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 بداية الحج بالكذب واالستهزاء« البدلة»و« الثوب»التحايل للوصول إلى المشاعر بـ 

 
 

 الطائف -سعيد الزهراني 

 34/08/3012األحد 

أصبح التحايل في أداء الحج فنا 

لدى البعض غير مكترثين بالسنة 

أو خالفه، حيث أن الكثير ممن 

أدوا أو يؤدون الحج يتحايلون في 

المرور عبر نقاط التفتيش والفرز 

في مداخل مكة من خالل 

دم حصولهم استمرارهم في لبس الثوب او البدلة ومن ثم االحرام من داخل مكة بهدف التحايل وع

على تصريح بالحج او المشاركة في الحمالت، خصوصا أن غالبية هؤالء يقومون بالحج سنويا، أو انهم 

اليستطيعون والحج كما يعرف كل مسلم لمن استطاع إليه سبيال، حيث يبدأون حجهم بالكذب 

: ادخل بلباسك تعليقا على من قال -رحمه هللا-والتحايل واالستهزاء .وقال الشيخ محمد بن عثيمين 

 ..الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده. وبعد .العادي واذبح فدية

هذا من اتخاذ آيات هللا هزًوا، فرض هللا عليك إذا أحرمت أال تلبس القميص وال السراويل وال غيرها وأنت 

نفاًل، سبحان هللا! أتقرب إلى  تبارز هللا بهذه المعصية، وتدعي أنك متقرب إليه، ال سيما إذا كان الحج

هللا بمعصية هللا! وإن كان هذا معصية في عبادة لكن هذا خطأ عظيم، وحيلة على من؟ على هللا عز 

وجل، كيف تتحيل على هللا بهذا وأنت تريد أن تفعل السنة؟! يا أخي! إذا كنت تفعل السنة ابق في 

أما الثانية: وهي التحيل على األنظمة، فأنا  .بالدك وأعن من يريد الحج على حجه ويحصل لك األجر

أرى أن األنظمة التي ال تخالف الشرع يجب العمل بها، فمثاًل: لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرًضا: 

ال تحج مع تمام الشروط، فهنا ال طاعة لها؛ ألن هذه معصية، هللا أوجبه عليَّ على الفور وهذا يقول: ال 

 .واجبة، وطاعة ولي األمر فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم واجبة أما النافلة فليست .تحج

ثم إني أقول لكم أيها اإلخوة: طاعة والة األمور أتظنون أنها طاعة بشٍر لبشر؟! هل تعتقدون أن طاعة 

بل هي طاعة هلل عز وجل؛ ألن هللا تعالى  .والة األمور في غير معصية هل هو طاعة بشٍر لبشر؟ ال

ُكمأ { ]النساء: يقول: } ِر ِمنأ َمأ [ فوجه القول 25يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأولِي األأ

باإليمان يعني: من مقتضى إيمانكم أن تطيعوا هللا وتطيعوا الرسول وأولي األمر، فنحن إذا أطعنا ولي 

إلى هللا عز وجل، وتقربنا إلى هللا بطاعة والة األمور في عدم  األمر في غير معصية نتقرب بهذه الطاعة

فال أرى أن الناس يتكلفون ويخالفون ولي  .الحج هو طاعة؛ طاعة واجبة، وترك حج النفل ليس معصية

 .األمر الذي في مخالفته مخالفة هلل عز وجل، في أمر له فيه سعة والحمد هلل



 

 
 

3 

 

 

 لضبط مخالفي الحج« إلكترونية حكومة»تحويل مداخل مكة إلى

 ترحيل أي مقيم يخالف النظام .. وتكثيف الجهود لضبط نقاط التفتيش

 

 الطائف - الزهراني سعيد

 34/08/3012 األحد

 

طائرات تمسح نقاط الفرز.. وجهات 

أمنية ترصد الطرق البعيدة تحايل 

البعض للوصول للمشاعر وبداية 

  !!الحج بالكذب والخداع

أن « المدينة«كشفت مصادر لـ

جميع الحجاج الذين سيصلون إلى 

نقاط التفتيش والفرز بمداخل مكة المكرمة، بدون تصريح لن تتم إعادتهم فقط، بل سيتم أخذ بصماتهم 

فوًرا واتخاذ كافة اإلجراءات حيال تطبيق العقوبات الالزمة بحقهم ومنها الترحيل عن البالد ألي مقيم 

 .يخالف نظام الحج

ويجري العمل حاليًا على تحويل مداخل العاصمة المقدسة إلى حكومة إلكترونية من خالل تجهيز 

مناطق الفرز من جميع االتجاهات بكل ماتحتاجه من التجهيزات واالتصاالت وأجهزة كشف البصمات ، 

لية، ولن لكشف هويات كافة من يريد الحج من خالل االرتباط بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخ

لقراءة التصاريح « الباركود»يكون االعتماد على تصاريح الحج فقط، بل سيكون االعتماد على نظام 

 .والبصمة للتأكد من هويات الحجاج والتأكد أن التصريح نظامي وغير مزوّر نهائيًا

لتي لديها القدرة وقام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بتوفير كافة األجهزة الثابتة والمتنقلة ا

على كشف هويات جميع األشخاص في خالل ثواٍن معدودة بعد التحقق من الشخصية من خالل نظام 

البصمة ،كما يقوم المركز بربط جميع القطاعات األمنية الموجودة على مداخل مكة بأجهزة متطورة 

 .معلومات أمنية وحديثة مع المركز ،فمن خالل لمسة زرّ يمكن الجهة األمنية الحصول على أي

كما تم استحداث مقرات للسجون العامة في المداخل من أجل سرعة اتخاذ الالزم حيال االشخاص 

 .الذين سيتم إيقافهم وفًقا لألنظمة والتعليمات

وساهمت شركة االتصاالت مساهمة فعالة من خالل القيام باستحداث بعض أبراج االتصاالت بالقرب 

ترنت عالي السرعة إلى النقاط األمنية ،وادخال أنظمة الفايبر من أجل من نقاط الفرز وايصال االن

تسهيل قراءة المعلومات والعمل على تقنية المعلومات المتمثلة في االستعالم عن جميع الحجاج 

 .العابرين إلى مكة عبر نقاط الفرز
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تسرّبات  وستقوم عدة طائرات بمسح نقاط الفرز في مداخل مكة والعمل على رصد طائرات رصد

الحجاج المخالفين ومن ثّم تمرير البالغات إلى الجهات األمنية على األرض من أجل المتابعة واتخاذ 

 .الالزم حيال المخالفات

وتقوم جهات أمنية حاليا برصد الطرقات البعيدة التي من الممكن استخدامها من قبل مهربي الحجاج 

 . لمتابعة أي محاوالت تهريب عبر هذه المواقعمن أجل إقفالها ووضع دوريات لقوات المجاهدين 

% من 20ويجري العمل على وضع اللمسات األخيرة على مركز البهيتة األمني، الذي يعبر منه حوالى 

 جهة حكومية مابين 31للعمل المرتب والمنظّم من خالل مشاركة « خلية» حجاج البر، لتحويله إلى 

شخص باعتباره األهم على مستوى المنافذ ، وتم  4000قطاعات أمنية وخدمية يعمل فيه أكثر من 

تجهيز مركز البهيته بمراكز خدمية مختلفة تشتمل على الجهات األمنية بمختلف قطاعاتها،والمحافظة 

،وشركة ،ووزارة النقل،والشؤون الصحية ،والهالل االحمر والدفاع المدني ،واالمانة ،والكهرباء

 .التصاالت،وشركة المياه الوطنية ،والجهات الرقابية المختلفةا

كانت وزارة الداخلية، أعلنت األسبوع الماضي عن عقوبات صارمة تجاه من  عقوبات نقل المخالفين

ينقل حجاًجا بدون تصريح ، وأكدت أن كل من ينقل حجاجاً ال يحملون تصاريح حج يعاقب بالحبس لمدة 

 .، وبغرامة مالية عشرة آالف لاير عن كل حاجخمسة عشر يوماً 

وأوضحت الوزارة، من تتكرر مخالفته بنقل حجاج دون تصاريح حج يعاقب بالسجن لمدة شهرين، وبغرامة 

اج بدون تصاريح حج أكثر من  مالية قدرها خمسة وعشرون ألف لاير عن كل حاج، ومن مارس نقل الُحجَّ

 .”وبغرامة مالية قدرها خمسون ألف لاير عن كل حاج مرتين يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر،

تتعدد الغرامة المالية بتعدد األشخاص المنقولين ألداء فريضة الحج دون تصريح حج، »وأضافت الداخلية: 

اج بدون تصاريح حج إن كانت مملوكة  ويتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة في نقل الُحجَّ

لمتواطئ، وكل وافد يخالف تعليمات الحج يتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة للناقل أو المساهم أو ا

 .”وفقاً للمدد المقررة نظاماً 

وتأتي تلك االجراءات من قبل وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بموسم الحج في اطار  فنون التحايل

ممن أدوا او يؤدون الحج يتحايلون مكافحة التحايل الذي يلجأ اليه البعض للحج بدون تصريح ، فالكثير 

في المرور عبر نقاط التفتيش والفرز في مداخل العاصمة المقدسة، من خالل استمرارهم في لبس 

الثوب او البدلة ومن ثم اإلحرام من داخل مكة والغالبية من هؤالء يقومون بالحج سنويا بالمخالفة 

 .للنظم واعتمادا على اللجوء للكذب والتحايل والخداع
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ألفا لناقلي حجاج بال تصاريح 51يوًما السجن وغرامة  15  

 ألف حاج وصلوا إلى المملكة حتى اآلن 15اللواء اليحيى: 

 

  جدة - العنيني سعد

 الصبحي وليد: تصوير

 34/08/3012 األحد

 

كشف مدير عام الجوازات اللواء 

 سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، 

أن العقوبة الفورية تنتظر « المدينة«لـ

ناقلي الحجاج غير المصرح لهم، وذلك 

يوًما  12بالسجن الفوري لمدة 

ألف لاير تتعدد  12والغرامة الفورية 

لجان إدارية تم اعتمادها هذا العام وتوزيعها على كل  3بتعدد الحجاج غير المصرح لهم، وذلك من خالل 

اكز السابقة، وهي الشميسي والتنعيم تم إضافة لجان مداخل العاصمة المقدسة، فإضافة إلى المر

إدارية هذا العام في كل من الكر والبهيتة الستصدار العقوبات الفورية دون أي تهاون، مشيرا إلى أن 

الغرامة تتضاعف بتعدد األشخاص غير المصرح لهم. وكانت اللجان اإلدارية بإدارة الجوازات قد أصدرت 

هـ، وشمل كل قرار عدًدا من 1342ق مخالفي نظام اإلقامة أو العمل خالل عام ألف قرار بح 30قرابة الـ

المخالفين وتضمن عقوبات مالية وإيقافا وترحيل ومطالبات بإصدار أحكام قضائية بمصادرة وسائل 

  .مستخدمة في نقل المخالفين، وكذلك التشهير

حاج، وذلك عبر  53,،21على جانب آخر بلغ عدد الحجاج، الذين وصلوا إلى المملكة ألداء حج هذا العام 

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك حتى يوم 

وفقا  -كل يومي ألف حاج بش 14الخميس الماضي منذ بدء موسم الحج لهذا العام، وذلك بمعدل 

خالل قيامه بجولة تفقدية لصاالت الحجاج  -لمدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى 

بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وذلك للوقوف على سير األعمال والمهام، التي يقوم بها منسوبو 

قدوم حجاج بيت هللا الحرام بكل يسر  قيادة قوات الجوازات للحج والقوات المساندة إلنهاء إجراءات

وسهولة، وأكد اللواء اليحيى أن خدمة الحجاج شرف لكل القوات المشاركة بمهمة الحج، موضًحا أنه 

تم دعم جميع المنافذ الدولية )الجوية والبرية والبحرية( بالكوادر البشرية المؤهلة وبأجهزة ومعدات 

ي الحديثة ليتم إنهاء إجراءات دخول الحجاج بيسر وسهولة كشف الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب اآلل

ولضمان راحتهم ووصولهم للمشاعر المقدسة براحة واطمئنان، مشيرا إلى أن القوة البشرية، التي 
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مابين ضباط وأفراد من  1800تعمل لخدمة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وصاالت الحج قرابة الـ

مع ضيوف بيت هللا الحرام. وطالب اليحي بأهمية التزام حجاج الداخل بأنظمة ذوي الخبرة في التعامل 

وتعليمات الحج، التي وضعت من أجل الحفاظ على أمن وسالمة الحجاج أثناء تأديتهم لمناسك الحج، 

وأنه سوف يتم تطبيق أقصى العقوبات بحزم على كل من يقوم بنقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين من 

ن اإلدارية التابعة للجوازات، التي تعمل على مدار الساعة والموجودة في مركز الخدمات قبل اللجا

 .بالشميسي، مركز التنعيم، مركز الكر، ومركز البهيتة، لسرعة إصدار القرارات بحق المخالفين وتنفيذها
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 غرامات مالية كبيرة.. ومصادرة مركبات وإبعاد عن البالد

 يحاول الحج بال تصريحالئحة عقوبات أمام من 

 فهد اللويحق -الرياض 

حذرت وزارة الداخلية من مخالفة األنظمة في حج     

هذا العام، وأن العقوبات ستطال من يخالف النظام 

سواء بمحاولة الدخول إلى المشاعر بقصد الحج وهو 

ال يحمل تصريح بذلك أو بمن يحاول تقديم المساعدة 

وكانت  .تصريح الحجألي مواطن أو وافد ال يحمل 

الجهات األمنية قد أعادت في العام الماضي أكثر من 

ألف مواطن ومقيم حاولوا الدخول إلى المشاعر  330

 32المقدسة بدون تصريح للحج، كما تم ضبط أكثر من 

ألف سيارة في حج العام الماضي خالفت النظام، فيما أصدرت اللجان اإلدارية الموسمية بالمديرية 

 ,31قراراً بحق مخالفي تعليمات الحج شملت عدد  323لجوازات في الموسم الماضي العامة ل

من غير السعوديين، وقد صدرت تلك القرارات من اللجنة اإلدارية الموسمية في مقر  41سعودياً و

الخدمات العامة بالشميسي ومن اللجنة الموسمية بوافدين الطائف، حيث صدر ما مجموعه أكثر من 

( 24يوما( سجنا ألولئك المخالفين وشملت القرارات اإلدارية طلب مصادرة عدد ) 34و )تسعة أشهر

 .مركبة

كما سجل نظام البصمة مخالفة الوافدين للنظام وتم معالجتها عبر مركز المعلومات الوطني وأوقفت 

قضي خدماتهم، وأشعروا بمراجعة إدارة الوافدين الستكمال إجراءات ترحيلهم من البالد، والتي ت

 .العقوبة بإبعادهم ومنعهم من الدخول لعشر سنوات قادمة

 :وكانت وزارة الداخلية قد وضحت نظام العقوبات الجديدة والتي كانت على النحو التالي

 مالية عشرة من ينقل حجاجاً ال يحملون تصاريح حج يعاقب بالحبس لمدة خمسة عشر يوماً وبغرامة   -

 .آالف لاير عن كل حاج

 تتكرر مخالفته بنقل حجاج بدون تصاريح حج يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية خمسة من   -

 .حاج وعشرون ألف لاير عن كل

اج بدون تصاريح حج، أكثر من مرتين يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر   -  وبغرامة من يقوم بنقل الُحجَّ

 .مالية خمسون ألف لاير عن كل حاج

 .بتعدد األشخاص المنقولين ألداء فريضة الحج بدون تصريح حج تتعدد الغرامة المالية  -

اج بدون تصاريح حج إن كانت مملوكة  -   يتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة في نقل الُحجَّ

 .للناقل أو المساهم أو المتواطئ

 .المقررة نظاماً كل وافد يخالف تعليمات الحج يتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة وفقاً للمدد  - 

والمديرية العامة للجوازات تؤكد على من يريد الحج أن تكون جميع إجراءاته نظامية، والمسارعة 

 .بالتسجيل عبر الحمالت إلصدار التصاريح
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 الرياض" في جولة ميدانية"

 خلية نحل الكتمال الجاهزية لموسم الحج«.. المشاعر المقدسة»

 

 

 اللحيانيهاني  -كة المكرمة م

 

 ما بين الطرق الرابطة بين 

 المشاعر المقدسة وداخل 

 عرفات ومنى، يتضح بجالء 

 سباق العاملين في الجهات 

 الخدمية للجهات الحكومية 

 والخيرية والتطوعية واألهلية 

 العاملة في الحج؛ لتجهيز 

 المشاعر المقدسة لموسم 

 الحج القادم، الذي يتزامن مع 

 .ارتفاع درجة الحرارةدخول موسم الصيف و

الرياض" في جولتها الميدانية أمس بالمشاعر المقدسة، رصدت مالمح من عناية الجهات الحكومية "

ذات العالقة بهذا الجانب، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وذلك من خالل بروز مشاهد لمئات السيارات 

 .ه المبردة، وغير ذلك من االستعداداتوهي تدخل منى وعرفات محملة بأجهزة التكييف وثالجات الميا

فريق "الرياض" وهو في طريقة باتجاه المشاعر، رصد عشرات  تهيئة المراكز األمنية وتسليمها للقيادات

الحافالت تنقل طالئع الحجاج القادمين إلى الديار المقدسة، تجوب المشاعر في رحالت سياحية 

"الرياض" آليات تغادر مواقع عمل المشروعات، وعمال وتعريفية على المشاعر المقدسة، ورصدت 

منشغلون في أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للمخيمات والمراكز الصحية والمستشفيات وبقية 

 .مراكز الخدمات الحكومية

كما تعمل قيادة أمن الحج على تهيئة المراكز األمنية وتسليمها للقيادات، كالمراكز المرورية واألمنية 

ألمن قوات الطوارئ الخاصة والدفاع المدني، حيث ظهرت ألول مرة مراكز حديثة بمباٍن فاخرة تحقق أداء 

أفضل لرجال األمن، وشاهدت "الرياض" عربات قطار المشاعر التي تجوب عرفات ومنى ومزدلفة للتأكد 

لتأهيلها للعمل  من جاهزيتها، فيما ينتشر عمال الشركة المشرفة داخل المحطات والمحطة الرئيسية

 .في نقل الحجيج

جولة "الرياض" أظهرت عرفات وكأنها عروس تتجمل ليوم الحج  عرفات ومنى.. استعدادات وأعمال جبارة

األكبر، تم خاللها االختبار التجريبي لرشاشات المياه، وبدت مالمح تجهيز المخيمات تظهر بجالء، أما 

لطولية والعرضية، لتوريد مستلزمات العمل األمني من سيارات الجهات الحكومية فهي تجوب شوارعها ا
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خيام وحواجز، لكن منطقة جبل عرفات كانت األكثر حراكاً، التي تموج بضجيج الحجاج والباعة الجائلين، 

 .فيما يبلغ الحراك ذروته في الطريق المؤدي إلى الجبل، حيث بيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية

هكتاراً  480هكتاراً، منها  120األربعة، والتي تقدر مساحتها الشرعية بنحو وفي منى مدينة األيام 

هكتار من سفوح الجبال، بدأ العمل يتسلل داخل  400إلى  300أراض منبسطة في الوادي، ومن 

شوارعها والمرافق الخدمية الصحية واألمنية والبلدية، لكن حركة العمل ظهرت بوضوح في المناطق 

الخيف ومنشأة الجمرات العمالقة، حيث باشرت الشركة المتخصصة في أعمال  القريبة من مسجد

 .الصيانة والتشغيل وتهيئة الممرات والجسور

 400مؤسسات الطوافة التي من المتوقع أن تخدم نحو مليون و تكامل العمل الحكومي والقطاع الخاص

لمخيمات من السجاد وحافظات دولة، بدأت في توفير مستلزمات ا 100ألف حاج قادمين من أكثر من 

 .المياه بمتابعة مكاتب الخدمة الميدانية التي تشرف عليها مؤسسات الطوافة

وشركات االتصاالت وشركات خدمات التغذية واإلعاشة بدأت أعمالها تتضح هذه األيام للتأكد من 

تنام واحد من أهم جاهزية مراكزها التسويقية، حيث بدأت أعمال التهيئة وتوفير مستلزمات العمل الغ

المواسم االقتصادية لها، وسط مراقبة ومتابعة من فرق اإلصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة، 

التي شرعت هي األخرى في تنظيف شوارع المشاعر المقدسة بتوزيع أعداد كبيرة من العمالة 

 .والمراقبين وتوزيع حاويات النفايات

ن في قطاع مباسط الحج التجارية في مشعر منى في وفي ملمح تجاري، بدأ عاملون مستثمرو

استالم مواقعهم التي تتركز على طرق مشاة الحجاج من قبل إدارة تنمية االستثمارات في أمانة 

العاصمة المقدسة، التي تركز وفقاً لمصدر متخصص فيها على توفير محالت مستلزمات الحجاج خالل 

مال بسطات الحج إلى أن ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة أيام الحج، ويشير محمد بشير متخصص في أع

خالل موسم الحج يجعلنا نهتم في توفير مستلزمات مواجهة الطقس الحار، من المشروبات الباردة 

 .والعصائر ومظالت الوقاية من أشعة الشمس واألغطية والفرش والمراوح اليدوية
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تبحث تنظيم وتفويج الحشودوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي   

 

 

 واس -المدينة المنورة 

تنظيم وتفويج الحشود لزوار المسجد  المسجد النبوي مؤخراً  لشؤون بحثت وكالة الرئاسة العامة    

العمل الفني التابع لوزارة التعليم المكلف  استمراراً للتواصل المثمر بين فريق النبوي الذي يأتي

 المسجد النبوي والمسؤولين بوكالة وع خادم الحرمين الشريفين لتوسعةمشر بمراجعة تصاميم ونظم

 الرئاسة العامة 

 .لشؤون المسجد النبوي

وأوضح مدير إدارة الدراسات التطويرية ابراهيم الحربي أن االجتماع الذي حضره ممثلون لقوات الطوارئ 

لوضع الحالي لتنظيم وتفويج الخاصة وقوة أمن المسجد النبوي وعدد من اإلدارات المعنية ناقش ا

الحشود التي ترغب في أداء الزيارة والسالم على الرسول صلى هللا عليه وسلم والصالة في الروضة 

الشريفة وعرض الحلول لبعض المشاكل التي قد تعيقها، إضافة إلى البدائل التي تساعد على تنظيم 

 .الحشود وخطط التفويج وآلية تنفيذها

استعرض تقديم وعمل كل ما من شأنه أن يعين وييسر لزوار مدينة المصطفى صلى وأفاد أن االجتماع 

هللا عليه وسلم والمسجد النبوي من المصلين ألداء عبادتهم براحة وطمأنينة تحقيقا لتطلعات القيادة 

 . - حفظها هللا -الرشيدة 
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 لسفارة السعودية في أنقرة تودع الفوج األول من الحجاج األتراك

 

 جاسر الصقري -عرعر 

ودعت أمس سفارة خادم     

الحرمين الشريفين لدى تركيا أول 

فوج من الحجاج األتراك الذين 

غادروا مطار أنقرة إلى المملكة 

ألداء مناسك حج هذا العام 

برئاسة الشؤون الدينية التركية، 

وكان في وداعهم سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى تركيا د. 

ونائب رئيس عادل مرداد، 

الشؤون الدينية في تركيا أكرم 

كلش، ومفتى أنقرة، ومدير 

 الخطوط السعودية في تركيا 

 يعرب مدني، ومدير محطة 

 .إسطنبول فهد الدكان، وعدد من المسؤولين في الحكومة التركية

ين وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا في كلمة للحجاج أن حكومة خادم الحرمين الشريف

سخرت كافة جهودها وفق خطط مدروسة؛ لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت هللا الحرام؛  -حفظه هللا-

 .ليتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وأمن

وأضاف "ستشاهدون بأعينكم مشروعات التوسعة العمالقة المتواصلة التي تنفذها المملكة من أجل 

يسر وسهولة"، مشيراً إلى أن المملكة حكومة وشعباً راحة الحجيج، وضمان انسيابية الحج بكل 

يفخرون ويتشرفون بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وهذا ما أنعم هللا به على المملكة، 

 32،1,1وقال: بأن طلبات تأشير الحجاج األتراك والتي تم إنجازها حتى مساء أول من أمس بلغت 

 .راك لهذا العامتأشيرة حج من إجمالي حصة الحجاج األت

من جانبه، عبر نائب رئيس الشؤون الدينية ومفتى أنقرة بتركيا عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم 

الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام ورعاية فائقة لضيوف الرحمن واألماكن المقدسة، مؤكداً 

 .لغطأن على الحجاج األتراك التفرغ للعبادة وأداء النسك بعيداً عن ال
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 وكالة المسجد النبوي تخصص مكتباً الستقبال الحجاج في مطار األمير محمد

 

 سالم األحمدى -المدينة المنورة 

خصصت وكالة المسجد النبوى     

الشريف مكتب استقبال بصالة الحج 

بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز 

 .الدولي بالمدينة المنورة

وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة 

بوكالة الرئاسة العامة لشؤون 

المسجد النبوي ياسر الجيار أن إدارة 

شؤون الزيارة وبالتنسيق مع إدارة 

مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 

خصصت مكتبا الستقبال الحجاج لحظة وصولهم، وذلك الستقبالهم قبل وصولهم إلى المسجد النبوي 

قديم الحقائب المهداة من قبل الوكالة؛ والتي والترحيب بهم وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم، وت

تحتوي على بطاقات ترحيبية بلغات مختلفة، وبعض النشرات التي تهم وتفيد الزائر الكريم، ومعلومات 

عن توسعات المسجد النبوي، والخرائط اإلرشادية لموقع تقديم الخدمات؛ ليتمكن الزائر الكريم من أداء 

 .عبادته بأمن واطمئنان

الجيار أن من ضمن الخدمات التي تقدمها اإلدارة توفير قناة اتصال مع الزائرين، وتقديم الخدمات وبين 

المتنوعة لهم، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم في المسجد النبوي، ومتابعة استفادتهم منها، 

ء بهم واستطالع والعمل على تحسينها واالرتقاء بها، والتفاعل والتواصل المباشر مع الزائرين وااللتقا

آرائهم بالوسائل المختلفة، والعمل على تحقيق رضاهم، والمشاركة في الدراسات المتعلقة 

بخدمتهم، واستقبال االقتراحات واالستفسارات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة نحوها، واقتراح البرامج 

د النبوي، والعمل على التدريبية والتثقيفية التي ترتقي بخدمة الزائرين والسلوك الحضاري بالمسج

 .معرفة احتياجات الزائرين وتوقعاتهم في مواسم العمرة وموسمي رمضان والحج
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 متحدث الوزارة: اإلجابة على الموقع اإللكتروني

 والشركات« الحج»المجمدة توسع خالف 

 

 

 (المكرمة مكة) الحميدي خالد

 

تصاعد الخالف بين مالك شركات حجاج الداخل ووزارة الحج على خلفية تجميدها أموال الشركات، 

مشيرين إلى أنهم دخلوا في مأزق الديون وتراكم المستحقات المالية للشركات والمؤسسات التي 

تقدم الخدمات للحجاح، مبدين تخوفهم من التأخر أو القصور في تقديم الخدمات المطلوبة لضيوف 

 .الرحمن بسبب عدم وجود سيولة مالية تساعدهم على ذلك، إثر حرمانهم من مخصصاتهم المالية

وطلبوا من وزير الحج الدكتور بندر الحجار التدخل شخصيا إلعادة النظر قبل فوات الوقت، السيما مع بدء 

تتمكن من  العد التنازلي لموسم الحج من أجل إنقاذ الموقف بصرف األموال المجمدة للشركات حتى

 .االتفاق مع شركات اإلعاشة والنقل والطيران

وأوضح عدد من مالك شركات حجاج الداخل أن قرار الوزارة بتجميد األموال التي دفعها الحجاج من 

شأنه أن يتسبب في تأخر التعاقدات مع منفذي الخدمات وبالتالي عدم الوفاء معهم في سداد 

محمد »شركات، مؤكدين وقوعهم في حرج معهم. وقال كل من حقوقهم المالية بسبب تجميد أموال ال

نحن متضررون أشد الضرر من «: بن سعد القرشي وسلمان عبدالرزاق ظفر وفهد البطي وأحمد األمين

تجميد أموالنا وإيداعها في حساب وزارة الحج، مما قد يسبب لنا مشكالت أخرى في الوفاء بااللتزامات 

بمستوى الخدمة المقدمة لحجاج بيت هللا الحرام. وطالبوا بتحرير األموال المالية للغير ويلحق الضرر 

 .وتحويلها إلى حسابات شركات حجاج الداخل

وأبدى كل من محمد الذبياني وصهيب العامودي وممدوح موصلي ورائد القرشي، تخوفهم من القصور 

وال الشركات، وتساءل في تقديم الخدمات لحجاج بيت هللا الحرام بسبب تجميد وزارة الحج ألم

لماذا تجمد الوزارة «: المهندس سعد الصائغ وطلعت سابق وعبدهللا العسيالن وعبدهللا الزهراني»

أموال الشركات بدون أي مسوغ شرعي أو نظام إداري يخولها للتجميد أو حتى تحويل هذه األموال 

البنكي للوزارة وأجرة  إلى حساباتها البنكية، مؤكدين أن كل شركات الحج قامت بدفع الضمان

 .المخيمات من شهر شعبان

إلى ذلك قال عدد من مالك الشركات إنهم قد يتجهون مضطرين إلى البنوك للحصول على قروض 

 .بفوائد تساعدهم على تسديد المستحقات المالية لمقدمي الخدمات وسداد العجز المالي لديهم

للتعليق على سؤال مالك شركات حجاج  خاطبت المتحدث باسم وزارة الحج حاتم قاضي« عكاظ»

الداخل حول أحقية الوزارة في تجميد األموال التي دفعها الحجاج لصالح الشركات، ومطالبتهم بسرعة 

اإلجابة في موقع »تسليمها لهم حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاههم، إال أنه اكتفى بالقول 

 .«الوزارة
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 022الداخل ووزارة الحج .. سعد القرشي: مليار والبالد( تتابع قضية حجاج )

 مليون لاير لمؤسسات حجاج الداخل الزالت وزارة الحج تجمدها في البنوك

 

 أحمد األحمدي –مكة المكرمة 

 

أكد المحامي الشيخ صالح 

الحارثي محامي شركات 

ومؤسسات حجاج الداخل الذين 

رفعوا قضيتهم ضد وزارة الحج 

بشأن تضررهم للمحكمة اإلدارية 

من قرار الوزارة بسبب اطالق برنامج المسار اإللكتروني وتحديد األسعار وتكليفهم ببعض المهام التي 

 .ليست من اختصاصهم

وأكد المحامي أن المحكمة اإلدارية بمكة المكرمة لم ترفض استقبال الدعوى بل عملت على 

شركة  130إن أكثر من “هـ. وقال 1341/  13/  4استقبالها ونظرت فيها وحددت جلسة أخرى في 

ومؤسسة رفعوا القضية ضد وزارة الحج بشأن القرارات األخيرة التي اصدرتها الوزارة تتعلق بالمسار 

اإللكتروني لشركات ومؤسسات حجاج الداخل وهو قرار مجحف ألن الوزارة من خالل اتخاذ هذا القرار 

ية فأصبحت الوزارة هي كل شيء في اتخاذ نصبت نفسها على سلطات الدولة التنفيذية والقضائ

قرارها دون الرجوع ألخذ موافقة ومرئيات الجهات األخرى المعنية في الدولة، فالمبالغ المالية ترفع 

لوزارة الحج والتي من المفروض أن تدفع لشركات ومؤسسات حجاج الداخل النهم هم المتعاقدون مع 

رفعت للوزارة الضمان البنكي وأجور الخيام وهي تنتظر اصحاب هذه المبالغ علما بأن هذه الشركات 

اآلن أن تصرف لهم وزارة الحج مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيراً لالستعداد المبكر للوفاء بالتزاماتهم 

واستعداداتهم لتوفير متطلبات الحج أما مطالبة وزارة الحج ألصحاب الشركات والمؤسسات بتوفير 

أمر عجيب فكيف تؤجرهم مخيمات مكيفة ثم تطالبهم بتوفير مكيفات بها  مكيفات لمخيماتهم فهذا

فوزارة الحج بهذه القرارات التعسفية غير النظامية قضت على روح التنافس الشريف الذي تقوم به هذه 

المؤسسات لتطوير خدماتها المقدمة لحجاج الداخل كما أن القرار الوزاري لوزارة الحج يتعارض مع 

 .”جهات المعنية مثل الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقرويةاشتراطات ال
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من جانبه أوضح الشيخ سعد جميل القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة سابقاً  :مليون لاير 300مليار و

مليون لاير الزالت مجمدة في البنك  300وأحد المستثمرين في مجال حجاج الداخل أن أكثر من مليار و

نسي من قبل وزارة الحج ولم تصرفها ألصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي السعودي الفر

مؤسسة وشركة واليزال البنك يستفيد من فوائدها المالية فكما هو معروف  300يقدر عددها بأكثر من 

البنوك تعطي فائدة بالساعة فالمطلوب من وزارة الحج المسارعة باإلفراج عن هذه المبالغ المجمدة 

لها لحسابات مستحقيها مؤسسات وشركات حجاج الداخل لتبدأ بالوفاء بالتزاماتها مبكراً قبل وتحوي

الدخول الفعلي في معمعة الموسم ووصول الحجاج لتكون االستعدادات بالكامل جاهزة مبكراً لتتمكن 

 .هذه الشركات والمؤسسات من أداء أعمالها في خدمة حجاج الداخل على المستوى المأمول

 :بات ترفضها جهات أخرىمتطل

من جهته قال بدر القرشي األمين العام للجنة الوطنية للحج والعمرة إن هناك متطلبات فرضتها وزارة 

الحج على مؤسسات وشركات حجاج الداخل تمنعها الجهات المعنية األخرى كالدفاع المدني ووزارة 

الوزارة وتلك الجهات كما يبدو أن الوزارة  المالية وغيرها من الجهات وهذا يدل على انعدام التنسيق بين

لم تأخذ مشورة إدارة المشاريع التابعة لها لمعرفة رأيها في هذه المتطلبات أما بالنسبة لألسعار 

فنحن لم نعترض عليها ولكن وزارة الحج ليست الجهة المخول لها تحديد األسعار التي من المفترض “

 .”ة كوزارة التجارة ولجنة الحج والعمرة ولجنة محايدةأن تصدر بشكل جماعي من الجهات المعني
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 تتحمل إصدار التذاكر اإللكترونية« السعودية»

 «الحمالت»رحلة حج جوية من حاضرة الدمام وقرعة بين  16

 

 

 

 الدمام  - سجاف خالد

 

راكب،  1300رحلة للحج الداخلي لمدن حاضرة الدمام بسعة  11قامت الخطوط السعودية بتوفير 
حيث تم توفير رحلة لكل حملة. كما قامت الخطوط السعودية امس االول بإجراء قرعة بين 
الحمالت في مبنى الخطوط السعودية بالراكة، وذلك لترتيب الرحالت واألوقات بينهم، ومنح رحلة 

حدى الحمالت في الوقت الذي بلغ عدد حمالت الحج الداخلي لمدن حاضرة الدمام لحج أخرى إل
 .حملة 12هذا العام 
قد أكدت في بيان لها في موسم حج العام الماضي توافر طائرات إضافية « السعودية»يذكر بأن 

مقعداً مخصصة لرحالت الحج، وأنها تقوم سنوياً  320و 420و 400كبيرة بحجم  ذات سعة مقعدية
بزيادة أعداد رحالت الحج الداخلي، وتقدم جدول رحالت مناسبا بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للطيران المدني، مشددة على أنها قدمت مرونة عالية في تأخير إجراء القرعة بناء على طلب 

 .تسلم مواقعهم من وزارة الحج حمالت الحج نتيجة عدم
للرحالت المجدولة ثابتة ولم تتغير، ويستفيد « الخطوط السعودية»وأشار البيان إلى أن أسعار 

منها كثير من الحجاج، وحرصاً منها على عدم إضافة أي أعباء مالية على حجاج الداخل، ورغبة 
الخطوط »كر اإللكترونية تحملتها في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، فإن كلفة إصدار التذا

وطلبت "الخطوط السعودية" من جميع شركات حجاج  .ولم تضف إلى قيمة التذاكر« السعودية
الداخل االلتزام بالمعايير المتفق عليها والسماح لحمالت الحج التي يقل عدد حجاجها بالتضامن 

 .مع بعضهم البعض إلكمال الطاقة االستيعابية لكل رحلة
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 : يسرنا تلقي مالحظاتكم على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،مع وافر التحية

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 

عضو مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين 

 والمشرف على إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكومية

 الدليل السيد: كمال أحمد خليفة

  إعداد اللجنة اإلعالمية:

 " عبدالعزيز الصاعدي –مجاهد نور  –عبدهللا السناني  –عمر نور  –تركي الياس " 
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