
 

 من صميم الثورة السورية          

 السحاب عواء الذئاب ما ضرَّ
 (احلج زمن النظامملف شهادتي على )

 
 بقلم

 الشيخ الداعية المؤرخ

 يدانيالدمشقي المالغنيمي  محمد محيي الدين حمادة
 هذا العامأقدم هذا املقال هدية لألمناء واملساعدين واملرشدين واملسجلني على احلج يف )

( كما أقدمة شهادة ووثيقة لألجيال القادمة 
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  احلمد          
ه
 وأتم   الصالةه  وأفضل   ,العاملني رب   لل

لني إمام الغر  عىل سيد املرسلني و التسليمه  , املحج 

ومن منه نستمد , َمن به نقتدي ,شفيعنا يوم الدينو

سواء يف حجنا  ؛حنييف كل وقت و هنتدي و السنة

خاتم  روضة و أو يف زيارتنا ملسجد, بيت رب العاملنيل

أو يف سائر عباداتنا وقرباتنا بني يدي  ,املرسلنيالنبيني و

 .األرضنيخالق السموات و

   :بعدأما 

التقرير الذي صاغته أيدي اإلخوة يف املكتب  فإن       

اإلعالمي أحد مكاتب جلنة احلج العليا السورية  



 3 

التابعة لالئتالف وقوى املعارضة السورية أبرَز القفزة 

الثورة  السوري زمن االئتالف و النوعية مللف احلج

واملادية واحلضارية  الدعويةعىل كافة املستويات 

أغاظ طاغية الشام ونظامه وشبيحته مما  ؛املعنويةو

علامء السلطان يف ديوانه حتى كادت قلوهبم متوت و

بعد أْن وجدوا   كمداً من الغيظ الذي رسى يف أوصاهلم

 يف صفحاته تربم, يادياً يسحب من يد النظامملفاً س

بعد أن كانوا يراهنون عىل إخفاق و, العقود بني الدول

مت الثورة من خالل و, االئتالف يف إدارته بعد أن قد 

 فاً مضيئاً عن بناء سوريةملف  احلج أنموذجاً مش  
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 ...القادمة 

 
 مكة يف مسئوليها كبار بني  الطوافة مؤسسة يف تذكارية صورة

 عقد توقيع مبناسبة السورية العليا احلج جلنة وفد و املكرمة

ــ 8341 لعام احلج  هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما إن انطلق التقرير الصويت واملرئي عىل و  

الصفحة الرسمية للجنة احلج السورية العليا حتى 
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التعريض بأمانة و, ك بمصداقيتهبدأت عبارات التشكي

 !. التقليل من صدى إنجازاتهو, يه ببياناتهالتسفو ,جلنته

األسلوب املبتذل  لكن   ,وليت ذلك فحسب    

الذي انتهجه هؤالء يف نقدهم يثبت بام ال يدع جماالً 

م إن ام يتحركون ببواعث ال كيد واحلقد للشك أهن 

م  شبيحة مأجورون للنظام يف غالب من و, واهلوى أهن 

رون , كتب النظام  من انتزاع هذا امللف من يدأو مترض 

فهم  ,أمانةو باحرتافيةوانتقاله إىل أيٍد رشيفة, تديره 

جلمر من املكاسب ب اللحم عىل ايتقلبون غاضبني تقل  

 .التي افتقدوها واملغانم التي ضي عوها
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يَل بشهاديت يف من هنا  وجدت من واجبي أن أ دْ    

االلتزام واألمانة يمليها عيل   عديدةهذا الباب لبواعث 

 مقدمة ويف املرحلة, عيل   ومتليها, والدين والتاريخ

أنتمي إىل هذه الثورة املباركة التي يشكل  نيأن   ذلك

أن ني أقف يف وجه و ,االئتالف الواجهة السياسية هلا

ي ينتفض له شبيحته دون وجه هذا النظام املجرم الذ

ْن َأْقَدمه أمناء األفواج و, حق  الذين يعملون يفأن ني مه

 ..أقدمهم مل أكنْ  حقل جلنة احلج العليا السورية إنْ  

حيثيات ملف هذا يعني أنني عىل اطالع واسع عىل       

باالنضواء حتت  َف أرش   قبل أنْ و ,منذ وقت طويل احلج
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راية جلنة احلج العليا منذ اللحظات األوىل النطالق 

 .نشاطها

التمهيد فسأنتقل إىل وكي ال أطيل يف املقدمة و     

من و ,فمن مادة التقرير سأبدأ, صلب املوضوع مبارشة

ع يف الشهادة وخطو ومن , أتوسعطه العريضة سأتفر 

, ثبته التقرير من مقارناتث م  سأثبت فيها الكثري مما مل ي

ن وإن ني فيام أكتب و , أ شهد الل تعاىل عىل ما أقولأ َدو 

ا ستخطه يداي ال يعدو م األجيال أنَ وأعلن أمام الل و

أن يكون نقطة يف بحر فساد هذا امللف يف يد وأيام  

 .     النظام
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 حتدث التقرير عن خروج احل َجاج من بلد واحد   

ن اآلن من عشات البلدات بينام خيرجو, زمن النظام

البلدان حيث اضطر النظام  جلنَة احلج السورية العليا و

املهجر التي شت ت  إىل افتتاح مكاتب عديدة يف دول

استانبول مكاتب شعبنا من نحو إليها طاغية الشام 

وعنتاب ومرسني والرحيانية والشامل السوري ومكة 

 .القاهرةعامن وبريوت واملكرمة و

 

 استانبول يف احلج مكتب
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 الرتكية  عنتاب غازي يف احلج مكتب

 

 احلجاج تسجيل يف واألمتتة والتنظيم الرتتيب



 01 

 
 الداخل من استانبول مكتب مرافق من مرفق                     

 

ه كان  لدى النظام قبل الذي مل يذكره التقرير أن   إن   ◄  

فكان  ,العاصمة دمشق الثورة مكتب واحد فقط مقره

يرتددان عىل هذا املكتب _ أحياناً احلاجو_أمني الفوج 

قد يأتيان من مناطق بعيدة أو نائية دون أن يراعي و
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ً عىل أمناء األفواج أو  النظام إقامة فروع له تيسريا

مفاتيح بيده فمكتب احلج آنذاك كانت  , واطننيامل

مل تكن له فروع ختفف عن و سوريةأعامل احلج يف كل 

قد كان  يديره يف زمن ما قبل و, السفراملواطنني عناء 

الذي هو ألعوبة بيد  "أمحد اجلزائري"الثورة بسنوات 

وزير األوقاف الذي هو بدوره دمية بيد الفروع  

د مى بيد طاغية الشام  الذين هم بدورهم, األمنية

 .حيركها وفق هواه

إىل جانب هذا املكتب ثمة مكتب آخر يتبع وزارة     

 ,"حسام هالل"موظف الداخلية  الداخلية عىل رأسه
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 يهلذا امللف يف الداخلية هبيد أن  الكلمة الفصل 

الذي هو بدوره واجهة  لوزير  "اليلحسن ج"لعميد ل

الداخلية نفسه حيث يف جوهر القضية هو اآلمر الناهي 

فروع يف شتى بثق نومن هذا املكتب ت .يف كل يشء

, اهلجرة واجلوازات املحافظات هي يف أصلها فروع 

 استصدار موافقات احلج مما يثبت أن ملف اوظيفتهو

 .احلج بالنسبة إىل النظام كان ملفاً أمنياً بامتياز

أمام هذا الواقع املؤسف بوسعك أن تتصور     

حجم الرشاوى التي يتم تداوهلا يف أروقة وزارة 

حجم املحسوبيات التي جتري بني و ,الداخلية
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وأن تتلمس دور السامرسة يف  ,قطاعات املجتمع

الستصدار مكاتب من أفراد و السوق السوداء

أو االنضامم إىل , موافقات أو احلصول عىل استثناءات

من عناوين الفساد أو غري ذلك  قوائم البعثات

عىل و ,لتطاول عىل حقوق املواطنااإلسفاف وو

 .حساب احلاج نفسه

 األوقاف ىل مكتب احلج يف وزارةإذا ما عدنا أدراجنا إو

دركنا ألقينا من نافذته نظرة عىل ما جيري يف أروقته أو

ل من , مأساة أخرى ترسي يف دمائه الفاسدة أن   إذ حَتو 

مكتب إلدارة احلج إىل مكتب إلدارة الصفقات 
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للصالح الشخيص أو حلساب وزير األوقاف نفسه 

مؤجلة من خالل تلك  الذي حيقق مكاسب حارضة أو

جلنة  ألنه يف النتيجة هو الذي كان  يرأس ,الصفقات

 _السياحة_األوقاف :ااحلج العليا آنذاك بفروعه

 !.الطريان_الداخلية

من تلك الصفقات التي كان يديرها الوزير من وراء     

كان ( الكويتي)مدير احلج يف جامع العثامن حجاب أن  

أمناء األفواج الكبرية الذين  من الكثرييبعث وراء 

فيعرض  ,حيتاجون إىل عدد إضايف من املساعدين

 هلم يقدم حني ظروفهم, به يستغل   ما فرداً  فرداً عليهم 
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 لنش بيعها عىل وحيثهم األمر, ظاهر يف جمانية تأشريات

 كان وقد!  احلج ملف يف والسمرسة والرشوة الفساد

 التأشريات بيع عن يرتفع املجموعات رؤساء بعض

 وقد هذا. حجاجه خلدمة إضافيني مساعدين هبا فيأخذ

 األوقاف, وزير إىل منسوباً  -التايل وفق-العرض كان

 النزيه بمظهر احلج مدير ظهور باب من وذلك

 حيث رشوة, عىل يشجع وال يرتيش, ال  الذي الشيف

 ال ملجموعهم)  األفواج أمناء من واحد لكل يقول كان

 : انفراد عىل ( جلميعهم

 السيد الوزير ت ْفَرض  عليه شخصياٌت من القرص  ◄  
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هبدف أن من اجلهات األمنية املختلفة واجلمهوري  

مما جيعلنا ملزمني للتعاون  , يرسلها إىل احلج باملجان

هلذا ,  هاإخراجه من حالة اإلحراج التي يقع فيو معه

فإن ه يعرض عليكم أن تستقبلوا هؤالء احلجاج ضيوفاً  

يف أفواجكم دون أن تتقاضوا منهم شيئاً مقابل تأشرية 

 ثم أنتم  بعد ,يقدمها السيد الوزير لكم عن كل حاج

 ذلك لكم أن  تبيعوها ملن تشاءون بالسعر الذي ترون

كام لكم أن تصطحبوا  ,ربحاً جيداً وأن حتققوا 

أما  ,بواسطتها من تشاءون من املعاونني ممن حتتاجون

عن شيك اخلدمات  فسيقدم لكم سيادته إعفاء عن كل 
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أما عن  ,(جماين)ضيف تستقبلونه زيادة عىل حصتكم 

وف املعنيني تذاكر طائرات ثمن التذكرة فسريتب للضي

 جمانية بطريقته اخلاصة من خالل رئاسته للجنة الطريان

 !.التي تتبع جلنة احلج العليا 

م به مدير احلج عىل هذا العرض الذي كان يتقد        

 له يستجيب كان من فمنهم حيارى, جعلهم األمناء,

 .عاً منهم من كان  يبتعد عن إغرائه مرتف  و ,مكرهاً 

 ,لية هي بحد ذاهتا استغالل للمنصبهذه العم       

 ,صالح العام يف خدمة الصالح اخلاصتوظيف للو

, اف مللف احلج عىل حساب املواطن واحلاجاستنزو
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حول  موف قة تيش بالكثري من األسئلة وبداية غري

 إخفاق ملف احلج و تراجعه و تقهقره زمن النظام ؟

 ألمني يتم باإلكراهإين  ال أدري ما هذا احلج الذي و    

    (الضيف)احلاج هذا قبل من ت بذل   نفقات وبال ,الفوج 

مع أن  احلج إىل بيت الل احلرام  هو عبادة مالية بمثل    

 هاتنين مربوراً إال باجتامع ال يكوو, ما هو عبادة بدنية

 !.؟العبادتني

من  ال أدري هل قبض الوزير جزءاً من كلفة احلجو      

 أو مل يقبض؟ تلك الشخصيات 

 ألن ه حتى لو مل يقبض؛ الصورتني بنيال فرق عندي و   
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تأمني الرحلة بكافة نفقاهتا جماناً هلذا املسئول أو  فإن   

ملن أرسله ذاك املسئول تعد  دينًا يف رقبة املسئول 

ه وزير األوقاف يف الوقت الذي يشاء  !. سيسرتد 

ل ذلك جيعل من الوزير قادراً عىل أن يتغو   ال بل إن      

 حوائجقضاء  لنفسهداخل مؤسسات الدولة ليضمن 

كام , ربام تتجاوز قيمتها عشات املاليني  الحقاً  خاصة

 هلم مقد   الذين_تضمن له تلميع أوئلكم الضباط 

لصورته عند رأس النظام  _اخلدمات تلك الوزير

خ فرتة  بقائه يف منصبه أطول مدة ممكنة فهل نجد  !لريس 

 طاملا سؤال عن اإلجابة يف الفساد هذاصعوبة بعد كل 
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قنا  مدير أو الشيعة حيمل وزير تأييد كيفية وهو أر 

 النظام يقود الشام طاغية مثل لطاغية علومه يف حيارض

 هؤالء بينام اجلائر, الصهيوصفوي الطائفي البعثي

 ؛ليل هنار الطرق بشتى موائده فتات من يقتاتون

 احلاج؟ مستنزفني الشعب واملواطن و

االئتالف ثغرهتا بإحداث  هذه الذريعة قد سد   إن    

حيث كان أمني , مساعد ثالث زيادة عىل أمني الفوج

الفوج زمن النظام ال ينال سوى تأشريتني عن 

زمن الثورة صارت اآلن يف و, مساعدين اثنني فقط

النفس من  لديه ثالث تأشريات ضمن آلية متنع ضعيف
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أمني الفوج آنذاك كان  عىل أن  . التالعب كائناً من كان

أحياناً ال يصل إىل حقه يف تأشريتيه عن املائة حاج  

حساب حجاجه  وبسبب بيع التأشريات عىل حسابه 

 ,طغمته ومدير احلج و زبانيتهمن قبل وزير األوقاف و

 .عىل نحو ما سيأيت توضيحه يف السطور القادمة

أما الصفقات األخرى التي كان ينفذها مكتب احلج      

ال ندري هل للوزير نسبة فيها أو فيف وزارة األوقاف 

أنه كان يغطي جريمتها مقابل خدمات أمنية أو غريها 

أو , تؤدى له أو لألجهزة األمنية التي جعلته واجهة هلا

ا كانت  جت  ,ري حلساب مديرية احلج دون علمهأهن 
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  تلك العمليات االختالسية كانت متعددة جداً  ذلك أن  

بها  ما كان يعلم  كنهها  أو, وحتت عناوين شتى ا لتشع  هن 

منها ما و, املتورطني فيهاعز و جل  و أحٌد إال الل

يعلمه كذلك أصحاب االختصاص من نحو إضافة 

جانية اخلاصة بأمناء أسامء عىل قوائم فيز االستئجار امل

األفواج التي تقدم للقنصلية رجاء تصديق عقود 

ذي القعدة يف شهر  حيث ينجزوهنا , همالسكن حلجاج

قبل احلج  ليسافروا مرة أخرى  سوريةثم يعودون إىل 

 .عىل رأس حجاجهم إىل مكة املكرمة يف ذي احلجة

 خارج تلك القوائم كان يضاف إليها اسم من يدفع من
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فيسافر بتلك التأشرية من مل يكن  أمينًا , األمناءقائمة 

ال عالقة بل وال عالقة له بالسكن و التصديق و لفوٍج 

فيغادر مع األمناء يف ذي القعدة ثم  !له باألفواج أصالً 

 فال فيتخل   أو ,ال يعود إىل ما بعد انقضاء موسم احلج

 هبذا يتم  التالعب بملف احلج عىلو !. أبداً  يعود

الكثري منهم يف حساب احلجاج ونجاح رحلتهم وحق 

 !السحت املال مقابل وذلكتلك الفريضة 

فقد حيرم بعض أمناء األفواج , وليس هذا فحسب       

ا ذهبت إىل غري , من حقهم يف تلك التأشرية بسبب أهن 

موا املال إىل رموز مديرية احلج يف يها ممن قد   مستحق 
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كانت القنصلية السعودية حيث  ,وزارة أوقاف النظام

ً بالتوقف عن إصدار  تلك التأشريات  تصدر فجأة أمرا

 منوح ألمناء األفواج قد تمألن  عددها املحدود و امل

ه  !.حجاجهأمني الفوج وفيكون الضحية حينئذ  ,صك 

 السوق يف يصل جداً  باهظاً  كان التأشرية ثمن إن     

 ما إىل :أي دوالر, ومخسامئة ألفني إىل أحياناً  السوداء

 من فكم! الثورة زمن يف بكثري احلج كلفة يتجاوز

 من هؤالء جيوب إىل دخلت السورية اللريات ماليني

لنا غضبتهم اليوم لدى  يفرس ما وهو .؟  النظام مرتزقة

 قيام اململكة العربية السعودية مشكورة بسحب ملف  
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األيدي إىل احلج من تلك األيدي التي مل تثبت أمانتها 

قها؟  .التي أثبتت جدارهتا وتفو 

أن  ملف  احلج كان بالنسبة إليهم الدجاجة : اجلواب     

إضافة تذكر  التي تبيض ذهباً دون أن يقدموا له أي  

بل ظلت , خالل مخسني سنة من عمر النظام البائد

 ملف يف بينام الركب, مؤخرة يف يف عهدهم  سورية

 يف الركب مقدمة يف الثورة زمن صارت السيادي احلج

حلج هذا العام بالرغم من أن احلج  سباق الدول العربية

السوري اليوم يقاد من مكاتب يف عدة عواصم عربية 

ر دمشق و فكيف  يقاد احلج منيكون األمر عندما تتحر 
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 .  عاصمة األمويني 

 سورية العليا التابعةيف املقابل وجدنا جلنة احلج ال    

 املعارضة السورية تغلق باب فيزقوى لالئتالف و

فتصدر مرسوماً بإنشاء , إال بقدر احلاجةاالستئجار 

, (أفواج تسكن يف برج أو فندق واحدعدة ) التكتالت

ض واحداً من أمناء  رب كل تكتل عىل أن يفو  ثم جت 

هبذا تم و ,األفواج التابعني له ليستأجر عنهم مجيعاً 

 صدر خاللاختصار عدد التأشريات املمنوحة فلم ي

 قليل جداً من تلكالسنوات السابقة سوى عدد قليل و

ً  الفوج وألمني احلاجة, وفق التأشريات    . .حرصا
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أبواقه هبا شبيحة النظام و إن  االدعاءات التي يرمي     

مصداقية لفتح كانت ذات احلج العليا لو جلنة 

عيه يف صك تلك التأشريات  االئتالف الباب عىل مرصا

كان عليه زمن النظام  حيث يتمكنون يف عىل نحو ما 

لن لكن هم مل و_ ال سمح الل_لتالعبتلك احلالة  من ا

 :فشتان بني زمنني, نوا كذلك أبداً يكو

 ...زمن الثورةو....زمن النظام 

 : وشتان بني عهدين 

 عن النظام الصهيوصفوي عهد جلنة احلج العليا        

 عىل كريس يرأسها وصويل جالٌس كان الغاشم التي 
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 ...وزارة األوقاف 

قوى ج السورية العليا عن االئتالف وعهد جلنة احلو     

سيايس وثائر  اليوم التي يرأسها املعارضة السورية

 .غيورو

الطريان يف زمن النظام كان عىل خطوط      

 عرفي   كان ما جانب إىلململكة العربية السعودية ا

والل _لكن , السورية العربية اجلمهورية بخطوط

ت فرتة عىل احلج السوري تم  _ يشهد نقل  فيها مر 

عىل متن طائرات الشحن السورية  بعض احلجاج

 هذه عىل الوضع استمر وقد تشحن, بضائع وكأهنم
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 السعودي املدين الطريان منع أن إىل املزرية ةاحلال

 اضطر مما احلجاج لنقل الشحن طائرات استقبال

 .لتبديلها دمشق يف الغاشم النظام

أما صالة املطار عىل اخلطوط السورية فكانت من   

 بالنسبة فسواء العودة وأما, مطار الشحن نفسه

  مطار من كانت فقد السورية أو السعودية للخطوط

     !. االمتهان أسباب لكل احلاج ضيتعر   حيث الشحن

هتيئته للرحالت اإلنسانية  وعدم ضيقه بسببوذلك    

عيه لالبتزاز حيث  مما يفتح الباب واسعاً عىل مرصا

يتكدس املستقبلون بأعداد غفرية يف مساحة ضيقة بال 
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يتم  شاشات تعلن عن وصول طائرات احلجاج حيث 

األمن ملنع اقرتاهبم حتت حر  استعامل احلواجز و

أحيانًا و ,(وفق املوسم)الشمس أو غزارة األمطار 

ط اجلالد احلاكم يف دمشق بقسوة ط عليهم سياتسل  

يف هذه الظروف القاسية حياول بعض الناس و, وإذالل

أن يدخل إىل صالة املطار ليساعد أباه أو أمه أو صديقه 

أو أخاه فال يسمح له إال برشوة يدفعها لرجل األمن ال 

تقل عن مخسامئة لرية سورية التي كانت تزيد قيمتها 

   .الراتدو عشة عن آنذاك

 حجاج فإن   الثورة ظروف من فبالرغم اليوم, أما      
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من مطار بريوت الدويل  يسافرون  دمشق من سورية 

مطار استانبول يسافرون من يف  ةحجاج سوريو

 جنوب يف سورية وحجاج ,صبيحة الدويل يف استانبول

وغازي  هاتاي مطار من يسافرون سورية وشامل تركيا

مطار يف األردن يسافرون من  سوريةحجاج و  ,عنتاب

سافرون من يف مرص ي سوريةحجاج عامن الدويل و

 مطارٍ  من منهم أحدٌ  يسافر وملمطار القاهرة الدويل 

َعد   غري مطار يف يستقبْل  ومل البضائع, لشحن  للنقل م 

  .أصالً  البشي  

ا        احلد بلغ فقد الواحد احلاج تكلفة عن أم 
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قبل انطالق الثورة السورية الكربى  لقيمتها األدنى 

 اللريات من ألف مائة( م 2011)املباركة يف العام 

 والسفرتقريباً  $(2050 )ما يعادل :أي .السورية

هو ذات املبلغ الذي تم تكليف و دمشق, من يومئذٍ 

من قبل ( م(2016احلاج السوري به من لبنان يف العام 

ما قارنا بني احلالتني لكننا إذا , جلنة احلج العليا السورية

احلاج زمن النظام كان مغبوناً ومرسوقًا  وجدنا

ألننا يف احلقيقة ضطهداً بكل ما تعنيه هذه الكلامت؛ مو

 نتحدث عن عامَلني ال صلة

 : ألحدمها باآلخر البتة 
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 ...عامَل احلج زمن النظام         

 ..عامل احلج زمن الثورةو        

 الرسمي, التقرير خالل منإليك بعض الفروقات و    

بالصور  املوثقة لدي   الشخصية معاينتي خالل ومن

التي ما زلت حمتفظاً هبا حيث كان لكل رحلة لدي 

 .مراحلها منعاً من الغرريوثق الرحلة و" برومو"

 يشمل الطائرات (م 2011)املبلغ املذكور يف عام ◄  

خيرج حيتاج ألن ورية اخلمسة التي أكثرها مهرتئ والس 

 عىل السوريون سافر (م 2016 )من اخلدمة بينام يف

 .عاملية طائرات متن
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 .عنتاب غازي مطار من السوري الشمال و الرتكي اجلنوب حجاج انطالق

 

 وصول احلجاج إىل مطار جدة عرب امللكية األردنية         



 35 

النظام كانت رحلة احلج تستغرق من  يف زمن ◄     

 السكن يف مكة املكرمة أربعاً  البيت يف دمشق إىل

قد تناقصت هذه املدة فيام بعد لكن ها و ,ساعة وعشين

ظلت طويلة جداً قياساً للرسعة التي يتم فيها إنجاز 

لثورة حيث الفريق اخلدمات يف مدينة احلجاج زمن ا

يف ضعف العدد الذي كان عليه العامل متخصص و

 .  تلك األيام للواردي ة الواحدة

 بيناميف زمن النظام كان هذا املبلغ هو احلد األدنى   ◄

 .األعىل احلد هو صار الثورة زمن يف

 ظام كانت األفواج تستأجر مدارسيف زمن الن ◄  
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 بعثة احلج السوريةكانت ح للسكن ومواقع ال تصلو 

ً للفقر والعوز وعدم التنظيم و  .يشء التقهقر يف كلرمزا

, مدارس يف يسكنون سوريني بنفيس شاهدت       

 ,مشاكل املدارس عدم وجود مصاعد فيها غالباً ومن 

وجود مشكلة يف التوقيت هو األسوأ من ذلك  لكن  

 ومغادرة مدرستهم, إىل الطالب عودة بنيياناً أح

قد عاينت بنفيس أحد أمناء و!املدرسة تلك من احلجاج

األفواج يكاد يبكي ألن سفر حجاجه إىل املدينة املنورة 

بينام دخول الطالب إىل املدرسة يف  يوم الثالثاء مثالً يف 

ي قام بالتأجري فصاحب املدرسة الذ"اإلثنني"يوم 
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ماذا سأقول للطالب؟هل  :يقول ألمني الفوج

    سأطردهم ؟ 

 استقبال قبل كام أن ني بحاجة خلروج حجاجك   

َج  لكي كاٍف  بوقٍت  طاليب ة أ ْخره  
 مقاعد وأ عيد األرَسه

 إىل جديد من احلجاج غرف ترجع بحيث الطالب

 !.طالب صفوف

   :فريد عىل صاحب العامرة بقوله أما أمني الفوج     

 املدينة يف وحجزهم الشارع يف حجاجي أضع وهل

 ؟!.مساء؟ الثالثاء من يبدأ املنورة

 حق يف مهزلة الصورة هذه أليست عليكم بالل      
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 !.السوري؟ واملواطن احلاج 

وجدت أحد أمناء األفواج يستأجر حلجاجه كام   ◄

ليس مهي ئًا اً من ثالثة طوابق ال مصاعد له ومستوصف

 . للحجاج صاحلاً ليكون سكناً 

 لقد استأجر أحد أمناء األفواج يف املدينة املنورةو     

مما أثر عىل  الغاز وتعبئة لبيع مركزبجانب عامرة مهرتئة 

 ألمنهم هتديد موضع وكان, صحة احلجاج وراحتهم

 !.وسالمتهم

 لالستئجار أما يف زمن الثورة فهناك معايري حضارية◄ 

  غرفة مع محام:أي, من كوهنا برجاً بنظام فندقي
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بينام كان النظام يسمح )بداخلها مع كامل جتهيزاهتا  

غرف و ثالث بعامرة فيها غرفتان عىل محام خارجي أ

يف فأكثر ووتتسع أللف ( عىل محامني خارجيني وهكذا

حمارضات قاعة و مدخلها ساحة استقبال مع جتهيزاهتا

وكل ذلك _ أو إمكانية جتهيزها_ة للطبيب عيادو

جلنة خاصة بالتسكني تراقب مطابقة ضمن إرشاف 

بينام كان أمني الفوج أيام النظام )السكن للمواصفات 

ال و_ ريسبشن_بشقق ليس فيه استقبال يستأجر بناء

ر يف الليل قاعة حمارضات حيث ال دروس كانت تقر 

 الفوج مزايا من كان فقد الطبيب اأم   ,عىل السطح

ً متي   األكثر  من وليس عليها, القائمني من وباجتهادٍ  ,زا

 .(آنذاك احلج ملف عىل القائمني سياسة
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ن األبراج التي انتقل إليها احلج السوري زم إن    ◄    

 !.النظام مرتزقة أيام الثورة كانت حلامً بعيد املنال

 

 8341/6182 لعام .النزهة _ الركن اخلامس ئتالفا _احلربي برج    
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من أبراج مكة املستأجرة للعديد من األفواج السورية اليت منها فوج 

 م6184/ هـ 8343وذلك عام ..وغريه اهلدى 
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من أبراج مكة املستأجرة للعديد من األفواج السورية اليت منها فوج أنوار 

 م6182/هــ 8341 لعام .ويقع يف منطقة النزهة" النزهة"وامسه املسالك
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 مكة عند وصول احلجاج السوريني إىل فنادق

 

 م6182/هــ 8341 لعام .صورة من داخل غرفة فندق النزهة
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أجرة للعديد من تاملس( مكارم املدينة بالزا) من فنادق املدينة فندق

 منها فوج أنوار املسالكالسورية األفواج 

 
 (مكارم املدينة بالزا) صورة من داخل غرفة فندق
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 عند وصول احلجاج  مكة أبراجمن داخل صورة 

 

 لعامصالة اجتماع احلجاج  يف أحد فنادق أبراج مكة  صورة من 

 م6182/هــ 8341 
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 يف زمن النظام كان يركب احلجاج بني جدة ومكة  ◄   

العامة يف حافالت وفق ما تعينه النقابة املكرمة 

 العليا احلج جلنة صارت الثورة زمن يف بينام. للسيارات

 احلجاج تنقالت لتحسني حاج كل عن تدفع السورية

 سعودياً, رياالً (021) قدره مبلغاً  املدن بني السوريني
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 للحاج بالنسبة النقل خدمة مستوى ارتقى بحيث

  .الرئيسة النقاط كافة يف السوري

حيث كانت  اختصارها جداً  كام أن الفرتة الزمنية تم   

مكتب املطوف الستالم  احلافلة مضطرة للتوجه إىل

وين أسامء أصحاهبا عىل احلاسوب تداجلوازات و

 بصاحبها خاصة" إسورة"سفر جواز كل مقابل وتقديم

ما هو معمول عليه يف القوانني السعودية لكن هذا  وفق

الوقت املهدور الذي يصادف هناية رحلة مرهقة 

قضاها احلاج عىل الطريق تم اختصاره من خالل قدوم 

ستقبال احلجاج يف مقر إقامتهم ال املطوف شخصياً 
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استالم اجلوازات منهم هناك مع تقديم الضيافة التي و

ف اجلميع فرحة عنتعرب   ضيوف بخدمة هموتش 

 .الرمحن

 

 والبعثة املطوف ومكتب الطوافة مؤسسة استقبال لدى تذكارية صورة

 احلجاج مدينة من القادمني السوريني احلجاج من جملموعة السورية
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 بعض الفاكهة اجملهزة الستقبال احلجاج السورين عند وصوهلم إىل الفندق يف مكة

من دينية كانت بعثة احلج تتألف زمن النظام  ◄   

كان غالبية أعضائها من و, (داخلية)وطبية وأمنية 

املنتفعني حيث كانوا مجيعاً من موظفي الدولة الذين 

يذهبون إىل احلج جمانًا ثم يتقاضون أجرة عىل املهمة 

  فرد لكل ريال آالف ثالثةجلها قيمتها التي ذهبوا أل
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 !. منهم

 بعثة  مرة زرت   عندما أن ني أذكر فإن ني املناسبة هبذه    

 كوبري جانب تستأجر كانت ما غالباً  التي احلج 

 ما غالبا والتي الطبية البعثة عىل بالرضورة أمر    املنصور

ألمناء  يقول الطبيب سمعت األريض, الطابق يف تكون

 منخذوا ما تستطيعون : البعثة لزيارة القادمني األفواج

 !. حلجاجكم أدوية

 التنظيم وعدم الفوضوية عىل آخر دليالً  هذا أليس      

  !.احلج؟ ملف منه يعاين كان الذي
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 وباهتاً  ضعيفاً  كانبفروعها الثالثة   إذن دور البعثة      

ا من إليه أرشنا ما فوق ذلك عىل أدل   وال ومضطرباً   أهن 

تََدن   موقع يف تسكن   كانت  سكن غالب عن جداً  بعيدٍ  م 

! !.أحد فعلياً  منها ينتفع يكن مل لذا السوريني, احلجاج

فتوى إثر فالبعثة الدينية ال دور هلا إال إن رفعت هلا 

الطبية عىل نحو ما ذكرت و ,خالف بني أمناء األفواج

أما األمنية فهي التي كانت نشطة لكن ملراقبة  ,لك

 .ليس خلدمة ضيوف الرمحنوكتابة التقارير و احلجاج

فبعثة احلج هلا مكتب دائم يف مكة  :أما زمن الثورة      

 هلا حضور يف كل برج أو فندقو, املكرمة يدير عملها

من فنادق احلجاج السوريني حيث يفرز املكتب الديني 
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مرشداً دينيًا يقيم مع احلجاج وله درس يومي  لكل برج

 يساهم يف وضعمي مع أمناء األفواج ولقاء يوو ,معهم

 عرفات والنفرة منهاالناجحة لالنطالق إىل اخلطط  

 .هكذاة يف منى و يف املدينة املنورة واإلقامو

 

 اخلطيب الدين جمري الشيخ بإشراف املكرمة مكة يف األوىل األيام يف لقاء

الشيخ عماد جليالتي وبعض  وحبضور احلربي برج يف الديين املسئول

 .اخلامس الركن ائتالف يف األفواج ومرشدي أمناء مع لقائهم يف شرفنيامل
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رج أو يفرز طبيباً يف كل بلاملكتب الصحي إن  و◄  

له عيادة جتهز حسب و, فندق يقيم فيه السوريون

 فيستقبلهم لعيادته احلجاج مرىض فيه حيرضكام  ,املتاح

أما األدوية فيقدمها ملرضاه  ,رسمي دوامٍ  يف وكأنه

 .حسب احلاجة

 

للمرضى  يف صورة للطبيب وهو ميارس مهمته يف غرفة خمصصة 

 الفندق
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 موظ َفني فندق كل يف يضع اإلداري واملكتب    

 هناك األفواج أمناء مع بالتنسيق احلجاج أمور يتابعان

ال أن دونيسجالن امللحوظات و, بلحظة حلظة  يتدخ 

كام يتلقيان الشكاوى ويرفعاهنا إىل جلنة  ,العمل سري يف

 .هدوء و بصمت املصاحلة و الشكاوى

يف و ,غ ال يشمل اإلطعامالنظام كان  املبلزمن ◄  

زمن الثورة صار املبلغ نفسه يشمل اإلطعام فقد قدمنا 

 بوفيه عىل اإلفطار إىل جانب وجبة (م2016 )يف

 للحاجفقط  رياالً ( 081) بزيادة عن مخسة أيام املشاعر

 .الواحد
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 عىل للمشاعر بالنسبة احلج كان النظام زمن ◄    

 :أي  فقط, واحدة مرحلة كلفة احلاج ويدفع مرحلتني,

 كان م(2100) يف احلاج يدفعه كان الذي املبلغ إن  

 إىل املكرمة مكة من واحدة تذكرة نفقات لتغطية يكفي

 دفعتني, عىل لكن بمنى, مروراً  إياباً  و ذهاباً  عرفات

ـــيف هذا اإلطار  باخلرباء  عند يعرف ما وهو ين"ـ د   ,"ره

صار بينام يف زمن الثورة  ,حافلةلكل مائة حاج : أي

  حافلتان, حاج مائة لكل: أي ,لكل حاج مقعد

 جمال ال واسعة ساحة املوضوع هذا يف واحلديث

 عريضة بوابة ألنه العجالة, هذه خالل من فيها للتوسع



 56 

 نستطيع ال واإلفساد الفساد قضايا من الكثري فيها

 كلامته يف حمدود مقال خالل من حماورها تغطية

   .وغاياته ومقاصده

 

 م6182/هــ 8341 عام  .واحد ردٍّ وعلى عرفات حافلة
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فأين حكمتهم إن : نفسه يفرض الذي والسؤال     

أين كانوا حكامء؟ وأين حرصهم إن كانوا حريصني؟و

احلفاظ عىل أموال احلجاج إن كانوا من احلافظني؟و 

 املهدورة إن كانوا  أين ضاعت خدمات ضيوف الرمحن

 .من املتقني؟ 

 لكل واحدة دفعة عىل املشاعر من النفرة تكن ومل    

 ملف إليها ارتقى التي امليزة وحدها هي سورية حجاج

 يف دسد   التي امليزة وهي الثورة زمن السوري احلج

 راحة وراء سعياً  سعودياً  رياالً ( 021)االئتالف مقابلها

 هذا جانب إىل هم الذين السوريني أبنائنا حجاج
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 مستوى رفع تم   كذلك لكن للرمحن, ضيوٌف  الوصف

واء فيام  بني خطوط  التنقالت س كافة يف احلافالت

إىل مكة املكرمة أو عىل صعيد املشاعر املدن من و

لعليا السورية عىل رشكات حيث  تعاقدت جلنة احلج ا

, ت سمعة تشغيلية يف هذا اإلطارذاراقية وحديثة و

كام تم حتديد املوديل  ,نقلومها رشكتا اجلزيرة ومكة لل

 (2100إىل.2008)موديل مسبقاً حيث اشرتط االئتالف

 احلج خدمة ميدان تدخل مل حديثة موديالت وهي 

 عرفات صعيد يف بلغت فروقات بتسديد إال السوري

 حجاج نصيب كان بينام سعودياً, رياالً ( 061) وحدها
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 بعشات املوديالت هذه دون النظام زمن سورية

, يدفع الفرق لرفع املستوىألن النظام ما كان , السنني

هنا أنْ  سبق الذي  لتحسني رياالً ( 021)قيمته أن   نو 

 عن يبحث من ثمة يكن فلم غرابة وال املدن, بني النقل

 وإهدار الفوضوية عن ناهيك ,احلجاج وراحة مصلحة

  واالختالسات والرسقات اخلاصة األموال,والصفقات

 األمنية للجهات اخللفية الشقوق نفقات و والرشاوى

 أرض يف واإلفساد الفساد من عاملاً  زرعت التي

 !.سامؤها به تلب دت,   سورية

 مصلحة عن يبحث من نرى نكن مل أن نا عجب فال     
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 بلدنا حجاج من فقط قلة كانت إذ احلجاج, وراحة 

 هذه وجود صادف لو فيام املستوى هذا تنال التي هي

 لدى للسيارات العامة النقابة يف غريها دون املوديالت

 عىل زيادة لكن راحتها ثمن دفعت لو فيام أو سفرها,

 .حاج لكل العامة النفقة 

بة خلدمات عرفات  فلذات السبب أما بالنس ◄  

كان املوقع _هو عدم دفع الفرق من قبل النظامو_

الذي خيصص للسوريني دون املستوى الذي حيقق 

تقديم خدمات أخرى تكلف  راحة احلجاج فضاًل عن

 ...أضعاف ذلك
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 السوريةبينام يف زمن الثورة قررت جلنة احلج العليا ◄

هي بيل حتقيق هذه اخلدمة للحجاج ودفع الفرق يف س

 ماليزية بخيام السوريني وختصيص ,حتسني املوقع

 اللجنة دفعت كام .سعودياً  رياالً ( 041) بلغ والذي

من , اخلدمات من العديد حتصيل سبيل يف أخرى فروقاً 

و تزويد املخيم بمولدات كهرباء وزيادة مائة نح

تقديم خدمة و, ين دورة مياه للحجاج السورينيعشو

مرة يف تاريخ ملف احلج  املكيفات الصحراوية ألول

, وصل عددها إىل مئات املكيفاتالتي السوري و

تعرف هبا  ذلك  ملقاومة درجات احلرارة العالية التيو
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ديم اجلو البارد املالئم  لتقو, املكرمة بشكل عاممكة  

 متواضعة لترتاجع اخلدمات هذه كل أن   بيد ,للحجاج

 الراقية املاليزية اخليام من أسطر قبل إليه أرشت ما أمام

 ألهنا األملانية, اخليام سوى عليها يتقدم ال التي جداً 

 وليس املرتفعة احلديد أعمدة من شبكة عىل تنصب

 أن وتكاد تتاميل التي املنخفضة اخلشب أعمدة عىل

 حيقق بام الكايف االرتفاع توفر هذه بينام لضعفها, تنقض

يمنع داخل اخليمة و اهلواء من كبرية كميات وجود

اخليام زمن النظام عادية  بينام كانت, حلرارياالختناق ا

 يصل ارتفاعها إىل رأس احلاج أوجداً وغري مرحية و
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  !  حرارة أكثر اخليمة داخل اجلو   جيعل ممادون ذلك 

 األيام تلك خيام به فرشت الذي البساط عن ناهيك

 للحاج عقوبة ذاته بحد وهو (احلَنْبل) يسمونه والذي

 الراحة حيقق بسجاد املاليزية اخليام فرش تم اليوم بينام

 بكامل حاج لكل فرشة السجاد فوق من ثم حلجاجنا,

 .احتياجاهتا

 

 انظر ارتفاع اخليمة وفرشها بالسجاد ألول مرة 
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ويف الصورة يظهر اجتماع احلجاج ، اخليمة املاليزية ألول سنة يف تاريخ احلج السوري

 للدعاء قبيل غروب يوم عرفة

 

 من زاوية أخرى لخيمة املاليزيةصورة ثالثة ل
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 م6183/ هــ 8342يف عام  عرفات ملدخل األّولي التحسني
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 تقديم مع( م6182هــ8341) العام هذا يف عرفات ملدخلامللحوظ  التحسني

 املطوف قبل من باردة مياه و ساخنة مشروبات
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د املساعدين يف تلك    وملن ال يعرف فقد كنا نزو 

األيام ببخاخات ماء من تلك التي يستعملها احلال قون 

يف بالدنا فيملؤوهنا مشكورين باملاء البارد ثم يقومون 

 برش  حجاج الفوج داخل خيمة عرفات بذاك املاء

 .ختفيفاً هلم من شدة احلر  الذي ال يكاد يطاق

 غريها تم دفع ما يقابلها من تكلفةهذه اخلدمات و    

 باهظة من قبل االئتالف دون أن تتم مطالبة احلاج

 : أي ,السوري بدفع أي زيادة عىل ما كان يدفعه

جلنة احلج العليا السورية يف  املبلغ الذي تقاضته إن        

 هذا العام هو ذات املبلغ الذي تقاضاه النظام قبل مخسة
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 تلك األموال؟ فروق أعوام فأين ذهبت  

تبخرت تلك اخلدمات التي هي من حق احلاج أين و     

     النظام األسود؟    وذلك مدة مخسني سنة من سني  

 ملاذا ملوأين تم هدرها؟  : حسن تقدير نقوليف أو      

 عايناهنوات النظام ما ملسناه بأيدينا ونر حلجاجنا يف س

جلنة احلج العليا  بأنفسنا زمن الثورة بالرغم من أن  

السورية يف هذه األيام  القاسية تعمل ضمن ظروف 

مقدمتها أهنا  يفو ةة تعيشها بلدتنا الغالية سورياستثنائي

من خالل تعمل خارج الوطن وداخل دول الشتات و

 حيث واحد, وقت يف الدول من العديد مع اتفاقيات
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ا تربم  ,احلبيبة ةهي خارج سوري مكاتبها كافة إن   كام أهن 

اتفاقياهتا مع ما ال يقل عن مخس رشكات طريان دولية 

 مطارات وتسع بل عاملية,وست أو سبع مطارات 

 مطاري مدينةالعودة  رحلة يف أضفنا ما إذا عاملية,

 مطار املدينة املنورةو( العزيز مطار امللك عبد)احلجاج

 (.مطار األمري حممد)الدويل  

  يف درهت   كانت املهدرة األموال تلك إن   :اجلواب    

 اليومية النظام حياة من جزءاً  صارت التي الرشاوى

 فوج, أمني كل عن األمنية للموافقات يدفع كان حيث

ب كانت كام  تقدم التي اهلدايا خالل من األموال تترس 
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ء عن ناهيك ني,فواملطو   للبعثة  الذي اإللزامي الشا

 خيام ثمن يدفع كان حني الفوج أمني إليه يضطر كان

 السورية البعثة بني جيري كان تواطئ بسبب للمطوف

 بينام حاجاً  عش اثني عىل اخليمة بتوزيع املطوف و

 الواحدة, للخيمة حجاج عش هي الشعية احلصة

ء يضطر التكدس فبسبب  يف هي إضافية خيام لشا

 تصل كانت حيث السوريني, احلجاج حق من األصل

 ثمنها أن   يعني مما ريال, آالف مخسة إىل الواحدة اخليمة

تني دفعه تم   قد  صور من ذلك غري إىل  !..مر 

 تعد التي املشبوهة والصفقات والفساد االختالس
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 اجلهات وتعد أركاهنا, من ركناً  آنذاك السورية البعثة

 بوابة من األموال هتدر كانت كام ,!فيها طرفاً  األمنية

  !.للوزارة اإللزاميني الضيوف

ثتكم قد كنت ولقد ◄ د ين نظام عن حد    ,املأساوي الر 

 معموالً  كان الذي دفعتني عىل احلجاج نقل نظام: أي

 مائة عن الفوج أمني يعطى كان حيث النظام, زمن به 

 تذهب كانت وحيث فقط, واحدة حافلة لديه حاج

 أرض يف ويبقى احلجاج, نصف حتمل التي احلافلة

أو ملا لساعات  ينتظرون حيث الثاين, النصف عرفة

بعد منتصف الليل بعد أن تكون خدمات عرفات قد 
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كام تكون , اً شبه متام بام يف ذلك احلامماتتوقفت توقف

, ت عرفات قد ذهبت بذهاب يوم عرفاتروحانيا

األمل الذي يعانيه احلجاج بوسعك أن تتلمس األسى وو

( الدفعة الثانية) حافلة يف الرد الثاين الذين مل جيدوا هلم

 لن تعود أبداً بعد أن( الدفعة األوىل )ألن الرد األول 

 .زمحة نفرة عرفة يف دخلت 

يف زمن الثورة فلكل حاج كرسيه ولكل سبعة  أما◄   

لق يف حلظة اجلميع ينطو, وأربعني حاجاً حافلتهم

 جلنة إىل الل بعد يعود والفضل, واحدة داعني ملبني

العليا السورية التي أنفقت املال بسخاء لتجري احلج 
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عىل املواطن مناسك الفريضة بيرس دون أن تعود 

فوق هذا كله تم استئجار عش و. السوري بأي زيادة

حافالت حديثة أخرى بام تعنيه كلمة استئجار من 

اهلدف تأمني و, ذاك اليوم املشهودأرقام فلكية يف 

احلجاج الذين تتعطل حافالهتم حتت أي ظرف طارئ 

دون انتظار خدمات وزارة احلج السعودية املشكورة 

 يف التي ال تقرصو, كفيها يف ذلك اليوم ما يشغلهاالتي ي

كتفاء الذايت من قبل لكنه اال, مثل هذه احلالة أبدا

, والتحرك بأرحيية, االئتالف واالستعداد لكل طارئ

 كافة أن  (ـهـ0401)العام هذا حج يف وجدنا وهلذا
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 والنصف الثامنة الساعة قبل عرفة خارج كانوا  احلجاج

    ( حافلة_ 261_ أصل من) حافالت ست باستثناء ليالً 

 بغريها استبداهلا فتم ميكانيكية ألعطال ضتتعر       

 تم قد كان التي االحتياطية احلافالت خالل من

 السورية العليا احلج جلنة قبل من  مسبقاً  استئجارها

 يكن مل بحيث تعاىل الل بفضل بأمانٍ  مجيعاً  هؤالء فبادر

 العارشة الساعة بعد عرفة أرض يف موجوداً  منهم أحد

 وقت مراعاة مع عرفة يوم مساء من ليالً  والنصف

 الركاب ونقل احلافالت وتبديل والصيانة اإلرشاف

 أرض غادر رجل آخر أن   وجدنا وهلذا . واالنطالق
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 كافة بتأمني قام أن بعد نفسه, احلج مدير هو عرفات

يف صعيد عرفة من خالل فريقه  السوريني احلجاج

اإلداري العامل الذي تم تزويده بدراجات نارية 

 للحاالت الطارئة لسهولة احلركة يف تلك الزمحة التي

 .ال يعرفها إال من يعاينها

 بعد صعيد عرفة هناك املبيت يف منى حيث كانو    

نصيب أكثر احلجاج السوريني زمن النظام مواقع 

بسبب شدة االكتظاظ يف  خارج منى تعرف بامللحق

كان آنذاك نصيب مطوف واحد فقط و, تلك األرض

يف منطقة سوق داخل منى و_ فيام أذكر_األكثر  عىل
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 اللجنة تأص   فقد الثورة زمن يف أما, العرب حتديداً 

 منى أرض داخل السوريني خميامت كافة تكون أن عىل

 .املنة و احلمد ولل طلبت, ما عزيمتها بصدق هلا فكان

 املدينة بعد ذلك كانت تسري عملية تسفري احلجاج إىل

 أمني الفوجزمن النظام بني املطوف واملنورة املدينة  

املصاعب والتحديات فتقع  احلج جلنة عن بمنأى 

 موظ َفني فرز تم فقد الثورة زمن يف أما والطامات,

 لدينا صار: أي الطوافة, مكاتب من مكتب لكل اثنني

 املخصصة األربعة الطوافة مكاتب يف موظفني ثامنية

 موظفا املجموعة هذه إىل يضاف سورية, حلجاج
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    .    العمل يف الضغط وأيام الطوارئ لظروف احتياط 

 مكتب بني وصلٍ  مهزة يشكالن املوظفان هذان     

 املكتب وبني جهة من له تتبع التي واألفواج الطوافة

 كافة يتابعان كام أخرى, جهة من العليا احلج وجلنة

 تشييك عمليتي عىل ويشفان بل هبام, املنوطة األعامل

 كافة يتابعان بل ال سواء, حد عىل والتسفري اجلوازات

 قدموا  الذي السفر بلد من انطالقهم قبل  احلجاج أمور

بل وما هو أكثر   احلرام, الل بيت مغادرهتم حتى منه,

 يسهلو, احلاج  من ذلك أيضاً بام يعود بالراحة عىل

 .رحلته بإذن الل تعاىل عليه
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يقترص عمل البعثة زمن يف املدينة املنورة كان  ◄  

النظام عىل زيارهتا يف موقعها و تسجيل عنوان السكن 

           .. يشء ثم ينتهي كل( املدينة جدة)و تصديق كوبونات 

اللجنة لكن العمل يف زمن الثورة واالئتالف و◄

احلجاج هو لفوج وفالذي يستقبل ا, خمتلف متاماً 

ينتقل بني  الذيو ,هبم قبل أن تستقبله وزارة احلجمندو

و الذي , الفنادق ذاهباً و آيباً هي البعثة و ليس العكس

زات يف مكتب األدالء يشف عىل عملية تشييك اجلوا 

لفوج وحده حيث يتناوب يف ليس أمني اهي اللجنة و

موظفو اللجنة عىل مدار الساعة ضمن األدالء 
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 أحداً  نرى نكن ملوارديات ال يتخلف عنها أحد بينام 

 !.سوداألزمن ال يف

زمن النظام كان حيق ألمني الفوج أن حيجز ◄  

املنطقة  خلف أو املدين, احلرم عن بعيداً حلجاجه 

 .املركزية

لكن ذاك الواقع املأساوي املؤمل تبدل زمن الثورة ◄   

 بتسكني يقوم أن اليوم الفوج أمني عىل جيب حيث

 تنتش حيث النبوي باحلرم املحيطة املنطقة يف حجاجه

التي ال تنزل فنادق األربع واخلمس نجوم و فيها

 .فنادقها يف كل حال عن مستوى ثالث نجوم
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عىل مدار عامل  فريق اليوم املطارات ويف ◄     

 امللك مطار أو املنورة املدينة مطاريف  الساعة سواء

وهم يشاركون , جدة يف احلجاج مدينة يف العزيز عبد

 يف بينام بيد, يداً  أمورهم وتسهيليف خدمة احلجاج 

 يقترص البعثة موظفو كان الفاسد النظام زمن

 األيام تلك فأين! الطائرة إقالع ساعة عىل حضورهم

 الرياض هذه من النظام زمن عشناها التي املجدبة

 وحيياها نحياها التي املمتدة الوافرة والسهول املورقة,

 املزدهر السيادي احلج ملف ويعيشها السوري, احلاج

  !.ورجاالهتا الثورة ظل   يف
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 للحجاج خدماته يقدم املطارات يف الساعة مدار على العامل اللجنة فريق

 .السوريني

 

 أهلهاحلجاج يسارع يف خدمة  يف مدينة الفريق
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 حجاج خدمة يف ذهابًا و جيئة املنورة املدينة مطار جيوب الفريق

 .سورية

ما مل أذكر من والغريب يف كل ما ذكرت و◄     

ا عىل جاللة خدمات ضيوف الرمحن زمن  الثورة أهن 

ها وتوزع مدهنا ومكاتبها قدرها  وتشعب مهام 

 (98)مطاراهتا تؤد ى بواسطة أقل من مائة شاب و

ب تم اختيارهم  وفق معايري االحرتافية العالية مدر 
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 امللف هبذا واالرتقاء ,هبم لالرتقاءلدورات أخضعوا و

بينام كان عددهم زمن النظام ال يقل م, خالهل من اهلام

 الشباب, مستوى عىل ليس أكثرهم موظفاً  (240 )عن

   مهللا  !واحلجاج احلج عن انفصال حالة يف ومعظمهم

 !.شخيص وبدافع قليلة ثلة إال

 موظفي جلنة احلج العليا السورية ابتداء من إن      

مروراً باملطارات و ,التسجيل يف دول الشتات مكاتب

 وانتهاء ,املشاعر وفنادق املدينةوأبراج مكة املكرمة و

م املغادرة, بلحظة زيادة عىل  التقييم دور يامرسون فإهن 

تأديتهم لوظائفهم املوكلة إليهم لكل مرحلة من 
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, رحلة ضمن مقاييس عاملية وضعت هلممراحل ال

وضمن أسئلة حمددة عليهم أن جييبوا عنها بدقة من 

هم و, مع أمني الفوج ومعاونيهعاملهم اليومي خالل ت

ليه إبذلك يضعون تقييامً تقريبياً للمستوى الذي ارتقى 

 احلج السوري زمن الثورة و للمستوى الذي يطمح كل

 السنوات الالحقة بإذن اللسوري أن يرتقي إليه يف  

 .الثورة بعد ما زمن يف تعاىل

 ال بل وضعت جلنة احلج, ليس هذا فحسبو◄    

عمل س عاملية لتقييم عملها والسورية مقاييالعليا 

, ملوظفني ابتداء من رئيس اللجنة وأعضائهاأوئلك ا
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كل و, نتهاء بكافة موظ فيها الدائمني واملوسمينياو

 النقد الذايت وتصحيح اخللل حيث يوجدذلك هبدف 

         .أمكن حيث االرتقاء يف جوهريةحتقيق و

 

 يف لالرتقاء األفواج أمناء و اإلداريني مع املكرمة مكة يف لقاء

 .األداء مستوى
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 من جمموعة اللجنة استحدثت ذاك و هذا وراء ومن◄

 :قبل من هبا امللف هلذا عهد ال األنظمة

 . التسجيل عند اإللكرتونية البصمة نظام منها

 

 . األداء عن احلجاج رىض قياس نظام منهاو

 إنجازاً  حقق من عىل املكافآت توزيع نظام ومنها

 .األداء عند
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 _األردن_عمان مكتب يف املكافآت تقديم عن أمنوذج

 

 الرحيانية مكتب يف الدروع تقديم
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 .اهلوى باب معرب ملدير  درع تقديم 

 
 .احلج من عودته لدى خالد الشيخ والده استشهاد بعد أبيه عن الدرع يستلم طفل
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  وأعضاء مدير حبضور عنتاب غازي يف التشجيعية الدروع توزيع حفل

 .السورية احلج محالت أمناء رابطة مقر يف ذلك و املكتب

 

 (1): املقدمة رقم الدروع ماهية عن أمنوذج
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 (2): رقم املقدمة الدروع ماهية عن أمنوذج

 

 احلرص ال املثال سبيل عىل اإلنجازات تلك ومن  

 يشء كل يف األفضل اخلدمة لتقديم األفواج أمناء حث  

 العميم باخلري عادت يانعة ثامراً  السياسة هذه فأثمرت

 إخواهنم األفواج أمناء بعض سابق عندما احلجاج عىل
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م   2106 موديل حافالت فاستأجروا العام هلذا األمناء

 إىل جدة ميناء من قدمت قبل من أحد يستعملها مل

 املطوف ليعلن النزهة حي إىل ومنها احلافالت رشكة

 أبواب ثالثة للحافلة حيث هبا إعجاهبم اللجنة قبل

 إلكرتونية وشاشة مراقبة كامريات وهلا بابني عن عوضاً 

 الربج اسم إلكرتونياً  عليها يكتب وجانبية أمامية

 خاصة مقصورة هلا وحيث فيه املشاركة واحلمالت

 تنخفض إحداها األبواب عند درجات وعدة بالنساء

 . العجزة حلال مراعاة جداً 
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 يف مكة للصلوات( م 6182 ) حافالت مرة ألول
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( (Gps نظاماستخدام  اإلنجازات تلك ومن 

  حركة ومتابعة لضبط _املرحلة التجريبية األوىل_

 منعاً  سريها طريق طول عىل السورية احلافالت حلامية

 عىل وحفاظاً  احلجاج, من احلافالت تلك هروب من

 حيث ومنى عرفات مشاعر يف وبالذات مصلحتهم

 عن بحثاً  السائقني من النفس ضعاف بعض يتخىل  

 مشهد هو الذي العظيم اليوم ذلك يف حرام رزق

 . العظيم املوقف مشهد عن مصغ رٌ 

 أن املختص املوظف يستطيع  املثال سبيل وعىل    

 مكة يف احلج مكتب يف غرفته يف وهو  احلج ملدير حيدد
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 وبالنسبة متناهية, وبدقة حافلة كل توجد أين املكرمة

 سكن باجتاه احلجاج مدينة من احلافالت خلروج

 ما حيدد أن املوظف يستطيع املكرمة مكة يف احلجاج

 وماهي احلجاج مدينة يف مازالت التي احلافالت هي

 من هلا بقي وكم وصلت وأين حتركت التي احلافالت

   السكن؟ إىل للوصول والوقت الكيلومرتات

 جلنة لدى االستقبال فريق إىل املدير يوعز وبذلك    

ف لدى و السورية العليا احلج  الستقبال للتجهز املطو 

 خطوة ترى كام هي و خلل, أو إبطاء دونام احلجاج

 من أكثر التجريبية مرحلتها يف كل فت جبارة حضارية
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 حجاج عىل االئتالف يرجع أن دون ريال ألف مائة

 من كل إعجاب اخلطوة نالت كام فروق, بأي ة سورية

يف من وفد جاء حتى هبا, سمع أو رآها  الدول مطو 

ل بنفسه املشوع عىل فاطلع العربية   به, إعجابه وسج 

 النقلة هلذه توثيقاً  املوقع يف تذكارية صورة وأخذ

 . الثورة زمن السوري احلج مسار يف النوعية

 

  Gps احلافلةتتبع ملعرفه مكان  جهاز
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 بعد املكرمة مكة مكتب يف Gpsــ ال موقع يف املؤسسة لوفد تذكارية صورة

 التطور هذا من إعجابه فيها   أبدى إّطالعية جولة يف هناك إىل قدومه

 .ةسوري يف احلج ملف انطالقة يف احلاصل

 

ملن هبط يف  عقوبات نظامنظمة األ تلك ومن     

كامل متت صياغته من قبل هو نظام متو, األداء

 أمناء األفواجقد كان لبعض خمتصني وحمامني و
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هو ذو و, املحرتفني دور يف بناء أبوابه وفصوله وأركانه

 الصادقة بني ما للتمييز الشكاوى بنظام وثيق ارتباط

التي والصلح  الشكاوى جلنة خالل من ذلك والكيدية

وبالتايل , يتم تعيينها مع انطالق رحلة احلج ال بعدها

اجلزاء  ك اللجنة هي قنطرة بني الشكاوى وقانونفتل

 .العقوبات الذي تم اعتامدهو

حالة ش ال نزال نعينحن يف زمن الثورة كنا و   

ي كان ألن العمل الذ, حقيقية يف ملف احلج ثورة

 وعدم يتصف بالفوضوية واالرجتالية واالستغاللية

وتغلب عليه السمة األمنية  ,املصداقية وانعدام األهلية
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الثورة مؤسسة صار يف زمن والوصولية  واالنتهازية

ترتقي ألن تكون مؤسسة عاملية تضع بصمتها  ,حقيقية

خدمات ر خدمات احلج بالتعاون مع خربة ويف تطوي

وزارة احلج يف اململكة العربية السعودية لتصبح منارة 

حيتذي هبا كل من يطرق باب هذا امللف السيادي الذي 

 ,ةأثبت االئتالف من خالله أنه أهل ألن يقود سوري

احه فيه هو صورة مصغرة عىل نجاحه يف ألن نج

 وال,  مرحلة ما بعد نظام طاغية الشامالغد يف ةسوري

 شتى يف التسجيل عملية يف َقبوله من أقول ما عىل أدل  

 فيهم بام السوري الشعب فئات كافة احلج مكاتب



 99 

 البالط شبيحة من فلكهم يف يدور ومن السلطان علامء

 االئتالف يعمد مل حيث النظام, أجهزة عىل املحسوبني

 العليا احلج جلنة أوراقَهم تعرقل مل كام إقصائهم, إىل

 نقطة كلاستغالهلم  من بالرغم املوقرة, السورية

 اجلبارة الرحلة هذه خالل فيها وقعت هفوة أو ضعف

 اأهن   عن العني مغمضني هبا, والتطبيل  تضخيمهاهبدف 

 وفود إليها وتزحف ,املاليني باهبا يطرق رحلة

تستنفر و واملسلمني, من كافة أقطار األرض املوحدين

الرحلة  هذه يف يبلغ فمن!  قطاعاهتا بكل اململكةفيها 

من الذي يستطيع أن يمر  من قنطرهتا بال ؟ والكامل حد  
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لكن العيب كل العيب أن يتعامى اإلنسان  أخطاء؟ 

مع أنني مل أذكر _عن كل هذا اإلضاءات الذي ذكرت

ينبح ليعوي عواء الذئاب و_ من فيضيٍض سوى غ

نباح الكالب عند أدنى موقف أو أقل هفوة أو جيعل 

من احلبة قبة علامً أن تكلفة احلاج السوري للمستوى 

العام  هي أدنى تكلفة من أي دولة من الدول العربية 

وعلامً أن , من تكلفة احلج الصومايل نفسه بل هي أدنى

 مل لو ناأن   اليقني علم يعلمون املؤيدينوهؤالء الشبيحة 

جلنة احلج العليا السورية يف االئتالف والثورة ونملك 

روح التواصل مع كافة أبناء شعبنا ملا أذن ا هلم بالسفر 
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ووالل لو أن ملف احلج كان , ممعنا عىل اختالفنا معه

 كانتلذلك , يف أيدهيم ملا سمحوا لواحد منا أن حيج 

 أرسلها قاطبة السوري للشعب رسالة هلم معاملتنا

يف ملف احلج نجحنا  ناأن   جلنته خالل من االئتالف

 ً اً  احلج ملف   يف ونجحنا ,تطويرا  التواصل جلسور مد 

 السلم زمن قبل احلرب زمن يف السوري شعبنا أبناء مع

 ؛الدماء شالالت من بالرغم اإلقصاء لغة نتبن   مل حني

 سامتنا من سمة يكن مل وإقصاءهم الوطن أبناء نبذ ألن  

 توفيق بعد مرجعه النجاح هذا وإن   األيام, من يوم يف

 حسن وإىل االئتالف, لدى ثابتة سياسة إىل تعاىل الل
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بنظام  مروراً   ,رئيساً  السورية العليا احلج جلنة اختيار

هو نظام ذو و_ املرشدين الدينينياختيار املساعدين و

, الشباباسية يف مقدمتها اشرتاط قشاقة ومقاييس 

اإلدارية لتحقيق جوهر ة وعىل درجها املادة العلميو

 ضخ وراء سعياً  احلقل,فية يف العاملني يف هذا االحرتا 

 بعامل يعرف الذي الرحب العامل هذا يف جديدة دماء

 وغري الرسميني املوظفني اختيار بحسن وانتهاءً  احلج,

 .تأهيلهم عىل والعمل الرسميني 

 بامتياز حتقيقه تم الذي الفريد اإلنجاز هذا إن       

 العاملة اجلهة أعتابه إىل لتصل كانت ما الثورة زمن



 013 

 مرضاً  لدهيا  ألن   ؛إليه ترتقي أن عن فضالً  النظام زمن

 جامدة فعقليتها تفكريها, طريقة ويف عقليتها يف مزمناً 

 األمنية, االلتزامات بعبودي ة لةمكب   تفكريها وطريقة

مات متتلك ولن النمو من تتمكن لن فهي وبالتايل  مقو 

 سوى اجلامهري أمام تنتج  لن هي النتيجة ويف التطور,

 وال مطلقًا, فيها تعديل ال سابقاهتا عن فوتوكوبية ن َسٍخ 

 حيث من إال!  مهللا!. أبداً  جوهرها يف اختالف

 فتلك وأشخاصها, الساحة عىل تتحرك التي األسامء

 عتتنو   فمهام املتطابقة, بالتوائم أشبه كانت النسخ

 هي صورة أمام فنحن التواريخ وتعاقبت األجيال,
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 تأيت التي تلك أو قبلها خرجت التي عن األصل طبق

 أو تهاتبعي   أو تقوقعها أو مجودها يف سواء بعدها

 يف وسواء تعاطيها, طريقة أو أخطائها أو انغالقها

 الالحق, أو احلايل أو السابق األوقاف وزير صورة

 أو امللف بيده الذي احلج مدير أسلوب يف وسواء

 انطباع يف وسواء , امللف منه سيستلم الذي اآلخر

 العهود  خالل من العقلية تلك عن الدولية اجلهات

نةً  سنة مخسني مدة املتتالية  النظام سني   من متعف 

 آالم من احلجاج اإلخوة معاناة يف وسواء املظلمة,

 !. ومآسيها العقلية تلك عن الناجتة السياسات تلك
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 يف احلج ملف يف حتصل كانت التي النجاحات أما      

 ورجاهلا رقعتها يف حمدودة كانت فقد األيام تلك

ا ؛حجاجها من املستهدفة والشحية  األمر واقع يف ألهن 

 وإنام آنذاك العليا احلج جلنة سياسة عن نابعة تكن مل

 , شخصيةٍ  وجهودٍ  فرديٍة, اجتهاداٍت  عن نابعة كانت

 وأهل العلية, واهلمة الطموح أصحاب إىل مرد ها

 األفواج أمناء من الصلبة والعزيمة النري   والفكر اإلرادة

 لنا بد ال كان هلذا الفتية, املتحررة العقول رجاالت من

ا ؛الثورة من سورية يف  عىل ثورة حقيقتها يف ألهن 

  .العقلية
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التعاقد مع البنك كام ظهر يف أفق احلج مشوع    

سالمي منعاً من تسلل النصابني والسامرسة غري اإل

 وذلك احلج, وشعرية احلاج مال عىل حفاظاً  املوثوقني

حتويل حلوم من البنك بقيمة الشيكات مقابل  يف

إىل مستحقيها يف خميامت اللجوء يف  املرصوفة لتصل

 .اجلوار السوري

 جتسدأجل إن نا أمام مؤسسة ضخمة صاعدة       

 صورة مصغرة عن مؤسسات الدولة السورية القادمة

 .بإذن الل
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 وتعاىل, سبحانه وحده لل فالكامل اخلتام يف      

 رحلة نحو من عاملية رحلة عن احلديث كان إذا السيام

 تبقى ال بحيث عميق فج كل من الناس إليها يأيت احلج

 يفأهلها  يمثل من منها ويأيت إال كلها الدنيا يف دولة

 هذه وفق املناسك يؤدون احلرام, الل بيت رحاب

 املكان ذات يف باملاليني ت َعد   التي الغفرية األعداد

 أو ليلٍ  يف وإدبارٍ  إقبال من الوصف وبعني والزمان

 عن شيئاً  يدري ال الناس بعض وأن   سيام وال هنار,

 زمن احلج خدمات عليها كانت التي املزرية احلالة

 هي السوري احلج هبا يقع هناة أي   أن   فيظن   النظام
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 يف تركيا يرَ  مل الذي كالشاب متاماً  حقه يف منقصة 

 الذيوضعها  هلا ريقد   فال أردوغان قبل املزري وضعها

 يقرتحها خدمة أي   وأن   سيام ال أردوغان, زمن تستحقه

 أموال إىل حتتاج الرفاهية ألوان من لونٍ  لتقديم أحدنا

 يشء كل يف األسعار ارتفاع ظل يف إلنجازها طائلة

 يف السوريني غالبية وأن   سيام وال الفريضة, أداء زمن

 تكلمنا مهام العيش من شظٍف  حالة تعيش األيام هذه

 ألهنا الرحلة, هذه نفقات ألداء املادية قدرهتم عن

 سائر بإمكانيات قورنت ما إذا متواضعةً  نفقاٍت  ستظل

 طاغية قبل من ةسوري تدمري بسبب العامل شعوب
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 قبله من واخلارج الداخل يف أهلها وتشيد الشام,

 استدعاها التي  األجنبية وامليليشيات اجليوش وقبل

 وهو الكريم, البلد هذا وحلمة سدى ومتزيق الحتالله,

 السوريون يعانيها التي التحديات عىل بظالله يلقى ما

 الطائفي البعثي الزحف من بلدهم حترير يكملون ريثام

 هذه  عرفته صفوي حقد بكل املدعوم الصهيوصليبي

 سورية بناء من يتمكنون  ريثام  لكن تارخيها, يف األمة

 يكتمل أن وإىل الل, بإذن قريب عن الواعد املستقبل

 حتديات كله ذلك لتداعيات فسيظل اإلنجاز هذا

  ناأن   إال   ريب, وال ذلك يف شك ال كثرية وصعوبات
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 فسنظل   عقبات من مستقبلنا حييط ما كل من بالرغم

 مسرية عىل ثابتني الل, بإذن حجاجنا خدمة يف ماضني

 من يضعف أن دون وأمتنا, بلدنا يف احلج رسالة تطوير

 أو مسئولة, غري مهاترات أو اء,بن   غري نقدٌ  عزيمتنا

 ألن   ؛تصميمنا من ينال  نباٌح  أو هنضتنا, يستهدف عواء

 وعقولنا شابة, وكوادرنا ساٍم, وقصدنا نظيفة, أيدينا

 بالتوفيق مكل ٌل  ونشاطنا مكب لة, غري وحركتنا متحررة,

   .تعاىل الل بعون

 !السيل؟ كغثاء غثاء هذا كل بعد نايرض   فهل    

 وما الكالب, نباح السحاب رض   فام ,....والل أبداً,



 000 

 يوماً  الفرات هنر رض   وما الذئاب, عواء   السامء أخاف 

 .فيه الكالب بعض خاض أن 

 

 هذه المقالةكتب            
 نزيل المدينة المنورة        

  .(0)نيمحمد محيي الدين حمادة الدمشقي الميدا
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