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ــاج  حج ــو  يدع ــار  الصف ــيخ  الش
ــد الوحدة  ــت اهلل احلرام لتأكي بي

اإلسالمية

قال الش��يخ حسن الصفار أن على 
حج��اج بي��ت اهلل احل��رام أن يؤكدوا 
وحدته��م يف ه��ذا املنس��ك ال��ذي 
جيمعهم عل��ى صعيد واح��د وتوجه 
واحد لتفوي��ت كل احملاوالت الداعية 

لتفريقهم ومتزيقهم.
وأك��د بأن احل��ج “تكريس عملي 
لوحدة األمة”، وأن على املس��لمني أال 
يفوتوا ه��ذه الفرصة لتأكيد هذا املبدأ 

اإلسالمي العظيم.
وأشار إىل أن احلاّج يلحظ قوة هذه 
األم��ة اليت ينتمي إليها، وهو يش��رتك 

مع اجلميع يف ذات النس��ك، واللباس، 
والتوجه هلل تعاىل مع اختالف الوافدين 

من حيث املكان واللغة واملذهب.
وق��ال بأن احل��ج يتيح للمس��لم 
االنفتاح على تاريخ دينه بل على تاريخ 
الرس��االت الس��ماوية األخرى، داعًيا 

احلجاج لالستفادة من هذا اجلانب.
وانتق��د الصف��ار يف نفس الوقت 
إزالة كثري من املع��امل واآلثار من بالد 
احلرمني، وقال بأن ذلك حرم املسلمني 
م��ن التع��رف على تارخيهم بش��كل 

حمسوس.
وأك��د على أن احلج رحل��ة إميانية 
��خ يف نفس املسلم معنى العبودية  ترسِّ
هلل تع��اىل. موضًحا بأن��ه ال ينبغي أن 
يرهن اإلنسان أي تش��ريع ديين مبدى 
تفهمه له، أو انعكاس مصلحته عليه.

ويف ذات الس��ياق أكد الصفار يف 
خطب��ة اجلمعة يف القطيف على أهمية 
الثبات على املبدأ ومواجهة الضغوط.

وأشار إىل أن كسب السمعة احلسنة 
بني الناس وني��ل رضاهم ومداراتهم 
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مطل��وب يف ذاته، ولك��ن ليس على 
حس��اب القناعات الراس��خة، وتغيري 

املبادئ الصحيحة.
وقال بأنه ال حيق لإلنسان أن يعتقد 
فكرة أو يس��ري على منهج من أجل أن 
خيطب بذلك ود اآلخرين، مضيًفا بأن 
هدف املؤمن جي��ب أن يكون رضا اهلل 

تعاىل.
وق��ال بأن عل��ى املصلحني وذوي 
الرأي يف اجملتمع أن يتحلوا بهذا املبدأ 

مهما واجهوا من ضغوطات.
وأضاف بأن على الش��باب الذين 
يعيشون حالة الشللية ويرون االحنراف 
هو السمة الس��ائدة فيمن حوهلم، أن 
يثبتوا على مبادئهم ويتمسكوا بدينهم 

مهما قيل عنهم.
موقع اآلفاق/ شبكة راصد2011/11/7م 

ــاء »مكية«  ــعة« أحي ــع »التوس م
توارت...

 وأخرى عتيقة تنتظر الغياب
عل��ى رغم أّن التوس��عة احلديثة 

للساحات الش��مالية، ستشهد حتواًل 
كبريًا يف البنية التحتية ملكة املكرمة، 
وتط��ورًا مذهاًل للخدم��ات املقدمة 
لزوارها، ومه��وى أفئدتهم، إال أنها 
يف الوقت ذاته س��تكون شاهدًا حيًا 
على نهاية حقب��ة زمنية مهمة ألحياء 
وحارات مكية عتيقة، عاش��ت ردحًا 
من الزمن، ورصدوا من خالهلا أمدًا 
بعي��دًا لذكرياتهم، وفواصل حياتهم 

االجتماعية املختلفة.
اجلي��ل اجلديد  أبناء  يع��رف  ولن 
أحياء الش��بيكة، والش��امية، واملدعى، 
وسوق الليل، والقشاشية، وغريها من 
األحياء اليت غيبها املشروع اجلديد؛ وإنا 
س��يكتفون باالس��تماع إىل الروايات، 
والقص��ص القدمي��ة، م��ن بطوالت، 
ومش��اهد تلك األحي��اء العتيقة، اليت 
كان��ت يومًا من األي��ام رمزًا من رموز 

مكة، ال ميكن التخلي عنها أبدًا.
وأكد ساكن »الشامية« أحد األحياء 
ال��يت ذهب��ت يف مصلحة املش��روع، 
سليمان عطوة إّن اختفاء حّيه وغريه من 
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األحياء ليس باألمر اهلني على نفس��ه، 
وأنف��س أهله، ولكنه يبقى ضئياًل أمام 
خدمة زوار بي��ت اهلل احلرام وقاصديه، 
مش��ريًا إىل أنه ال ميكن أبدًا أن ينسى 
أيام طفولته وصباه، اليت عاشها يف أزقة 
تلك األحياء، وما تعلمه منها، من حّب 

اخلري، ومس��اعدة الن��اس، والتواصل، 
والتكافل االجتماعي.

وينتاب غالبية أهل مكة هذه األيام 
شعوٌر خفي، مفاده أّن أحياءها الشعبية 

والقدمية يف طريقها للغياب والتواري 
عن مش��هد املدينة العام، ويؤجج هذا 
الشعور وينميه، ذاك االختفاء الرهيب 
ألحياء عتيقة، ضربت بتارخيها يف جذور 
العم��ق املكي، مل يكن أح��د حيلم أو 
يتوق��ع يف يوم من األيام، أن تغيب عن 

الذاكرة، بعد أن ضربت حركة التشييد 
والبناء فوق جدرانها.

وغ��ري بعيد ع��ن ذلك الس��اكن 
ومش��اعره، لفت ساكن حي النقا عمر 
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اهليج إىل أّن العيش يف األحياء السكنية 
اجلدي��دة، مل يغ��ري من حّبن��ا ألحيائنا 
العتيقة بطيبها، وعبق رائحتها، وقال ل� 
»احلياة«: »لو سألتين عن هذا احلي، فمن 
أين أبدأ لك وأتكلم، هل أحتدث لك 
عن أيام الطفولة، وهلونا على املراجيح، 
وقفزنا بني األحواض والنوايف، وركضنا 
الربيء بني األزقة والش��عاب؟ أم هل 
أحكي لك عن فورة الش��بان، وكيف 
نقضي ليالي رمضان، وأمسيات العيد 
السعيد؟ وكيف كانت جوالت املزمار، 
وصوالته تدق كل شرب من أشبار احلي 
بعنفواننا ومحاستنا، وحّبنا لكل معاني 

األصالة، والشهامة، والرجولة احلقة.
املصدر: احلياة، الطبعة 

السعودية/19/أغسطس/2011م. 

انطباعات ابن مكة حول احلج
القارئ املكي أبو مؤيد، له تأمالت 
جديرة باالهتمام حول موسم احلج هذا 
العام، وقد بع��ث إىل أفياء بانطباعاته، 
ويس��رني هنا أن أنقل بعضًا منها إىل 

القراء، وإىل املسؤولني عن إدارة احلج، 
لعلهم جيدون بينها ما جيدر األخذ به.

أب��و مؤيد يثين على بن��ك التنمية 
اإلس��المي الذي يقول عنه: إنه يتوىل 
اإلش��راف عل��ى أداء خدم��ة جليلة 
للحجاج، وهي التوكل عنهم بالذبح، 
س��واء كان أضحية أو هديًا أو فدية أو 
صدقة أو غ��ري ذلك، وقد كان احلجاج 
يف الس��ابق يذحبون بأنفس��هم، وغالبًا 
ال يس��تفاد من الذبائح بصورة كاملة، 
فيذهب ج��زء منها هدرًا، أما اآلن، فإّن 
البنك يس��عى إىل حتقيق استفادة أمشل 
وأفض��ل مما ينحر م��ن الذبائح، ومن 
ذلك إنش��اؤه مصنعني الس��تخالص 
اجلالت��ني احل��الل )100%( وهو أول 
جالتني حالل س��يصدر من العاصمة 
املقدس��ة، واجلالتني كم��ا هو معروف 
يدخل يف عدة صناعات مثل كبسوالت 

األدوية واحللويات وغريها.
إال أّن الطريق��ة ال��يت ي��وزع بها 
البن��ك، اللح��وم على فق��راء مكة، 
مازالت عشوائية، وحتتاج إىل شيء من 
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التنظيم، وزيادة نق��اط التوزيع، وذلك 
لتاليف ما حيدث اآلن من تدافع الفقراء 
وتناحره��م من أجل احلص��ول على 

نصيبهم من األضحية.

كذلك هو يثين على اخلطة املرورية 
هلذا العام، فقد كان��ت �� كما يصفها 

�� ممتازة منذ دخول 
طالئ��ع احلجي��ج 
وبسببها  مكة،  إىل 
اس��تطاع املقيمون 
يف مك��ة التنق��ل 
بيس��ر وس��هولة، 
أك��رب مم��ا اعتادوا 

عليه يف األعوام الس��ابقة، حني كانت 
سيارات األجرة املخالفة تزحم املنطقة 

املركزية واملش��اعر املقدسة، إال أنه مع 
ذلك، مازال هناك بعض املخالفني من 
أصح��اب الونيتات، الذي��ن حيملون 
ال��ركاب يف أحواض س��ياراتهم، ويف 
ذل��ك م��ا في��ه 
م��ن اخلطر على 
س��المة الركاب، 
إدارة  من  ويتوقع 
تلتفت  أن  املرور 
هذه  إىل  مشكورة 
املنافية  الناحي��ة 
للسالمة وللمظهر احلضاري احلديث.

املالحظ��ة الثالثة ح��ول مياه زمزم، 

فه��و يق��ول: برغم أّن خ��ادم احلرمني 
الشريفني أنشأ مصنع مياه زمزم املعبأة 
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بطريق��ة صحي��ة ونظيف��ة يف عبوات 
تس��ر الناظرين، إال أنه لألسف مازال 
مكتب الزمازمة املوحد يعبئ مياه زمزم 
يدويًا عن طريق الصهاريج يف جوالني، 
يوزعها على مس��اكن احلجاج، فلم ال 
يطلب مكت��ب الزمازمة م��ن مصنع 
مي��اه زمزم أن يقدم له مياهًا يف عبوات 
شخصية، حبيث تكون لكل حاج حصة 
خاصة به من ماء زمزم، ال يشاركه فيها 
أحد؛ إّن ذلك أدع��ى للنظافة ومقاومة 

االنتشار السريع لعدوى األمراض.
أما املالحظة األخرية، فهي اقرتاحه 
بأن تتوىل مصانع اخلرسانة، تعبئة كميات 
من األحجار الصغرية، كي توزع على 
مساكن احلجاج؛ الستخدامها يف الرمي، 
بداًل مما هو قائم اآلن من التقاط احلجاج 
أحجار الرمي من خملفات االس��فلت 
واملبان��ي، وذلك أثناء وجودهم يف مكة 

قبل ذهابهم إىل منى يوم الرتوية.
عزيزة املانع

صحيفة عكاظ، العدد: 3804 / 

األربعاء 1432/12/20 هـ .

ــرورة  الطواف ض ــن  ــعة صح توس
شرعية تساندها الفتاوى..

ــول  باحلل ــون  يطالب ــاء  العلم
اهلندسية

ظ��ل هاجس ط��واف ال��وداع يف 
خميلة الكث��ري من حجاج الداخل طيلة 
وجودهم يف احلج، خصوصًا أّن الطواف 
يف يوم الثاني عشر من شهر ذي احلجة 
يعترب صعبًا يف ظل االزدحام الش��ديد 
لصحن املطاف، وكثرة أعداد احلجاج، 
حيث وص��ل إىل أربعة ماليني حاج يف 
املواس��م األخرية، ولن تتوقف أعداد 
احلج��اج عند هذا احل��د إذ من املتوقع 
أن يصل إىل عش��رة مالي��ني حاج يف 
سنة 1450ه� أي بعد عشرين سنة وفق 

تصريح سابق ملعهد أحباث احلج.
ه��ذه األرق��ام وصعوب��ة الطواف 
يف مومس��ي احلج ورمض��ان جعل من 
الض��رورة مبكان إعادة النظرة يف قضية 
استعابية صحن الطواف بعد مشاريع 
التوس��عة اليت طالت املس��عى وجسر 
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اجلمرات، وحاليًا قطار املشاعر السريع 
الذي قد حيل أزمة النقل بش��كل كبري 
لتبق��ى قضية صحن الط��واف معلقة 
حت��ى االنتهاء م��ن الدراس��ات اليت 
تعكف عليها رئاس��ة ش��ؤون املسجد 
احل��رام واملس��جد النبوي م��ع وزارة 
التعلي��م العال��ي وباقي الش��ركات 

املكلفة بذلك.
لكن تبقى هن��اك اقرتاحات أخرى 
مفتوحة حلل هذه اإلشكالية مثل تقديم 
حلول فقهية لتخفي��ف الضغط على 
املطاف يف موس��م احل��ج كإعادة النظر 
يف احلكم الش��رعي لوج��وب طواف 
ال��وداع الذي تعت��ربه بعض املذاهب 
من السنن، خصوصًا أن الفقهاء لديهم 
جتربة عملي��ة عندما التفت��وا إىل هذه 
اإلشكالية يف حادثة جسر اجلمرات من 
خالل فتح باب التيس��ري على احلجاج 
وتتب��ع الرخص يف قضية الرمي يف أي 
وق��ت دون االلتزام بوج��وب الرمي 
بعد ال��زوال حتى االنتهاء من جس��ر 
اجلمرات بالكام��ل حفاظًا على أرواح 

وسالمة وأمن احلجاج.
وكذل��ك بع��ض القضايا األخرى 
فاحلج��اج واملعتمرون جي��دون صعوبة 
يف الطواف يف موس��م احلج خصوصًا 
النس��اء الالتي اليس��تطعن الطواف 
بعض األحيان بس��بب اخلش��ية على 
أنفس��هن من االلتص��اق بالرجال يف 

االزدحام الشديد.
املقرتح  الفقهي هو  اجلانب  وليس 
الوحيد لتخفيف الضغط على املطاف 
فهناك حل آخر مستلهم أيضًا من جتربة 
جس��ر اجلمرات يف تفويج احلجاج إىل 
املس��جد احلرام على دفعات يف الفرتة 
مابني العاش��ر إىل اخلامس عش��ر من 
ش��هر ذي احلجة، حفاظًا على س��المة 
احلجاج، وتهيئة أجواء مالئمة لطوافهم 

دون تعرضهم ألذى.
)الدي��ن واحلي��اة( فتح��ت ملف 
البحث عن حل��ول لتخفيف الضغط 
عل��ى املط��اف يف مواس��م االزدحام 
الش��ديد خصوص��ًا يف ف��رتة احل��ج، 
وناقشت املقرتحات الفقهية والتنظيمية 
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املالئم��ة لذلك مع خنبة م��ن الفقهاء 
عن  وتساءلت  واملسؤولني،  والباحثني 
إمكاني��ة الزيادة االس��تيعابية لصحن 
املطاف وتوسعته يف الفرتة املقبلة وفق 
التحقيق  املقدمة يف إطار  الدراس��ات 

التالي:
رفض عضو هيئة التدريس يف كلية 
الش��ريعة يف جامعة اإلم��ام حممد بن 
سعود اإلسالمية عضو جملس الشورى 
واألمني العام للهيئة اإلسالمية العاملية 
الدكت��ور عبدالرمح��ن ص��احل األطرم 
حل املش��كلة فقهيًا مؤكدًا أن القضية 

تنظيمية حبتة.
وقال: »لسنا حباجة إىل حل فقهي ألن 
معظم الناس لو أخروا طواف اإلفاضة 
إىل آخر أيام احلج فإننا س��نعيش نفس 
مش��كلة االزدحام يف صحن الطواف 
فنحن حباجة حلل دائم وليس مؤقتًا مثل 
تفويج احلجاج إىل املسجد احلرام على 

غرار التفويج إىل جسر اجلمرات.
وأضاف: »الب��د من إعادة النظر يف 
الطاقة االستعابية لصحن الطواف من 

خالل توس��عته إما بالبناء فوق الرواق 
العثماني أو االستعانة بشركات عاملية 
متخصص��ة يف التكنولوجي��ا إلجي��اد 
مقرتحات تقنية كاملسارات اإللكرتونية 
اليت تستخدم بداًل من العربات وإنهاء 
الفك��ر التقلي��دي ال��ذي يصر على 

استخدامها.
ورأى األط��رم أّن صحن الطواف 
حباجة ألفكار هندسية وتقنية لتوسعته، 
مش��ددًا على أن احلل يف إدخال التقنية 
يف الطواف وإنه��اء معاناة احلجاج مع 
العربات اليت تسبب ازدحامًا يف احلرم 
وتقضي على استغالل بعض املرتزقة 
الذي��ن يدفعون العرب��ات ويتحايلون 
على كبار الس��ن واجلهال من احلجاج 

واملعتمرين.
وطال��ب األطرم اجلهات املش��رفة 
على توس��عة املس��جد احلرام بوضع 
دراس��ة ش��املة ومتكاملة ع��ن احلد 
األعلى املتوقع يف موسم احلج والعمرة 
رقمياً، وبناء خطط التوس��عة وتنفيذها 
على هذا األس��اس حتى التتولد لدينا 



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 27436

مشكلة جديدة بعد فرتة من الزمن.
وق��ال: »إذا مت حتديد مليوني طائف 
يف الساعة فالبد من التوسعة على هذا 
األساس شريطة أن يتناسب هذا الرقم 
والتوس��عة مع النقل وس��عة املشاعر 
تتوزان مجيعها والحنل مش��كلة  حبيث 

على حساب آخر.
وأكد األطرم أن احلل الفقهي مشاعة 
يعلق عليها العجز التنظيمي مستدركًا 
التنظيمي هو الس��بيل الوحيد  فاحلل 
إلدارة احل��ج، ولنا يف جس��ر اجلمرات 
مثال حي على ذل��ك عندما أنهى هذه 

املشكلة بشكل كامل.
دراسة واستقصاء

وفضل أم��ني اجملمع الفقهي التابع 
ملنظم��ة املؤمت��ر اإلس��المي الدكتور 
عبدالسالم العبادي عدم البت يف أمر 
اس��تخدام احللول الفقهي��ة لتخفيف 
الضغط عل��ى املطاف، معتربًا أن »هذا 
املوضوع جدير بالبحث، وحباجة لرؤية 
مجاعية م��ن قبل كبار العلماء والفقهاء 
بعد االس��تقصاء والبحث«، مؤكدًا أنه 

»من الصعوبة مبكان إبداء رأي فردي يف 
قضية تهم األمة.. وميكن أن ينظر اجملمع 

يف هذه القضية لكن دون تسرع«.
حرمان الحجاج

عمي��د كلي��ة الش��ريعة يف جامعة 
جنران وعضو جملس الش��ورى السابق 
الدكت��ور عاب��د الس��فياني اعترب أن 
»حرمان احلجاج من طواف الوداع ظلم 
هل��م، خصوصًا أن كث��ريًا منهم مكث 
طيل��ة عمره وهو جيم��ع املال من أجل 
حج بي��ت اهلل احل��رام، وبعضهم ولو 
كانوا من حجاج الداخل مل يتح هلم إال 
فرصة واحدة لزيارة األماكن املقدس��ة، 
ومن غري العدل إسقاط طواف الوداع 
عنه��م«، مؤك��دًا أن »ط��واف الوداع 
واجب، وم��ن مل يقم عليه فليس هناك 

مشكلة يف ذلك بل يدفع فدية«.
واقرتح الس��فياني حاًل »يكمن يف 
التوس��عة املكانية لصح��ن الطواف«، 
مشريًا إىل أنه »ال ميكن استنساخ جتربة 
الفقهية يف جس��ر اجلمرات  الرخص 
وتطبيقها على صحن الطواف، فالرمي 
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كان يتعلق بوقت معني بينما الطواف 
مت��اح يف أي وقت، لذل��ك فال حاجة 
للبحث عن رخ��ص فقهية للتخفيف 
يف ظل إمكانية توسعة صحن املطاف«.

البحث عن الرخص
لكن مدير مركز التميز البحثي يف 
فقه القضاي��ا املعاصرة الدكتور عياض 
بن نامي الس��لمي رأى إمكانية اختاذ 
بعض الرخص يف مسألة الطواف على 
غرار ما اختذ يف جسر اجلمرات، مؤكدًا 
أن هناك بعض احللول الفقهية املوجودة 
وفق قاعدة التيس��ري ورفع املشقة اليت 

تزخر بها كتب الفقه.
الينبغي  »لكن  السلمي:  واستدرك 
أن يتخ��ذ اخلالف ب��ني الفقهاء حجة 
للتخفيف يف كل األمكنة«؛ مش��ريًا إىل 
أن »الكثري م��ن احلجاج اليقتنعون إال 
بال��رأي الفقهي األش��د فيطوفون يف 
أي��ام الزحام مع أنه اليوجد وقت حمدد 
لطواف اإلفاض��ة وميكن تأخريه ألجل 

طويل«.
ودعا الس��لمي أهل العلم والفقه 

واجملامع إلعادة النظر يف بعض الرخص 
فيما يتعلق باحلج بشكل عام والطواف 
بشكل خاص وتفعيلها على غرار حج 
الس��فر وارتباطه يف العم��ل فيمكن 
إس��قاط طواف الوداع مثاًل واستبداله 
بالفدية، أوتأجي��ل طواف اإلفاضة مع 
طواف الوداع، وجعلهما طوافًا واحدًا 

قبيل مغادرة احلاج.
وبني السلمي أن هناك خالفًا حول 
حكم طواف الوداع، مرجحًا الوجوب 
بدلي��ل حديث الرس��ول9: »الينفر 
أحدك��م حت��ى يكون آخ��ر عهده يف 

البيت«.
وأكد السلمي أن كثريًا من احلجاج 
يعملون بفت��وى تأخري طواف اإلفاضة 
م��ع طواف ال��وداع حبيث ي��زال عن 
احلج حرج الط��واف مرتني خالل أيام 
احلج، وأوضح أن »أهل مكة والساكنني 
بقربه��ا لي��س عليهم ط��واف وداع 
بالرغ��م من أن املس��ألة حمل خالف«، 
ورأى أنه الميك��ن تعميم فتوى معينة 
فيم��ا يتعلق بطواف ال��وداع إال بعد 
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االستماع لسؤال املستفيت ووفق مايراه 
اجملتهد من األدلة الشرعية.

وأيد السلمي اقرتاح تفويج احلجاج 
إىل املسجد احلرام يف أيام الذروة خالل 
موس��م احلج لتنظيم الطواف يف ظل 
وجود حج��اج غري نظامي��ني الميكن 

ضبطهم أو السيطرة عليهم.
التفويج إلى الحرم

وحول م��دى مالءمة اقرتاح تفويج 
احلجاج إىل احلرم أيام الذروة أكد وكيل 
وزارة احلج حامت قاضي أّن الوزارة تقوم 
بتفويج احلجاج إىل احلرم بش��كل غري 
مباشر من خالل التنسيق مع مؤسسات 
الطوافة وبعثات احلج بعدم االستعجال 
باخل��روج من ي��وم 12 والباق��ي ليوم 
الثالث عشر من شهر ذي احلجة؛ مبينًا 
أن وزير احلج الدكتور فؤاد الفارس��ي 
جن��ح يف إقناع كثري م��ن احلجاج بعدم 
النزول إىل مكة وأداء الطواف، مشريًا 
إىل أن ثل��ث حجاج الداخل مكثوا يف 
منى يف ثالث أيام العيد ومل ينفروا إىل 

مكة ألداء الطواف.

مس��تبعدًا وج��ود أي إش��كال يف 
صح��ن الط��واف حت��ى يف أوق��ات 
ال��ذروة يف رمضان واحلج، معلاًل ذلك 
بدائري��ة حركة الطواف حبيث الحتدث 
تصادمات يف املط��اف كما كان حيدث 
سابقًا يف جس��ر اجلمرات إضافة لعدم 

حتديد وقت معني للطواف.
... وطالب قاضي العلماء ورؤس��اء 
البعثات بتوعية احلجاج بالس��ري على 
منهج الرس��ول9 يف حج��ة الوداع 
عندما سكن يف منطقة البطحاء البعيدة 
عن احلرم حواىل »2« كيلو واليت تعرف 
حالي��ًا باملعابدة، ومل يذهب للحرم بعد 

احلج إال عند قيامه بطواف الوداع.
واستدل قاضي حبكمة الرسول9 
كأن النيب يعلم ماذا سيكون عليه احلج 
بعد مئات الس��نني من ازدحام لذلك 
فقد سن سنة حسنة عندما سكن بعيدًا 
ل��كل صالة،  عن احل��رم، ومل يذهب 
مؤك��دًا أن الكثري من احلجاج يذهبون 
إىل احلرم كل ي��وم للصالة والطواف، 
ويف ذلك مش��قة عليهم وتضييق على 
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باق��ي املس��لمني يف احل��رم وتعريض 
أنفسهم واآلخرين للخطر.

مش��ددًا على أن احلجاج لو ساروا 
عل��ى هذا املنهاج ملا حص��ل االزدحام 
الكبري ال��ذي نراه يف الط��واف فرتة 

احلج.
حلول مؤقتة

واس��تبعد نائب رئيس املؤسس��ة 
األهلية ملطويف حج��اج الدول العربية 
املهندس طالل حس��ني حمضر جدوى 
فكرة تفوي��ج احلجاج إىل احلرم، معلاًل 
ذلك بأن املش��كلة التنحصر فقط يف 
احلج وإن��ا تتكرر يف العش��ر األخري 
من رمضان؛ مبينًا أن��ه اليوجد تفويج 
للحج��اج إىل احلرم على أرض الواقع 
وإن��ا هناك تنس��يق ب��ني وزارة احلج 
والبعثات ومؤسس��ات الطوافة إلقناع 
احلج��اج بالبقاء يف منى يوم��ًا إضافيًا 
وعدم التعجل للتخفيف على صحن 
املطاف، خصوص��ًا يف اليوم الثاني من 
أيام التشريق وهو ماجنحت فيه مؤسسة 
ال��دول العربي��ة عندما أبق��ت ربع 

حجاجها لليوم الثالث عشر، مستدركًا 
أن هذا احلل غ��ري كاف إضافة للحل 
الفقهي، ألّن معظم احللول املقرتحة هي 
مؤقتة، فاالزدحام على املطاف الينحصر 
يف اليوم الثاني عش��ر من شهر احلج؛ 
مطالبًا بااللتفات إىل مس��ألة توس��يع 
صحن الط��واف أو ابتكار أس��اليب 
أخرى كتخصيص أماكن على أطراف 
الس��طح مث��اًل خارج حدود املس��جد 
احل��رام، وإعادة النظر يف قطر الصحن 
وتوس��عته، مؤكدًا على قضية التنسيق 

مع الدول اإلسالمية يف هذا اجملال.
وش��دد حمضر على أهمي��ة توعية 
احلجاج بأهمية التنظيم ألنه مهما متت 
توسعة صحن املطاف فإنه لن يستوعب 

الناس مادام أن التنظيم مفقود.
خارج الحدود

ومل ي��ر عض��و هيئ��ة التدريس يف 
اجلامعة اإلس��المية يف املدين��ة املنورة 
الدكتور عبداهلل حممد األمني الشنقيطي 
حرجًا ش��رعيًا يف الطواف خارج حدود 
احل��رم بعيدًا ع��ن الكعب��ة، طاملا أّن 
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هناك كثرة يف ع��دد الطائفني، وضرب 
الش��نقيطي مثاًل على ذلك: »لطواف 
املسلم خلف األروقة يف حال التوسعة 
فال ش��يء يف ذلك، طامل��ا أّن الطواف 
متص��ل، وحتى ل��و امتأل احل��رم كله 
وطاف املسلم من خارج احلرم، فإنه ال 
مانع شرعي، ولو وصل ذلك إىل خارج 
مكة يف حالة امتالء كل املناطق احمليطة 
باحلرم فإنه يطاف، وهذا أمر مستحيل، 
ولك��ن ال مانع ش��رعي في��ه يف حالة 

تواصل الطواف«.
وحدد الشنقيطي الشروط األساسية 
لصحة الطواف وهي: »التزام الطائف 
حبدود الطواف بداي��ة ونهاية وكذلك 
بش��روط الطواف من طهارة وخالفه«؛ 
مستدركًا إن كان الطواف بقرب الكعبة 

هو أفضل وأقل عناء وأكثر روحانية.
مطاف أرضي

ورجح رئيس قسم التاريخ يف كلية 
اآلداب والعلوم اإلنس��انية يف جامعة 
امللك عبد العزي��ز الدكتور عمر حييى 
توس��عة صحن املطاف عل��ى احللول 

الفقهي��ة والتنظيمية األخ��رى مرجعًا 
ذلك إىل كونها س��تقضي على مشكلة 
ازدحام الطائفني يف أوقات الذروة وهي 
من باب التيسري على املسلمني، مطالبًا 
بضرورة احلفاظ على الرواق العثماني 
ملا ميثله من قيمة تارخيية وملسة معمارية 

مجالية مميزة.
واقرتح حييى بأن تتم توسعة املطاف 
حتت األرض شريطة أن يكتفى بفتحه 
وقت املواسم حبيث يستوعب الزيادات 
احلاصلة يف ع��دد الطائفني، وتصميم 
ذلك مسألة هندسية حبتة، مبينًا أن هذا 
احلل حيم��ي احلج��اج واملعتمرين من 

حوداث الدفع واالختناق.
وأك��د أن كل وجهات النظر حول 
حل مش��كلة صحن املطاف صحيحة 
س��واء كان��ت فقهي��ة أو تنظيمية أو 
تشرتط التوسعة ألنها تريد التخفيف 

على زوار بيت اهلل احلرام.
تحت الدراسة:

يذك��ر أن مدي��ر ع��ام املش��اريع 
والدراس��ات يف رئاسة شؤون املسجد 
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احل��رام واملس��جد النب��وي املهندس 
عبداحملس��ن بن محيد أك��د يف تصريح 
سابق أن هناك دراسات قائمة حول رفع 
الطاقة االس��تيعابية لصحن الطواف، 
مبين��ًا أن األم��ر مازال حت��ت البحث 

والدراسة ومل يتخذ يف شأنه أي قرار.
وأفاد ابن محيد بأن الرئاسة طلبت 
م��ن وزارة التعليم العال��ي أن تدير 
مسابقة على مس��توى كليات اهلندسة 
يف مجيع اجلامعات السعودية لالستفادة 
م��ن األف��كار واملقرتح��ات املقدم��ة 

لتوس��عة صحن الطواف وزيادة طاقته 
االستعابية.

وره��ن ابن محيد مدى االس��تفادة 
من هذه املقرتح��ات بالتزامها باملعايري 
اليت وضعتها الرئاسة، وأبان بأن احلكم 

عليها مازال مبكرًا..
ومل يبت اب��ن محيد يف مدى تطبيق 
هذه األفكار بقوله: »ليس هناك ش��يء 
يلزمنا بأخذ هذه األفكار فقد تنفذ وقد 
التنفذ، وحنن يف طور إجراء الدراسات 
واليت عل��ى أساس��ها س��يتم اختيار 
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أنس��ب الطرق لتنفيذ مش��روع زيادة 
الطواف  االس��تيعابية لصحن  الطاقة 

وتوسعته«.
تاريخ المطاف 

وح��ول اجلانب التارخي��ي للكعبة 
وأبرز التوسعات اليت طالتها نورد هذه 
املعلوم��ات من دراس��ة الدكتور حممد 
بن عب��داهلل إدريس أس��تاذ التصميم 
العمراني املشارك يف جامعة أم القرى 
حول توس��عة صحن املط��اف، حيث 
ذك��ر مايلي: »للكعبة تاريخ طويل، فقد 
وجدت منذ أيام نيب اهلل إبراهيم وابنه 
إمساعي��ل8 عندما أمره��م اهلل ببناء 
البيت، وامتد وجود الكعبة منذ العصر 
اجلاهلي، وقبل بعثة الرسول9 وجد 
املطاف، وكان يأخذ الش��كل الدائري 
اقتداء بالوظيفة يف حني كانت مساحة 
املس��جد احلرام ال تزيد ع��ن 2030م، 
وقد استمر املطاف بشكله الدائري يف 
عهد الرس��ول9 واخللفاء الراشدين 
من بعده حت��ى الزيادة اليت حدثت يف 
عهد عبداهلل بن الزبري لتأخذ ش��كاًل 

مستطياًل مغايرًا لشكل ووظيفة املطاف؛ 
الزيادات والتوس��عات  وقد توال��ت 
للمس��جد احلرام يف عه��د أبي جعفر 
واملعتصم  امله��دي،  املنص��ور، وحممد 
العباسي، واملقتدر العباسي عام 306ه�، 
واس��تمر وضع املسجد احلرام كما هو 
عليه حتى التوسع السعودية األوىل يف 
امللك عبدالعزي��ز، واليت أكدت  عهد 
شكل املطاف، حيث لو متت إزالة مبنى 
الرواق واحلش��وات )األجزاء الرابطة 
الس��عودية  والتوس��عة  ال��رواق  بني 
األوىل( لعاد املطاف لش��كله الدائري 

حول الكعبة«.
معلومات حول صحن الطواف:

1. املط��اف فراغ دائري قط��ره 64,8 م 
ومركزه وسط الكعبة.

2. تبل��غ املس��احة اإلمجالي��ة لصحن 
املطاف حوالي 4154 م.

3. عدد الطائفني يف الس��اعات العادية 
28 ألف طائف/ ساعة، مبعدل أربعة 

أشخاص يف املرت املربع.
4. ع��دد الطائفني يف س��اعات الذروة 
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40 ألف طائف / س��اعة، مبعدل ستة 
أشخاص يف املرت املربع.

أبرز الحلول المقترحة:
1. إعادة النظر يف احللول الفقهية كسنية 

طواف الوداع مثاًل.
2. وضع ترتيبات تنظيمية ملنع حدوث 
االزدحام كتفويج احلجاج إىل احلرم.

3. توسعة صحن املطاف وفق الدراسات 
املقرتحة )الصحن الكبري �� املطاف 
اهليدروليك��ي �� ال��رواق املطور( 

وغريها.
حتقيق: نعيم متيم احلكيم
صحيفة عكاظ/اخلميس 
1431/1/7 هـ /العدد:3112

زحام املطاف واملخطط الشامل أبرز 
أطروحات امللتقى

يدعم األم��ري نايف بن عبدالعزيز 
ملتق��ى أحباث احلج 11 ال��ذي يناقش 
فيه 1000 باحث قراب��ة 55 حبثًا متنوعًا 
لتطوير املش��اعر املقدس��ة واخلدمات 
املقدم��ة لضي��وف الرمح��ن وذلك يف 

جامع��ة أم الق��رى الثالث��اء املقب��ل: 
)1432/7/12ه�(.

ويصاح��ب امللتقى مع��رض على 
مس��احة تبل��غ 4 آالف م��رت مربع يف 
قاعة امللك س��عود التارخيية يف املدينة 
اجلامعي��ة، ويتضم��ن ع��رض أحدث 
التقني��ات واألس��اليب املتط��ورة يف 
خدمات احلج والعمرة من قبل العديد 
من اجلهات ذات العالقة بشؤون احلج 
إب��راز جهود  واحلج��اج؛ ويهدف إىل 
القيادة يف خدمة املعتمرين ووفود بيت 
اهلل والتعريف باألعمال اليت تبذهلا كافة 
اجلهات املعنية بشؤون احلج واحلجاج، 
لتوفري أقصى درجات الراحة واليس��ر 

لقاصدي بيت اهلل احلرام.
وأك��د ل� »ع��كاظ« عمي��د معهد 
خادم احلرمني الش��ريفني ألحباث احلج 
الدكتور عبدالعزيز سروجي، أّن امللتقى 
يعد مناسبة علمية س��نوية يلتقي فيها 
املختصون واملس��ؤولون والعاملون يف 
جم��ال احلج والعمرة لعرض خالصة ما 
لديهم من أحباث ودراسات ومقرتحات، 
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وتب��ادل وجهات النظ��ر، واإلفادة من 
أحدث التقنيات العاملية، واملستجدات 
العلمية حنو التطوير املس��تمر، للرقي 
باخلدمات املقدم��ة لقاصدي بيت اهلل 

العتي��ق، الفت��ًا النظ��ر إىل أّن امللتقى 
الباحث��ني  اس��تقطاب  إىل  يه��دف 
واملعاهد  اجلامع��ات  واملتخصصني يف 
البحثية السعودية، واملهتمني بدراسات 
وأحباث احلج والعمرة والزيارة؛ إضافة 

إىل العامل��ني يف األجه��زة احلكومية، 
والقطاع اخلاص، ملناقش��ة املوضوعات 
واألحباث واملستجدات املتعلقة خبدمات 

احلج والعمرة.

وكشف ل� »عكاظ« الدكتور سروجي 
حماور امللتقى اخلمس��ة، واليت تتضمن 
البح��وث البيئية والصحية، من حيث 
املناخ، واألرصاد، وتلوث اهلواء، وإدارة 
والضوضاء،  والغ��ذاء،  املي��اه،  وجودة 
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واألشعة الشمس��ية، والصحة العامة، 
واألم��راض، واهل��دي واألضاحي، إىل 
جان��ب البحوث اإلدارية واإلنس��انية 
املتعلق��ة بتطوير منظوم��ة العمل يف 
إدارة وتش��غيل خدمات ومرافق احلج 
والعم��رة، ورف��ع كفاءتها، وحتس��ني 
البحوث  عل��ى  عالوة  اقتصادياته��ا، 
املتعلقة باجلوانب التارخيية، واجلغرافية، 
والنفس��ية،  االجتماعية،  واملتطلب��ات 

والشرعية، للحجاج واملعتمرين.
وبني الدكتور س��روجي أّن امللتقى 
س��يناقش أيضًا البح��وث العمرانية، 
البيئة  بتطوي��ر  املتعلق��ة  واهلندس��ية 
العمرانية، واهلندس��ية، املناسبة للحاج 
واملعتم��ر والزائ��ر، وما يل��زم هلا من 
خط��ط وأحباث، يف جمال احلركة والنقل 
والس��المة، وإدارة احلشود، واإلسكان، 
والصيان��ة،  والتش��غيل،  واملراف��ق، 
والتطوي��ر  التصميمي��ة،  واملعاي��ري 
املس��تجدات،  ض��وء  يف  اهلندس��ي، 
والتقني��ات العاملية، وكذلك مناقش��ة 
البحوث املتعلق بتقنية املعلومات، من 

حيث مجع ومعاجلة املعلومات، وحتليلها، 
الختاذ  الداعمة  واألنظم��ة  والتقنيات 
القرار، وإدارة أعمال احلج والعمرة إىل 
جانب األحباث، واإلحصاءات األساسية 
عن احلرمني الشريفني، يف مكة املكرمة، 
واملدينة املنورة؛ والدراسات اإلحصائية 
عن احلجاج واملعتمرين، وبناء مؤشرات 
أنشطة احلج والعمرة، كما سيتم دراسة 
اجلوان��ب اإلعالمي��ة يف منظومة احلج 
والعمرة والزيارة، والعمل على وضع 
األفكار، واملقرتحات، لتطويرها بصورة 
امللتقى،  مس��تمرة، عرب أح��د حم��اور 
باإلضافة إىل حتسني سبل التواصل مع 
احلجاج واملعتمرين، ودراسات التوعية 

واإلرشاد.
علي بن غرسان ــ مكة املكرمة

 العكاظ/ السبت: 1432/07/09 هـ 

/ العدد : 3646

ــة  »عكاظ« تّطلع على أحدث دراس
ــتيعابية يف  االس ــة  الطاق ــع  لرف

املطاف %16٠
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ــكيل الرواق العثماني..  إعادة تش
نفق للخدمات..

و 12٨ ألف طائف يف الساعة
وحبثية،  أمني��ة  جه��ات  تت��دارس 
أكادميية توس��عة صحن مطاف املسجد 

احلرام، من خالل إبداء الرأي يف املقرتح 
النهائي الذي تقدمت به اللجان املكلفة 
بدراسة املطاف، والذي رفع جلهات عليا 
إلقراره، والبدء يف تنفيذه، ال س��يما مع 

تنامي أعداد املعتمرين واحلجاج.
وأبلغ��ت »عكاظ« مص��ادر مطلعة 
أّن الدراس��ة املقرتحة س��تزيد أعداد 

الطائف��ني مبا نس��بته160 يف املائة عن 
الوضع احلالي، م��ع عدم إزالة الرواق 

العثماني وإعادة تشكيله.
واطلع��ت »ع��كاظ« على دراس��ة 
استمرت ثالث س��نوات، مشلت كافة 

لزائ��ري  واالحتياج��ات  املتطلب��ات 
املس��جد احلرام من الطائفني، احلجاج 
الفكرة  ركائز  واملعتمرين، ووضع��ت 
من خ��الل تكوين ورش عمل متعددة 
لتدارس املقرتح��ات والبدائل للفكرة 
ب��ني عدة جه��ات علمي��ة خمتصة، إىل 
املالحظات  عل��ى  الوق��وف  جان��ب 
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م��ن النواحي الش��رعية اليت عرضت 
على عضوين من هيئ��ة كبار العلماء، 
لشؤون  العامة  الرئاس��ة  ومس��ؤولي 

احلرمني الشريفني.
وارتك��زت الفك��رة عل��ى حماور 
أساس��ية تتمثل يف حتقيق عدة أهداف 
االس��تيعابية  الطاقة  زي��ادة  أبرزه��ا: 
للمطاف، االس��تفادة املثل��ى من دور 
الب��دروم احلالي، الرب��ط بني خمتلف 
املس��تويات لتس��هيل االنتقال، احلفاظ 
على الربط البصري للكعبة من داخل 
األروقة وتسهيل الدخول واخلروج يف 

حاالت االزدحام واملواسم.
املطاف  توسعة  الدراسة  واقرتحت 
احلال��ي اجمل��اور للب��دروم وامت��داده 
بعمق27 مرتًا داخل البدروم، إىل جانب 
الدور األرضي،  أرضية  رفع منس��وب 
توفري ربط املطاف )منسوب البدروم( 
يف الدور األرضي عن طريق منحدرات 
وعناصر اتصال رأسي، وتوفري اخلدمات 

الالزمة للطائفني.
اس��تحداث  الدراس��ة  وتضمنت 

الدخول من نفق السيارات املقرتح إىل 
منسوب املطاف من خالل عدة حماور عن 
طريق سالمل )عادية، ومتحركة(، مع رفع 
منس��وب أرضية الدور األرضي مبقدار 
مرت للحفاظ على العالقة البصرية بني 

الطائفني والكعبة املشرفة.
وطالبت الدراس��ة بإعادة تشكيل 
وعناصره  مبفرداته  العثمان��ي،  الرواق 
املعمارية من أق��واس، قباب، وأعمدة، 
دون إزالته بالكامل، مع ربط منسوب 
الدور األرضي مبنس��وب الطواف عن 
اتصال  وعناص��ر  منح��درات،  طريق 
رأس��ي، م��ع اس��تحداث الدخ��ول 
واخلروج من خ��الل عناصر االتصال 
الرأسي القائمة من نفق السيارات إىل 
اجلسور املوصلة مباشرة بالدور األول، 
إىل جانب استحداث مسطح للطواف 
مبنسوب ميزانني الدور األول، وربطها 
اتصال رأس��ي،  مبنح��درات وعناصر 
لتس��هيل حرك��ة الدخ��ول واخلروج 

للطائفني لذوي االحتياجات اخلاصة.
ومن خالل الدراس��ة املقرتحة، فإّن 
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املش��روع س��يوفر مس��طحات جديدة 
للمصليات، تتيح رؤية الكعبة بش��كل 
أفضل للمصلني، ومرتادي احلرم، نظرًا 
لقل��ة األعمدة ومتحوره��ا حول نقطة 
املركز املتمثلة يف وس��ط الكعبة، األمر 
ال��ذي سيس��اعد يف انس��يابية احلركة 
يف تل��ك الفراغات لتس��توعب أعداد 
الطائفني يف أوقات الذروة بشكل مرن.
من جهة أخرى، كش��ف ل� »عكاظ« 
قائد ق��وة أم��ن احل��رم، العقيد حييى 
الزهراني، أّن اجله��ات األمنية قدمت 
رؤيتها املوس��عة يف ما خيص املتطلبات 
األمنية يف توسعة صحن املطاف، وذلك 
بالتدارس والتش��اور مع عدة جلان من 
وزارة التعلي��م العال��ي ومعهد خادم 

احلرمني الشريفني ألحباث احلج.
وقال: لدينا مش��اركات يف ما خيص 
توس��عة املطاف، وخصوصًا يف األمور 
احل��رم،  يف  والتوس��عات  اإلنش��ائية 
وطالبن��ا بضرورة مراعاة مواقع ازدحام 
املكربية الش��مالية، واملكربية اجلنوبية، 
والفراغات  االعتب��ار  بع��ني  ألخذها 

ال��يت ال يصلها الطائف��ون، ونعطي ما 
لدينا من رؤى وإش��كاليات، نواجهها 
للجه��ات املختصة، فهن��اك اتصاالت 
وجلان عقدت وشارك فيها الزمالء من 
األمن العام، ونعطي الرؤى من عملنا 
امليداني مع هيئ��ة تطوير مكة، ومعهد 
خادم احلرمني والتعليم العالي، وهناك 
تواصل مس��تمر ولقاءات واجتماعات 

يف موضوع توسعة صحن املطاف.
علي بن غرسان ـ مكة املكرمة

صحيفة عكاظ/اخلميس: 1432/9/4 

هـ/4 أغسطس 2011 م/ العدد:3700.

ــاراً  ملي  4٠ ــى  ــد عل ــة تزي بتكلف
ومبساحة 2٠ مليون مرتمربع

ــة«  للتنمي ــعودية  الس ــكار  »األف
تطرح مشروعاً تطويرياً للمشاعر 

املقدسة يستوعب 1٠ ماليني حاج
عرضت جمموعة األفكارالس��عودية 
للتنمية، أكرب جمس��م ملش��روع تطوير 
املش��اعر املقدس��ة يف امللتقى العلمي 
احلادي عش��ر ألحب��اث احلج، ومعرض 
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احلج والعمرة، جبامع��ة أم القرى، وقد 
قام بط��رح الفكرة املقرتحة، يوس��ف 
بن ع��وض األمحدي، رئي��س جمموعة 
أفكار الس��عودية للتنمية، موضحًا ل� 
»الرياض« أّن فكرة املش��روع هي زيادة 
مس��احة مش��عر من��ى من2مليون مرت 
مرب��ع، إىل20مليون مرت مربع، ويتس��ع 
حلوالي10ماليني حاج، وبتكلفة تقديرية 

تصل إىل40 مليار ريال، وهي عبارة عن 
إنشاء مبنى مكون من12 دورًا متكررة، 
ويكون صاالت مفتوح��ة مكيفة، وبها 
مجيع اخلدم��ات، وكذلك توصلها مجيع 
قطارات، وس��يارات،  املواصالت، من 

والرجوع  الذه��اب  احلجاج  وبإمكان 
من اجلمرات، و إىل مقرهم دون النزول 
من الدور، مشريًا إىل أّن الدور األرضي 

والسطح تكون متاحة للجميع.
ممي��زات  أّن  األمح��دي  وأض��اف 
مش��روع تطوي��ر مش��عر عرفات هي 
لوقوف  املخصصة  املس��احة  مضاعفة 
املخصصة  املساحة  احلجيج، ومضاعفة 

للس��يارات، وممرات املش��اة، باإلضافة 
إىل ح��ّل مش��كلة التل��وث، وجع��ل 
العلوي، واالعتماد  الدور  املركبات يف 
يف احلرك��ة على القطارات، والباصات 
الرتددية، بانسيابية عالية، وعزل املشاة 

عزل حركة المشاة عن حركة السيارات والقطارات
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بش��كل كامل عن حركة الس��يارات، 
والقطارات؛ باإلضافة إىل زيادة مسطح 
والفراغات  اخلضراء  املسطحات  زيادة 

املرحية للحجاج
مكة املكرمة ـ مجعان الكناني
جريدة الرياض/السبت: 
1432/7/16هـ/العدد: 15699 

بعبع اهليئة!!
م��ن املؤك��د أّن العاقل يس��تاء مما 
يراه متفش��يًا يف جمتمعه من التخلف، 
وع��دم الوعي عند البع��ض، وانعدام 
الثقة، وغياب التفكري والعقل السليم، 
ويزيد )الطني بلة( عندما نرى أشخاصًا 

مضاعفة اسكان الحجاج بعرفة

المساحات الخضراء، والفراغات المريحة ألصحاب المواقف.
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اليفرقون بني اخلطإ والصواب، وال بني 
البشر واملالئكة!

بعض ه��ؤالء يعتقدون أّن كل نقد 
على أي خطإ أو جتاوز وتصرف همجي 
عبثي ال مس��ؤول يصدر من قبل أحد 
أفراد هيئ��ة األمر باملع��روف والنهي 
عن املنكر، هو منكر! وممنوع! وحمظور! 
وحم��رم! ويدخ��ل اإلنس��ان يف دائرة 
الكف��ر! وقد خيرجه عن املل��ة والعياُذ 
باهلل! فالجيوز انتقاد أي منهم مهما كان 

خطؤه، والنقول إال: جزاؤه على اهلل.
ألسنا ننتقد بش��رًا مثلنا، أم أن أي 
منتسب هلذا اجلهاز منزل من السماء؟! 
أليس اخلطأ وسوء التصرف أمرًا واردًا، 

أم أنهم معصومون عن ذلك؟!
ه��ل مجيع منس��وبي ه��ذا اجلهاز 
مهم��ا اخط��أوا، وبلغ��ت جتاوزاتهم 
الالمس��ؤولة، جيب أن نعدهم ضمن 

)املبشرين باجلنة(؟!
اس��تغرب حقًا عقلي��ات البعض 
املعتقدة بأّن كل من أطال حليته، وقصر 
ثوبه، وعمل يف اهليئة، أصبح ش��خصًا 

منزهًا مقدساً، وال جيوز انتقاده بأية حال ٍ 
من األحوال.

واملشكلة األعظم أّن بعض األخطاء 
اليت يقوم بها منسوبوهم تعدُّ منكرًا أو 

أشد من ذلك!
فبعد غياب ليس بالطويل، خرجت 
علينا الصح��ف خبربين )طازة(، األول 
ُمغل��ف حبزم��ة )نعن��اع( و500 ريال، 
والثاني عن اعت��داء 6 من أفراد اهليئة 

على مواطنة، ومتزيق عباءتها!
م��ن يزع��م أو يدافع ويق��ول: إّن 
مث��ل هذه التصرفات غ��ري الالئقة أو 
غري املقبولة، متت للدين أو للش��ريعة 

بصلة؟!
وترويع  البش��ر،  عورات  كش��ف 
اآلمن��ني، وإحلاق األذى باآلخرين، أمور 
ال يرضاها وال يتقبلها العقل والاملنطق، 

وترفضها اإلنسانية.
بلغ السيل الزبى، وبلغت جتاوزاتهم 
احلد املسموح به، فللمعروف معنى آخر 
غ��ري هذا الذي يزعمون��ه ويصورونه 
لكل ف��رد يف هذا اجملتمع بصورة بعبع 



رجب ــ ذوالحجة 1432 هـ ــ ميقات الحج 29036

منه  واخلارج  )الداخل عليه مفق��ود(، 
)مولود!(.

ويا ليتهم يعلمون أّن الفساد حيارب 
من الداخل أواًل، حتى ال يشعر البعض 
الذي يرى أّن وجوده��م ضروري، أّن 
اهليئ��ة أصبحت حمنة، وليس��ت منحة 
حملارب��ة الفس��اد واملفس��دين!!! ... اهلل 

خيارجنا.
ريهام  زامكة 

صحيفة البالد السعودية/ املقاالت/ 

نشر بتاريخ: 2011/10/22م .

اإلعالم وأثره يف تدمري األسرة
ال شك أّن وس��ائل االتصال اليوم 
هي نعمة و ِهبة من اهلل تعاىل، قد حققت 
لنا الكثري من اإلجن��ازات، فاختصرت 
العامل قرية صغرية،  املسافات، وجعلت 
وقربت البعيد،  ونقلت األحاس��يس 

واملشاعر من وإىل اآلخرين.
لق��د أصب��ح اإلعالم ش��ريكًا إذا 
مل يكن أساس��ًا يف الرتبي��ة، وصياغة 
العق��ول، وحتديد املواقف السياس��ية 

وبناء التحالف��ات االقتصادية والكتل 
العسكرية، بل وبناء اإلنسان وتربيته.

والعجي��ب أّن الكل يتحدث عن 
أثر اإلعالم على مجي��ع نواحي احلياة، 
إال أثره على دين اإلنس��ان، وإضعافه 
اللتزامه، فإّن ذل��ك مفقود أو يكاد أن 

يكون قلياًل.
املرئي��ة  مبحطات��ه  اإلع��الم  إّن 
واملس��موعة واملقروءة وعامل اإلنرتنت 
املفتوح والبلوتوث، خيطأ من يظن أنه 
عامل عبثي يسري بغري ختطيط وال أهداف، 
وأنه جملرد اإلجتار أو الرتفيه أو مللئ فراغ، 
أو أنه إعالم حكومي حمض؛ إنه إعالم 
موج��ه، لتدمري ما تبقى م��ن املهزوم، 

وتوليد جيد ممسوخ أجوف.
كما قال توكراس��كيو مدير مكتب 
البي��ت األبي��ض لالتص��االت: حنن 
خنوض حربًا مع األفكار بالقدر نفس��ه 
الذي خنوض فيه احلرب على اإلرهاب، 
لذل��ك وجهة نظري ت��رى أّن ختفيف 
املالبس عرب اإلعالم هو أفضل وسيلة 

لالخرتاق.
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ويف س��بيل ذلك فإّن اإلعالم الذي 
ميلكه الغرب وعلى رأسهم اليهود مع 
الصليبي��ني حيققون ع��دة أهداف من 

خالف صناعة الرتفية منها:
أواًل: عزل األمة عند دوافعها الذي 
تعيشه يف كل مكان، وتكريس الشتات 
والتجزءة لألمة م��ن خالل إذكاء روح 
الطائفي��ة والعنصري��ة والطوطمي��ة، 
وااللتفاف حول اهلويات اجلاهلية، التى 

حتقق العنصرية وإذكاء نارها.
ثاني��اً: إرغام العامل اإلس��المي كله 
على قبول ومساع وجهة النظر الغربية 
يف كل األح��داث دون جدل، بل ودون 
إبداء رأى أو مناقش��ة، وال أقصد إبداء 
رأي ح��ول قضية ال تهمنا، بل قضايانا 

املصريية اليت نعايشها.
ثالثاً: يكتفي اإلع��الم الغربي بأن 
جيعل اجلمه��ور املس��لم مصفقًا معه 
ومباركًا له صياغة األحداث، أو مستمعًا 
أو متفرج��ًا ال أكثر، ول��و كان احلدث 
خيص فلسطني أو العراق أو أفغانستان 
أو غريه��ا، فليس لنا أن نقول بوجهتنا 

الشرعية.
رابع��اً: تش��ويه صورة املس��لمني 
كشعوب، ووصفهم بالتخلف والرجعية 
واجله��ل واالضطه��اد لآلخري��ن من 
خالل إبراز ناذج شاذة ال متثل اإلسالم 

وأهله.
اإلسالم،  صورة  تش��ويه  خامس��اً: 
ووصفه بالتخلف، وإبراز صور التعدد 
واجلل��د والرجم وقطع اليد، على أنها 

نوع من التعسف واضطهاد اآلخرين.
سادساً: إخفاء اجلرائم اليت ترتكب 
يف حق املس��لمني يف فلسطني من قبل 
اليهود وغريهم م��ن احلكومات، اليت 
تذيق املس��لمني الوي��الت، وتضخيم 
صورة األقليات غري املسلمة على أنها 
مضطهدة، وتستحق االستقالل، مثل ما 
حدث يف تيمور الشرقية، وحيدث اآلن 

يف دارفور.
سابعاً: تصوير أعمال احلروب اليت 
يقوم بها الغ��رب ضد أي دولة معادية 
هلم على أنها حروب دفاعية وقائية، بل 
وغض النظر عن جرائمهم يف السجون 
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واملعتقالت واإلبادات اجلماعية إال حني 
يطفح الكيل.

ثامناً: ناهيك عن نش��ر الرذيلة يف 
اإلعالم، كما ج��اء يف صحيفة األخبار 
احل��رة: أّن صناعة الس��ينما يف أمريكا 
يهودية بأكملها، يتحك��م اليهود فيها 
دون منازعة، ويطردون كل من ال ينتمي 
إليه��ا، ومجيع العاملني فيها هم إما من 
اليهود أو من صنائعهم؛ لقد أصبحت 
هوليود بسببهم سدوم )قري قوم لوط( 
العصر حيث تنتحر الفضيلة وتنتش��ر 

الرذيلة وتسرتخص األعراض.
تاسعاً: تعميق اإلحساس بالكراهية 
جتاه املس��لمني، وهذا واضح جدًا بعد 
أحداث 11 س��بتمرب، فقد وصف هذا 
احلدث جيدًا ال لكراهة الفعل والفاعل، 
وإنا يف كراهة كل املس��لمني، وتعميق 
روح العداوة هلم، بينما ال يتعامل أهل 
اإلس��الم بهذه النظرة مع النصارى أو 
اليه��ود؛ جملرد دينه��م وعقيدتهم، كما 
قال تع��اىل: )ال َيْنَهاُكُم اُل َع��ن ِ الَِّذيَن 
ين ِ وَل��ْم ُيْخر ُِجوُكم  َلْم ُيَقاِتُلوُك��ْم ِف��ى الدِّ

مِّن ِدَيار ُِكْم أن َتَبرُّوُهْم وُتْقِسُطوا إَلْيهِـْم إنَّ 

يَن ٭ إنََّم��ا َيْنَهاُكُم اُل  اَل ُيِحبُّ اْلُمْقِس��طِ

ين ِ َوأْخَرُجوُكم  َعن ِ الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفى الدِّ

مِّ��ن ِدَيار ُِك��ْم َوَظاَه��ُروا َعَل��ى إْخَراِجُكْم 

أن َتَولَّْوُه��ْم َوَم��ن َيَتَولَُّه��ْم َفُاْوَلِئ��َك ُه��ُم 

اِلُموَن(. املمتحنة: 8 � 9. الظَّ

طارق الطواري

صحيفة البالد السعودية / املقاالت/

نشر بتاريخ: 2011/10/22م .

ــي  القوم ــني  ب ــارق  ف ــة  مث ــل  ه
واملتشدد

الس��ؤال/ العنوان يل��ح على جل 
من قرأ خطاب العس��كر أو احلركات 
القومية اليت قفزت على الس��لطة يف 
اخلمس��ينات امليالدي��ة )الناصري��ة �� 
البعث(، ومن يقرأ خطاب املتش��ددين 
اآلن، فثمة تطابق باخلطابني، من حيث 

الطغيان وقمع احلقوق.
فالقوميون كان��وا يقمعون كل من 
يطال��ب حبقوقه أو بالتنمية أو مكافحة 
الفس��اد أو خلق ف��رص عمل خبطاب 
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ساذج جدًا مفاده »إن مصري األمة العربية 
واألوطان العربي��ة يف خطر، وأن على 
األمة«،  تأجيل حقوقه ملصلحة  املواطن 
وحني ال ينص��ت املواطن العربي هلذا 
اخلط��اب، يتم اعتقاله بتهمة أنه عميل 

لإلمربيالية.
 املتش��ددون يعيدون نفس اخلطاب 
الي��وم، كأن يقول أكادميي/ أس��تاذ يف 
اجلامعة: »العامل العربي من حولنا ميوج 
بتيارات حارقة، ميوت فيها الشهداء على 
األرصفة، ويف س��احات املدن واجلراح 
التزال نازفة يف أفغانس��تان والعراق«، 
ث��م وبعد هذا اهل��روب للخارج يقال 
للمواطنني »األولوية اآلن هي أن نبقى 

كشعب حلمة واحد«.
ما دخل أن يطالب معلمو ومعلمات 
)بند 105( أو املهندسون أو العاطلون 
عن العمل أو بعض العامالت الالتي 
أنهكه��ن االنتظار حت��ت مشس حارقة 
)س��يارة أجرة( حبقوقهم، مبا حيدث يف 

الدول العربية اجملاورة؟
ثم ملاذا على املتشدد وحده أن حيدد 

ما هي األولويات؟
فأولويات )بن��د 105( ختتلف عن 
أولويات املهن��دس، ختتلف عن خريج 
اجلامعة الذي مل جيد عماًل، ختتلف عن 
امل��رأة العاملة اليت تريد حل مش��كلة 
االنتظار، ختتلف عن القاصرات الالتي 
ما زلنا حتت رمحة أباء مساس��رة، ختتلف 

عن أولويات باقي املواطنني؟
وكل ه��ذه األولوي��ات املختلف��ة 
واملتنوعة غري معنية مبا حيدث باخلارج، 
وإن كنا نتعاطف مع تلك الش��عوب 
ونتمن��ى هلم اخل��الص م��ن أولئك 
العسكر القوجمية الذين قمعوا احلريات 

واحلقوق ملصاحلهم الشخصية.
أن  واجلمي��ل  الوحي��د  الف��ارق 
احلكومة ال تتبنى خطاب املتش��ددين، 
فيما ال��دول اليت يقول لن��ا األكادميي 
املتش��دد إنه��ا حت��رتق، كان��ت تتبنى 
نفس خطاب��ه القمعي، ال��ذي نهايته 
هو ما رأين��اه يف بعض الدول العربية، 
فالش��عوب تتحمل الظلم لفرتة، بيد 
أنها لن تتحمل الظلم إىل ما ال نهاية، 
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ول��ن تتنازل ع��ن حقوقه��ا ملصلحة 
خطاب حيدثها عن مصري األمة العربية 

اهلالمي.
صاحل إبراهيم الطريقي

صحيفة عكاظ/الثالثاء1432/7/26هـ/

العدد:3663.

عودوا إىل رشدكم!
ظل��ت مئ��ات العمائ��ر واألبراج 
الس��كنية يف العاصمة املقدسة، خاصة 
يف األحياء القريبة من املشاعر املقدسة، 
مث��ل حي العزيزية بأقس��امه املختلفة، 
والروضة، والشش��ة، وبعض العمائر 
املوجودة يف املخططات الواقعة جنوبي 
أم القرى، ظلت تلك األبراج والعمائر 
رافعة لوحات تدع��و بعثات احلج إىل 
اس��تئجارها، ولكن املوسم فات دون 
أن يتق��دم أحد لطلب يده��ا، فبقيت 
خالية حتى رحيل آخ��ر حاج من مكة 
املكرم��ة، وق��د حصل هذا الكس��اد 
لبعض األب��راج والعمائر على الرغم 
من زيادة عدد احلج��اج القادمني ألداء 

مناس��ك احلج عامًا بعد عام، ال سيما 
خالل الس��نوات األخرية وعلى الرغم 
من وج��ود هدمي��ات وإزاالت آلالف 
العمائر يف املنطقة املركزية ويف غريها 
من املناطق لصاحل العديد من املشاريع 
التنموية اجل��اري تنفيذها يف العاصمة 

املقدسة.
وما حصل من كس��اد س��يؤدي إىل 
مشاكل حقوقية سوف تشهدها احملكمة 
العامة وبقية اجله��ات، وقد تأملت يف 
هذا األمر فوجدت أنه قد يكون عائدًا 

لعدد من األسباب منها ما يلي:
نش��يطة يف  وج��ود حرك��ة  أواًل: 
املقدس��ة خالل  بالعاصمة  العم��ران 
الس��نوات اخلمس األخ��رية، فما متت 
إزالته من أبراج داخل املنطقة املركزية 
قام بدل��ه آالف األبراج يف أحناء خمتلفة 
من أم القرى وبطاقة اس��تيعابية كبرية، 
بل إّن املنطقة املركزية نفس��ها مل تزل 
تشهد قيام أبراج جديدة خاصة جنوب 
املس��جد احلرام وجنوبه الشرقي، وهي 
أب��راج اكتملت وبدأت يف اس��تقبال 
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عش��رات اآلالف من احلجاج مشاركة 
بذل��ك يف الكعكة اإلمجالية ألعدادهم 

الواصلة يف كل عام.
ثاني��اً: اندفاع اآلالف من أصحاب 
العمائر واألبراج السكنية بل والعمائر 
الصغرية يف بعض األحياء واملخططات 
البعي��دة نس��بيًا عن املس��جد احلرام، 
لتفريغه��ا من س��كانها املس��تأجرين 
لش��ققها، طمعًا يف احلصول على إجيار 
مومس��ي أفضل وأضمن بالنس��بة هلم 
من إجيارها عل��ى مواطنني أو مقيمني، 
هذا يدفع وهذا مياطل، إضافة إىل حاجة 
العمائر املؤجرة على هيئة شقق سكنية 
للصيانة املس��تمرة »وتع��ب القلب«، 
مم��ا أدى إىل كث��رة يف العرض وقلة يف 
الطلب، ألنه من غري املعقول أن تفرغ 
آالف العمائر من سكانها املستأجرين 
لش��ققها انتظارًا إلجيار مومسي قد يأتي 
وقد ال يأتي، مع العلم أن معظم بعثات 
احل��ج تفضل املس��اكن الواقعة داخل 
املنطقة املركزية وما بعدها من مناطق، 
على املس��اكن املوجودة يف املخططات 

والبعيدة نسبيًا عن املسجد احلرام، ويف 
حالة انتهاء املشاريع السكنية الضخمة 
القائمة حالي��ًا يف املنطقة املركزية فقد 
الجي��د أصحاب األب��راج البعيدة عن 
احلرم من يس��لم عليه��م وقد بدأت 
البوادر هذا الع��ام.. ومن حقهم علينا 
أن ننصحه��م ونقول هل��م: عودوا إىل 

رشدكم!!
حممد أمحد احلساني

صحيفة عكاظ/ املقاالت.

ــي رئيس منظمة  ــر احلج يلتق وزي
احلج والزيارة اإليرانية 

التقى معالي وزي��ر احلج الدكتور 
ف��ؤاد بن عبدالس��الم الفارس��ي يف 
جدة الي��وم، معالي رئيس منظمة احلج 

والزيارة يف إيران علي حممد ليالي.
وق��دم معالي رئي��س منظمة احلج 
والزي��ارة اإليران��ي ش��كره وتقديره 
حلكومة اململكة العربية السعودية على 
واإلجنازات  اجلليلة  وخدماتها  جهودها 
املتطورة ال��يت وفرتها حلجاج بيت اهلل 
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احلرام عامة، واحلجاج اإليرانيني خاصة، 
الذي��ن ع��ادوا إىل بالده��م حيملون 
انطباعًا جيدًا لنج��اح حج هذا العام، 
وما قدم هلم من خدمات وتس��هيالت 

يسرت أداء حجهم بكل راحة.
كما ق��دم التهنئة ملعالي وزير احلج 
على جناح موسم حج هذا العام 1432 ه� 
من حيث التطور النوعي يف اخلدمات 
والتس��هيالت والتنظيم، مشيدًا جبهود 
وزارة احلج ومؤسس��ة الطوافة حلسن 
التنظي��م واخلدمة املمي��زة اليت قدمتها 

هلم.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتخطيط 
والتطوير هالل بن عبدالرمحن اهلالل، 
ومدير ع��ام مكتب الوزي��ر الدكتور 

عبدالوهاب بن عبداهلل بغدادي، ومدير 
عام إدارة بعثات احلج حسين بن عبداهلل 

بوسطجي.
وكالة األنباء السعودية، جدة 

28/ ذواحلجة / 1432 هـ .




