك  ســنوات من تاريخ اإلنتاج  10الموردة للتجهيز الطبي بان العمر االفتراضــي للتجهيزات الطبية 

يوم في العشر سنوات بينما   150=15*10نرى أن التجهيزات الطبية لمستشفيات المشاعر تعمل فقط    

بة عمل تجهيزات       3650=365*10مثيالتها من األجهزة تعمل على مدار العام       يوم حيث يكون نســــ

ل  وجميع ما ذكر أعاله يفترض استكما %4.1=100(*150/3650المستشفيات في المشاعر المقدسة )     

التجهيزات عمرها االفتراضي حسب ما هو معتبر من المصنع عشر سنوات مكتملة ولكن لسوء تخزينها          
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وتوقفها عن العمل فترات ليست بالقصيرة وتعرض بعضها لعوامل الطقس بطريقة أو بأخرى يعجل في  

ومن  %2.1=100(*75/3650سنوات )  5تلفها. وعطفا على ذلك فإننا قد نصل بالعمر االفتراضي إلى   

مليون   150من المبلغ المخصــــص)  %97.9ذلك ال يتبادر إلى األذهان أننا قد أهدرنا من المال العام             

سرير. علما بان العدد الفعلي   300ريال( في جزء من منظومة مستشفيات المشاعر لمستشفى بسعة          

  9زعة على ســـريرا للتنويم فيما عدا األســـرة التشـــغيلية والمراكز الصـــحية الموســـمية مو  1080لعدد

مستشفيات رئيسية ونسعى من خالل بحثنا لزيادة نسبة االستفادة من التجهيزات وتقديم خدمة أفضل         

لحجاج بيت اهلل الحرام وخدمة لمواطنين هذه البالد الكريمة. ومن ما ذكر أعاله فان الصــــيانة الطبية                

نة الطبية وتوافر المهندسين   ليست بأفضل حال من الصيانة العامة بالمقارنة بالعقود الموسمية للصيا      

 والفنيين العاملين على صيانتها وتشغيلها إال في أوقات موسم الحج.

إن الهيكل التنظيمي إلدارة اإلمداد بوزارة الصــحة يندرج ضــمن مســئولياته التموين الطبي من أدوية       

ــريريه ومالية إلى ذلك من اللباس واألغطية وغيرها م  ــتلزمات طبية جراحية وسـ ما ال يمكن تقدير  ومسـ

استهالكه موسميا مع عدم إمكانية التقدير لكمية االستهالك وكذلك كون العمل موسمي واإلحصائيات         

ــارة إلى إدارة     ــابي لها إال على المدى البعيد وإش ــط حس ــمية ال يمكن االعتماد عليها أو على متوس الموس

عاب الكم الهائل من التخزين بشــروط المســتودعات البدا لها من توفير مســاحات هائلة قادرة على اســتي

 معينه تحت ظروف غير قابلة للتغير حفاظا على سالمة محتوياتها.

ومما سـبق يتضـح أن من مشـروع توأمة مسـتشـفيات المشـاعر المقدسـة مع مسـتشـفيات العاصـمة                  

سعودية الكندية لتبادل الخبرات الطب           شفيات التخصصية على غرار التجربة ال ست سة والم ية حيث  المقد

تقدم وزارة الصحة الكندية دعما بشريا يتمثل في الكادر الطبي والذي تعاني منه الوزارة من نقص حادا    

والكادر التعليمي من تدريب وتدريس األطباء السعوديين في مجاالت الطب المختلفة والتجربة الجزائرية  

ــمال الجزائر وذلك لل     ــفيات شـ ــتشـ ــفيات جنوب الجزائر مع مسـ ــتشـ رقي بالخدمات المقدمة لتوأمة مسـ

بمستشفيات جنوب الجزائر حيث تمد مستشفيات الشمال لمستشفيات الجنوب األطباء والموارد البشرية           

والعلمية والخطط التدريبية وكذلك تقديم الخدمة العالجية بدون انتقال المريض من مكان إلى آخر أو               

بحاث الحج الهندســية يجب أن تركز على  الســفر من الجنوب إلى الشــمال. ومن هذا المنطلق فان جهود أ



 هـ1437 –ألبحاث الحج والعمرة والزيارة  16السجل العلمي للملتقى العلمي 
 

منظومتين، تحســــين الخدمات وتوازن جهود العنصــــر البشــــري المقدم للخدمة ومن هذا تنبثق فكرة         

 التوأمة فيما يلي:

 .توأمة أعمال الصيانة 

 .توأمة إدارة الهندسة الطبية الحيوية 

 .توأمة اإلمداد     

   : توأمة أعمال الصيانةأواًل

 ة:الصيانة العام  

إن الصيانة في العموم هي عماد استمرار كل منظومة عمل بالشكل الصحيح إذا تمت الصيانة بالشكل        

    المطلوب في الموعد المحدد والصيانة العامة تشمل:

 .صيانة وسالمة المباني وصالحيتها للعمل 

                 م مة التكييف،أنظ غازات،أنظ مة ال ــاالت،أنظ ية )  أنظمة االتصــ مة الغير طب نة األنظ يا ة  صــــ

 التدفئة،محطات المياه والصرف الصحي، األنظمة الميكانيكية، األنظمة الكهربائية(.

 .السالمة العامة وأنظمة إنذار الحريق 

 .األعمال الزراعية 

 .صيانة المباني السكنية 

 .)صيانة السيارات )اإلسعاف أو النقل العام 

 وحيث أن تنفيذ أعمال الصيانة ينقسم إلى قسمين:

 ة .الصيانة الدوري 

 . الصيانة اإلصالحية 
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 الصيانة الدورية

وتتم من خالل جدولة األنظمة واألجهزة على فترة زمنية معينه بالتنســـيق مع المنفذ للصـــيانة الدورية  

الشــــركة المصــــنعه للنظام أو الوكيل للجهاز وقد يتطلب ذلك تغير بعض المســــتهلكات أو قطع الغيار         

د موســـمية فان الصـــيانة الدورية غائبة تماما عن األنظمة  ونظرا لعدم وجود عقود مســـتمرة فقط عقو

الغير طبية وما يتم فعله هو تفعيل العقد في الموسم وتسريع العمل لتشغيل األنظمة بأقصى طاقتها        

ــكل   ــل األنظمة وعدم عملها بالشـ ــبب بفشـ في أقل وقت وأعلى مجهود من األفراد العاملة وهذا قد يسـ

 طويلة.  المطلوب نتيجة التخزين لفترات

 الصيانة اإلصالحية

 وتتم عند تعطل الجهاز وفترة اإلصالح قصيرة جدا النا األجهزة قد تتعطل من طول فترات التخزين.

 النظافة )بجميع ما يرتبط بها من التعقيم لألسطح والمغسلة،... الخ (

 الصيانة الموسمية وحلول التوأمةصعوبات تنفيذ 

انة بكامل اشــــتراطاتها فان ذلك يوجب التخطيط الســــليم وجدولة           ونظرا ألهمية األنظمة وأداء الصــــي   

سالمة جميع األرواح العاملة والمراجعين         شأة و أنظمتها و سالمة المن ضمن  األعمال على فترات زمنية ت

للمســتشــفى ولعدم وجود موارد بشــرية مخصــصــه للمســتشــفيات الموســمية بالمشــاعر المقدســة فان   

في أوقاتها والحفاظ على األجهزة واألنظمة تعمل بكامل طاقتها يأتي  التخطيط الســـليم ألداء الصـــيانة 

شرية العاملة            سة ارتباطا يمكن الموارد الب شاعر المقد شفيات الم ست نظام التوأمة حيث ترتبط إحدى م

في التخطيط والتنفيذ لجميع أعمال الصيانة من خالل عقد صيانة موحد يشمل الصيانة والنظافة تحت       

ذات العمل المستمر و بنود للمستشفى الموسمي وذلك لضمان سير العمل والتخطيط        بنود للمستشفى   

ــب     ــحيحة حسـ ــب الطرق الصـ ــغيل األجهزة حسـ ــيانة في مواعيدها وتوريد قطع الغيار وتشـ وإجراء الصـ

 تعليمات الشركات الصانعة . 

   : توأمة إدارة الهندسة الطبية والحيوية:ثانيًا

ســــة الطبية والحيوية أو كما يســــمى )  التقنية الطبية ( للقيام بكل ما     إســــناد كامل مهام أعمال الهند     

يخص األجهزة واألنظمة الطبية من توريد األجهزة الجديدة وتركيبها وتشـــغيلها وتدريب العاملين عليها  
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و متابعة أعمال التعبئة والتخزين من نهاية موســـم  االســـتخدام إلى إعادة تركيبها و تشـــغيلها وتطبيق  

صــــيانة الدورية والتصــــحيحية وتوريد قطع الغيار وتجهيز بعض المواقع طبقا إلشــــراف دقيق          خطط ال

ومتابعة مســتمرة طول العام حيث انه من الصــعوبة بمكان توفير عناصــر بشــرية مدربة أو مهندســين    

ة  أجهزة طبية وذلك لندرة هذا التخصص ، كما أنه تتخلل إجراءات الصيانة عدة عوامل بالمقارنة بالصيان

 العامة :

 . عوامل الحفاظ على مكافحة العدوى 

 . عوامل الحفاظ على سالمة المرضى خالل اإلجراءات الطبية 

    عوامل األعطال الطارئة التي تســتوجب التدخل الســريع وال يمكن االســتعاضــة عنها في جميع

 األحوال .

صيانة العامة في النتا        سوف تحذو حذو ال صيانة طبية  سبق فان توأمة ال ضل من    ومما  ئج نحو خدمة أف

 حيث جاهزية المواقع للعمل والتأكد من سالمة األجهزة للعمل بصورة صحيحة.  

 توأمة إدارة اإلمدادثالثا :   

ــاج الفعلي     ــة عن االحتي ــارير المطلوب ــا وتقــديم التق ــك ينطبق على إدارات اإلمــداد بجميع فروعه ذل

ية الســــريرة ل      فة الفعل ــاب التكل ياطي من خالل حســ ــب      واالحت حاالت المتوقع حســ لذات ال كل مريض 

صرف جميع الكميات بأقل قدر ممكن من الهدر            صرمة مما يؤدي إلى  سم المن سابقة للموا صاءات ال اإلح

 العام .

،%  20ريال سعودي  7304وفقا لإلحصاءات الطبية العالمية فإنا تكلفة السرير الواحد في العناية المركز 

ــأة الطبية ،تكاليف  %20منها تكاليف عالجية ،  تكاليف الكادر الطبية كما و أنا تكاليف العالج   %60المنشـ

سام التنويم     سرير في أق ساب توفير     %10بال من التكلفة العالجية لمريض العناية المركزة لذلك فإنا ح

في مستودعات المستشفى سوف يكون له        %30الكميات حسب السعة السريرة وتوفير احتياطي بنسبة     

 تقنين الصرف على األدوية والمستلزمات بتقديرات صحيحة وسليمة.  األثر األكبر في

وعليه فان توأمة اإلمداد لها األثر األكبر في وضـــع جميع خطط تقديم الرعاية الصـــحية على أكمل وجه 

مع وضح تخطيط سليم مستقبلي حسب أعداد الحجاج في كل عام مع توقع نسبة أخطاء سنوية سوف            
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ستمرة في العمل طوال          تنخفض مع ازدياد دقة ال شفيات الم ست ستظل الفرق العاملة من الم سابات و ح

 العام.

ومما ســبق تتضــح أنا عملية  توأمة  اإلدارات جميعها هي المقصــود منها وضــع خطط العمل وتنفيذها    

بدقة حسب حاجات العمل واالستفادة من الخبرات العلمية في المنشأت ذات العمل المستمر مما يقتضي       

 مستمرة لكل مستشفى في المشاعر المقدسة للعمل قبل وبعد وأثناء التشغيل الموسمي.وضع خطط 

 وعطفا على المعطيات أعاله فان عقبات العمل الموسمي هي :

 .إخالء المنشآت وعدم عمل أنظمتها لفترات طويلة 

       تخزين التجهيزات الطبية والغير طبية في المســــتودعات أو في أماكن  يكون تركيبها لفترات  

 طويلة تحت ظروف تخزين غير مناسبة.

 .عدم توفر الوقت الكافي للعمل بطريقة سليمة أمام الكفاءات المستقطبة للعمل الموسمي 

   ــفة عاجلة حيث يتوقع وجود ــادر الكفاءات العاملة قد يعيق تنفيذ بعض األعمال بصـ تعدد مصـ

 اختالف في إجراءات بعض األعمال وتنفيذها بين مناطق المملكة.

 د وتخزين أدوية ومســتلزمات طبية بكميات كبيرة في المســتودعات قد ال تســتخدم لعدم   توري

 تقدير الكميات بالشكل العملي الصحيح نتيجة قصر الوقت.

           إخراج األجهزة الطبية والغير طبية من الخدمة بعد عدة ســــنوات مع قلة االســــتخدام والتطور

 المستمر للتكنولوجيا.

 لمســتشــفيات بعد انتهاء موســم الحج ما عدا مدير مســتشــفى    عدم وجود مرجعية عمل لتلك ا

 فقط وأمين مستودع.

 المقترحات والتوصيات

 وقد خلصت الدراسة إلى أن التوأمة تعمل على تالفي العقبات وتوفير حلول كما يلي:

 . يقوم المستشفى المرجعي بتفقد المباني و معالجة وتصحيح أضرارها 
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    في مواقعها وســــالمتها وتشــــغيلها خالل العام بالصــــيانة           التأكد من تواجد جميع التجهيزات

شفى المرجعي لالستفادة منها في           ست صحيحية ونقلها للم صيانة الت الدورية والتفقد الدوري لل

 بعض الفترات حيث تتحقق الفائدة من تكاليفها.

   ل توفير الكفاءات المؤهلة من مصدر موحد وإتاحة الوقت الكافي إلتمام جميع الخطط في أفض

 صورة ممكنه.

 .إتمام توريد جميع الموارد التموينية الطبية بالطريقة الصحيحة 

 الخاتمة

ومما ســبق تتضــح أن عملية  توأمة  اإلدارات جميعها هي المقصــود منها وضــع خطط العمل وتنفيذها    

ي  بدقة حسب حاجات العمل واالستفادة من الخبرات العلمية في المنشأت ذات العمل المستمر مما يقتض     

 وضع خطط مستمرة لكل مستشفى في المشاعر المقدسة للعمل قبل وبعد وأثناء التشغيل الموسمي . 

  : المراجع
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 الملخص

تتطرق هذه الورقة إلى رســالة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها إحدى وســائل رســالة الهدى  

بالمســجد الحرام التي يشــارك كل المهتمين بشــؤون الحرمين الشــريفين في تحقيق الرســالة، تســهيالظ    

( عدم تقبيل الحجر األسود بسبب    1ي؛ )ونفعاظ للقاصدين. وتعرضت هذه الورقة لثالثة مباحث مهمة، وه  

الزحام، مع وصف الوضع الحالي وذكر اإليجابيات والسلبيات، واقتراح وضع حاجز من البالستيك يبدأ من        

( التصوير في المطاف، وتوصلت   2نصف الجهة الغربية حتى الحجر األسود مع ذكر السلبيات المتوقعة، )   

رح هو منعه بثقافة نشر اللوحات اإلرشادية من خارج المطاف،    إلى سلبيات واقعة على القاصدين، والمقت  

( اســتدامة عمل المحتســب بالنصــح واإلرشــاد طيلة فترة دوامه، وعدم توقفه مع بيان بعض الحلول    3)

وصــلى اهلل وســلم   وطرحها كقضــية للحوار وتحريك األذهان للحلول، مختومة بالمقترحات والتوصــيات، 

 على سيدنا محمد.

 المقدمة 

إن مكة المكرمة هي منبع الرســـالة ، وإن المســـجد الحرام رســـالة الهدى للعاملين ، ومن أنواع الهداية  ف

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ذلك أن فائدته عامة لقاصدي الحرم وللمحتسبين ، وللناس أجمعين   

 ، وذلك بنشر السنة وقمع البدعة واستصالح الخلق . 

ينبغي لجميع المهتمين بشــــؤون الحرمين والعمرة والحج ، أن يعنوا بهذه    ومن كانت هذه مهمته فإنه        

 الشعيرة وأن يسهموا في إزالة الصعوبات التي تواجه رسالتهم ، تحقيقاظ لمصلحة عامة ونفع شامل . 

 والنهي بالمعروف األمر لهيئة معاصرة تحدياتورقة عمل:  

 بالمسجد الحرام في المطاف المنكر عن

 هـ1437 عام حج خالل ميدانية دراسة

 

 الزهراني عثمان بن ناصر 

 الحرام سجدالم أكاديمية مدير الحرام، المسجد هيئة على العام المشرف
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صعوبات وعقبات بسبب قصور في بعض الخدمات التي تقدم له ، هذا           صد المسجد الحرام يواجه  إن قا

 أمام مقدم الخدمة ، ولكي يقدم ما يرضــي تطلع الزائر البد من حلول لهذه التحديات ،  القصــور هو تحٍد

 وسأجعل ورقة العمل تدور حول ثالثة محاور : 

 . عدم تقبيل الحجر األسود بسبب الزحام . 1

صلى اهلل عليه وسلم ومن قطع           سنة المصطفى  إن قلوب الناس متعلقة بتقبيل الحجر األسود تطبيقاظ ل

افات وتعب من أجل الزيارة فهو يصطدم بواقع الزحام وعدم التنظيم الذي يكفل له تطبيق السنة     المس 

 ؛ فاألمر بحاجة لحلول تضمن تنظيمهم وتتكفل بسالمتهم أيضاظ . 

 . التصوير في المطاف . 2

وفيه مضــــايقة للطائفين وتعطيل لهم ، بل فيه تشــــويم وإخراج الطائف عن روح العبادة ، مع أهمية            

  حياته ، وكيف يمكن الجمع بينهما.النظرة لمن يرى جواز التصوير ، وأنه يريد أن يوثق أهم زيارة له في 

 . استدامة عمل المحتسب بالنصح واإلرشاد طيلة فترة دوامه . 3

ذلك أن المحتسب يمر عليه في الثانية الواحدة جمع من الزائرين ، يحتاج بعضهم لتصويب فعله ، سواء       

الكعبة أو المقام أو غيرها ، ومع النصــح لعدد كبير ، يتوقف شــعور االحتســاب لدى المحتســب ،  أكان عند 

 بسبب كثرة تكرار النصح ، فإذا انخفض مستوى عمله فهو يؤثر كثيراظ على نصح الزائرين . 

 مية الموضوع أه

 . أنه يتعلق بتقديم خدمات لقاصدي المسجد الحرام . 1

قاصدين وتصويب ألفعالهم ، وهي رسالة الحرم ، فالحرم هو رسالة الهدى       . الموضوع يعني بإرشاد ال  2

 ، والورقة تعين من يقدم هذه الرسالة . 

 . تسهيل على قاصدي المسجد الحرام بطرح مقترح لتقبيل الحجر األسود . 3

 . أنه يحد السلبيات والعوائق التي تعترض الطائفين . 4

 حج والعمرة والزيارة . . من يتعلق به كل من يهتم بشؤون ال5
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 منهجية الدراسة 

شارة الزمالء العاملين في الميدان ، مع ما يتوفر لدى معد الورقة من خبرة       ست ساس ا تقوم الورقة على أ

ميدانية مباشــرة لهذا العمل ، حيث يمكن تحديد المشــكلة وأســبابها ، ووصــف الوضــع الراهن ، مع ذكر    

 الحلول . اإليجابيات والسلبيات مقرونة بأهم 

 وقد اشتملت على ثالثة مباحث هي : 

 المبحث األول : عدم تقبيل الحجر األسود بسبب الزحام . 

 المبحث الثاني : التصوير في المطاف . 

 المبحث الثالث : استدامة عمل المحتسب بالنصح واإلرشاد طيلة فترة دوامه . 

جامعة أم القرى ، وللمعهد الغالي على القلوب وفي الختام أتقدم بالشــــكر العميق لهذه الجامعة العريقة  

معهد خادم الحرمين الشــريفين ألبحاث الحج والعمرة ، والشــكر موصــول لمعالي الرئيس العام لشــؤون  

المســجد الحرام والمســجد النبوي أ.د / عبد الرحمن الســديس ، ولكل القائمين على ملتقى أبحاث الحج    

جعل أعمالنا خالصــــة لوجهه الكريم ، وأن يبارك فيها ، وأن يعم         والعمرة ، ســــائالظ المولى عز وجل أن ي 

 نبعها جميع قاصدي المسجد الحرام ، واهلل تعالى أعلم وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد . 

 قبيل الحجر األسود بسبب الزحامالمبحث األول : عدم ت

ــلمين ، وإن النفوس تهفو  ــود له مكانة عظيمة في قلوب المسـ ــالظ عن تقبيله   إن الحجر األسـ لرؤيته فضـ

واســتالمه ، تلكم هي أمنية قاصــدي المســجد الحرام ، والتي يحول دون تحقيقها ما يواجهونه من زحام   

ــيوف الرحمن يواجهون    ــول إليه . وإن العاملين بخدمة ضـ وعدم تنظيم تجبرهم على الخروج دون الوصـ

 المطالب التالية:   تحدياظ صعباظ حيال تحقيق أمنية الزائرين ويتضح ذلك من خالل

 المطلب األول : حكم تقبيل الحجر األسود : 

 . ( 1)أجمع العلماء على أن تقبيل الحجر األسود خاصة من سنن الطواف إن قدر

                                                           
 ( ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد " البن رشد . 1)
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أنه جاء إلى الحجر األســـود فقبله فقال : إني  : "  –رضـــي اهلل عنه  –والدليل ما ورد عن عمر بن الخطاب 

 .(1)ولوال أني رأيت النبي صلى اهلل عليه وسلم يقبلك ما قبلتك "  أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،

 المطلب الثاني : الرؤية الشرعية حول المزاحمة من أجل تقبيل الحجر األسود : 

يرى علماء الشرع أنه ال ينبغي للمسلم أن يزاحم من أجل تقبيل الحجر األسود ، لما قد يحصل له ولغيره  

 .  (2)أما ترك أذية الناس واجب ، فال تقدم السنة على الواجب من اإليذاء ، فالتقبيل سنة

 .  (3)وقيل لإلمام أحمد رحمه اهلل : " يزاحم على الحجر ؟ قال : ال ، وال يؤذي وال يؤذى " 

وقال في الحاوي الكبير : " وإن علم أن الزحام ال يخف ، ترك االســتالم للحجر األســود للزحام ، ولم يزحم  

  . (4)الناس " 

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال له : " يا عمر إنك رجل    –رضي اهلل عنه   –مستدلين بما جاء عن عمر  

 .(5)قوي ، ال تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن  وجدت خلوة فاستلمه، وإال فاستقبله ، فهلل وكبر " 

 المطلب الثالث : الوضع الحالي حول تنظيم تقبيل الحجر األسود : 

 ن وصف الوضع الراهن حول تنظيم تقبيل الحجر األسود بأنه يمر بطريقتين هما : يمك

 الطريقة األولى : الطريقة العادية وهي األصل : 

وهي ترك الناس ليقوموا بتقبيل الحجر األســــود مع مراقبة حالتهم األمنية والصــــحية ، ومراعاة عدم           

أيام  ا تكون على مدار العام ، إال ما خرج منها في االختالط الســيئ بين الرجال والنســاء وهي األصــل ألنه

 معينة في الطريقة الثانية.

 ( إيجابياتها : 1

 أ. موافقتها لرأي العلماء من حيث عدم االستناد لتنظيم قد يخل بأمور شرعية . 

                                                           
( ، 2/925( ومســـلم في صـــحيحه )1528( ، كتاب العلم ، باب الرمل في الحج والعمرة ، برقم )2/579( أخرجه البخاري في صـــحيحه : )1)

 (.1270كتاب الحج ، باب استحباب تقبيل الحجر األسود في الطواف برقم )

 (.3/380، المغني ) (8/29( ، المجموع )2/40( ، حاشية الدسوقي )2/166( ينظر : حاشية ابن عابدين )2)

 ( . 5/2255( مسائل اإلمام أحمد بن حنبل والسماق بن راهوية )3)

 ( . 4/320( قاله الماوردي في الحاوي الكبير )4)

 . 130( ، برقم 1/121( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )5)
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 ب. عدم تعدي مجموعة الزحام لتضيق على الطائفين . 

 الظ ونساء . جـ. تمكن الزائرين من الدعاء عند الملتزم رجا

 ( سلبياتها : 2

 أ. اختالط يؤدي إلى وجود منكرات أخالقية . 

 ب. وجود حاالت النشل . 

 جـ. صعوبة تقبيل الحجر األسود . 

 . وجود خطورة أمنية وصحية واجتماعية بسبب المزاحمة . د

 الطريقة الثانية : وهي تنظيم الصف لتقبيل الحجر األسود : 

ســجد الحرام مع مســاندة لهيئة المســجد الحرام وتكون بوجود صــفين أحدهما  وهو جهد من قوة أمن الم

 للرجال واآلخر للنساء . 

ــف     ــاظ ثم ينحني مع الركن اليماني إلى الحجر ، أما صـ ــف الرجال محاذياظ للجهة الجنوبية عكسـ ويكون صـ

 النساء يكون في الجهة الشرقية بعكس حركة الطواف . 

 أ. وقت الطريقة : 

 الطريقة في فترتين : يعمل بهذه 

 . من بداية شهر شوال حتى بداية شهر ذي القعدة وهي بداية دخول موسم الحج . 1

 . من بداية شهر محرم حتى بدايات شهر صفر وهي بداية دخول موسم العمرة . 2

 ب. إيجابياتها : 

 تمكين الرجال والنساء من تقبيل الحجر األسود بيسر وسهولة . 

 جنسين . الحد من اختالط ال

 الحد من المنكرات األخالقية كااللتصاق وغيره . 
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 القضاء على ظاهرة النشل . 

 الحرص على سالمة الزائرين أمنياظ وصحياظ واجتماعياظ . 

 ج . سلبياتها : 

 مخالفة من يرى أن التنظيم بهذه الطريقة لم يرد فيه مستند شرعي رغم وجوده قديماظ . 

ــاء يتحرك بعكس الطواف وهناك منهم من يدخل الصــف وهو في   أغلب صــف الرجال وجميع صــف ال  نس

 .  (1)أشواط الطواف مما يؤدي إلى بطالن طوافه وهي مسألة شرعية ينبغي التنبيه لها

 مضايقة حركة الطائفين . 

 الوصول للملتزم فيه مضايقة للجنسين . 

 قرب الصفين من بعضهما قد يؤدي إلى منكر أخالقي . 

ء في الجهة الشــرقية عند الملتزم على الرجال ، ألن الرجال يدخلهم الحياء من الدخول  يغلب وجود النســا

 بين صف النساء . 

 فيه صعبة أوقات الصالة من جراء إخراج النساء من الجهة الشرقية بسبب كثرتهن . 

 م . وهذه بعض الجداول التي رأيت عرضها ، مبنية على استطالع آراء العاملين بهيئة المسجد الحرا

تعني أعلى   %100. النســبة التقريرية للزحام على الحجر األســود طيلة أيام الســنة باعتبار أن نســبة    1

 . ل لشدة الزحاممعد

                                                           
( ، المجموع 3/69م يصح طوافه ، مواهب الجليل )يرى جمهور أهل العلم أن من جعل البيت عن يمينه  أو طائف ووجهه أو ظهره للبيت ل ()

 ( . 4/7( ، اإلنصاف )8/40)
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 . النسبة التقريبية لتوزيع القاصدين الواقفين في زحام الحجر األسود : 2

 اإلناث الذكور  

 %30 %70 نسبة الوقوف لتقبيل الحجر األسود 

 %10 %10 سنة  20ه أقل من نسبة من عمر

 %80 %80 سنة  50-20نسبة من عمره بين 

 %10 %10 سنة 50نسبة من عمره فوق 

 . الجدول التقريبي لتوزيع أخف أوقات الزحام على ساعات اليوم في المواسم : 3

 الساعات األخف زحاماظ الموسم الوقت

 ظهراظ 2صباحاظ إلى  10من  الحج

 ظهراظ 2 صباحاظ إلى 8من  رمضان

 موسم العمرة
 صباحاظ إلى الواحدة ظهراظ 10من 

 فجراظ . 3ليالظ حتى  10من 

 المطلب الرابع : الحل المقترح : 

ها يحقق                   كل من يدة ، و عد حات الزائرين ال حات وتم النظر إلى مقتر كار ومقتر عدة أف قد تم عرض  ل

 إيجابيات ، لكن من واقع ميداني فإن السلبيات غالبة.  

 رض مقترحاظ لعله يسهم في حل المشكلة أو يفتح ذهناظ صافياظ لحل أمثل . وإنني أع
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في الخريطة التالية يتضح  المقترح ، بأن يعمل حواجز من بالستيك خفيف يثبت باألرض ويسهل حفظه  

، يمتد من نصـــف الجهة الغربية ، ويكون على صـــفين أحدهما للرجال واآلخر للنســـاء ، بحيث يمر الزائر  

ــف متر حتى ال يحدث تزاحم ، كما أنه ال   على الرك ــف من نصـ ــود ، ويكون الصـ ن اليماني ثم الحجر األسـ

 يمكن لمن هو خارج الحاجز الدخول له ، واختير الحاجز من البالستيك حتى يمكن دفعه في حالة الخطر . 

ب من قوة ومن الســلبيات المتوقعة الزحام عند المدخل وعند المخرج ، والحل البد من وجود عدد مناســ  

 أمن الحرم ومساندة هيئة الحرم ورجال التنظيم من أفراد األمن والسالمة. 

 ويبدو أنه بمجرد انتشار الفكرة فإن الثقافة قد تنطبع لدى الناس ويسهل لتوجيه مقترح آخر . 

ي ،  النظر في زاوية نفس الحجر األســود ، فإن أمكن إبرازه مثل الركن اليماني ، والنظر في اإلطار الفضــ

بحيث يمكن لو كان بارزاظ أكثر مثل الركن اليماني لكان التقبيل أسـهل مما يؤدي إلى عدم تأخر وسـهولة   

تنظيم . 

 المبحث الثاني : التصوير في المطاف 

إن من التحديات التي يواجهها أعضاء هيئة المسجد الحرام هو التعامل مع المصورين في المطاف ، حيث  

 التصوير في المطاف ، وسأذكر ما يتعلق بها في المطالب التالية : باتت ظاهرة متفشية وهي 

 المطلب األول : ذكر رأي علماء الشرع حول التصوير : 

المقصود بالتصوير هنا هو التصوير الضوئي والفوتوغرافي ، وتم تعريفه بأنه " آلة تنقل صور األشياء         

جزئها األمامي ، ومن ثم إلى شــريط   بانبعاث أشــعة ضــوئية من األشــياء التي تســقط على عدســة في  

، ومثله  (1)زجاجي حســـاس في جزئها الخلفي ، فتطبع عليه الصـــورة بتأثير الضـــوء فيه تأثيراظ كيماوياظ "  

 . (2)األجهزة الحديثة حيث أنها تعني بتكوين وتثبيت صورة على شرط أو لوح صنع حساساظ للضوء 

                                                           
 ( . 528( المعجم الوسيط ) ص 1)

 ( مادة تصوير . 1/528(  الموسوعة العربية الميسرة )2)
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ء العصر في التصوير ، حيث رأى بعض العلماء أن التصوير  وألن التصوير يعد من النوازل فأذكر رأي علما

. ويرى آخرون جواز التصــوير الفوتوغرافي ، وأنه ال يدخل  (1)محرم ، وأنه دخل في التصــوير المنهي عنه

 . (2)في التصوير المحرم 

 المطلب الثاني : وصف المشكلة والتحدي المواجه : 

المحمولة ، وتميزها بخاصية التصوير قيام الطائفين بتصوير  انتشر في اآلونة األخيرة مع وجود الهواتف 

 أنفسهم أو مرافقيهم ، سواء أكان أثناء الطواف أم بعده ، وكذلك يوم الجمعة قبل وأثناء الخطبة . 

أخذ هذا الفعل في االنتشــار حتى أدى على تكوين ظاهرة ســلبية متفرعة ، تواجه هيئة المســجد الحرام  

 تحدياظ في عالجها . 

 المطلب الثالث : السلبيات الواقعة من التصوير في المطاف : 

 االنشغال عن ذكر اهلل في موقع الذكر . 

 ضياع فرض صالة الجمعة إذا فعل لغواظ وهو ما يصدر كثيراظ من المصورين . 

 فقدان هيبة وعظم المسجد الحرام . 

  تعطيل الطائفين وحركة الطواف وتكدس الزحام وهو خطورة أمنية .

صورة بطريقة            سبب أخذ ال سية المكان ب سيء لقد ضاع التي ت امتهان المكان المقدس باتخاذ بعض األو

 معينة . 

 المطلب الرابع: الحلول 

إن ممــا ينبغي التفطن لــه هو رؤيــة طموح الزائر ، ومعرفــة نظره لألمور ، فبنظرة متوازنــة نجــد أن    

كة وإنها تعد نقصــاناظ لهيبة الحرم ، فهو في نظره  التصــوير مما يعني به الزائرون خاصــة من خارج الممل

                                                           
 (  ينظر مع األدلة والمناقشة : 1)

( ، فتاوى إســـالمية 1/458ة للبحوث العلمية واإلفتاء )( ، فتاوى اللجنة الدائم 183-1فتاوى ورســـائل ســـماحة الشـــيخ محمد بن إبراهيم )

 ( . 1/800( ، سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ األلباني )10455( ، آداب الزفاف في السنة المطهرة )4/361)

، أحكام التصوير  ( 1/241( ، فتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي )172-1( ، المجموع الثمين ) 2/55(  ينظر : فقه السنة للسيد سابق )2)

  ( . 106في الفقه اإلسالمي لمحمد الحيشي )ص
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من أجمل اللحظات التي يوثقها في حياته ، بل إنه وصــــل ألهم مرحلة في حياته ، ولذلك فإن الحلول                 

 البد أن تراعي جانبين ، وهما مصلحة الناس ، والمفسدة الحاصلة وهي ما تم ذكره في السلبيات . 

 وسأذكر الحلول تدريجياظ : 

للوحات اإلرشــادية والتوجيهية التي تذكر المنع من التصــوير داخل الحرم نظراظ لقدســية المكان ،   نشــر ا

وهذا الحل بحاجة على تعاون الجهات المشــاركة في الحج والعمرة والزيارة . وقد أوصــت دراســة ســابقة  

تلزمات إدارية  بضــرورة توعية وإعالم الزائرين مع االهتمام باللوحات اإلرشــادية وما يتبع ذلك من مســ   

 (1)وفنية . 

قد يتدرج المنع بحيث يتم وضــع اللوحات من األروقة ويفهم الزائر أن التصــوير في المطاف ممنوع حتى  

 تنتشر هذه التعليمات ثم يمنع التصوير داخل الحرم . 

ويتميز الحل األول بحفظ هيبة المكان أو تحقيق أغلب المصــــالح فهناك مواقع متاحف يمنع التصــــوير         

يها. ويتميز الحل الثاني برؤية معتدلة للزائر بحيث يســـتطيع التصـــوير في األروقة واألحوار ، مع حفظ  ف

 حقوق المطاف والطائفين . 

 المبحث الثالث : استدامة عمل المحتسب بالنصح واإلرشاد طيلة فترة دوامه 

تأمل يتبين أن الموضــوع قد يظهر للوهلة األولى أن هذا المبحث شــأن داخلي للمرجع الموظف، ولكن بال

بحاجة إلى تكاتف المهتمين بشؤون الحج والعمرة والزيارة ، أن من أهم الخدمات التي تقدم هي تصحيح  

المعتقدات ، وتصــويب األخطاء الشــرعية ، إذ أن باقي الخدمات قد يســتطيع الزائر الحصــول عليها في      

المعيب أن يأتي الزائر بخطئه ويعود به دون  بالده ، غال تصحيح العقيدة ، وبيان النسك الصحيح ، فمن     

وجود من يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر عند االســتطاعة ، وإن أعضــاء هيئة المســجد الحرام يســعون 

لتقديم هذه الخدمة ولكن مع مرور الوقت ، بدأنا نشــــاهد انخفاض في مســــتوى الثبات على النصــــح             

يؤثر ســلباظ على إيصــال الرســالة الصــحيحة ، مما يجعلنا   واإلرشــاد طوال فترة عمله ، وإن هذا االنخفاض

 نقف أمام تحد كبير إلزالة هذه الصعوبة وسأوضح ذلك في المطالب اآلتية : 

 المطلب األول : عدد أعضاء هيئة المسجد الحرام : 

                                                           
 ينظر " دراسة مدى فاعلية الوسائل اإلرشادية والتوعوية في الحرم المكي " د. محمد علي الشريف .   ()
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ل ساعة ، يقومون بالعم  24عضواظ ( يوزعون على أربع ورديات طيلة   230يبلغ عدد األعضاء الرسميين )  

في المطاف والمسعى والساحات داخل وخارج المسجد الحرام . يساندهم في ذك عدد من المؤقتين في        

 موسم العمرة والحج مع وجود بعض المترجمين ألهم اللغات . 

 المطلب الثاني : وصف المشكلة الواقعة : 

بها الموقع الذي يثبت  ويمكن تحديد المشــكلة أنها تقع لألعضــاء العاملين في المواقع الثابتة ، ويقصــد  

ــاد ، وهذه المواقع هي : المواقع حول الكعبة من الجهات األربعة   ــح واإلرشـ ــر للقيام بالنصـ عنده العنصـ

 والملتزم ، والحطيم ، والصفا والمروة بكل أدوارها المتاحة . 

الحرام  فاألعضــاء مهمتهم الكبرى هي القيام بشــعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المســجد 

 وساحاته . 

ــو في هذه     ــرفون على متابعة العمل الميداني أن العضـ ــجد الحرام والمشـ وقد الحظت إدارة هيئة المسـ

المواقع قد يبدأ دوامه بنشاط وبعد تكرار النصح منه لعدة اشخاص فإنه يصاب بشيء من الفتور يوقفه      

بين ساعات العمل مدتها نصف ساعة   عن إكمال النصح في بقية ساعات دوامه ، علماظ بأنه يتمتع براحات

 لكل راحة ، ولكن تتجدد المشكلة بعودته لساعة عمله .

 المطلب الثالث : أسباب المشكلة : 

ــب يأمر وينهي في كل وقت ، قال تعالى : " ولتكن منكم     ــاب ، فالمحتس ضــعف التمكن من ملكة االحتس

 .  (2)أخرجت للناس ... اآلية "  ، وقال تعالى : " كنم خير أمة (1)أمة يدعون إلى الخير " 

 تكرر الخطأ ، مع كثرة المخطئين . 

 عدم االستجابة من البعض . 

 اختالف اللغات وتعدد الجنسيات . 

 المطلب الرابع : سلبيات المشكلة : 

                                                           
 ( . 104سورة آل عمران ، اآلية )   ()

 ( . 110سورة آل عمران ، اآلية )  ()
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 عدم وصول رسالة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمخطئين . 

 نه يعان على الصواب . قدوم الزائر وعودته بنفس الخطأ والمفترض أ

 النظرة السلبية لبقية الزائرين من جراء ضعف التصحيح . 

 المطلب الخامس : الحلول والتحدي : 

 .  %10إقامة دورات شرعية ومهارية لتحسين األداء وقد أسهمت في العالج بنسبة 

  %10في العالج بنسبة  تغيير مواقع األعضاء أسبوعياظ أو يومياظ بحسب رؤية رئيس الوردية ، وقد أسهمت     

 . 

حالياظ يجري وضــع جدول للوردية بحيث يعمل العضــو في كل ســاعة عمل في موقع مختلف عن الســاعة   

 التي تليها وهو ما يسم بالتدوير ومازال قيد التجربة . 

الرغبة تتجه إلى مشاركة المختصين وتحريك األذهان الرزينة وإيجاد حلول تسهم في عالج هذا التحدي     

 نواجهه . الذي 

 المقترحات والتوصيات 

نا أرى هذا التعاون والتالحم من أجل خدمة الحرمين الشــــريفين           إن شــــعور العز واالعتزاز يخالجني وأ

 وقاصديهما ، ولعلي أذكر هنا شيئاظ من التوصيات على النحو التالي : 

  . تكثيف اللقاءات العلمية المختصة بالحرمين الشريفين وقاصديهما 

 قاءات  وتخصصها كل في مجاله  وعلى سبيل المثال : لقاءات شرعية ، خدمية ، فنية ،       تنوع الل

 هندسية ، أمنية ، صحية وغيرها. 

    إيجاد آلية يمكن من خاللها فرض تعاون بين مشـــترك بين العاملين في الميدان من الرئاســـة

صدر        سجد النبوي وبين الجهات البحثية لي سجد الحرام والم شؤون الم صيات    العامة ل البحث بتو

 لها واقعية أكثر . 

         تفعيل ما ورد من مقترح بخصــــوص تقبيل الحجر األســــود ، وما ذكر من وضــــع حاجزين من

 بالستيك ، أو وضعه كلبنة لمقترح آخر . 
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          شادية الدالة شر اللوحات اللوحات اإلر صوير في المطاف ون شأن الت تطبيق المقترحات الواردة ب

 .  على منع التصوير في المطاف

            زيادة الدورات الشــــرعية والمهارية ألعضــــاء هيئة المســــجد الحرام تحقيقاظ لآلمال الواردة في

 المبحث الثالث . 

 الخاتمة 

 فأذكر بإيجاز أهم ما جاء في هذه الورقة وأبرز ما توصلت إليه ، وذلك على النحو التالي : 

  ــاء هيئة األمر ب ــالة الهدى للناس وإن أعضـ ــجد الحرام رسـ المعروف والنهي عن المنكر  إن المسـ

 بالمسجد الحرام يؤدون رسالة شرعية ، تنبع من هذا المبدأ . 

          أهمية وقوف المهتمين بشــــؤون الحج والعمرة والزيارة بجانب هيئة المســــجد الحرام ، تحقيقاظ

للرسالة المأمولة ، ألن الجميع يرغبون إيصال الرسالة الصحيحة لكل القاصدين ، وحتى تصل          

 البد من حل التحديات التي تعيق وصولها . الرسالة 

  . أجمع العلماء على أن تقبيل الحجر األسود من سنن الطواف عند المقدرة 

  . أكثر العلماء ال يرون المزاحمة من أجل تقبيل الحجر األسود 

    ــل وهي بدون تنظيم ، واألخرى في ــود يمر حالياظ بطريقين ، أحدهما : األصـ تقبيل الحجر األسـ

 محددة قليلة وهي التنظيم ، وكالهما له إيجابيات  وسلبيات . أوقات 

   خرجت الورقة بمقترح وضـــع حاجزين من بالســـتيك ، يبدأ من منتصـــف الجهة الغربية أحدهما

 للرجال واآلخر للنساء مع أهمية مراعاة اإلشكاليات المتوقعة . 

 . اختلف العلماء حول حكم التصوير الفوتوغرافي بين الحل والحرمة  

  . التصوير  في المطاف يؤدي إلى سلبيات ترتبط بكافة الزائرين وينبغي عالجها 

    إن منع التصــوير في المطاف هو الحل وينبغي نشــر اللوحات اإلرشــادية مع تعاون الجهات ذات

 العالقة لتطبيق المنع . 

  . ذكر األسباب التي تعيق المحتسب عن استمراره في أداء مهامه طوال فترة دوامه 
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  . إن إقامة الدورات الشرعية والمهارية تعين المتحسب على تحسين أدائه 

  . مشاركة المختصين بحلول لتحسين أداء المحتسب مطلب من مطالب البحث 

    يدنا محمد وعلى آله وصحبه   هذا ما تم ذكره بإيجاز وقد تم بحمد اهلل  وصلى اهلل وسلم على س

 . أجمعين

 فهرس المصادر والمراجع

 لكريم . القرآن ا 

  . المعجم الوسيط . معجم اللغة العربية بالقاهرة . إصدار دار الدعوة 

  . الموسوعة العربية الميسرة ، دار النهضة للطباعة والنشر ، بيروت . لبنان 

      .بحث :  " دراسة مدى فاعلية الوسائل اإلرشادية والتوعوية في الحرم المكي " د. محمد علي الشريف ، أ

 اهين . أ.د. أحمد فريد . د. محمد محمد ج

  . بداية المجتهد ونهاية المقتصد . لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، دار الحديث . القاهرة . مصر 

  . صحيح البخاري . لمحمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق : محمد زهير الناصر . دار طوق النجاة 

       اد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي صحيح مسلم . لمسلم بن الحاج القشيري . تحقيق : محمد فؤ– 

 بيروت . لبنان . 

    ــعيب األرناؤوط ــيباني. تحقيق : ش ــند اإلمام أحمد بن حنبل . لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الش  –مس

 وآخرون . نشر دار الرسالة . 

               ب ية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار " . لمحمد أمين ابن عا الفكر . بيروت . دين . دار حاشـــ

 . لبنان

  . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي . دار الفكر ، بيروت .لبنان 

  . المجموع شرح المهذب . ليحيى بن شرف النووي . دار الفكر . بيروت . لبنان 

  ياء التراث العربي . بيروت . اإلنصــاف في معرفة الراجح من الخالف . لعلي بن ســليمان المرداوي. دار إح

 لبنان . 

        سحاق بن راهوية ، إلسحاق بن منصور المروزي . عمادة البحث العلمي . الجامعة مسائل اإلمام أحمد وإ

 اإلسالمية بالمدينة المنورة. المملكة العربية السعودية . 

  . الحاوي الكبير . للعالمة أبي حسن الماوردي . دار الفكر . بيروت . لبنان 

     . مواهب الجليل في شــرح مختصــر خليل . لمحمد بن محمد الطرابلســي ) الخطاب ( دار الفكر . بيروت

 لبنان . 

                 . بالرياض تاء  ــة إدارة البحوث العلمية واإلف ئاســ مة . مطبوعات ر قدا المغني . لعبد اهلل بن أحمد بن 

 المملكة العربية السعودية . 

     عثيمين . دار الوطن للنشـــر . الرياض . المملكة العربية     المجموع الثمين من فتاوى الشـــيخ محمد بن

 السعودية . 

  .فقه السنة . للسيد سابق . دار الفتح لإلعالم العربي . القاهرة . مصر 
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  . فتاى الشيخ محمد متولي الشعراوي . دار العودة . بيروت . لبنان 
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 الملخص

  أشــهر طوال وتوعيتهم وخدمتهم المعتمرين باســتقبال وشــعبا قيادة الســعودية العربية المملكة تقوم

 وموسم  المدرسية  اإلجازات ومواسم  والحج رمضان  كموسمي  المواسم  باختالف كثافتهم وتختلف العام،

  الحرام بالمسجد المنكر عن والنهي بالمعروف األمر هيئة إدارة سعت هـ 1436 عام وفي وغيرها، العمرة

  المسجد  قاصدي  خدمة في بالمساهمة  النبوي والمسجد  الحرام المسجد  لشؤون  العامة للرئاسة  التابعة

 معارض  عبر ذلك  وتم العمرة، ألداء الصــــحيحة  الصــــفة  عن للمعتمرين توعية  إعداد  خالل من الحرام

ــغرة ــجد داخل أقيمت مصـ ــة وهذه. امالحر المسـ ــعى الدراسـ ــتفادة مدى لقياس تسـ   من المعتمرين اسـ

ــجد المعتمرين لتوعية المصــغرة المعارض ــ،1436 عام خالل الحرام بالمس   عدد متوســط إن حيث هــــ

ــان شــــهر غير) العام  نفس في الواحد  لليوم المعتمرين وصــــول   وتهدف . معتمرا 25.128: يبلغ( مضــ

  التي البرامج على والوقوف الحرام، المســـجد في المصـــغرة المعارض إقامة أهداف معرفة إلى الدراســـة

  إلى تحتاج  التي الجوانب  تتلمس مقترحات  ووضــــع أهدافها،   تحقيق ســــبيل  في المعارض  هذه  تتناولها  

 .الحج وبعثات الطوافة ومؤسسات والمعتمرين بالمعارض القائمة الجهة الدراسة وتخدم تطوير،

 

 

 

 

 عن والنهي بالمعروف األمر هيئة تجربة تقويمورقة عمل:  

 لتوعية المصغرة المعارض إلقامة الحرام بالمسجد المنكر

 هـ 1436 لعام المعتمرين

 

  إبراهيم بن محمد بن شيبة 

 المسجد الخرام والمسجد النبوي الرئاسة العامة لشؤون
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 المقدمة

والصــالة والســالم على خير المرســلين نبينا محمد وعلى آله وصــحبه أجمعين ..  الحمد هلل رب العالمين ،

 وبعد

في كل عام هجري يفد ماليين المســــلمين من شــــتى بقاع األرض على اختالف ألوانهم وأجناســـهم         

  استجابة  -عليه السالم –ولغاتهم إلى هذا البيت المعظم تلبية لنداء اهلل الذي أذن به أبو األنبياء إبراهيم 

  ألمر اهلل له بقوله سبحانه وتعالى :

(1) (بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِنيَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ النَّاسِ فِي وَأَذِّن)

وتقوم المملكة العربية الســعودية قيادة وشــعبا باســتقبال المعتمرين وخدمتهم وتوعيتهم طوال أشــهر  

كثافتهم باختالف المواسم كموسمي رمضان والحج ومواسم اإلجازات المدرسية وموسم       العام ، وتختلف 

 العمرة وغيرها .

هـ سعت إدارة هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام التابعة للرئاسة   1436وفي عام 

الحرام من خالل   العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمساهمة في خدمة قاصدي المسجد        

داخل   تأقيم ةرض مصــغر اوتم ذلك عبر معإعداد توعية للمعتمرين بالصــفة الصــحيحة ألداء العمرة ،   

 المسجد الحرام .

لة تق             حاو بة وم هذه التجر ناول عرض  قة تت هذه الور ته من        يو ما حقق مدى  ها من خالل النظر إلى  يم

 األهداف المرجوة منها .

 أهمية الدراسة 

 سة هذا الموضوع فيما يلي :تكمن أهمية درا

 جانب من جوانب خدمة قاصدي أعظم وأشرف مسجد على وجه األرض .ل تناولها  -1

 قيام أغلب قاصدي المسجد الحرام بأداء هذه الشعيرة إن لم يكن كلهم .  -2

 امها بناء على دراسات علمية .قي ضرورة يستدعي مما الحرام المسجد في المقدمة الخدمات تداخل  -3

                                                           
 .27( سورة الحج : آية 1)
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 مشكلة الدراسة

 .لتوعية المعتمرين بالمسجد الحراممدى استفادة المعتمرين من المعارض المصغرة قياس 

 الدراسات السابقة

وجد الباحث بعض الدراســـات التي لها تعلق ببعض جوانب هذه الدراســـة ، وفي نفس الوقت يظهر جليا  

 تمايزها عنها ، ومنها:

   ــائل العمرة ــاليب تثقيف المعتمرين بمس ــان عام  أس ــجد الحرام )رمض ــ( ،   1424في المس هــــ

ــافعي وآخرون، معهد خادم ال     حرمين الشــــريفين ألبحاث الحج   د.حســــين بن عبد العزيز الشــ

 هـ.1424

 د. محمد بن علي الشريف ،    رشادية والتوعية في الحرم المكي راسة مدى فاعلية الوسائل اإل  د ،

 هـ . 1428معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

 الدراسةتساؤالت 

 ما هي األهداف المقررة من إقامة هذه المعارض ؟ وما مدى تحققها ؟ 

 ما هي البرامج التي يمكن تقديمها عبر هذه المعارض ؟ 

 ما الجوانب التي في المعارض تحتاج إلى تطوير حتى ترتفع مستويات االستفادة منها ؟ 

 أهداف الدراسة

 ي المسجد الحرام .معرفة أهداف إقامة المعارض المصغرة ف 

 . الوقوف على البرامج التي تتناولها هذه المعارض في سبيل تحقيق اهدافها 

 . وضع مقترحات تتلمس الجوانب التي تحتاج إلى تطوير 

 الجهات التي ستخدمها الدراسة

 . فئة المعتمرين من قاصدي المسجد الحرام 

 ( هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام .)الجهة التي أنشأت المعرض 
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 . مؤسسات الطوافة وبعثات الحج 

 منهجية الدراسة

تقوم هذه الدراسـة على المنهج الوصـفي والتحليلي ، حيث قام الباحث بجمع المعلومات ووصـف الوضـع      

الحالي للمعارض ، خالل مدة زمنية محددة ، ثم قام بقراءة ذلك قراءة تحليلية واســــتخرج أبرز النتائج ،           

 لى ضوء ذلك سعى لوضع أهم المقترحات التي تؤدي إلى تطوير المشروع .وع

 ل هذه الدراسة على النحو التاليوتتهيك

 المقدمة

 تمهيد ، وفيه مطلبان:

 المطلب األول: مهام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام .

 ع أساليب التوعية .المطلب الثاني: توجه إدارة هيئة المسجد الحرام نحو تنوي

 هـ ، 1436المبحث األول: المعارض المصغرة لتوعية المعتمرين في عام 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول: أهداف المعارض .

 المطلب الثاني: مكونات و برامج وفعاليات المعارض .

 هـ . 1436المبحث الثاني: إنجازات ومخرجات المعارض في عام 

 خرجات على األهداف واإلمكانات .المبحث الثالث: مقابلة الم

 المقترحات التطويرية والتوصيات .

 الخاتمة

 المراجع
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 تمهيد

ــجد      ــجد النبوي داخل المس ــجد الحرام والمس ــة العامة لشــؤون المس تتنوع الخدمات التي تقدمها الرئاس

مختصــة بها   م وســاحاته، ومنها خدمات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تشــرف عليها إدارةاالحر

  .بالمسجد الحرام

 المطلب األول

 مهام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام

جد الحرام        تقوم  بالمســــ بالمعروف والنهي عن المنكر  ئة األمر  ناس وتوجيههم ومنع      هي ــاد ال بإرشــ

 .ة الحسنةوالموعظ المخالفات الشرعية التي قد تحدث داخل المسجد الحرام وساحاته بالحكمة

 ما يلي: وكذلك فإن من أدوار الهيئة

  لجميع الخدمات التي وفرت لهم بالمســـجد الحرام من  القاصـــدين الحرص على توجيه وإرشـــاد

 . إفتاء ومراكز صحية ومكاتب التائهين وغير ذلك 

 التنسيق مع قيادة أمن الحرم في توسعة دائرة المطاف ومنع عرقلة الطائفين. 

 ة .المشكلة داخل المسجد الحرام وخارجه مع اإلدارات األخرى المعني لمشاركة في اللجانا 

                حدث في قد ت ية التي  جة بعض الظواهر الســــلب عال لك م كذ ظاهرة االختالط و التخفيف من 

 ة .ساحات المسجد الحرام من التدخين والمعاكسات والتخلف عن الصال

 ن العقيدة الصحيحة .إقامة المعارض المصغرة لتعليم صفة العمرة الصحيحة  ، وبيا 

 . توزيع الكتب والمطويات الدعوية 

 . استقبال المسلمين الجدد وتعليمهم مباد  دينهم 
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 المطلب الثاني

 توجه إدارة هيئة المسجد الحرام نحو تنويع أساليب التوعية . 

ــة التكنولوجية  ــر الذي يتميز بالمنافسـ منها   ثيرة، تواجه القراءة في مجتمعاتنا تحديات ك في هذا العصـ

وغيرها  ، وسائل التكنولوجية واألجهزة الحديثة المرئية والمسموعة  التراجع انتشار الكتاب واإلقبال على  

 .(1)من التحديات التي جعلت االتجاه نحو القراءة يضعف

ستخدام            ستمرارية ا سائل الحديثة مع ا ستفادة من الو سجد الحرام أهمية اال من هنا رأت إدارة هيئة الم

 :تجاه بعدة خطوات ، منهاألصيلة في تثقيف وتوعية قاصدي المسجد الحرام ، فقامت في هذا االالطرق ا

 إنشاء قسم متخصص في تطوير ومتابعة سير العملية الدعوية التوعوية .

المشــاركة وتخصــيص حســابات في وســائل التواصــل اإلعالمي كالتويتر واالنســتغرام  وغيرها لنشــر      

 الرسائل التوعوية .

عدة أفالم تعليمية توعوية مثل : فلم صـــفة العمرة ، وفلم العقيدة الصـــحيحة ، وفلم عن مهام   إصـــدار

 هيئة المسجد الحرام .

إنشــاء لجنة إعالمية لالختصــاص بالتوعية عبر وســائل التواصــل االجتماعية ، وإلصــدار مواد إعالمية      

 عصرية إليصال رسائل إدارة هيئة المسجد الحرام .

شاركة مع الج  ضافة إلى فئات       الم سائل التوعوية إلى اللغات العالمية ، إ صاص لترجمة الر هات ذات االخت

 .(2)من ذوي االحتياجات الخاصة

 المبحث األول

 هـ أهدافها ومكوناتها وبرامجها ، وفيه مطلبان: 1436المعارض المصغرة لتوعية المعتمرين في عام 

 

                                                           
 مقالة بعنوان: الكتاب ومنافسة التكنولوجيا الحديثة ، موقع الجزيرة نت .تصرف عن ب (1)

ــ ، وتصريح 1428بتصرف من موقع رئاسة الحرمين: تصريح لرئيس هيئة المسجد الحرام الشيخ : عبد الحميد المالكي في رمضان  (2) هـ

 هـ12/11/1436آخر لرئيس هيئة المسجد الحرام الشيخ:  د.ناصر الزهراني 
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 المطلب األول: 

 أهداف المعارض .

هــــ في شهر جمادى األولى ، وأقيم في ساحة   1435صغر لتوعية المعتمرين في عام نشأ أول معرض م

، وكان لمدة أســـبوع واحد ، ثم أعيد فتحه في شـــهر شـــعبان في نفس  -رحمه اهلل–توســـعة الملك فهد 

 العام ، وقد استمر منذ ذلك الوقت على نفس المكونات اآلتي ذكرها حتى وقت كتابة البحث .

 هدفين أساسيين: يقوم المعرض علىو

 . األول: تعليم الزائر صفة العمرة الصحيحية ، كما وردت عن نبينا محمد 

 الثاني: التنبيه على األخطاء الشرعية والسلوكية التي تقع من بعض المعتمرين .

وذلك عن طريق مواد مقروءة كالكتب والمطويات ، ومادة  مرئية هي فلم تعليمي مترجم لعدة لغات ،            

 الحوار والتعليم مشافهة . وعن طريق

وهناك أهداف أخرى مصاحبة ، مثل: إيصال الرسالة إلى أكبر شريحة ممكنة من قاصدي المسجد لحرام         

، مد جســور التواصــل بين العاملين بالمســجد الحرام والزوار ، اســتقبال الوفود وذوي الهيئات وإطالعهم 

 النهي عن المنكر بالمسجد الحرام .من خالل المعارض على جانب من جهود األمر بالمعروف و

 المطلب الثاني:  

 مكونات المعرض المصغر وبرامجه .

سعة الملك فهد   1436أقيم المعرض في عام  ــ في تو ، واختير ذلك   74بجوار باب رقم  -رحمه اهلل–هـــ

تي  والذي يعتبر أحد أهم الممرات ال   74المكان لتميزه من عدة جوانب ، منها: مجاورته لممر باب رقم          

يدخل ويخرج منها المعتمرون خالل العام المذكور ، وكذك وقوعه خلف مصــليات الرجال مســتندا للجدار   

 الخلفي  بعيدا عن عرقلة حركة الممرات . 

شاد ،          شرف عليه إدارة التوجيه واإلر سجد الحرام ت ضا: مجاورته لمركز لإلفتاء داخل الم ومن المميزات أي

لمعرض تثار في ذهنه تســــاؤالت عن بعض ما قام به أثناء مناســــك         وهذا مهم جدا ألن بعض الزوار ل  

 العمرة فيحتاج إلى فتوى فيوجهه أعضاء المعرض إلى مركز االفتاء المجاور .
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 ويتكون المعرض المصغر مما يلي:

  أمتار تقريبا . 3أمتار ، وعمق المعرض  10طاوالت عرض وتخزين كتب بطول 

  شاشات . 3عدد 

  وترحيبي .استاند خلفي تعريفي 

 . حواجز جانبية 

 . حواجز جمالية من االستانلس ستيل أمام طاوالت المعرض 

 وقدم أعضاء هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام عبر هذا المعارض البرامج التالية:

 . الفلم المرئي عن صفة العمرة وبيان األخطاء التي يقع فيها بعض المعتمرين 

 مترجما للغات التالية: األوردية ، األندونيســية ، التركية ، إضــافة إلى لغة اإلشــارة    الفلم المرئي

 للصم والبكم .

 . توزيع كتيبات ومطويات صفة العمرة 

 . تقديم ضيافة لزوار المعارض طوال العام 

 . توزيع الطيب والسواك على زوار المعارض 

      فلم صــفة العمرة قبل أداء  لاســتضــافة مســلمين جدد من مختلف الجنســيات ، ومشــاهدتهم

 .العمرة

         ستقبال شخصيات مختلفة من العالم اإلسالمي والجلوس معهم للحوار وتبادل اآلراء ، وكذلك ا

 استقبال طالب المدارس وإهدائهم .

 . إقامة مسابقة ألطفال الزائرين في كتيب حصن الطفل المسلم 
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 المبحث الثاني

 هـ . 1436إنجازات ومخرجات المعارض في عام 

       قام بإنتاج الفلم وعنوانه: )العرض المرئي عن صفة العمرة( أعضاء هيئة المسجد الحرام : أداء

 للمشاهد ، وكتابة للنص ، وتصويرا ، وإخراجا .

  ثانية . 16دقائق و 7مدة الفلم المرئي 

           شويم سجد الحرام( ، ومنعا للت صية المكان )داخل الم صوت مراعاة لخصو تم إنتاج الفلم بال 

 لى المصلين والماكثين .ع

  التركية .’األندونيسية ’صدر الفلم باللغة العربية ثم ترجم لثالث لغات هي: األوردية 

           ــارة لخدمة فئة الصــــم والبكم من ذوي ــدارات الفلم الترجمة إلى لغة اإلشــ أرفق بجميع إصــ

 االحتياجات الخاصة .

  ســاء على فترتين متتابعتين ،  م 9:30صــباحا ويغلق الســاعة  9:30يبدأ العرض يوميا الســاعة

 ويتغير في شهر رمضان فيبدأ بعد صالة التراويح وينتهي بعد صالة الفجر بساعة .

     ( في الفترة الواحدة )منهم   5أعضــــاء :  7ســــاعات تقريبا( :    6عدد العاملين )في معرض واحد

 للضيافة . 2للمعرض و

 2.571:  (1)متوسط عدد المشاهدين في اليوم الواحد   ، 

 910.286وسط عدد المشاهدين خالل العام : ومت   

  2.166.890هـ :  1436عدد الكتب والكتيبات المطويات التي وزعت خالل عام 

 

 

 

                                                           
 دقائق .7مشاهدا لكل  25( بناء على عدد 1)



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

 المبحث الثالث

 مقابلة المخرجات على األهداف واإلمكانات .

ة المسجد الحرام   أنشئت المعارض المصغرة لتوعية المعتمرين بناء على اجتهاد وتعاون من أعضاء هيئ    

في إعداد المكونات والمحتويات ، ســعيا منهم في ســد حاجة قاصــدي بيت اهلل الحرام في إحدى جوانب   

احتياجاتهم التعبدية ، ولم تقم المعارض بناء على دراســة علمية لكافة جوانب المشــروع ، كما لم تقم  

كما هو الحال في  –فة الجوانب بها جهة متخصصة في إقامة المعارض ، لذلك هي بحاجة لتطوير في كا   

، وفي هذا المبحث نحاول أن نقابل بين مخرجات وإنجازات المعارض وبين ما             -جميع المشــــاريع األولية 

 قامت عليه من أهداف ومن إمكانات .

 نسبة المستفيدين من المعتمرين

رياض"، وصــول "اللصــحيفة أكد وكيل وزارة الحج المســاعد لشــؤون العمرة عبداهلل بن محمد مرغالني  

ماليين تأشيرة،    5,5عدد تأشيرات العمرة التي منحت للمعتمرين عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين    

في حين تجاوز عدد من وصلوا ألداء المناسك حتى  ،  (ــــه1436) من شهر شعبان الجاري 15وذلك حتى 

 .. انتهى. (1مليون معتمر) 4,9اآلن 

يبلغ:   عدد وصــول المعتمرين لليوم الواحد )غير شــهر مضــان( من هذا التصــريح يظهر لنا أن متوســط  

، وبمقابلة مع متوســـط المشـــاهدين للفلم التعليمي )في معرض واحد( لليوم الواحد:    معتمراظ 25.128

صلين        2.571 ستفيدين )في معرض واحد( من مجموع المعتمرين الوا سبة عدد الم معتمرا ، تظهر لنا ن

 نسبة جيدة بالنظر إلى إمكانيات المعرض الحالية . ، وهذه  %10في اليوم الواحد: 

 نتائج إقامة المعارض داخل المسجد الحرام على جانب توعية المعتمرين: 

 التي وقف عليها الباحث ما يلي: لنتائجمن ا
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          وجود مراكز يرجع إليها المعتمرون يغطي جانبا كبيرا من المعلومات التي يحتاجونها من طرق

يشرع فيه من األقوال واألعمال. والمعارض في نفس الوقت مراكز استباقية     أداء النسك ، ومما 

 لحصول المعتمر على المعلومة قبل شروعه في العمرة .

          أصبحت المعارض نقطة أساسية لحصول المعتمرين على كتيب صفة العمرة ، وكذلك كتيبات

 األدعية التي يحتاجونها في طوافهم وسعيهم .

     ن بعد اطالعهم على بعض األخطاء المعروضــــة في الفلم المرئي ،    تأثر عدد من المشــــاهدي

 ووصل ببعضهم إلى البكاء أسفا وندما على ما وقعوا فيه من أخطاء .

 ير الخطأ المعروض على صحة العمرةولعل ذلك ينبه إلى حاجة الفلم إلى زيادة إيضاح لنوع تأث. 

 رض ، وقد تم تســجيل بعض كلماتهم في  الثناء الكبير والمتكرر من الزوار على ما تقدمه المعا

 مقاطع فيديو وبعضها اآلخر في السجل الذهبي للمعارض .

 نتائج إقامة المعارض على العاملين في المسجد الحرام :

  (1)خفف وجود المعارض الضغط على مراكز االفتاء داخل المسجد الحرام. 

       احات يحيلون المعتمرين على  أصبح أكثر أعضاء هيئة المسجد الحرام وخاصة في المطاف والس

 المعارض حتى يجدوا إجابة على نسبة كبيرة من استفساراتهم .

        دفع العمل ضــــمن برامج المعارض بعض أعضــــاء هيئة المســــجد الحرام إلى البحث العلمي

 والتخصص في مسائل العمرة ونحوها.

 المقترحات التطويرية والتوصيات

رض المصــــغر لتوعية المعتمرين  اقوة والضــــعف في المع بعد هذا العرض والوقوف على أهم جوانب ال   

 هـ يقترح الباحث ما يلي:1436خالل عام 

                                                           
سة: ( 1) ساليب تثقيف المعتمرين بمسائل العمرة في المسجد الحرام     حيث ذكرت درا سباب نقص ثقافة المعتمرين هو قلة   أ ، أن من أبرز أ

 .داخل المسجد الحرام  1424( في عام 7االفتاء وعدد ) عدد المفتين ومراكز
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       سك العمرة ومحاولة تقديم المعلومات شاملة لجميع احتياجات المعتمرين في جانب منا سة  درا

 لهم من خالل برامج المعارض . 

 . إعادة إنشاء المعارض وفق تصميم مطور و بطريقة جاذبة للزوار 

 ستعانة بالجهات ذات االختصاص لوضع أفضل البرامج التعليمية ، ولوضع أفضل التصاميم            اال

 اإلنشائية للمعارض .

         ، السعي في إنشاء عدد من المعارض المماثلة في مواقع مختلفة من المسجد الحرام وساحاته

 حتى ترتفع نسبة المستفيدين من المعتمرين .

 م آخر عن األخطاء في العمرة  ومحظورات اإلحرام ، حتى  إنتاج فلم عن صــفة العمرة ، وإنتاج فل

 يزول اإلشكال الحاصل واللبس في ذلك عند بعض المعتمرين .

 . زيادة عدد اللغات التي ترجم لها الفلم 

   توزيع الفلم على مؤسسات الطوافة  وبعثات الحج وشركات النقل الجوي والبري والبحري ، حتى

 وصوله إلى المسجد الحرام .تصل الرسالة إلى المعتمر قبل 

 . تناول صفة الحج بالعرض خالل أيام الحج 

 ساعة . 24زيادة فترة عمل المعارض حتى يصبح على مدار ال 

   تطوير مســـتوى العاملين في المعارض من ناحية الجانب الشـــرعي في مناســـك العمرة ، ومن

 ناحية طرق التعامل المثلى مع زوار المعارض .

  برز اللغات التي يتحدث بها المعتمرون ، الســــتقبال الزوار من مختلف       اســــتقطاب مترجمين أل

 الجنسيات .

     :إقامة معارض مصــغرة أخرى تتناول مواضــيع مهمة يحتاجها قاصــدوا المســجد الحرام ، مثل

 صفة الصالة ، األمن الفكري .
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 الخاتمة

بإرشــاد الناس  تقوم  الحرام هذه الدراســة أظهرت أن هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمســجد 

، وحرصت على االستفادة من الوسائل الحديثة في تثقيف وتوعية قاصدي المسجد الحرام ،          وتوجيههم

سنة ، فأنشأت المعارض المصغرة لتوعية المعتمرين في       ومنهم فئة المعتمرين فوجودهم أغلب أيام ال

ــ واستمرت خالل عام 1435عام  ــ  ، وهي تهدف إلى تع1436هــ ليم الزائر صفة العمرة الصحيحية ،  هــ

والتنبيه على األخطاء الشــرعية ، ويقدم أعضــاء الهيئة فيها: فلما مرئيا عن صــفة العمرة وبيان األخطاء   

التي يقع فيها بعض المعتمرين ، وترجم الفلم لعدة لغات وإلى لغة اإلشــــارة للصــــم والبكم ، ويقومون     

 واألدعية . فيها بتوزيع كتيبات ومطويات صفة العمرة

، ومتوسط عدد المشاهدين     2.571بلغ متوسط عدد المشاهدين )في معرض واحد( في اليوم الواحد :   

عام :   عام          910.286خالل ال عدد الكتب والكتيبات المطويات التي وزعت خالل  هــــــــ :  1436، وبلغ 

مجموع المعتمرين الواصلين في   ، ووصلت نسبة عدد المستفيدين )في معرض واحد( من     2.166.890

 . %10اليوم الواحد إلى 

من نتائج إقامة المعارض: وجود مركز يرجع إليه المعتمرون يغطي جانبا كبيرا من المعلومات ، ووجود          

نقطة أســــاســــية لحصــــول المعتمرين على كتيب صــــفة العمرة ، و كتيبات األدعية ، كما خفف وجود          

 ، ودفع العمل في المعارض بعض األعضاء إلى البحث العلمي . المعارض الضغط على مراكز االفتاء

ها جهة                    نب المشــــروع ، كما لم تقم ب فة جوا كا ــة علمية ل ناء على دراســ ية ب حال لم تقم المعارض ال

متخصــــصــــة في إقامة المعارض ، لذلك هي بحاجة لتطوير في كافة الجوانب ، ومن أهم  المقترحات :   

معتمرين في جانب مناسك العمرة ، إعادة إنشاء المعارض وفق تصميم     دراسة شاملة لجميع احتياجات ال  

مطور وإعادة تقديم البرامج التعليمية بطريقة أفضــل ، الســعي في إنشــاء عدد من المعارض في نفس 

 المجال وفي غيره ، زيادة فترة عمل المعارض خالل اليوم وتطوير مستوى العاملين فيه .

 د وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى اهلل وسلم على نبينا محم
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 المراجع

 القرآن الكريم 

       ــ( ،  1424أساليب تثقيف المعتمرين بمسائل العمرة في المسجد الحرام )رمضان عام د.حسين بن  هـــ

 هـ.1424عبد العزيز الشافعي وآخرون ، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

 د. محمد بن علي الشــريف ، معهد  الحرم المكيراســة مدى فاعلية الوســائل االرشــادية والتوعية في د ،

 هـ . 1428خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

      الخطة االستراتيجية إلدارة هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام ، نسخة من مكتب

 هـ . 1437اإلدارة في عام 

 لمسجد النبوي .الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وا 

  : موقع الجزيرة نتwww.aljazeera.net   . 

 . صحيفة الرياض 
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 الملخص

من أهم أهداف معهد خادم الحرمين الشــريفين ألبحاث الحج والعمرة تأســيس بنك للمعلومات عن الحج  

ــابي     ــائيات والحقائق وبالتالي عمل نموذج محكاه حسـ ــامال لمختلف أنواع اإلحصـ ليكون مرجعا علميا شـ

ــجل تاريخي   لمختلف عمليات الحج مما  ــافة إلى العمل على بناء سـ ــاعد كثيرا على التخطيط. باإلضـ يسـ

متكامل بالدراســــات والوثائق والصــــور واألفالم والخرائط والمخطوطات التاريخية للحج ومكة المكرمة      

والمدينة المنورة لتكون مرجعا علميا وتاريخيا ثابتا، التي تســــاعد وبشــــكل كبير في التخطيط وتوفير             

  لخدمة ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين.اإلمكانيات 

ويهدف هذا البرنامج إلى إثراء بنك المعلومات بمعهد خادم الحرمين الشــــريفين ألبحاث الحج والعمرة،          

وتزويد الباحثين والمســــتشــــارين ومتخذي القرار على جميع مســــتوياتهم )محليا وعالميا( فيما يتعلق          

ــليمة، وفي الوقت    بشـــؤون الحج والعمرة، بالمعلومات ال ــبة والسـ ــحيحة والدقيق ، بالطريقة المناسـ صـ

المحدد، بأسرع وقت وأقل جهد وتكلفة، والذي يؤدي بدوره إلى تكامل وتعاضد المعلومات ويمهد لربطه    

 مستقبال بشبكة معلومات أوسع مع الجهات ذات العالقة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

 المقدمة

م الحرمين الشــــريفين ألبحاث الحج والعمرة تأســــيس بنك للمعلومات عن الحج       من أهداف معهد خاد    

ــابي     ــائيات والحقائق وبالتالي عمل نموذج محكاه حسـ ــامال لمختلف أنواع اإلحصـ ليكون مرجعا علميا شـ

ــجل تاريخي    ــافة إلى العمل على بناء سـ ــاعد كثيرا على التخطيط. باإلضـ لمختلف عمليات الحج مما يسـ

ات والوثائق والصــــور واألفالم والخرائط والمخطوطات التاريخية للحج ومكة المكرمة     متكامل بالدراســــ 

 متكاملة معلوماتية منظومة تطوير برنامجورقة عمل:  

 والزيارة والعمرة الحج مجال في القرار متخذي لدعم

 

 نجوم عمر صديق بن محمد 

  القرى أم جامعة والعمرة، الحج ألبحاث الشريفين الحرمين خادم معهد المعلومات، قسم
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والمدينة المنورة لتكون مرجعا علميا وتاريخيا ثابتا، التي تســــاعد وبشــــكل كبير في التخطيط وتوفير             

  اإلمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين.

ــية تكون لدى معهدوخ  ــريفين األبحاث الحج والعمرة كم هائل من   الل العقود الماض خادم الحرمين الش

سواء كانت رقمية أو ورقية       سات واألبحاث والتقارير واإلحصائيات والبرامج والبيانات بجميع أوعيتها  الدرا

أو صورية او صوتية او على أي شكل آخر، والتي ساهمت وبشكل فعال في خدمة المعتمرين وحجاج بيت  

سلم. إال أن  اإلدارة التنفيذية والباحثين والمهتمين         اهلل الحرام وزو صلى اهلل عليه و سول اهلل  سجد ر ار م

ــحيحة والدقيقة في     ــول إلى المعلومة الص بشــؤون الحج والعمرة تواجههم العديد من العقبات في الوص

سام وبدون أي تنظيم           شكل كبير في األق شار مصادر المعلومات وب سبب انت سب، وذلك ب أو  الوقت المنا

ــول إليها، وكذلك عدم تكاملها    ــائط حفظ، والتي تحتاج إلى جهد ووقت كبير للوصـ ترتيب وفي عدة وسـ

 وترابطها يفقد أهميتها ومصداقيتها.  

سوف يساهم في تصميم وتنفيذ نظام متكامل لقواعد المعلومات بالمعهد      ومن هنا فان هذه البرنامج 

ات االنترنت. ومن أهم نتائج هذا المشــروع ســوف  )بنك المعلومات( على أســس علمية باســتخدام خدم 

 يساعد وبإذن اهلل على ما يلي:

 .في الوصل إلى المعلومة الدقيقة والصحيحة بأسرع وقت واقل جهد ومال ممكن 

            في تزويد المســــتفيدين ومتخذي القرار على جميع مســــتوياتهم )محليا وعالميا( بالمعلومات

 حين الحاجة إليها.  الدقيقة والصحيحة بأسلوب منظم وسريع 

 حت مظلة بنك  تاألقسام ووحدات المعهد مع بعضها في ربط جميع الجهات الحكومية واألهلية و

يودي إلى تكامل وتعاضــــد نظام المعلومات ويمهد لربطه مســــتقبال           همعلومات ، وهذا بدور   

 بشبكة معلومات أوسع مع الجهات ذات العالقة في المملكة العربية السعودية وخارجها.

        وإنشاء هذا البرنامج يتوافق مع سياسة المملكة في مواكبة علوم العصر الحديث وبخاصة فيما

صبا      ستقبال ويعتبر ع يختص بنظم وإدارة المعلومات والذي نحن في أمس الحاجة إليه حاليا وم

 رئيسيا لحضارة األمة.
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 الهدف من البرنامج

ــاهمة في إثراء بنك المعلومات بمعهد خادم الحرم        ين الشــــريفين ألبحاث الحج والعمرة وتزويد    المســ

الباحثين والمســــتشــــارين ومتخذي القرار فيما يتعلق بشــــؤون الحج والعمرة، بالمعلومات الصــــحيحة         

 والدقيقة ، بالطريقة المناسبة والسليمة، وفي الوقت المحدد ، بأسرع وقت وأقل جهد وتكلفة.

 ن من البرنامج والمستفيد

 القرار في الجهات الحكومية   وذلجنة الحج المركزية ومتخ 

 دوليا( –ن )محليا والباحث 

  مكاتب اإلدالء   -مؤسسات الطوافة 

  دوليا(  –الجهات الحكومية والوزارات )محليا 

  دوليا( –شركات السياحة والعمرة )محليا 

  دوليا( –شركات النقل )محليا 

  دوليا( –الحجاج والزوار والمعتمرين )محليا 

 دوليا( –)محليا  نون والمهتموالمثقف 

 العلمية المنهجية

يد من               عد حاث الحج والعمرة ال خادم الحرمين الشــــرفين ألب هد  ية، أجرى مع ماضــــ من خالل العقود ال

الدراســات، وكتبت العديد من التقارير حيال تنظيم وإدارات المعلومات وتطوير الســجل التاريخي، وذلك  

 في حينه ومنها على سبيل المثال: بناء على التقنيات والنظم المعلوماتية المتوفرة

 التقارير

ــب اآللي، )بدون    ــابقا( تمهيدا إلدخاله في الحاس ــيف العام لمركز أبحاث الحج )س مقترحات بتنظيم األرش

تاريخ(،حيث تقوم الفكرة أســـاســـا على اســـتخدام رقم عام واحد لمجموعة الوثائق والشـــرائح واألفالم   

ه الفكرة تتاح لألقسام المختلفة بالمركز استخدام مجموعة أرقام   والتقارير وذلك للموضوع الواحد، وبهذ 

)كودية( رئيسية ال يستخدمها قسم آخر فتصبح هذه األرقام هي الدالة على نشاط القسم في أي مكان         
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للتخزين سواء تخزين الساليدات أو النيجاتيف او أشرطة الصوت أو أشرطة الفيديو، كما يتيح هذا النظام  

ة أي مادة جديدة تحتاج التخزين لنفس المعلومات السابقة للمشروع نفسه بشكل ميسر        الفرصة إلضاف  

وخالصــة القول أن هذا التنظيم يكاد يماثل التقســيم العشــري لديوي في تصــنيف الكتب. ويحتوي هذا   

 لتقرير على تصور مبدئي لشاشات إدخال وإخراج المعلومات.

مركز أبحاث الحج )سابقا(   -قسم الدراسات العمرانية   –ي تقرير من إعداد المهندس /نداء محمود القاض 

ــ(، يهدف هذا النظام  1411تحت عنوان النظام المقترح لحفظ وفهرسة الشرائح المصورة بالمركز )     هـــ

( حفظ الشرائح المصورة بأسلوب منظم يحميها من التلف     1المقترح إلى تحقيق هدفين أساسيين هما )  

سهل معه إعادتها بعد    ضياع وي سع والمرونة في        وال سهل معه التو ستعمالها إلى مكانها المحدد، كما ي ا

( ســهولة االهتداء إلى الشــرائح المصــورة المطلوبة ألي غرض وذلك باالســتعانة بقاعدة  2المســتقبل. )

 معلومات بواسطة الحاسب اآللي. 

سب اآللي ومركز أبحاث      سة العربية ألجهزة الحا س جامعة أم   –الحج  تقرير خاص بأوجه التعاون بين المؤ

ــ( ، حيث هدف هذا التقرير إلى عرض مجموعة الخدمات التي تقدمها المؤســســة إلى    1412القرى ) هــــ

ــتقبلية وطبيعة األعمال والمهام التي   المركز، والتي تتفق مع متطلبات المركز واحتياجاته الحالية والمسـ

س     سية والرئي ية للمركز، وما يتوفر لدى المؤسسة    يكلف بها المركز، انطالقا من مجموعة األهداف األسا

العربية ألجهزة الحاســـب اآللي من خبرات متخصـــصـــة في تصـــميم وتنفيذ آخر ما توصـــلت إليه تقنية   

نوك المعلومات وزيادة   المعلومات اللذين يقدمون الحلول المتكاملة بتقنية أفضــــل في بناء وتطوير ب         

 فعاليتها.  

هــــــ( تحت عنوان مشــروع تطوير وتنفيذ نظام متكامل  1414تقرير شــركة كاب الســعودية المحدودة )

بمســاعدة الحاســب اآللي إلدارة الوثائق والصــور والرســومات وتعدد الوســائط ) المقترح الفني والمالي(. 

يهدف هذا المشروع إلى تطوير وتنفيذ نظام معلومات متكامل إلدارة الوثائق والصور والرسومات وتعدد 

سابقا( باستخدام الطرق الحديثة في تقنية الحاسبات واألرشفة االلكترونية  الوسائط بمركز أبحاث الحج )

ومعالجة الصور ، ويشتمل النظام على قواعد ومعلومات خاصة بإدارة الوثائق والمستندات وأخرى خاصة  

صة بنظم           سومات والمخطوطات، ورابعة خا صة بإدارة الر شرائح الملونة، وثالثة  خا صور وال بمعالجة ال

لوسائط ملحق بها مجموعة متكاملة من حزم البرامج التي تساعد على تداول الوثائق والرسومات تعدد ا
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ومعالجة الصــــور وإعداد التقارير التجميعية وغيرها من التطبيقات وأهمها نظم المعلومات الجغرافية               

 ونظم تنفيذ الدورات المستندية  إلى جانب وحدات النشر تعدد الوسائط.  

ــ( مشروع تحويل األفالم السينمائية  1423تصوير الفوتوغرافي السيد كامل أبو الخير )تقرير خبير ال هــ

إلى أفالم الفيديو. حيث أوضح التقرير أن لدى المعهد عدد كبير من األشرطة السينمائية معظمها مقاس 

 مم تحتوي على مدة تاريخية هامه للحج ومكة المكرمة والمدينة المنورة،          35مم وبعضــــها مقاس   16

ــريط على حدة وتنظيفه من األتربة والغبار الن ذرة الغبار تكبر عند  1األمر الذي يتطلب ) ( فحص كل ش

( ترميم األشـــرطة الممزقة بعناية باســـتخدام جهاز اللصـــق  2العرض وتصـــبح على األقل مائة حجم. )

(ترتيب  3لصورة. )الحراري يحذر استخدام الالصق العادي ألنه يتلف الفيلم بما يحتويه من غراء ويحجب ا

( عرض الفيلم على لجنة مشــاهدة 4بكرات الفيلم موضــوعيا )قد يكون الموضــوع في أكثر من بكرة(. )

( البدء في نسخ الفيلم )تحويله من   5للتوثيق يحذر النسخ العشوائي بدون ترتيب وتصنيف وفهرسة. )      

بيانات والمعلومات     ( عمل مقدمة لكل فيلم توثيق كل ال      6شــــريط ســــينمائي إلى شــــريط فيديو(. )  

( مراجعة النســخة في صــورتها الجديدة الســتدراك   7الموضــوع، الموقع، التاريخ، المصــدر. ) –للمحتوى 

( حفظ أصــــول أشــــرطة األفالم في خزائن خاصــــة لقيمتها     8واســــتكمال ما قد نقص من معلومات. )    

 التاريخية التي ال تقدر بمال.

 :الدراسات السابقة 

تهدف إلى تقييم تطبيق إدارة الســجالت في معهد خادم الحرمين الشــريفين   (1999دراســة نجوم )  -1

 ألبحاث الحج.  

ساهم       سجالت يجب أن تؤكد على أن المعلومات المهمة والتي ت سة أن إدارة ال ومن أهم نتائج هذه الدرا

ــبة،   ــتمرارية عجلة المعهد مخزنة بطريقة صــحيحة في المكان المناســب، بتقنية معلومات مناس   في اس

سب بأقل تكلفة ممكنة. ومن الضروري بمكان على            سب إلى الشخص المنا سترجاعها في الوقت المنا وا

سجالت من عدة  ستراتيجيات    معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج تطوير أدارة ال شاء ا إدارة  أوجهه، بداء بإن

سجالت مع   شطة  األال شاء، توزيع، تخزي    لتحقيق الالزمةن ستراتيجيات ومن إن سترجاع، امن،   هذه اإل ن، ا

وإتالف الســجالت.  وكذلك تدريب الموظفين، وتقييم هذه االســتراتيجيات. باإلضــافة إلى إنشــاء مركز     



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

السجالت سوف يساعد في تطوير وبشكل فعال في إدارة السجالت و توفير المال والجهد في البحث عن       

  السجالت المطلوبة.

نشاء نظام متكامل إلدارة المعلومات في معهد خادم   م تهدف هذه الدراسة إلى إ 2006دراسة نجوم    -2

 الحرمين الشريفين ألبحاث الحج.

ستراتيجية إلى إدارة المعلومات في معهد خادم        شاء خطة إ ومن أهم التوصيات هي الحاجة الملحة إلى ن

ومة الحرمين الشريفين ألبحاث الحج وأوضح أنها الركن األساسي لجميع األنظمة الفرعية المكونة لمنظ     

إدارة المعلومات في المعهد. وقد ذكر نجوم في دراسته بعض قصور دراسته وهو انه بسبب عدم وجود     

 نظام إدارة المعلومات في المعهد.الوقت الكافي والمال والفرصة المناسبة الختبار 

سة نجوم    -3 ستراتيجية للمعلومات في معهد خادم       2006درا شاء خطة إ سة إلى إن م هدفت هذه الدرا

 لحرمين الشريفين ألبحاث الحج. ا

وقد خلصت الدراسة إلى أن معهد خادم الحرمين الشريفين بحاجة ماسة إلى إنشاء الخطط اإلستراتيجية        

ناعة                    مل: الخطة اإلســــتراتيجية لزيادة عدد طالبي المعلومات وتلبية احتياجاتهم وتطوير صــــ وتشــــ

لبشــــرية وتزويدهم المهارات الالزمة، الخطة        المعلومات، الخطة اإلســــتراتيجية لتطوير وإدارة القوى ا   

اإلســتراتيجية لتطوير وإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصــاالت، الخطة اإلســتراتيجية لتطوير  

ــادر المعلومات للوائح والقوانين، الخطة اإلســــتراتيجية لتطوير وإدارة امن المعلومات، و الخطة           مصــ

مت  مصــادر المالية وتحســين اإلجراءات اإلدارية. كما أن هذه الدراســة قد اإلســتراتيجية لتطوير وإدارة ال

العديد من التوصيات والتغيرات وتشمل تغير في الهيكل التنظيمي، تغير في الشؤون اإلدارية، تغير في     

 ي الثقافة االجتماعية في المعهد.اللوائح والقوانين، تغير في السلوكيات، وتغير ف

ــاء وحدة الســــجالت بمعهد خادم الحرمين         م  2007مشــــروع نجوم  -4 هدف هذا المشــــروع إلى إنشــ

 الشريفين ألبحاث الحج،.

نظام متكامل متعاضــد بين مكونات النظام األســاســية ســواء كانت  وخلص المشــروع الى ضــرورة وجود 

حيطة   معلومات، الكوادر البشــــرية، تقنيات واتصــــاالت المعلومات، اللوائح والقوانين اإلدارية، البيئة الم  

بالنظام ، وظائف وأنشــطة وعادات الكوادر البشــرية بالمعهد وتشــمل هذه االجرات التنفيذية التي يجب   
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أن تكون محل اهتمام في تنفيذ وحدة الســجالت بالمعهد وهي: التغير في الهيكل التنظيمي، التغير في  

فة      اللوائح والقوانين اإلدارية، التغير في الشــــؤون اإلدارية، التغير في الســــل    قا وكيات ، التغيير في الث

االجتماعية بالمعهد. وقد أوصى الباحث في النهاية بتوحيد نظام إدارة السجالت في المعهد وذلك بوضع     

المحفزات وبيان أهميته وكيفية االســــتفادة من الناحية التنظيمية واإلدارية، تحت متابعة مســــتمرة                

)المدى القريب(. وتوفير الدعم المعنوي والمادي  وبصورة دورية من وحدة السجالت لضمان استمرار يته     

ــواء كانت داخل المعهد او خارجه. وتقليص كمية     ــبة لوحدة الســجالت س والبشــري وكذلك البيئة المناس

األوراق اإلدارية إلى أقصــى حد ممكن، وذلك باســتخدام البريد الكتروني والتوجه إلى اإلدارة االلكترونية   

 قات أمام استخدام آالت التصوير والتوجه إلى البدائل المناسبة.على المدى البعيد. ووضع معو

المركزية في إدخال كافة البيانات التابعة لمعهد م حيث هدفت هذه الدراسة إلى  2008دراسة نجوم   -5

الى الحاســب اآللي وتنظيمها وفهرســتها   أوعية ةبعد والمحفوظةخادم الحرمين الشــريفين ألبحاث الحج 

الحاجة إليها بأقل تكلفة ووقت وجهد )المدى القريب(. باإلضـــافة إلى المســـاهمة في  واســـترجاعها وقت 

صناعة المعلومات الدقيقة والصحيحة وبناء بنك معلوماتي متميز ومتكامل ومتعاضد عن الحج والعمرة     

 والزيارة )المدى البعيد(.

هد وضـــمها إلى البرنامج،  توحيد عمليات إدخال البيانات المنتشـــرة في المعوقد خلصـــت الدراســـة إلى: 

ــئول عن عمليات اإلدخال  والتوجه إلى  . بحيث يكون برنامج إدخال البيانات وصــناعة المعلومات هو المس

المركزية في إدخال البيانات مع المرونة في عمليات صـــناعة المعلومات من الناحية اإلدارية والتنفيذية.  

ــاالت       وأهمية إ  ــاء بنية تحتية متكامل لتقنية واتصــ المعلومات وتوفير جميع االحتياجات المادية،          نشــ

واإلدارية، والبشــرية، وكذلك المعلوماتية. والمســاهمة وبشــكل كبير في توصــيل المعلومات النتاج من   

ــب                   ناســ قت الم حاثهم في الو مالهم أو أب ها إلى مقر أع يدين من نات إلى المســــتف يا خال الب يات إد عمل

يات التقييم للبرنامج كل موســم والتأكد من تحقيق أهدافه.  وباســتخدام التقنية الصــحيحة. وإجراء عمل 

واســتخدام خدمات االنترنيت، االكســترنيت، واالنترانت في توزيع وجمع البيانات الكترونيات )اســتبيانات  

الكترونيا(. واستخدام األجهزة  االلكترونية المحمولة خفيفة. الوزن في إدخال البيانات من ميدان الدراسة  

 من الدراسات المتشابهة األهداف. عمل استبيان موحد لمجموعةمباشرة. و
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 المنهجية العلمية وخطة العمل   

  استخدم في هذا البرنامج القواعد األساسية في نظم تقنية المعلومات وتشمل، جمع وتصنيف وإدخال       

لمعلومات في   كد من صــــحتها ودقتها وتحويلها الى معلومات، تخزين ا      أالبيانات، معالجة البيانات والت         

 الوسائط المناسبة، استرجاع المعلومات وإيصالها الى المستفيد.

 

 

 بياناتجمع وتصنيف وإدخال ال

ــريفين ألبحاث الحج والعمرة،  تم في هذه المرحلة جمع البيانات والمتوفرة لدى معهد خادم الحرمين الش

بمصادر البيانات، تم ادخال البيانات   والستكمال الناقص منها تم مخاطبة الجهات الحكومية ذات العالقة  

في برنامج إكســــل بعد تصــــميم الجداول االلكترونية بناء على نوع وطبيعة قاعدة المعلومات. وتجدر             

 االشارة بأن االدخال على اساس الموضوع في المجلة او االحصائي،  أو البحث في المجلة العلمية.

 مايلي:البيانات ومن أهم مبررات استخدام برنامج أكسل في ادخال 

 سهولة االدخال واالستفسار، واسترجاع المعلومات 

 إمكانية ربط المعلومات مع المصادر االساسية والفرعية 
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               ،ــدير واســــيراد البيانات من والى عدد كبير نظم قواعد المعلومات مثل أوركل امكانية تصــ

 آكسس ....

 )سهولة الحصول المعلومة المطلوبة بسرعة )ضغطة زر 

  عرض المعلومات بالطريقة التي يرغب بها المستفيدامكانية 

 سهولة التنقل والفرز والتصفية والتفاعل مع المعلومات 

 سهولة التفاعل وتحليل المعلومات بناء على رغبة المستفيد 

 معالجة البيانات

تم في هذه المرحلة التاكد من صــــحة ودقتها وتحويلها الى معلومات، واســــتبعاد المكرر منها، تحليل               

 البيانات وتحويلها الى قواعد المعلومات بحيث يسهل االستفادة منها.

 تخزين المعلومات:

يتم في هذه المرحلة تخزين قواعد المعلومات في بنك المعلومات وبالوسائط المناسبة شريطة سرعة       

 الوصول اليها بأقل جهد ممكن. 

 استرجاع المعلومات

لصــــحيحة والدقيقة، وباســــرع وقت ممكن، وأقل جهد        يتم في هذه المرحلة الحصــــول على المعلومة ا   

 ستفيد وعرضها بالطريقة المناسبة.وتكلفة، إلى الم

 ما تم انجازه

  لجنة الحج المركزية -إحصائيات العمرة 

  وزارة الداخلية -إحصاءات إدارة الجوازات 

  وزارة المالية واالقتصاد الوطني -إحصاءات مصلحة االحصاءات العامة 

 ات الحكوميةإصدارات الجه 

 الرسائل الجامعية عن الحج في مكتبة جامعة أم القرى 
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  2015الفهرس الوصفي 

  ،ــؤون    برنامج التوثيق الصــحفي ــة، الش ــاعر المقدس ــناعة معلومات منها مثل المياه، المش وص

الصـحية والبيئية، المدينة المنورة، المسـجد الحرام، وزارة الحج، أمانة العاصـمة، المرور والنقل    

 ات....(والقطار

 برنامج الصور الثابتة 

 ( برنامج الصور المتحركةYoutube) 

 برنامج تقارير هيئة الرقابة والتحقيق 

 التقارير المبدئية لألبحاث والدراسات 

  وزارة الحج -مجلة الحج والعمرة 

 حركة المركبات على الطرق المؤدية الى مكة المكرمة 

 الملتقيات العلمية البحاث الحج والعمرة 

 ات األبحاث والتقاريراقتراح 

 قسم البحوث العمرانية والهندسية 

 تقارير الجهات الحكومية 

 محاضر واجتماعات اللجان 

  وزارة الحج -ندوة الحج الكبرى 

  وزارة الحج -أنظمة وتعليمات الحج والعمرة 

 خطب الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي 

 لقاء الباحثين 

  والعمرةكتب عن الحج  -المكتبة الوقفية 
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 برنامج الخرائط اإلرشادية 

 دراسات وابحاث من خارج المعهد 

  أمانة العاصمة المقدسة -مجلة الرواق 

  وزارة الشئون البلدية والقروية -مجلة تقنية البناء 

 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين - "الحرمان الشريفان" اسمها مجلة 

 التحليل والنتائج 

 -وزارة المالية واالقتصــــاد الوطني   –معلومات مصــــلحة االحصــــاءات العامة      ( قاعدة  2يبين الشــــكل ) 

 هـ  1436هـ إلى 1392والمتوفره اعتبارا من 

 

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني –( قاعدة معلومات مصلحة االحصاءات العامة 2الشكل )
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 ( بعض نتائج البحث والتصفية في برنامج أكسل3يوضح الشكل )

 

 

 ( برنامج التوثيق الصحفي4يبين الشكل )

 

 

 ( نتيجة بحث الحشود في المسجد الحرام5يوضح الشكل )
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 التوصيات والمقترحات

خذي القرار في مجال الحج                   لدعم مت لة  كام ية مت مات مة معلو نامج إلى تطوير منظو هذا البر يســــعى 

ــل إلى المعلومة الدقيقة والصــــحيحة بأســــرع وقت واقل ج           هد ومال ممكن، وتزويد     والعمرة، والوصــ

المستفيدين على جميع مستوياتهم اإلدارية بالمعلومات الدقيقة والصحيحة بأسلوب منظم وسريع حين  

الحاجة إليها، ربط جميع الجهات الحكومية واألهلية و فروع واألقســـام ووحدات المعهد مع بعضـــها  تحت  

 مظلة بنك معلومات. 

 ويوصى هذا البرنامج بالتالي:

  للوائح والقوانين الالزمة )مكتوبة( في حالة تزويد الباحثين والمهتمين ومتخذي القرار          إعداد ا

 بالمعلومات.

    ــول على ــهيل الحصـ ــد والتعاون وتسـ حث جميع الجهات الحكومية واألهلية على أهمية التعاضـ

 المعلومات.

                لذي يوف مات ا فادة من المعلو ية االســــت بأهم خذي القرار  باحثين والمهتمين ومت ها   حث ال ر

البرنامج، وفي المقابل تزويد البرنامج بالبيانات والمعلومات التي تم جمعها في تخصــصــاتهم   

 )زيادة الخبرات(،

 .ربط البرنامج بالشبكة الداخلية للمعهد ثم خارجية للجهات ذات العالقة 

 .ترجمة الفهرس الوصفي ألبحاث ودراسات المعهد الى عدد من اللغات العالمية 

   تفيدين من معلومات المعهد إلى مليون مســــتفيد على المســــتوى المحلي       زيادة عدد المســــ

 والعالمي )خالل الخمسة السنوات القادمة(.

 .تفعيل دور موقع المعهد على الشبكة العالمية بالعديد من اللغات وتزيدها بقواعد المعلومات 

 ن،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب العالمي 

 

 



 جامعة أم القرى –معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة 
 

 المراجع العلمية

 ،ـ،  النظام المقترح لحفظ وفهرسة الشرائح المصورة بالمركز، جدة: مركز  1411القاضي، نداء محمود ه

 أبحاث الحج، جامعة أم القرى.

   شيف العام لمركز أبحاث الحج ، جدة: مركز أبحاث الحج، جامعة مركز أبحاث الحج، مقترحات بتنظيم األر

 أم القرى.

   هـــــ، تقرير خاص بأوجه التعاون بين المؤسسة العربية   1412ة ألجهزة الحاسب اآللي،  المؤسسة العربي

هــــ(، جدة المؤسسة العربية ألجهزة    1412جامعة أم القرى ) –ألجهزة الحاسب اآللي ومركز أبحاث الحج  

 الحاسب اآللي.

 ،حاسب اآللي هـ، مشروع تطوير وتنفيذ نظام متكامل بمساعدة ال1414شركة كاب السعودية المحدودة
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 الملخص

الحكومة السعودية تبذل مجهودات كبيرة وخدمات جليلة للحجاج، ومن بين هذه الخدمات قافلة المرضى  

  .رحمنين بضــيوف ال ، هذه البادرة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشــريف في المســتشــفيات    المنومين

أو القافلة التي تشــرف  مع هذه القوافل من خالل الحملة ت مدينة الملك عبداهلل الطبية ســبق وأن تعامل

جميع المرضــــى المنومين من الحجاج يصــــعدون من خالل القافلة إلى عرفات، وينالون         عليها كل عام.   

له ا             نعكاس إيجابي كبير على    اهتماما كبيرا من الطواقم الطبية التي كلفت بهذه المهمة، وهذا األمر 

ــتغرب على بالد      ــعودية ووزارة الصــحة، وهذا غير مس ــكر الحكومة الس معنويات المرضــى، نعجز عن ش

شريفين. عندما يقرر األطباء تنويم أي حاج فإنه يتعرض لصدمة نفسية، بسبب ظنه بفوات        الحرمين ال

عها من أجل ذلك، وعندما نلتقي به         فريضــــة الحج عليه، وكلنا نعلم التكاليف الكبيرة واألموال التي دف   

ونبلغه بأن هنالك قافلة طبية ســــتنقله إلى عرفات ونشــــرح له الخطوات، فإن البعض منهم يصــــدق              

وآخرون يظنون بأن األمر ال يعدو كونه من باب تطمينهم ال أكثر، إال أنهم ينبهرون عندما يشــــاهدون           

سالمة المصاحبة للقاف   ، ذلك على أرض الواقع ضمانها حتى تحقق القافلة   لة مهمة جدا إجراءات ال ويجب 

سر وسهولة     ضمن خطة وزارة الصحة دأبت     فمدينة الملك عبداهلل الطبية الهدف المطلوب منها بكل ي و 

سنوياظ و ذلك من خالل          سكهم في يوم عرفات  ضى ممن لم يتمكنوا من آداء ن صعيد الحجاج المر على ت

القافلة ُمجهزه بفريق طبي متكامل و ملزمه إســــعافية بما في           قافله ُمجهزة طبياظ، وعادةظ ما تكون هذه       

نات أكســــجين         وكذلك الوجبات       الطبية  والملزمة ذلك أجهزة مراقبة القلب وأجهزة اإلنعاش وإســــطوا

وتجهيز الموقع المخصـــص لنزول الحجاج في عرفات والتأكد من ناحية ســـالمتهم من أشـــعة     الغذائيه 

حاالت المرضــية الموجودة مع القافلة، باإلضــافة للســيارات المجهزة  الشــمس ودرجة الحرارة ومالئمته لل

 المصاحبة السالمة إجراءات ورقة عمل: أهمية 

 المرضى الحجاج لقافلة

 

 
 ناصر الزير محمد

  المقدسة بالعاصمة الطبية عبداهلل الملك مدينة السالمة، إدارة 
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كما يرافق القافله إســعاف مجهز لنقل أي مريض حال تطلب وضــعه الصــحي   ورجال األمن والمتطوعين 

 . له وفق مسارها المخصصفعودته بشكل عاجل دون إنتظار القا

 مقدمة

للحجاج، ومن بين هذه الخدمات قافلة المرضى  الحكومة السعودية تبذل مجهودات كبيرة وخدمات جليلة 

المنومين في المســتشــفيات ، هذه البادرة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشــريفين بضــيوف الرحمن،     

ســبق وأن تعاملت مدينة الملك عبداهلل الطبية مع هذه القوافل من خالل الحملة أو القافلة التي تشــرف   

ن الحجاج يصــــعدون من خالل القافلة إلى عرفات، وينالون       عليها كل عام ، جميع المرضــــى المنومين م 

له انعكاس إيجابي كبير على                  اهتماما كبيرا من الطواقم الطبية التي كلفت بهذه المهمة، وهذا األمر 

ــتغرب على بالد      ــعودية ووزارة الصــحة، وهذا غير مس ــكر الحكومة الس معنويات المرضــى، نعجز عن ش

شريفين. عندما يقرر   األطباء تنويم أي حاج فإنه يتعرض لصدمة نفسية، بسبب ظنه بفوات     الحرمين ال

فريضــــة الحج عليه، وكلنا نعلم التكاليف الكبيرة واألموال التي دفعها من أجل ذلك، وعندما نلتقي به             

ونبلغه بأن هنالك قافلة طبية ســــتنقله إلى عرفات ونشــــرح له الخطوات، فإن البعض منهم يصــــدق              

مر ال يعدو كونه من باب تطمينهم ال أكثر، إال أنهم ينبهرون عندما يشــــاهدون         وآخرون يظنون بأن األ 

 ذلك على أرض الواقع ،

إجراءات الســالمة المصــاحبة للقافلة مهمة جدا ويجب ضــمانها حتى تحقق القافلة الهدف المطلوب منها   

سالمة التي بذلته            سة حالة المجهودات وإجراءات ال ضح كدرا سوف أو سهولة و سر و ا مدينة الملك بكل ي

 هجري . 1436عبداهلل الطبية في قافلتها لنقل الحجاج المرضى ألداء فريضة الحج للعام الماضي 

ــى ممن لم يتمكنوا من آداء       ــعيد الحجاج المرضـ ــحة التي دأبت على تصـ ــمن خطة وزارة الصـ وذلك ضـ

ــنوياظ   ون هذه القافلة ُمجهزه  ذلك من خالل قافله ُمجهزة طبياظ ،و عادةظ ما تكونســكهم في يوم عرفات س

ــطوانات    ــعافية بما في ذلك أجهزة مراقبة القلب و أجهزة اإلنعاش و إسـ بفريق طبي متكامل وملزمه إسـ

وكذلك الوجبات الغذائيه وتجهيز الموقع المخصــص لنزول الحجاج في مخيم   الطبية والملزمةأكســجين 

ة ومالئمة المخيم للحاالت المرضية   عرفات والتأكد من ناحية سالمتهم من أشعة الشمس ودرجة الحرار    

باإلضــافة للســيارات المجهزة ورجال األمن والمتطوعين كما يرافق القافله إســعاف    الموجودة مع القافلة
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مجهز لنقل أي مريض حال تطلب وضعه الصحي عودته بشكل عاجل دون إنتظار القافله وفق مسارها       

 المخصص .

الحجاج المرضــى المنومين والتي لم تســمح حالتهم باســتكمال  نقلت قافلة مدينة الملك عبداهلل الطبية

نسكهم مع حمالتهم حيث تم تصعيدهم الى مشعر عرفات إلستكمال مناسك حجهم أسوة بما تقوم به        

  4مريضــاظ وجرى نقلهم بواســطة   55وزارة الصــحة ســنويا. حيث بلغ عدد المصــعدين الى مشــعر عرفة 

إسعاف تابعة للمدينة الطبية وبرفقة الكوادر الطبية باإلضافة الى    سيارات   3مركبات مجهزة طبياظ وعدد 

 تأمين جميع المستلزمات الطبية واألدوية التي يحتاجها الحجاج المرضى.  

ــية للحاالت    ــحية و الفنية و التمريضـ ــتلزمات الطبية و الصـ حيث تم تجهيز و توفير كافة األدوات  والمسـ

كمل وجه مع مراعاة جميع سياسات السالمة ومستلزمات الحد من  حتى يتسنى للقافلة أداء مهمتها على أ

 انتقال العدوى. 

 اإلعداد: 

هــــــــ في عدة مراحل حيث تم وضــــع الخطة و تجهيز   1436تمثلت التجهيزات للقافلة الطبية لحج عام     

اإلمدادات من األدوات و المســــتلزمات الطبية والغير طبية مع تجهيز قوائم الموظفين المشــــاركين من      

فات وتجهيز              ية وتجهيز الموقع في عر ية واإلدار ندة والفن ــا ية المســ ية والتمريض والطب الكوادر الطب

المركبات حيث تم تجربتها وتدريب المشــاركين عليها باإلضــافة الى تجهيز قوائم المرضــى المقبولين    

 ضمن المعايير المعتمدة وتجهيز أدويتهم ووجبات الطعام الخاصة بهم. 

 الخطة:  

التي إعدادها بالتعاون والتنســــيق مع كافة اإلدارات المعنية في تســــيير القافلة تمت وهلل الحمد        الخطة  

بالشـــكل الذي تم التخطيط له مســـبقا حيث تم توفير أطباء وممرضـــين لمرافقة الحاالت المختارة وفقا 

ية على أن يكون           نة الطب مدي ها من قبل الوزارة والتي اعتمدت في ال المريض من   للمعايير المتفق علي

شياظ او على الكرسي المتحرك          حجاج الخارج من مؤسسات الطوافة و ان تكون حالة المريض مستقرة، ما

 وال تنطبق على المريض المستلقي، او مريض العزل، او مريض العناية المركزة.
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 األدوات والمستلزمات الطبية:  

والفنية والتمريضية للحاالت حتى يتسنى     تم تجهيز وتوفير كافة األدوات والمستلزمات الطبية والصحية  

 للقافلة أداء مهمتها على أكمل وجه مع مراعاة جميع سياسات ومستلزمات الحد من انتقال العدوى. 

 التجهيز الطبي:

الملزمة الطبية و الحقائب اإلســعافية و األجهزة الطبية )أجهزة قياس الضــغط، الحرارة والســكر(، أجهزة    

قلب المتنقله ، كما تم تجهيز األدوية اإلســــعافيه لحاالت الطوار ، الســــوائل         قياس مراقبة ضــــربات ال   

 الوريدية وحواملها.  

 التجهيز الفني: 

إحرامات بشــــعار مدينة الملك عبداهلل الطبية، أحذية وأحزمه و حقائب لمرضــــى القافلةو كتب تثقيفية                   

ــي المتحركة وا   ــافة الى الكراس ــك الحج وبمختلف اللغات، باإلض ــحية المتحركة مع  بمناس لمراحيض الص

ثالجتين عرض للماء و المرطبات وشاشتين لعرض مناسك الحج بالبث المباشر في مخيم مدينة الملك       

 عبداهلل الطبية . 

 الموظفون المشاركون في القافلة: 

موظف من مختلف الكوادر الصــحية من أطباء و ممرضــين و فنين   129شــارك في قافلة المدينة الطبية 

موظف من مختلف اإلدارات كمتطوعين لنقل المرضــى الحجاج و جميعهم  13يين كما تمت إضــافة وإدار

 مدربين على أنظمة السالمة و مكافحة الحرائق حال حدوثها ال قدر اهلل . 
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 تجهيزالمركبات ومعاينتها:  

 المركبات وتجربتها قبل انطالق القافلة الطبية.   تم معاينة وصيانة وتجهيز

 مركبات تقودها سيارة وزارة الداخلية وترتيبها كاآلتي : 10فق القافلة الطبية وقد را

  .) سيارة إسعاف كبير عناية مركزة فئة ) أ 

 ن إسعاف فئة ) ب ( اسيارت 

 راكب لكل باص. .  50ن للمرضى سعة اباص 

 راكب لكل باص.   30ن للمرضى سعة اباص 

  راكب.  30باص للخدمات سعة 

 ة.سيارة ثالجة التغذي 

 .سيارة يوكن للعالقات العامه واإلعالم 
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الموظفون المشاركون في قافلة حجاج مدينة الملك
هـ 1436عبداهلل الطبية لعام 
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 تجهيز قوائم المرضى وأدويتهم ووثائقهم الطبية:  

تم تجهيز قوائم المرضــــى المبدئية حســــب معايير وزارة الصــــحة والمطبقة في مدينة الملك عبداهلل            

اســة الطبية من اليوم الســادس من ذي الحجة ومن ثم تحديثها في اليوم الســابع و الثامن حســب الســي  

ــاء لجنة قافلة الحج في مدينة الملك عبداهلل الطبية وبنســــبة فعالية عالية.                       المتفق عليها من أعضــ

وبالتالي تم تجهيز أدوية المرضــــى المختارين وتقاريرهم الطبية وبطائقهم التعريفية لتعليقها عليهم           

 أثناء الذهاب واإلياب. 

 مريضة حسب الرسم البياني التالي:   16مريضاظ و39مريضاظ منهم  55بلغ عدد مرضى القافلة  
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 التغذية:  

مرطبات للموظفين  و ةما تم تجهيز بوفيه وجبات خفيف    تم توفير الوجبات الخاصــــة بمرضــــى القافلة ك    

 المرافقين للمرضى.  

 اإلعالم:

عبداهلل في تصــــميم و طباعة     شــــاركت إدارة العالقات العامة والتشــــريفات واإلعالم في مدينة الملك          

صق  صة بالموظفين           اتمل شاركت بطباعة بطاقات تعريفيه خا شعار المدينة كما  سم و صات بإ على البا

ــى.      ــة بحجاج مدينة الملك عبداهلل الطبية المرضـ ــى وأخرى خاصـ ــاركين في قافلة الحجاج المرضـ المشـ

الف تميزت التغطية اإلعالمية الخاصة بالمدينة الطبية من حيث الفيديو والصور الفوتوغرافية وصورالغ    

 .كما وفرت إدارة اإلعالم الكثير من التقارير توثيقاظ لهذا الحدث الهام

 مؤشرات األداء:
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 المؤشر الزمني

 

 :  أهم إجراءات السالمة المتخذة عند تسيير القافلة

          إنشــــاء مخيم مكيف و متكامل الخدمات لتخفيف أشــــعة الشــــمس ودرجة الحرارة على الحجاج

 المرضى. 

 .توفر دورات المياه لمرضى القافلة والموظفين في الموقع 

  زيي العاملين في القافلة.توحيد 

   فتح باب التطوع و إشـــراك الموظفين من جميع إدارات المســـتشـــفى لنقل المرضـــى في عرفة

 ولكسب أجر وشرف خدمة الحجاج المرضى.

   .إرتفاع حركة تخريج المرضى الحجاج ممن تسمح حاالتهم من المستشفى قبل يوم عرفة 

 ت والتوفير على المدى الطويل.توفر أغطية لمقاعد الباصات وذلك لحفظ التسميا 
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  .وضع نموذج واحد يحوي جميع نماذج ملف المريض الحاج لتأكيد توثيقها 

   .توفر فيديو تثقيفي بكيفية أداء الحج يعرض على قناة المدينة الداخلية 

  .الدعم المشكور من إدارة المرور بتوفير دورية أمنية خاصة لمرافقة القافلة 

  المرضى والمتفق عليها من قبل اللجنة لضمان سالمة المرضى.  اإللتزام بمعايير قبول 

 إلتزام موظفي المدينة الطبية بالتعليمات وسياسة القافلة.  

  .الروح التعاونية بين أفراد القافلة والمتطوعين وأفراد إدارة األمن 

           د تجهيز فرقتين عمل احداهن لمرافقة القافلة واألخرى لتجهيز إســــتقبال قافلة المرضــــى عن

 الرجوع. 

 ( تحضير القوائم المرجعيهCheck Lists  .للتمريض و ضمان جودة الخدمات المقدمة وكماليتها ) 

  .تأمين المترجمين اللغويين حسب قوائم المرضى لتسهيل عملية التواصل 

   .نزول جميع المرضى من الباصات للموقع المجهز دون وجود أي مخاوف طبية 

 لمركبات واإلحرامات وبطاقات المرضــى وبطاقات الموظفين و وجود شــعار المدينة على جميع ا

األدوات والمســـتلزمات والوجبات الغذائية ســـعيا للوصـــول للعالمية تمشـــيا مع رؤية المدينة      

 المستقبلية. 

                      يات الحريق و فا خدام ط بإســــت حة الحريق  كاف تام على أنظمة م يب  تدر يب الموظفين  تدر

بهم في حال إنســكاب أي من المواد الكيمائية الطبية ال  إســتخدام بطانيات اإلخماد كما تم تدري

 قدر اهلل

 تجهيز قوائم المرضى وأدويتهم و وثائقهم الطبية:  

تم تجهيز قوائم المرضــــى المبدئية حســــب معايير وزارة الصــــحة والمطبقة في مدينة الملك عبداهلل            

ــاء لجنة قافلة الحج في مدي    ــة المتفق عليها من أعضـ ــياسـ ــب السـ نة الملك عبداهلل الطبية  الطبية حسـ

 وبنسبة فعالية عالية.   
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 : مريضة حسب الرسم البياني التالي 16مريضاظ و39مريضاظ منهم  55بلغ عدد مرضى القافلة  
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