
	

  2017عام لموسم الحج ل اختتام
 

-2017سبتمبر  5ه الموافق  1438ذو الحجة  14جدة، مكة المكرمة،    

 أحد وأتموا والوحدة، واألخوة بالمساواة الشعور وسط العام ھذا مناسكھم حاج ملیون 2,35 من أكثر أكمل
 مكة اإلسالمیة، المدن أقدس في العالم في األكبر السنوي الدیني التجمع خالل الخمسة، اإلسالم أركان
.المكرمة  

 حیث أیام، خمسة لمدة شعائرھا استمرت والتي الحج فریضة ألداء بالعالم السعودیة العربیة المملكة ورحبت
 الرحلة ھذه وخوض الفریضة لقضاء المكرمة مكة قصدوا والذینأكثر من مئة دولة  من الحجاج استقبلت
.مسلم كل حیاة في لمھمةا االستثنائیة الروحانیة  

ً  2,352,122 قصد وتفصیالً،  حیث المملكة، خارج من ملیون 1,75 منھم العام، ھذا للحج المكرمة مكة حاجا
 دول بدون( العربیة الدول من ألف 400 وحوالي ،)العربیة الدول بدون( آسیا من حاج ملیون من أكثر أتي

 من یقرب ما أتي فیما ،)العربیة الدول بدون( إفریقیا من حاج 200،000 ونحو ،)الخلیجي التعاون مجلس
. مجتمعین وأسترالیا المتحدة الوالیات من حاج 25،000 من یقرب وما األوروبیة، الدول من حاج 100،000
.حاج 33،000 حوالي الخلیجي التعاون مجلس دول حجاج عدد وبلغ  

 شرف عام كل الحرام هللا بیت حجاج استضافة إن: "واإلعالم الثقافة وزیر العواد، عواد الدكتور قال بدوره،
 الشریفین الحرمین خادم من ومتابعة بتوجیھات السعودیة، العربیة المملكة بھا تنھض كبیرة ومسؤولیة عظیم
ً  تقدم والمملكة. العھد ولي سلمان بن محمد األمیر الملكي السمو وصاحب العزیز عبد بن سلمان الملك  دائما
."العالم أنحاء شتى من القادمین الحجاج لجمیع الحج شعائر تیسیر لضمان اإلمكانات وتسخر العون سبل كل  

 خیم توفیر خالل من سواء الحج، تجربة لتحسین الحثیثة المملكة جھود تستمر: "العواد الدكتور وأضاف
 المعلومات تقدم التي اإللكترونیة األساور توفیر على عالوة الصحیة، المرافق كثرة أو منى، في اإلقامة
 الحرام هللا بیت زوار لرعایة الجھد قصارى بذل المملكة تواصل وسوف. المسؤولة وللجھات للحاج والبیانات
."لھم الخدمات أفضل وتقدیم  
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 مجدداً  بذلت قد السعودیة العربیة المملكة أن یعني شخص ملیوني من أكثر الستقبال مؤقتة مدینة تجھیز إنّ 
.الحجاج جمیع وسالمة صحة على للحفاظ استثنائیة جھوداً   

ً  مركزاً  15 الصحة وزارة نشرت وقد  فضالً  منھا، القریبة األخرى المقدسة واألماكن المكرمة مكة في صحیا
ً  30 من أكثر عن  مع والتعامل الصحیة الرعایة تقدیم على والمدربین الصحي القطاع في العاملین من ألفا



	

 باإلضافة للحجاج، مجانیة جراحیة عملیة 2600 نحو األطباء أجرى الحج، شعائر وخالل. الطارئة الحاالت
.حاج ألف 60 لنحو الالزم الطبي العالج تقدیم إلى  

 في بالحجاج خاصة صاالت المملكة خصصت الحجاج، ومغادرة وصول رحالت لتیسیر جھودھا وضمن
 حاج ملیون 1,7 أصل من حاج ملیون 1,6 المطارین كال استقبل العام، وھذا. المنورة والمدینة جدة مطاري
.الحج فریضة ألداء المملكة إلى أتوا  

 الماضي القرن خمسینیات منذ الدوالرات ملیارات لعشرات المملكة استثمار مع التسھیالت ھذه وتتماشى
 مستوى وتحسین الحج مرافق وتطویر الحرام المسجد وصیانة المكرمة، مكة إلى الوصول وتسھیل لتطویر
  .الخدمات

 المحوریة الركائز من منى في الحجاج خیام وتعتبر. المملكة أولویات رأس على الحجاج وسالمة أمن ویأتي
 وجھزت الھواء لتبرید بمكیفات الحجاج خیام زودت ورفاھھم، سالمتھم على وللحفاظ. الحجاج سالمة لضمان
.جنسیاتھم حسب بھا الحجاج توزیع وتم لالشتعال، قابلة غیر بمواد  

 التحدیات وطأة وتخفیف الحجاج، سالمة لضمان وحدیثة آمنة تقنیات المھیب الحجم بھذا حدث ویتطلب
 حاج كل على المملكة وزعت التوالي، على الثاني وللعام. الحجاج وسالمة أمن على الحفاظ على المترتبة
 للماء المقاومة األساور تعمل كما. والطبیة الشخصیة الحاج معلومات علیھا مدرج تعریفیة إلكترونیة إسوارة
 حول مفصلة معلومات وتوفر الصالة بمواقیت الحجاج تنبیھ على العالمي المواقع تحدید بنظام والمزودة
 بالعربیة الناطقین غیر الحجاج مالیین إلرشاد اللغات متعددة مساعدة منصة على تحتوي كما الحج، مناسك
.الحج شعائر خالل  

 الحجاج ھواتف على منتظمة نصیة رسائل السعودیة السلطات أرسلت اإللكترونیة، األساور على وعالوة
 Hajj2017.org اإللكترونیتان المنصتان توفر كما واإلعالنات، التحدیثات جمیع تتضمن المحمولة

 السعودیة العربیة بالمملكة واإلعالم الثقافة وزارة أطلقتھما التي  SaudiWelcomesTheWorld.orgو
 ً .العالم أنحاء جمیع في اإلعالم ووسائل والجماھیر للحجاج المستمرة التحدیثات للحج، خصیصا  

:وسلس آمن حج موسم لضمان السعودیة أعّدتھ لما األرقام بعض ھناك الموارد، حیث ومن  

- الساعة مدار على ویعملون حكومیة جھة 20 من أكثر یمثلون موظف  122,252أكثر من    

-  األماكن في المشاة حركة تسھیل على یعملون المكرمة مكة منطقة تنمیة ھیئة من موظف  14000 
"المقدسة المشاعر قطار" وصیانة وتشغیل المقدسة  

-  زمزم بماء الحجاج لتزوید النبوي والمسجد الحرام المسجد لشؤون العامة الرئاسة من موظف  6300 
الصالة مواقع في البارد  



	

-  4480   ً  واألماكن المكرمة مكة في والمقیمین والمواطنین للحجاج البلدیة خدمات لتقدیم موظفا
المقدسة  

-  4470   ً الحجاج الستقبال الوصول موانئ وتجھیز إلعداد للجوازات العامة اإلدارة من موظفا  

- المفقودین الحجاج كتوجیھ الخدمات من واسعة مجموعة لتوفیر الكشافة من  3706   

-  2935   ً والخلفیات الجنسیات مختلف من الحج وزارة لدى متطوعا  

-  تدابیر على واإلشراف الطوارئ حاالت في واإلنقاذ الحرائق لمكافحة المدني الدفاع قوات من  2280 
الطبي اإلجالء حاالت في والمساھمة السالمة  

-  1650   ً  19و تلفزیونیة قنوات 104 من ألكثر الحیة والتغطیة اإلعالمیة الخدمات یقدمون إعالمیا
إذاعیة محطة  

-  1500   ً فنیا  

- للمیاه الوطنیة الشركة من وفنّیین موظفین  1307   

-  279   ً للحجاج المقدم الغذاء سالمة لضمان والدواء للغذاء العامة الھیئة من موظفا  

-  240   ً المنشآت لفحص االجتماعیة والتنمیة العمل وزارة من مفتشا  

-  الحجاج استفسارات على للرد واإلرشاد والدعوة اإلسالمیة الشؤون وزارة لدى مساعدة مكتب  130 
اللغات بجمیع  

- .المقدسة واألماكن المنورة والمدینة المكرمة مكة في المدني للدفاع مركزاً   67   
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ً  الحج یشكل الموسم، ھذا خالل المبذولة اللوجستیة والجھود لإلعجاب المثیرة األرقام عن بعیداً  ً  حدثا  مھما
 صعید في المسلمین تجمع وھي. عمیقة روحانیة رحلة في فیھا یمضي حیث مسلم، كل حیاة في فارقة ولحظة
 أو المادیة التفرقة كل عن وبعیداً  األصل، أو الجنس أو العرق عن النظر بغض المساواة، قدم وعلى واحد

.هللا مرضاة ابتغاء ھو ھدفھم إنما االجتماعیة،  

ً  الحجاج أكبر وتعدّ  أعوام 104 العمر من تبلغ التي محمد مرغني ماریا اإلندونیسیة وصلت وقد ھذا  ھذا سنا
 ووصل. أبداً  الحج تجربة تنسى لن بأنھا مكة من صرحت حیث الماضي، أغسطس 28 یوم مّكة إلى العام،

 رحلة" خوضھ بعد العام ھذا الحج فریضة ألداء المملكة إلى سیتیوان كاھمیم محمد الشاب اإلندونیسي



	

 اإلنسانیة القصص آالف بعض سوى لیست وھذه. كلم 9000 لمسافة األقدام على سیراً  عام، لمدة" روحانیة
.العالم أنحاء جمیع في المسلمین لدى الحج أھمیة تبرز التي  

 ھي عرفة، یوم خطبتھ في الشثري ناصر بن سعد الدكتور الشیخ العلماء كبار ھیئة عضو كلمات تكون وربما
 ،"الناس قلوب في الخیر زرع" ھي الرئیسیة الحج مقاصد أحد إن قال حیث الحج، روح عن تعبیراً  األفضل
ً  لیس الحج" أن إلى أشار كما" الناس بین والبغضاء الحسد" من وحذر  الحركات أو الحزبیة للشعارات مكانا
."الطائفیة  

 الحج لموسم التخطیط في بالفعل السعودیة العربیة المملكة باشرت أوطانھم، إلى بالعودة الحجاج یشرع وفیما
.العالم في سنوي تجمع أكبر واستضافة تنظیم على الدؤوب العمل أبداً  یتوقف ال حیث المقبل، العام  
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