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 وزٌر األوقاف األردنً ٌعرب عن تقدٌر لجهود المملكة فً خدمة الحجاج

 

 سم وا 2016سبتمبر  02هـ الموافق  1437ذو القعدة  30المدٌنة المنورة 

مٌة بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة الدكتور أعرب معالً وزٌر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسال

وائل محمد عربٌات عن شكره وتقدٌره البالغ لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة وعلى رأسها 

على ما تقوم به من  -حفظه هللا  -خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

 .من نقالت نوعٌة عاماً بعد عامجهود لراحة ضٌوف الرحمن وما تشهده خدمات الحجاج 

ونوه الدكتور عربٌات، خالل لقائه والوفد المرافق رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء 

بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بن جعفر، بحرص المملكة من خالل توفٌر كل ما من شأنه راحة 

هـ، حٌث بدأت 1437ذا العام الذٌن ٌؤدون مناسك الحج له 44الحجاج األردنٌٌن وحجاج عرب 

 .قافلتهم بالتوافد على األراضً المقدسة وٌنتظر اكتمالها االثنٌن المقبل

م فً إرساء مفاهٌم القٌم اإلسالمٌة 2013وأشار إلى دور صندوق الحج الذي أنشأه األردن عام 

ومساعدة النشء والشباب األردنٌٌن على تأدٌة هذه الفرٌضة واستثمار الصندوق فً مشارٌع 

 تعود بالنفع وتعزز ثقافة االدخار فً العبادة وتنمٌة الوقف اإلسالمً والعمل الخٌري، حٌث ٌستفٌد

 .حاجاً سنوٌاً  560من الصندوق 

وجرى خالل اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بتنظٌم شؤون حجاج األردن من مسكن وتنقالت 

، إضافة إلى جوانب التوعٌة النسكٌة واإلجرائٌة والصحٌة والبٌئٌة والسالمة العامة وصواًل 

 .لتودٌعهم بسالمة هللا
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 ( الترجمة الصحٌحة لمكة المكرمةMakkahاحتراماً لقدسٌتها .. )

 

 سم وا 2116سبتمبر  12هـ الموافق  1431ذو الحجة  11الرٌاض 

ذكرت مكة المكرمة التً شرفها هللا عز وجل بالبٌت الحرام، وجعل الكعبة المشرفة قبلة للمسلمٌن 

القرآن الكرٌم، وأوردت كتب التفسٌر والتارٌخ عدًدا من أسمائها  ومهوى أفئدتهم ،بؤسماء عدة فً

حسب ما اتفق علٌها الرواة والمفسرون المسلمون، فً حٌن أن معظم المراجع األجنبٌة اختلفت فً 

وهو ما ٌتناقض مع االسم الحقٌقً لمكة المكرمة   (Mecca)ترجمة اسمها ودون فً معظمها باسم

   (Makkah).، على الرؼم من أن الترجمة الالتٌنٌة كتبتها باسمالمذكور فً القرآن الكرٌم

الذي ال   (Mecca)وتناول اإلعالم المحلً والعربً قبل أكثر من عقدٌن من الزمن موضوع اسم

تزال بعض الدول األجنبٌة إلى اآلن تصؾ به )مكة المكرمة( وأماكن أخرى لدٌهم ال تلٌق باسم 

ن فً حٌنها على تصحٌح ذلك االسم الذي ٌختلؾ نطقه عن أطهر بقاع األرض، وعمل المسلمو

ٌُنطق )ِمكا( بٌنما الصحٌح ٌكتب كما فً أصل الترجمة  )َمكة المكرمة( باللؽة العربٌة بفتح المٌم، إذ 

  (Makkah).الالتٌنٌة

وفً مطلع الثمانٌنات المٌالدٌة أثٌر موضوع ترجمة )مكة المكرمة( باللؽة اإلنجلٌزٌة ونقاشه بٌن 

حٌنما  -رحمه هللا  -لمسلمٌن، لٌصدر خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك فهد بن عبدالعزٌز آل سعود ا

ا للعهد نائًبا لرئٌس مجلس الوزراء، قراًرا عام  ًٌ  هـ باعتماد ترجمة )مكة المكرمة( إلى1411كان ول

(Makkah) ات فً جمٌع مراسالت القطاعات الحكومٌة والخاصة فً المملكة، وإبالغ الشرك

 .والمإسسات التً تتعامل معها باعتماد ذلك االسم

مسجل فً دائرة المعارؾ   (Makkah)ولتوثقٌق الترجمة الصحٌحة لمكة المكرمة فإن اسم

البرٌطانٌة، وأطلس أكسفورد، السٌما وأن المإتمر الدولً للجؽرافٌٌن المنعقد بالجمعٌة الجؽرافٌة 

أسماء المدن، والطبٌعة الجؽرافٌة، والظواهر المناخٌة م، أقر أن تكتب 1336الملكٌة فً لندن عام 

 .فً العالم كما ٌنطقها أهلها

وضمن جهود المملكة اهتمت رابطة العالم اإلسالمً عبر مكاتبها ودعاتها فً مختلؾ دول العالم 

بموضوع ترجمة مكة المكرمة بالشكل السلٌم، وأبلؽت العدٌد من الدول بؤهمٌة اعتماد الترجمة 

 .احتراًما لقدسٌة مكة المكرمة قبلة جمٌع المسلمٌن فً العالم  (Makkah)ةالصحٌح
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ن ملٌار وثالثة أرباع الملٌار مسلم فً وتعد مكة المكرمة القلب النابض والقبلة اإلسالمٌة ألكثر م

العالم، وجاء اسم ) مكة( حسبما ذكرت بعض كتب اللؽة من كلمة )جذب الفصٌل أي الرضٌع ثدي 

ص حلٌبها( بمعنى أن مكة امتصت قلوب المسلمٌن، وثنى على ذلك المإرخ أحمد أمه إذا امت

السباعً فً كتابه "تارٌخ مكة المكرمة" المحفوظ لدى دارة الملك عبدالعزٌز،بقوله " إن علماء 

اإلسالم أشاروا إلى أن تسمٌة "مكة" جاء بسبب قلة مائها، ومنهم من قال ألنها تمك الذنوب أي 

  ".ألن الناس فٌها ٌبِك بعضهم بعًضا أي ٌدفعتذهب بها، أو 

ومن اإلنصاؾ العلمً واألخالقً أن تنطق ) مكة المكرمة ( بحسب ما ورد فً القرآن الكرٌم، وبما 

ٌنطق به أهلها، وأن تؽٌٌر نطقها باسم آخر وترجمتها بخالؾ ما اتفق علٌه المسلمون ٌعد خطؤ 

ا فادًحا ٌنبؽً تعدٌله ًٌ  .علم

مسلمون منذ قرون مضت ومع اتساع رسالة اإلسالم ومحٌطها الجؽرافً،بواقع األسماء وقد التزم ال

 .للمدن وظواهرها الطبٌعٌة فً نطقها وترجمتها احتراماً لحق االسم وتارٌخ المكان

وكانت وزارة الثقافة واإلعالم قد وجهت الصحؾ والمجالت المحلٌة كافة، بضرورة كتابة اسم 

مة"، و"المدٌنة" مقروناً بـ"المنورة" تعظًٌما لمكانتٌهما الجلٌلة فً اإلسالم، "مكة" مقروناً بـ"المكر

وفً إطار الرعاٌة واالهتمام التً ٌولٌها والة األمر لهاتٌن المدٌنتٌن المقدستٌن، منذ عهد الملك 

حتى عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان  -رحمه هللا  -عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود 

  - .حفظه هللا -عبدالعزٌز آل سعود  بن

وتقع مكة المكرمة شرقً البحر األحمر، فً إقلٌم تهامة ، ومركزها فً وادي إبراهٌم علٌه السالم 

متر تقرٌباً، وسمٌت فً القرآن الكرٌم  311الذي تحٌط به الجبال الشاهقة، وترتفع عن سطح البحر 

بلد، البلدة، الكعبة، الحرم اآلمن، الوادي، والمسجد باسم : أم القرى، مكة، بكة، البلد األمٌن، ال

 .الحرام

وضّمت مكة المكرمة مع الكعبة المشرفة آٌات بٌنات ومشاعر جلٌلة، مثل: المسجد الحرام، مقام 

 .إبراهٌم علٌه السالم، الصفا والمروة، عرفات والمشعر الحرام، منى، مزدلفة، وؼار جبل ثور
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 وزارة الصحة : الحالة الصحٌة للحجاج جٌدة وال توجد بٌنهم حاالت وبائٌة حتى اآلن

    
 

 سم وا 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  23الرٌاض 

ائٌة أو محجرٌة أوضحت وزارة الصحة، أن الحالة الصحٌة للحجاج جٌدة وال توجد بٌنهم حاالت وب

حتى اآلن وهلل الحمد، مإكدًة أن الوزارة تركز فً مقدمة أولوٌاتها على النواحً الوقائٌة للحجاج ، 

ًٌّا بالتعاون والتنسٌق مع  حٌث تتابع المستجدات والمتؽٌرات التً تطرأ على الوضع الصحً عالم

 .األمراض الدولٌة منظمة الصحة العالمٌة والهٌئات الصحٌة الدولٌة مثل مراكز مراقبة

وأشارت إلى أنها أنهت جمٌع استعداداتها التقنٌة والبشرٌة لموسم الحج سعٌاً للحفاظ على صحة 

الحجاج وسالمتهم، وتوفٌر أجواء صحٌة مالئمة تمكنهم من أداء فرٌضة الحج بكل ٌسر وسهولة ، 

تداًء من المنافذ الرئٌسٌة وذلك من خالل العدٌد من المرافق الصحٌة المنتشرة بمناطق المملكة ، اب

  .للمملكة مروراً بمناطق الحج، ووصوالً للمشاعر المقدسة والمدٌنة المنورة

( مستشفى ، منها أربعة مستشفٌات 25وأكدت " الصحة " أنها هٌؤت لخدمة ضٌوؾ الرحمن )

افة بمشعر عرفات، وأربعة بمشعر منى، وسبعة بالعاصمة المقدسة، وتسعة بالمدٌنة المنورة، إض

إلى مدٌنة الملك عبدهللا الطبٌة، مشٌرًة إلى أن عدد أسّرة التنوٌم بمستشفٌات مناطق الحج ٌبلػ حوالً 

مركًزا  155سرٌر طوارئ، وٌدعم ذلك  551سرٌر عناٌة مركزة، و  511سرٌر ، منها  5111

ًٌّا فً مناطق الحج موزعة كالتالً،  ًٌّا دائًما وموسم ًٌّا بالعاصمة 43صح  17المقدسة، و مركًزا صح

ًٌّا بالمشاعر المقدسة ، و  26بمنطقة عرفات، وستة مراكز بممر المشاة بمزدلفة، و 46مركًزا صح

ًٌّا بالمدٌنة المنورة، و  17بمنطقة منى، و ًٌّا للطوارئ على جسر  16مركًزا صح مركًزا صح

  .الجمرات، إضافة إلى ثالثة مراكز إسعافٌة متقدمة فً الحرم المكً

( نقاط منها بمشعر عرفات، و 6( نقطة طبٌة تقع علً جانبً محطات القطار، )17ؽٌل )كما تم تش

  .( بمشعر منى6( بمشعر مزدلفة، و )6)

الجدٌر بالذكر أن عدد الحجاج الذٌن راجعوا مرافق الصحة والخدمات التً قدمتها لهم بلػ ) 

  .( حاًجا143417
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    قائداً وكشافاً بتعلٌم المدٌنة المنورة ٌـشاركون فً خدمة ضٌوف الرحمن 32

 

 

 سم وا 2116سبتمبر  12وافق هـ الم 1431ذو الحجة  11المدٌنة المنورة 

قائداً وكشافاً باإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة المدٌنة المنورة فً معسكرات الخدمة بمكة  32ٌشارك 

  .هـ 1431المكرمة والمشاعر المقدسة خالل موسم حج هذا العام 

ما ٌبذله أبناء وأبان مدٌر عام التعلٌم بمنطقة المدٌنة المنورة ناصر بن عبدهللا العبدالكرٌم، أن 

الكشافة من جهود خالل موسم الحج ٌدفعهم فً ذلك استشعار عظم الشعٌرة وخدمة الحجاج التً 

تشرؾ المملكة بخدمتهم، مشٌراً إلى أن المشاركٌن سٌنخرطون ضمن أعمال جمعة الكشافة فً 

 .معسكراتها الخدمٌة بما ٌعكس الصورة المشرفة ألبناء هذا البلد األمٌن

ـٌن رئٌس قسم النشاط الكشفً بتعلٌم المدٌنة المنورة صالح بن محمد صالح أن أفراد من جانبه ب

الكشافة تلقوا برامج تدرٌبٌة مكثفة إلعدادهم بؤعمال المسح واإلرشاد ودورات فً اإلسعافات األولٌة 

ثلوا وأعمال الدفاع المدنً واإلنقاذ واإلخالء، لٌكونوا جاهزٌن عند وصولهم إلى مكة المكرمة ولٌم

 .منطقة المدٌنة المنورة خٌر تمثٌل
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 جهة حكومٌة تتفاعل مع ورشة البرٌد السعودي لتوحٌد البٌانات " المحدد المالحً" 16
 

 سم وا 2116سبتمبر  12هـ الموافق  1431ذو الحجة  11الرٌاض 

ومٌة اختتمت مإسسة البرٌد السعودي أعمال ورشة العمل التً نفذتها فً مكة المكرمة للجهات الحك

والخدمٌة العاملة فً منظومة الحج والعمرة بهدؾ توحٌد البٌانات والتعرٌؾ بتطبٌق المحدد المالحً 

 .للحج والعمرة، الذي طورته مإسسة البرٌد السعودي

جهة أمنٌة وخدمٌة بؤهمٌة توحٌد  16متخصصاً ً، إضافة إلى  61وأوصت اللجنة التً شارك فٌها 

ة العاملة فً الحج من خالل االعتماد على برامج موحدة لالستدالل جهود الجهات الحكومٌة واألهلٌ

علً المواقع وتؽذٌتها بالبٌانات والمعلومات، عبر الخرائط الرقمٌة والعنوان الوطنً فً مكة 

 .المكرمة والمدٌنة المنورة والمشاعر المقدسة

تفادة الحجاج منه، وعرض القائمون على البرنامج فً مإسسة البرٌد خالل ورشة العمل آلٌة اس

لؽة الوصول بسهولة  16خالل أداء المناسك، حٌث ٌتٌح لهم عبر أجهزة الهواتؾ الذكٌة وبـ 

للمعلومات المكانٌة الخاصة بالمشاعر المقدسة، والتقسٌمات والتوزٌعات الخاصة بمإسسات الحج 

مٌن كما ٌظهر وشركات حجاج الداخل، وإبراز مسار ومحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحر

أوقات الصالة ودرجات الحرارة واتجاه القبلة، إضافة إلى الخدمات المتمثلة فً الفنادق ومراكز 

الطوارئ واإلسعاؾ والمستشفٌات والصٌدلٌات والبنوك والصرافات اآللٌة ومراكز البرٌد، 

 .واألسواق والمواقع التارٌخٌة

أسامة بن محمد صالح الطؾ، أن تطوٌر  وأوضح رئٌس مإسسة البرٌد السعودي المكلؾ الدكتور

البرٌد للبرنامج ٌؤتً فً إطار توفٌر البٌانات المكانٌة وإتاحتها لمختلؾ الجهات الحكومٌة، كما ٌؤتً 

فً توظٌؾ التقنٌات المتقدمة وااللتزام بتوفٌر معلومات شاملة  2131منسجما مع رإٌة المملكة 

 .الذكٌة للتٌسٌر علٌهم، والخاص بالمالحةلضٌوؾ الرحمن وتوعٌتهم من خالل التطبٌقات 

وأكد التزام المإسسة بتقدٌم البٌانات المتكاملة للحجاج والمعتمرٌن بهدؾ تسهٌل تنقالتهم فً مكة 

المكرمة والمدنٌة المنورة، مشٌراً إلى أنه قد تم االستفادة من المعلومات المكانٌة التفصٌلٌة لمناطق 

الحدٌثة لخدمة ضٌوؾ الرحمن، واإلسهام فً رفع كفاءة األعمال الحج والعمرة، وتطوٌع التقنٌات 

 .المٌدانٌة باإلرشاد واالستدالل للوصول للمواقع باستخدام الخصائص المالحٌة
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 فرع وزارة الشؤون االسالمٌة بالجوف ٌقدم خدماته لضٌوف الرحمن
 

 سم وا 2116سبتمبر  12هـ الموافق  1431ذو القعدة  31سكاكا 

وزارة الشإون االسالمٌة والدعوة واإلرشاد بمنطقة الجوؾ فً خدمة حجاج بٌت هللا ٌـشارك فرع 

 .الحرام من خالل تقدٌم العدٌد من الخدمات بمنفذ الحدٌثة

وأبـان مدٌر الفرع المكلؾ عبٌد بن عبدهللا الجالل، أن الفرع قام بتجهٌز مقر للدعوة فً منفذ 

آالؾ مصحؾ  11دمات لهم وتخصٌص أكثر من الحدٌثة الستضافة ضٌوؾ الرحمن وتقدٌم الخ

  .كتٌب ومطبوعات توعوٌة 5111لتوزٌعها إلى جانب 

محاضرات  4وأضـاؾ أن الدعاة ٌقومون بإلقاء المحاضرات ٌومٌاً فً جامع ومساجد المنفذ بمعدل 

 .ٌومٌاً 

ت كما ٌشارك الفرع بمدٌنة الحجاج بمركز أبو عجرم،حٌث هٌؤ المساجد وتوفٌر مجمل الخدما

  .التوعوٌة
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 حاجاً إنى انًدينت انًنىرة 603036وصىل 

     

 

 سم وا 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  23المدٌنة المنورة 
حاجاً قدموا عبر محطة  631346بلػ إجمالً الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس 

استقبال حجاج البر بطرٌق الهجرة، ومٌناء ٌنبع اإلسالمً، ومطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً 
 .بالمدٌنة المنورة

حاجا قدموا عبر رحالت الطٌران  13712حاجاً من بٌنهم  16136واستقبلت المدٌنة المنورة ٌوم أمس 
حاج قدموا براً، وفقاً إلحصائٌة المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة  4157الجوٌة ٌوم أمس، إضافة إلى 

 .المنورة
حاجاً، لٌصل العدد اإلجمالً للحجاج الذٌن  21533كما سّجلت حركة المؽادرة لٌوم أمس، تفوٌج 

حاجاً من مختلؾ  453351مكرمة منذ بداء موسم الحج الجاري ؼادروا المدٌنة المنورة إلى مكة ال
 .الجنسٌات

حاجاً، فٌما ٌشّكل  111332وبٌنت اإلحصائٌة أن عدد الحجاج الموجودٌن بالمدٌنة المنورة أمس، بلػ 
 .حاجاً 23723الحجاج من الباكستانٌٌن األكثر تواجداً بواقع 
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 وسيز األوقاف األردني يعزب عن حقديز نجهىد انًًهكت في خديت انحجاج

 

 سم وا 2116سبتمبر  12هـ الموافق  1431ذو القعدة  31المدٌنة المنورة 
أعرب معالً وزٌر األوقاؾ والشإون والمقدسات اإلسالمٌة بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة الدكتور وائل 

لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة وعلى رأسها خادم الحرمٌن  محمد عربٌات عن شكره وتقدٌره البالػ
على ما تقوم به من جهود لراحة ضٌوؾ  –حفظه هللا  –الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

 .الرحمن وما تشهده خدمات الحجاج من نقالت نوعٌة عاماً بعد عام
ٌس مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة ونوه الدكتور عربٌات، خالل لقائه والوفد المرافق رئ

المنورة الدلٌل حاتم بن جعفر، بحرص المملكة من خالل توفٌر كل ما من شؤنه راحة الحجاج األردنٌٌن 
هـ، حٌث بدأت قافلتهم بالتوافد على 1431الذٌن ٌإدون مناسك الحج لهذا العام  47وحجاج عرب 

 .االثنٌن المقبلاألراضً المقدسة وٌنتظر اكتمالها 
م فً إرساء مفاهٌم القٌم اإلسالمٌة 2113وأشار إلى دور صندوق الحج الذي أنشؤه األردن عام 

ومساعدة النشء والشباب األردنٌٌن على تؤدٌة هذه الفرٌضة واستثمار الصندوق فً مشارٌع تعود بالنفع 
خٌري، حٌث ٌستفٌد من الصندوق وتعزز ثقافة االدخار فً العبادة وتنمٌة الوقؾ اإلسالمً والعمل ال

 .حاجاً سنوٌاً  561
وجرى خالل اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بتنظٌم شإون حجاج األردن من مسكن وتنقالت ، 
إضافة إلى جوانب التوعٌة النسكٌة واإلجرائٌة والصحٌة والبٌئٌة والسالمة العامة وصواًل لتودٌعهم 

 .بسالمة هللا
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 حاجا اسخفادوا ين بزايج انخىعيت انصحيت  95.458
 انزياض -نايف انحزبي 

 30/30/0306انجًعت 

عبز بزنايج سفزاء انخىعيت انصحيت في انحج انخابع نهخىعيت انصحيت بصحت جدة عدًدا ين انبزايج « انصحت»قديج 

( حاًجا وحاجت وبهغ انعدد اإلجًاني نهحجاج انذين اسخفادوا ين 054359أسخفاد ينها )انخىعىيت نهقاديين نهحج، 

 .( حاًجا وحاجت ين جًيع انجنسياث904500خدياث وبزايج انخىعيت انصحيت في ينفذ انًطار )

 .( يطىيت حىعىيت نهحجاج حخى يىو أيس134030فيًا حى حىسيع عدد )

ين انحجاج بشكم يباشز في أياكن وجىدهى، ويخى حقديى انبزايج بعدة ويهدف انبزنايج إنى نشز انىعي انصحي ب

 .نغاث حخى يسهم عهى انحجاج اسخيعابها وحطبيقها
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 منشأة فندقٌة وسكنٌة بالمدٌنة المنورة 637مسح وقائً لـ 

 ؾجازي الشرٌ –المدٌنة المنورة 

كثفت مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة جهودها فً تنفٌذ المرحلة األولى من خطة 

الطوارئ خالل موسم الحج هذا العام لتوفٌر أعلى درجات السالمة لزوار المسجد النبوي ، من 

خالل تسٌٌر فرق ودورٌات السالمة واإلشراؾ الوقائً لتفقد اشتراطات السالمة فً جمٌع منشآت 

السكنٌة والفندقٌة المصرح لها بإٌواء ضٌوؾ الرحمن أثناء زٌارتهم للمسجد النبوي الشرٌؾ قبل بدء 

 .أعمال الحج ، كذلك جمٌع المنشآت التجارٌة والخدمٌة التً ٌرتادونها الحجاج بالمدٌنة المنورة

ً أن جمٌع وأوضح مدٌر الدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة اللواء منصور بن بطٌحان الجهن

قدرات الدفاع المدنً بالمنطقة استنفرت لمواجهة المخاطر المرتبطة بتزاٌد أعداد زوار المسجد 

النبوي قبٌل بدء أعمال الحج، الفتاً إلى استحداث عدد من الفرق الموسمٌة لتؽطٌة جمٌع طرق 

الثابتة، بحٌث ال  وصول الحجاج إلى المدٌنة بخدمات الدفاع المدنً، إلى جانب مراكز الدفاع المدنً

كم، باإلضافة إلى تنفٌذ خطة  15تتجاوز المسافة بٌن هذه المراكز على الطرق الرئٌسة أكثر من 

مجدولة لتفقد جمٌع المبانً الفندقٌة والسكنٌة المصرح لها بإسكان الحجاج بالمدٌنة المنورة والتً 

  .منشؤة 631ٌصل عددها إلى أكثر من 

بالمدٌنة المنورة إلى جاهزٌة قوة الدفاع المدنً للتدخل فً الحاالت وأشار مدٌر الدفاع المدنً 

الطارئة بالمسجد النبوي الشرٌؾ لتنفٌذ جمٌع أعمال اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاؾ واإلخالء الطبً 

وتقدٌم العون والمساعدة لزوار المسجد النبوي الشرٌؾ ، الذٌن قد ٌتعرضون ألي مشكالت صحٌة 

 .م أو اإلرهاقمفاجئة نتٌجة الزحا

وأكد اللواء الجهنً وجود عدد من الخطط المعدة لجمٌع أعمال الحماٌة المدنٌة فً المدٌنة المنورة 

ألعمال اإلخالء واإلٌواء واالستفادة من قدرات مإسسات العمل التطوعً والحد من مخاطر التلوث 

بلجنة الدفاع المدنً فً محٌط المسجد النبوي، بالتنسٌق مع جمٌع الجهات الحكومٌة األعضاء 

بالمدٌنة بإشراؾ ومتابعة صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر 

 .المنطقة

وأشار إلى أن تنفٌذ عدد من البرامج التوعوٌة والوقائٌة لنشر ثقافة السالمة بٌن زوار المسجد 

ن الشرٌفٌن تتضمن بث عدد من النبوي بالتنسٌق مع وزارة الحج والرئاسة العامة لشإون الحرمٌ

الرسائل اإلرشادٌة وتوزٌع كم كبٌر من اإلصدارات التوعوٌة المترجمة إلى مختلؾ اللؽات وعقد 

 .لقاءات توعوٌة مع مإسسات الطوافة

وعبر الجهنً عن شكره لمدٌر عام الدفاع المدنً الفرٌق سلٌمان بن عبدهللا العمرو ، على دعمه 

لمدٌنة المنورة وحرصه على توفٌر احتٌاجاتها من القوى البشرٌة واآللٌة لقدرات الدفاع المدنً با

والتجهٌزات ألداء مهامها فً تنفٌذ خطة الطوارئ خالل حج هذا العام على الوجه األمثل، مإكداً 

استمرار حالة استنفار لقوات الدفاع المدنً المشاركة فً تنفٌذ الخطة حتى تنفٌذ المرحلة الثانٌة 

من شهر محرم المقبل وتشهد زٌادة  15حتى  بعد انتهاء أعمال الحج مباشرة وتستمر والتً تبدأ

  .كبٌرة فً أعداد زوار المسجد النبوي
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 كبار العلماء

 تحّذر من إثارة النعرات وإذكاء العصبٌة بٌن الفرق اإلسالمٌة 

النعرات وإذكاء العصبٌة بٌن الفرق حذرت األمانة العامة لهٌئة كبار العلماء من الدعوات التً تهدؾ إلى إثارة 

اإلسالمٌة. وأكدت أن كل ما أوجب فتنة أو أورث فرقة فلٌس من الدٌن فً شًء، ولٌس من نهج النبً صلى هللا 

 .علٌه وسلم فً شًء

جاء ذلك تعلٌقا على البٌان الختامً للمإتمر الذي عقد بمدٌنة ؼروزنً الشٌشان بعنوان: )من هم أهل السنة(. 

ال عز لهذه األمة وال جامع لكلمتها إال كتاب هللا وسنة »وأضافت الهٌئة فً بٌان أصدرته أمس )الخمٌس(: 

ها إلى أحزاب وفرق من البالء الذي لم تؤت به رسوله صلى هللا علٌه وسلم، وإن أمة اإلسالم أمة واحدة، وتفرٌق

 .«الشرٌعة، وعلى اإلسالم وحده تجتمع الكلمة، ولن ٌكون ذكر ومجد لهذه األمة إال بذلك

الفقهاء والعلماء والدعاة لٌسوا بدعا من البشر؛ فؤنظارهم متفاوتة، واألدلة متنوعة، واالستنتاج »وتابعت: 

ت نظر محترمة، فمن أصاب من أهل االجتهاد فله أجران، ومن أخطؤ فله متباٌن، وكل ذلك خالؾ سائػ، ووجها

ال ٌثٌر حفائظ النفوس، ومكنونات الصدور؛ إال عند من قّل فقهه فً الدٌن،  -بحد ذاته-أجر، والخالؾ العلمً

 .«وساء قصده ونٌته

ت لتوجهات سٌاسٌة، وأوضح البٌان أنه لٌس من الكٌاسة وال من الحكمة والحصافة؛ توظٌؾ المآسً واألزما

 .وانتماءات فكرٌة، ورفع الشعارات والمزاٌدات واالتهامات والتجرٌح

األمانة العامة لهٌئة كبار العلماء تحّذر من النفخ فً ما ٌشتت األمة وال ٌجمعها، وعلى كل من ٌنتسب »وزاد: 

ٌن ٌرٌدون فً األمة اختالًفا إلى العلم والدعوة مسإولٌة أمانة الكلمة، ووحدة الصؾ، بخالؾ أهل األهواء الذ

وتنافراً وتنابذاً وتنابزاً؛ ٌإدي إلى تفرق فً دٌنها شٌعاً ومذاهب وأحزاباً، وما تعٌشه األمة من نوازل ومحن؛ 

ٌوجب أن ٌكون سبباً لجمع الصؾ والبعد عن االتهامات واإلسقاطات واالستقطابات؛ فهذا كله ٌزٌد من الشُّقة 

 .«، بل ٌنزع الثقة من قٌادات العلم والفكر والثقافةوال ٌخدم العالم اإلسالمً

أن نكون أكثر  -خاصة المنتسبٌن إلى العلم والفكر والثقافة-إن الوقت لٌس وقت تالوم، وعلٌنا »وقالت الهٌئة: 

حصافة ووعٌاً، فإن الذٌن ال ٌرٌدون لهذه األمة خٌراً ٌراهنون على تحوٌل أزماتنا إلى صراعات وفتن سٌاسٌة 

بٌة وحزبٌة وطائفٌة. فلننتظم صفاً واحداً فً ضوء قوله سبحانه )وأَِطٌُعوا هللا ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا ومذه

 .«(وتذهب رٌحكم واصبروا إن هللا مع الصابرٌن

 

 

 


