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إيقاف برامج استقبال ضيوف الرمحن باملدينة متهيدا للتصعيد

أنهت وزارة احلج والعمرة برنامج استقبال احلجاج يف املدينة املنورة اعتبارا من أمس ،مسجلة بذلك دخول
 755884حاجا خالل موسم ما قبل احلج ،ويأتي إيقاف علميات االستقبال للمدينة املنورة ،متهيدا للبدء يف
تطبيق عمليات املغادرة إىل مكة املكرمة.
ورفعت وكالة وزارة احلج لشؤون الزيارة من طاقتها متهيدا للبدء يف تنفيذ عمليات مغادرة احلجاج إىل مكة املكرمة
اليت من املتوق ع أن تشهد ارتفاعا خالل األيام املقبلة ،فيما جرت مضاعفة أعداد الكوادر البشرية العاملة يف امليدان
سواء من قبل وكالة الوزارة لشؤون الزيارة واملؤسسة األهلية لألدالء والنقابة العامة للسيارات استعدادا لتنفيذ
خطة مغادرة احلجاج إىل مكة املكرمة بشكل انسيابي ودون عوائق.
وحددت النقابة العامة للسيارات بدورها عددا من املواقع على طريق اهلجرة السريع لتكون مقرا حلافالت بديلة،
تتوىل نقل احلجاج يف حال تعطل احلافالت اليت تقلهم سعيا إىل عدم تأخر احلجاج عن موعد وصوهلم إىل مكة
املكرمة.
وأمام الكثافة املتوقعة اليت سوف يشهدها طريق اهلجرة السريع الرابط بني املدينة املنورة ومكة املكرمة فرضت القوة
اخلاصة ألمن الطرق باملنطقة تواجدا لقوتها وآلياتها على امتداد احلدود اإلدارية للطريق ملراقبة حركة احلافالت
وتقديم املساعدة يف حالة الطوارئ ،فيما دفعت هيئة اهلالل األمحر السعودي باملنطقة مبا يزيد عن  01فرق
إسعافية
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قامت اهليئة العامة لإلحصاء بتطوير وحتسني آلية مجع البيانات من خالل استخدام أحدث التقنيات والربجميات
املتعلقة جبمع البيانات آلياً عرب األجهزة اللوحية ،واليت تتيح سرعة احلصول على النتائج اإلمجالية لعدد احلجاج
مُصنَّفني حسب جنسياتهم ومراكز وتوقيت قدومهم.
وأنهتْ اهليئة استعداداتها لتنفيذ برنامج إحصاءات احلج هذا العام؛ بهدف توفري إحصاءات وبيانات ومعلومات
تفصيلية ودقيقة عن أعداد احلجاج من الداخل واخلارج عرب سبعة مراكز رئيسية يف مكة ،وثالثة مراكز مساندة
يف كل من املدينة املنورة وجدة والطائف .وأوضح رئيس اهليئة العامة لإلحصاء د .فهد التخيفي أنَّ توجيهات خادم
احلرمني الشريفني وولي عهده  -حفظهما اهلل  -بتوفري كافة سبل الراحة لضيوف الرمحن كانت هي األساس
الذي انطلقت منه اهليئة العامة لإلحصاء لتنفيذ برنامج إحصاءات احلج هذا العام ،حيث يشتمل الربنامج على
ثالثة مسارات رئيسية؛ مسار حلجاج الداخل وهم كل احلجاج القادمني من خمتلف مناطق اململكة إىل مدينة
مكة ،ومسار حلجاج اخلارج وهم احلجاج القادمون من خارج اململكة عرب كافة املنافذ اجلوية والربية والبحرية،
وتعتمد اهليئة العامة لإلحصاء يف عدهم وحصرهم على ما يردها من اجلهات املعنية من بيانات للحجاج موزعني
حسب اجلنس واجلنسية وتاريخ وطريقة القدوم ،يف الوقت الذي تعتمد فيه اهليئة على أسلوب العد الشامل حلجاج
الداخل جلميع القادمني إىل مدينة مكة املكرمة بقصد احلج عن طريق مراكز إحصاءات احلج الرئيسية املُقامة
على مجيع مداخل مدينة مكة املكرمة ،وأوضح رئيس اهليئة أنّه باستثناء املركز الرئيسي الذي يقع يف وسط مدينة
مكة املكرمة ،فإنَّ مجيع املراكز الرئيسية مقامة على مداخل مدينة مكة املكرمة وحتيط بها من مجيع اجلهات،
حيث يتواجد موظفو اهليئة يف مركز طريق (مكة  -جدة السريع) والذي يعتبـر أهم وأكرب املراكز ،حيث ميثل
املعرب الرئيسي للحجاج القادمني عن طريق مدينة جدة ،ويف مركز طريق (مكة  -جدة القديم) ومركز التنعيم
ومركز الشرائع ،ومركز الكر ،ومركز اجلنوب ،كما يتواجد موظفو اهليئة يف مراكز إحصاءات احلج املُساندة
وهي مراكز حصر مساندة يف كل من املدينة املنورة وجدة والطائف خاصة يف مواقف نقل حجاج الداخل واملطارات
وحمطات النقل اجلماعي ومواقيت اإلحرام ،أما إحصاء حجاج مدنية مكة والذي يعترب املسار الثالث بعد حجاج
الداخل واخلارج فتُقدّر اهليئة العامة لإلحصاء أعدادهم من خالل واقع املسوحات امليدانية الدورية اليت جتريها
بشكل دوري على عينة من األسـر يف مدينـة مكة املكرمة تهـدف للتعـرف على نسبة احلجـاج فيها.
وعن آلية حصر أعداد احلجاج أبان د .فهد التخيفي أنّ موظفي اهليئة العامة لإلحصاء سيتواجدون يف مراكز
إحصاءات احلج املقامة على مداخل مدينة مكة املكرمة بالعد الشامل للداخلني إىل مدينة مكة املكرمة بقصد احلج
اعتبارًا من تاريخ األول من شهر ذي احلجة ،حيث يقومون بإدخال بيانات كل سيارة حتمل حجاجا من الداخل
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تتضمن نوعها ومجلة احلجاج موزعني حسب اجلنس واجلنسية يف االستمارة اإللكرتونية املربجمة على األجهزة
اللوحية ،ويتم إسناد البيانات املدخلة لبعد زماني وهو وقت وتاريخ اإلدخال ،وبعد مكاني وهو إحداثيات موقع مجع
البيانات ،ثم يتم نقل املعلومات إىل قواعد بيانات مركز اإلدخال من خالل أنظمة نقل وتزامن البيانات بني األجهزة
الكفية وقواعد بيانات املراكز بعدها يتم نقل البيانات آلياً إىل قاعدة البيانات الرئيسة يف مدينة مكة املكرمة حيث
تتم معاجلة البيانات واستخراج التقارير اليومية والنشرة اخلاصة بإحصاءات احلج.
اجلدير بالذكر أنَّ اهليئة العامة لإلحصاء قد بدأت مهمة عد وحصر حجاج بيت اهلل احلرام منذ عام 0931هـ إبَّان
كان مسماها (مصلحة اإلحصاءات العامة) ،بهدف توفري معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على
التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق خبدمة ضيوف الرمحن ،واستمرتْ تلك املهمة طوال هذه السنوات ،لتشهد يف
كل عام تطورا وحتسينا يف أساليب العد واحلصر سعياً للدقة والشمولية ،إال أنَّ موسم حج 0708هـ شهد نقلة
نوعية ،حيث بدأ حصر حجاج الداخل مصنفني حسب جنسياتهم وأماكن قدومهم ،كما أنَّ اهليئة تقوم باستخدام
وسائل التقنية احلديثة يف عملية إحصاءات احلج؛ لتساهم تلك التقنيات وبشكل مباشر يف سرعة استخراج
النتائج وختفيف العبء املالزم إلعداد التقارير اليومية اليت ترسل من مراكز إحصاءات احلج إىل املركز الرئيسي.
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لطاملا ك انت عملية التحوالت اهليكلية ،سواء الشاملة أو احملدودة ،متثل مرحلة انطالق أو إعادة انطالق حنو
حتقيق مجلة من األهداف تتنوع بني العام واخلاص فيما يتعلق بعمل املؤسسة أو الوزارة ،ووزارة النقل بالتحديد
شهدت وتشهد مثل هذه اإلجراءات والقرارات يف خمتلف مراتب ومستويات اهليكل التنظيمي اخلاص بها ،ولعل
إعادة اهليكلة بدأت لرأب بعض الصدوع وإصالح بعض األخطاء يف آلية سري العمل فنيا أو إداريا ،وأخريا قام معالي
وزير النقل األستاذ سليمان بن عبداهلل احلمدان بإجراء املزيد من التعديالت بعد توليه ملنصبه ،حيث وكما أعلنت
الوزارة نفسها على موقعها االلكرتوني أن اهلدف املضاف هلذه اإلجراءات والقرارات هو االستعداد السليم لالنضمام
ملسرية وطن حنو حتقيق رؤاه يف العام .0191
ال بد أن نقول ابتداء شكرا لتلك الكوكبة املتميزة ممن عملوا على تهيئة الوزارة وإعدادها لتصبح مرنة قادرة على
مواكبة التطور ات احلديثة من اإلدارة السابقة ،مع التأكيد ملن تقدموا حنو الصفوف األمامية واستلموا مهماتهم
أن املسرية وإن كانت ليست مستحيلة لكنها أيضا ليست سهلة ،وحتتاج إىل تطور فكري واستعداد ذهين قبل
الدخول يف بوتقات القرارات اإلدارية التشريعية التنظيمية ،التنقالت اليت شهدتها الوزارة وإعادة التدوير لبعض
املناصب إمنا هي مرحلة اعتيادية يف حياة عمل أي مؤسسة ،سواء يف القطاع العام أو اخلاص ،ولكن التوقيت
واالختيار هما اللذان حيكمان مدى دقة وجناح هذه القرارات ،وكما قالت العرب فاألمور خبواتيمها ،مبعنى أن
احلكم يكون على النتائج واملخرجات ألننا نثق أن الكل على حد سواء متساو يف حبه لوطنه ورببته األكيدة يف
خدمته وحتقيق رؤاه.
أول التحديات اليت أعتقد أن الوزارة حبلتها اجلديدة (القدمية يف بعضها) ستكون منصبة على إعادة تنظيم ملف
التعامل مع شركاء الوزارة أنفسهم من مقاولني أو استشاريني وبريهم ،من حيث وضع خطة مدروسة آللية إحالة
العطاءات ومتابعة تنفيذها ومن ثم تنظيم ملف صرف املستخلصات الذي ال خيفى على أحد أنه أصبح الشغل
الشابل أخريا لكثري من شركاء الوزارة ،الكل يعي املرحلة الدقيقة اليت متر بها اململكة وأن التحول الوطين وما
يرافقه من حتول اقتصادي حيتاج إىل تعاون وتكاتف واألهم تفهم اجلميع ،لكن الوضوح هو الوسيلة األمثل لكي
يسري اجلميع حنو نفس الغاية لتحقيق مصاحل وطنهم واليت ال ميكن عزل مصاحلهم ومشاريعهم واستثماراتهم
عنها بأي حال من األحوال.
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كلنا ثقة أن من اختارتهم القيادة احلكيمة الرشيدة هم أهل للمسؤولية ولديهم الرببة األكيدة حلل أي مشكالت
وجتاوز أي معوقات ،ولكننا أيضا نعترب أنفسنا شركاء معهم يف العمل والنجاح والفشل ،ال مسح اهلل ،وألننا
شركاء ومنثل صوت الوطن وعني قيادة الوطن كإعالميني أو معنيني بشأن الوزارة فإن واجبنا حيتم علينا أن
نتقدم بكل ما منلك من خربات وآراء وأفكار ومقرتحات تساهم يف حتقيق األهداف والوصول إىل الغايات املنشودة،
هلذا فإننا سنستمر على العهد يف تناول كل ما من دوره حتقيق املصلحة العامة وترسيخ مفهوم اخلدمة الوطنية
بشفافية وتعاون.
أقول ملعالي الوزير احلمدان كلنا يف خندق واحد ،وكلنا يف هذا الوطن جنود أقسمنا على فدائه ومحايته والعمل
ألجله ،وإن ما قمت به من قرارات وإجراءات ليست إال مرحلة ال بد وأن تلحقها مراحل أخرى تتمخض عنها نتائج
إجيابية ،ملف وزارة النقل ملف واسع النطاق وحجم عمل كبري ،وفيه من احليثيات والتفاصيل الكثري اليت متس
كل مواطن ،وكل على قدر همته وعلمه وخربته يستطيع أن يكون مساهما معاونا لكم يف عملكم ،ولفريق العمل
اجلديد أدعو اهلل صادقا أن يسدد خطاكم ويوفقكم ويقدركم على حتقيق اإلجنازات ،وكلنا ثقة أن ما متلكونه
من خربات ومؤهالت سيمكنكم باملضي قدما حنو النجاح بإذنه تعاىل.
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