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عنوان املجلة الربيدي:
�ص.ب 57571، مكة املكرمة 21955

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 00966125390101
نا�سوخ: 00966125390202

وات�ص اآب: 00966555027526
makky@makkah.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مت ت�سجيل جملة مكي فـي مكتبة امللك فهد الوطنية
 برقم اإيداع: 1428/4529 
ورقم ردمك: 1658-3698-8

التي  املر�سومة  وال�سفحات  املكتوبة  والق�س�ص  التحريرية  املواد  - كل 
ُتن�سر على �سفحات جملة )مّكي( هي ملك خا�ص مل�سروع تعظيم البلد 
احلرام، وفـي حال الرغبة فـي اإعادة ا�ستخدام اأي مادة من مواد املجلة 

ُيطلب ذلك خطّيًا من م�سروع تعظيم البلد احلرام.
- جملة )مّكي( غري ملزمة باإعادة اأي مادة تتلّقاها للن�سر.

رئي�ص التحرير

مراجعة وحتكيم
اإدارة البحوث والدرا�سات الجتماعية

مدير الإنتاج
عبدالرحمن بن طالل اأبو النور

k@ketal.sa

تنفـيذ 

جمعية مراكز الأحياء - مكة املكرمة

اإ�سدار خا�ص عن اليوم الوطني
اإهداء من جملة مكي، التي ت�سدر عن

مت ت�سجيل جملة مكي فـي مكتبة امللك فهد الوطنية برقم اإيداع: 1428/4529 ورقم ردمك: 1658-3698-8

هذا اليوم.. يوم وفاء للوطن..

الوطن.. نعمة ال تقدر بثمن..
نعمة.. يتمناها االألوف.. واملاليني..

ونحن بحمداهلل.. اأنعم علينا ربنا عّز وجّل بوطن.. كله اأمن.. 
واأمان.. وعزة.. ورخاء..

ووجب علينا �شكر اهلل تعاىل على هذه النعمة.. التي ال تقدر بثمن..

من نعم اهلل تعاىل علينا.. اأن جعل الكعبة.. وامل�شجد احلرام.. فـي 
هذا الوطن الغايل..

وحكومتنا تدرك مكانة احلرمني.. لذلك ت�شعى بكل ما لديها 
فـي خدمة احلرمني ال�شريفـني.. وخدمة زوار بيت اهلل من حجاج 

ومعتمرين..
ولذلك.. خ�ش�شنا هذا العدد.. لنتحدث عن جهود اململكة فـي خدمة 

امل�شجد احلرام.. والتي بداأت منذ اأيام امللك عبدالعزيز رحمه اهلل.. 
وا�شتمرت حتى يومنا هذا فـي ظل رعاية خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبد العزيز رعاه اهلل.. وويل عهده االأمني �شمو 
االأمري حممد بن �شلمان وفقه اهلل..

فهيا بنا.. نتعرف على �شيء من هذه اخلدمات واملنجزات العظيمة..
داعني اهلل تعاىل اأن يدمي علينا وطننا.. ويحميه.. 

واأن يوفقنا دوماً ل�شكر نعمه.. 

*   *   *

*   *   *
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اأبي اأبي.. 

ماذا؟! معقول؟!

لقد ذكرت لنا املعلمة اليوم اأنه �شتكون 
هناك مئذنتان جديدتان للم�شجد احلرام.. 

طويلتان جداً.. ي�شل طولهما لطول
 برج ال�شاعة!

يبدو اأن امل�شجد احلرام يتو�شع ب�شرعة.. حينما 
اأرى �شوراً قدمية له اأجده قد اختلف كثرياً

بال�شبط.. حكومة اململكة تعمل 
دائماً على تو�شعة امل�شجد احلرام، 

لتواكب االأعداد الهائلة من 
املعتمرين واحلجاج 

الذين يفدون 
من كل مكان

ما هو اليوم 
الوطني يا اأبي؟

تعاليا اإىل الداخل.. 
و�شاأخربكما عنه

اأهاًل باأحبابي،
 اأمتنى اأن تكونوا قد ق�شيتم 

وقتاً ممتعاً ومفـيداً فـي 
املدر�شة

اأمي.. اأبي �شيحدثنا االآن 
عن اليوم الوطني! 

         اهدئي قلياًل
 يا مكية.. ودعي والدنا      

     يرتاح
       قلياًل..

 اململكة! 
لقد زارتنا مديرة املدر�شة وقالت اإننا �شحيح!.. 

�شنحتفل االأ�شبوع القادم بيوم اململكة

تق�شدين باليوم الوطني

نعم نعم! 
اليوم الوطني

هذا �شحيح يا مكي..
 هاتان املئذنتان هما جزء من التو�شعة 

احلالية، تو�شعة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
رحمه اهلل.. والتي اهتم بها مليكنا امللك 

�شلمان حفظه اهلل، واأمر با�شتكمالها 
على اأكمل وجه

مغامرات
ر�شوم:خالد عبد العزيز

يوم وفاء.. للوطن
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قبل 90 عاماً.. مت تاأ�شي�س 
هذا الوطن العظيم الذي 

نعي�س فـيه.. 

اململكة العربية 
ال�شعودية..

حينما اأتى امللك عبدالعزيز رحمه 
اهلل وا�شتعاد مدينة الريا�س..

ولكن بداية الق�شة كانت قبل ذلك 
بحوايل ثالثني عاماً.. 

وبعدها انطلق امللك عبدالعزيز رحمه اهلل فـي رحلة 
طويلة من الكفاح لتوحيد اأر�س اململكة.. التي كانت 

تتنازعها العديد من القبائل ومناطق احلكم املختلفة..

وي�ّشر اهلل له ذلك.. وتوحدت اأر�س اململكة.. ليعلن رحمه اهلل عن 
قيام اململكة العربية ال�شعودية يوم اخلمي�س 21 جمادى االأوىل 

عام1351هجرية، ويوافق 23 �شبتمرب عام 1932 ميالدية

مكي قال فـي ال�شيارة اإن امل�شجد 
احلرام كان اأ�شغر اأيام زمان.. واأنت 
يا اأبي قلت اإن اململكة تقوم بتو�شعة 

امل�شجد احلرام با�شتمرار

هل يعني اأن امللك 
عبدالعزيز بداأ 

بتو�شعة احلرم منذ 
تلك االأيام؟

�شاهدت اليوم فـي التلفاز برناجماً 
عن ذلك.. اأعتقد اأن امللك عبدالعزيز 
بداأ فوراً باأعمال �شيانة فـي امل�شجد 

احلرام.. واإ�شالحات، وتبليط امل�شعى، 
وجتديد وزيادة م�شابيح االإنارة، 

وو�شع مراوح 
كهربائية حينما دخلت 

الكهرباء اإىل مكة 
املكرمة
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مل اأكن اأعلم اأن 
امل�شجد احلرام به 
مراوح كهربائية 

ذلك الوقت!

وماذا حدث بعد ذلك؟

 اإذن فكرة الطوابق 
الثالثة تعود الأيام 
امللك �شعود رحمه 

اهلل!

التو�شعة ال�شهرية تاريخياً كانت بال�شبط
تو�شعة امللك فهد رحمه اهلل.. حيث 
اأمر بعمل تو�شعة كبرية للم�شجد 

احلرام.. ليمكنه من ا�شتيعاب اأكرث 
من مليون م�شٍل فـي نف�س الوقت

اأكرث من مليون 
م�شٍل! يا اهلل!

فـي تو�شعة امللك فهد متت اإ�شافة مئذنتني 
لت�شبح ماآذن امل�شجد احلرام حينها ت�شع ماآذن، 
ومت تزويد مبنى التو�شعة بنظام تكييف، اإ�شافة 

اإىل جمموعة من ال�شالمل املتحركة لت�شهيل تنقل 
احلجاج بني الطوابق الثالثة، 

اإ�شافة اإىل حمطة تربيد مركزية 
لتلطيف اجلّو باملاء البارد فـي اأيام 

ال�شيف احلارة، وهذه املحطة مت و�شع 
اأجهزتها خارج امل�شجد احلرام حتى ال 

تزعج امل�شلني

بعد وفاة امللك عبدالعزيز رحمه اهلل،
وتويل ابنه امللك �شعود، اأمر امللك بعمل تو�شعة 
للم�شجد احلرام، و�شملت التو�شعة الكثري من 
التفا�شيل، منها بناء بناية ل�شقيا زمزم، وبناء 

ثالثة طوابق فـي امل�شجد احلرام، مع االأقبية حتته، 
وتو�شعة املطاف، وبناء امل�شعى من طابقني ال�شتيعاب 
عدد اأكرب من احلجاج واملعتمرين، ومت حينها اأي�شاً 

ترميم الكعبة، وتغيري �شقفها العلوي

�شحيح.. اأعمال التطوير فـي 
امل�شجد احلرام كانت رائدة منذ 
اأيام امللك عبدالعزيز رحمه اهلل
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تو�شعة امللك فهد 
اأعرفها جيداً.. 

اإنها املكان الذي ُتعقد فـيه 
حلقة حتفـيظ القراآن التي 

اأذهب اإليها كل يوم

اإن كان
 امل�شجد احلرام بعد 

تو�شعة امللك فهد اأ�شبح 
ي�شتوعب اأكرث من مليون 

م�شل.. فهذه التو�شعة 
كبرية جداً.. اأعتقد اأنها 
االأخرية.. الأن امل�شجد 
احلرام احلايل كبري 

جداً!

هذا غري �شحيح 
يا مكية.. التو�شعة 

احلالية اأكرب من ذلك!

 اأكرب؟!

هذا �شحيح.. التو�شعة احلالية 
اأ�شخم واأكرب.. وهي ال ت�شمل 

امل�شجد احلرام فقط..

بل م�شروعات 
�شخمة خارجه 

وحوله..

هذه التو�شعة اأطلقها امللك عبداهلل 
رحمه اهلل.. وهي تركز على ثالثة 

حماور خمتلفة، االأول: تو�شعة امل�شجد 
احلرام لي�شل ا�شتيعابه اإىل مليوين 
م�شٍل مبا فـي ذلك تو�شعة �شحن 

املطاف، 

والثاين: تطوير ال�شاحات 
اخلارجية مبا فـيها من دورات 
مياه وممرات واأنفاق وغريها، 

والثالث: منطقة اخلدمات 
مبا فـيها من تكييف وحمطة 

كهرباء وغريها
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تمت

واأتى امللك �شلمان وويل عهده  
االأمري حممد بن �شلمان رعاهما 
اهلل ليهتما كثرياً بهذه التو�شعة، 

ويحر�شا على ا�شتكمالها على 
اأكمل وجه، مع املزيد من 

التطوير والتح�شني

اإنها ق�شة تطور رائعة! 
�شاأحكيها ل�شديقاتي فـي 

املدر�شة اإن �شاء اهلل
بالفعل، نحن نفخر بوطننا، 

نفخر مبملكتنا.. نفخر باالأمن 
واالأمان والرخاء الذي نعي�شه.. 

والذي مّكن حلكومتنا 
الر�شيدة من الرتكيز 
على امل�شجد احلرام.. 

وخدمته ورعايته..

نحن نحتفل كل عام 
باليوم الوطني.. 
ونحمد اهلل فـيه 

على كل هذه النعم..

�شاأبحث عن اأبيات 
�شعر جميلة األقيها 

فـي املدر�شة فـي
 اليوم الوطني

وكل عام واأنت 
بخري يا وطني

يا اهلل! لقد �شهد امل�شجد احلرام 
الكثري والكثري من التطوير 
والرعاية منذ بداية تاأ�شي�س 

اململكة العربية ال�شعودية
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ــجد  ــجد، امل�س ــرف م�س ــم واأ�س ــيها اأعظ ــة، فـ ــة مبارك ــة بقع ــة املكرم مك
احلرام، وفـيه الكعبة امل�سرفة التي يتجه اإليها امل�سلمون فـي �سلواتهم 

خم�ــص مرات فـــي اليــوم والليلة.
وقــد جعلــت اململكــة العربيــة ال�ســعودية منــذ تاأ�سي�ســها علــى يــد امللــك 
عبدالعزيــز اآل �ســعود رحمــه اهلل خدمــة البيــت احلــرام، وتقــدمي 
ــرب  ــا ع ــث كان له ــا، حي ــن اأوىل اهتماماته ــه م ــن اإلي ــات للوافدي اخلدم
تاريخها �سجل حافل بالإجنازات فـي خدمة امل�سجد احلرام وتو�سعته، 

ورفــده باأنــواع اخلدمــات التــي يحتاجها الــزوار واملعتمــرون، بالإ�سافة 
اإىل توفـــري كافــة �ســبل الأمــن والراحــة واملوا�ســالت، وغريهــا ممــا 

يحتاجــه �سيــوف الرحمــن مــن الــزوار واملعتمريــن.
ــهدها  ــي �س ــرية الت ــعات الكب ــارة والتو�س ــروعات اجلب ــك امل�س ــت تل فكان
احلرمــان ال�ســريفان اأحــد ال�ســواهد احلا�ســرة علــى مــا قدمتــه اململكة 

وملوكهــا خلدمــة الإ�ســالم وامل�ســلمني.

عناية امللك عبد العزيز رحمه اهلل بعمارة امل�سجد احلرام:

عناية امللك �سعود رحمه اهلل بعمارة امل�سجد احلرام:

اأوىل امللــك عبــد العزيــز اآل �شــعود رحمــه اهلل منــذ ت�شــرف بالواليــة علــى احلرمــني 
ال�شريفـــني عنايــة بالغــة، فلــم مي�ــس وقــت ي�شــري علــى توّليــه احلكــم ودخولــه مكــة 
املكرمــة عــام 1343هـــ حتــى اأعلــن البــدء فـــي ترميمــات احلرمني ال�شريفـــني وبذل 

كل غال ونفـي�س فـي �شبيلهما، فكان من اأبرز ما اأمر بعمله فـي امل�شجد احلرام:
ــا كامــاًل، واإ�شــالح كل مــا يقت�شــي اإ�شالحــه،  -ترميــم امل�شــجد احلــرام ترميًم

وكذلــك ترخيــم عمــوم امل�شــجد.
-و�شع ال�شرادقات فـي �شحن امل�شجد؛ لتقي امل�شلني حّر ال�شم�س.

-اإ�شالح مظلة اإبراهيم، وقبة زمزم، و�شاذروان الكعبة املعظمة.
-عمل مظالت قوية ثابتة على حا�شية �شحن املطاف،

 لي�شتظل حتتها امل�شلون، 
-تبليط امل�شعى باحلجر ال�شوان املربع واأن يبنى بالنورة.

-اإ�شــالح احلجــر املفرو�ــس علــى مــدار املطــاف، واإ�شــالح اأر�ــس االأروقــة، وترميــم وترخيــم 
عمــوم امل�شــجد، وجتديــد االألــوان، واإزالــة كل مــا بــه تلــف، كمــا مت اإزالــة احل�شبــاء القدميــة 

وا�شــتبدالها باأخــرى جديدة.
-جتديد �شقف امل�شعى بطريقة فنية حمكمة.

-عمل باب جديد للكعبة مغطى ب�شفائح من الف�شة اخلال�شة ، حمالة باآيات قراآنية.
كان من اأبرز ما اأمر بعمله امللك �سعود بن عبد العزيز اآل �سعود 

فـي امل�سجد احلرام:
-فتح �سارع وراء ال�سفا، و�سرف مرور النا�ص وال�سيارات عن �سارع امل�سعى.

-تركيب م�سّخة لرفع مياه زمزم.
-اإن�ساء بناية ل�سقيا زمزم اأمام بئر زمزم.

-تبليط اأر�ص امل�سعى بالأ�سمنت.
-بدء العمل فـي تو�سعة امل�سجد احلرام.

-عمل �سّلم متحرك للكعبة امل�سرفة.
-ترميم الكعبة امل�سرفة، وا�ستبدال �سقفها الأعلى القدمي ب�سقف جديد.

عمارة المسجد الحرام

8



عناية امللك فـي�سل رحمه اهلل بعمارة امل�سجد احلرام:

عناية امللك خالد رحمه اهلل بعمارة امل�سجد احلرام:

عناية امللك فهد رحمه اهلل بعمارة امل�سجد احلرام:

عندمــا تــوىل امللــك فـــي�شل احلكــم عــام 1384هـــ وا�شــل رحمــه اهلل اإجنــاز تو�شــعة امل�شــجد 
احلـــــــرام التــي بــداأت فـــي عهـــــد اأخيــه امللــك �شــعود رحمــه اهلل، والتــي اأمــر بهــا اأبوهمــا امللــك 

عبد العزيز رحمه اهلل .
ومن اأهم ما ح�شل فـي عهده:

-اإزالة البناء القائم على مقام اإبراهيم تو�شعة للطائفـني، وو�شع املقام فـي غطاء بلوري.
-بناء مبنى ملكتبة احلرم املكي ال�شريف.

-بناء م�شنع ك�شوة الكعبة امل�شرفة فـي موقعه اجلديد فـي اأم اجلود، وتو�شيع اأعماله .

لقــد �شــار امللــك فهــد رحمــه اهلل علــى خطــى اأ�شــالفه مــن امللــوك فـــي العنايــة 
بعمــارة امل�شــجد احلــرام، وكان مــن اأبرز اإجنازاته:

-تبليط �شطح التو�شعة ال�شعودية االأوىل بالرخام البارد املقاوم للحرارة.
ال�شعــود  لت�شــهيل  احلــرام؛  بامل�شــجد  كهربائيــة  �شــالمل  خم�شــة  -اإن�شــاء 

االأول. والطابــق  ال�شــطح  اإىل  والنـــزول 
-بنــاء خم�شــة ج�شــور علويــة للدخــول اإىل الطابــق االأول واخلــروج منــه مــن 

جهة ال�شمال.
-االأمــر بتو�شــعة كــربى للم�شــجد احلــرام فـــي عــام 1403هـــ، وفـــي2 �شفــر 
عام 1409هـ فـي حفل كبري ح�شره اأ�شحاب ال�شمو امللكي االأمراء واأ�شحاب 
الف�شيلــة العلمــاء واأ�شحــاب املعــايل الــوزراء واأعيــان البــالد وجمــوع مــن 
املواطنــني، و�شــع رحمــه اهلل حجــر االأ�شا�ــس للبــدء فـــي هــذه التو�شــعة، حيــث 
يتاألــف مبنــى التو�شــعة مــن القبــو )البــدروم(، والطابــق االأر�شــي، والطابــق 
االأول، وقــد �شّمــم ومت بنــاوؤه علــى اأ�شا�ــس تكييــف �شــامل كامــل، وعمــل لــه 

حمطــة للتربيــد فـــي اأجيــاد.
بامل�شــجد احلــرام، وهيئــت لل�شــالة، ال  �شــاحات كبــرية حميطــة  -اإحــداث 
�شــيما فـــي اأوقــات الزحــام، وذلــك بتبليطهــا برخــام بــارد ومقــاوم للحــرارة 

واإنارتهــا وفر�شــها.
-جتديــد غطــاء مقــام اإبراهيــم عليــه ال�شــالة وال�شــالم مــن النحا�ــس املغطــى 
ب�شــرائح الذهــب والكري�شــتال والزجــاج املزخــرف ، ومت و�شــع غطــاء مــن 
الزجاج البلوري القوي اجلميل املقاوم للحرارة والك�شر على مقام اإبراهيم 

عليه ال�شــالم.
-ترميم الكعبة امل�شرفة ترميًما �شاماًل مل يحدث مثله منذ �شنة 1040هـ.

قــام امللــك خالــد رحمــه اهلل باإمتــام مــا تبقــى مــن عمــارة وتو�شــعة امل�شــجد 
احلــرام، كمــا مّت فـــي عهــده التــايل:

-افتتاح م�شنع الك�شوة بعد متام البناء والتاأثيث.
-تو�شــيع املطــاف فـــي �شــكله احلــايل، وفر�ــس اأر�شيتــه برخــام مقــاوم للحــرارة 

جلب من اليونان، مما زاد من راحة امل�شلني والطائفـني فـي الظهرية.
-�شناعة باب الكعبة امل�شرفة ب�شكل بديع ، وبنفقات عظيمة.

-مت تبليط املطاف كاماًل بالرخام االأبي�س. 
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عناية امللك عبداهلل رحمه اهلل بعمارة امل�سجد احلرام:

عنايــة امللــك �ســلمان حفظــه 
اهلل بعمــارة امل�ســجد احلــرام:

مــع تزايــد زّوار بيــت اهلل احلــرام يومــاً بعــد يــوم، اأ�شبحت موا�شلــة التطوير اأمراً بالغ االأهمية، 
لذلك اأمر خادم احلرمني ال�شريفـني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رحمه اهلل باالآتي:

-البــدء فـــي م�شــروع تو�شــعة جديــدة اإكمــااًل ملــا بــداأه امللــك عبدالعزيــز رحمــه اهلل، 
وهــي اأكــرب تو�شــعة للم�شــجد احلــرام ، تتنــاول تطويــر امل�شــجد احلــرام فـــي خمتلف 
النواحي العمرانية والفنية واالأمنية، ول�شخامة امل�شروع وتنوع اأبعاده جعل من 

ال�شروري تق�شــيمه اإىل ثالثة اأق�شــام:
الق�شــم االأول: تو�شــعة مبنــى امل�شــجد احلــرام لي�شــتوعب اأكــرب عــدد ممكــن مــن 

امل�شلــني، ويتوقــع اأن ت�شــل اإىل مليــوين م�شــل فـــي وقــت واحــد.
اأّما الق�شــم الثاين: فـــيهدف اإىل تو�شــعة ال�شــاحات اخلارجية للم�شــجد احلرام 

التي ت�شم دورات مياه وممرات واأنفاقاً، اإ�شافة اإىل مرافق اأخرى.
ويهــدف الق�شــم الثالــث اإىل: تطويــر منطقــة اخلدمــات التــي ُتعــد اإحــدى اأهم 
املرافــق امل�شــاندة التــي ت�شــمل حمطــات التكييف، وحمطــات الكهرباء، اإ�شافًة 
اإىل حمـــــطات املياه وغـــيـــــــــرها من املحطــــــــــــــات التي تقدم الدعم ملنطقــــــة 

امل�شجد احلرام.
- البــدء بتو�شــعة �شحــن الطــواف: و�شــريكز امل�شــروع علــى تو�شــعة �شحــن 
االأدوار  كافــة  فـــي  بــه  املحيطــة  االأروقــة  وتاأهيــل  بنــاء  واإعــادة  الطــواف، 

لت�شــتوعب )130( األــف طائــف فـــي ال�شــاعة، بــداًل مــن )52( األــف طائــف فـــي ال�شــاعة، 
و�شي�شــمل ذلــك اإحــداث دور لــذوي االحتياجــات اخلا�شــة.

-البــدء بتو�شــعة امل�شــعى: حيــث يعــد هــذا امل�شــروع اأكــرب تو�شــعة ي�شــهدها امل�شــعى فـــي تاريخــه 
بهــدف ت�شــهيل اأداء املنا�شــك علــى احلجــاج واملعتمريــن.

احلرمــني  خــادم  عهــد  امليمــون،  العهــد  هــذا  وفـــي 
ال�شريفـــني امللــك �شــلمان بــن عبــدا لعزيــز حفظــه اهلل 
يتوا�شــل االهتمــام واملتابعــة منــه �شــخ�شياً لتذليــل 
كافة العقبات فـــي �شــبيل عمارة احلرمني ال�شريفـــني 
و�شهولة الو�شول اإليهما وتو�شعتهما ليوؤدي احلجاج 
واملعتمــرون وزّوار مكــة واملدينــة منا�شــكهم بــكل ي�شــر 

و�شــهولة واأمــان واطمئنــان.
ويتجلى ذلك من خالل االآتي:

فـــي  التو�شــعات  باإكمــال جميــع  -اأمــره حفظــه اهلل 
امل�شجد احلرام، والتي بداأت فـي عهد امللك عبد اهلل 

رحمــه اهلل تعــاىل.
- توجيهــه باالإفــادة مــن امل�شــاحات التــي مت االنتهــاء 
منهــا مــن م�شــروع خــادم احلرمــني ال�شريفـــني امللــك 
عبــداهلل بــن عبدالعزيــز رحمه اهلل لتو�شــعة امل�شــجد 
احلرام، وذلك ملا ي�شــهده امل�شــجد احلرام من اإقبال 
كثيــف مــن املعتمريــن والزائريــن فـــي ظــل تنفـــيذ 

اأعمــال املرحلــة الثالثــة واالأخــرية مــن م�شــروع رفــع الطاقــة اال�شــتيعابية للمطــاف.
التو�شــعة  �شمــن  م�شــروعات  خم�شــة  1436هـــ  �شــنة  رم�شــان   24 فـــي  اهلل  حفظــه  تد�شــينه   -
ال�شــعودية الثالثة للم�شــجد احلرام مبكة املكرمة، ت�شــمل مبنى التو�شــعة وال�شــاحات واالأنفاق، 

ومبنــى اخلدمــات، والطريــق الدائــري االأول.
- اأمره حفظه اهلل فـي �شنة 1437هـ بتجديد رخام ال�شاذروان وجدار ِحْجر الكعبة ال�شريفة.
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قطار الحرمين 
ت�ســعى اململكــة العربيــة ال�ســعودية اإىل توفـــري كافــة �ســبل 

الأمــان والراحــة لزوارهــا مــن احلجــاج واملُعتمريــن، فقامــت 
باإن�ســاء قطار احلرمني ال�ســريع. وهو واحد من امل�سروعات 
ــى زوار بيــت اهلل  ــري عل التنمويــة التــي تهــدف اإىل التي�س
احلــرام، مــن خــالل توفـــري قطــار كهربائــي ذي �ســرعة 
عاليــة، يربــط بــني مكــة املكرمــة، واملدينــة املنــورة، حيــث 

ُتعتــرب تلــك املدينتــان، مــن اأكــر املــدن التــي يق�سدهــا زوار 
بيت اهلل احلرام، فـي مو�سم احلج والعمرة، من اأجل تخفـيف 

الزدحــام املــروري فـــي الطــرق الأخــرى. 

يعّد م�شــروع قطار احلرمني ال�شــريع اأ�شخم م�شــروع نقل عام فـــي ال�شــرق االأو�شــط، وال�شاد�ــس على م�شــتوى العامل من حيث �شناعة النقل، واأن�شــئ باأحدث التقنيات 
وبتكلفــة بلغــت 60 مليــار ريــال، وذلــك فـــي اإطــار اهتمــام القيــادة الر�شــيدة بخدمــة قا�شــدي احلرمــني ال�شريفـــني مــن احلجــاج واملعتمريــن واملواطنــني واملقيمــني، حيث 

يخت�شر املدة الزمنية بني مكة املكرمة واملدينة املنورة فـــي حدود �شاعتني قاطعاً م�شافة طولها 450 كيلو مرتاً، ب�شرعة 300 كيلو مرت فـــي ال�شاعة.

�شــعود  اآل  بــن عبدالعزيــز  �شــلمان  امللــك  ال�شريفـــني  د�ّشــن خــادم احلرمــني 
حفظــه اهلل االنطالقــة الر�شــمية للم�شــروع عندمــا ا�شــتقل اإحــدى الرحــالت 
مــن حمطــة القطــار مبدينــة جــدة، و�شــواًل اإىل املدينــة املنــورة خــالل �شــهر 
حمرم 1440هــ اإيذاناً بالت�شــغيل الر�شــمي لرحالت قطار احلرمني ال�شــريع.

تعــد حمطــة مكــة املكرمــة الواقعــة بحــي الر�شيفــة االأكــرب 
واالأكــرث تكلفــة بــني حمطــات امل�شــروع؛ حيــث تبلــغ تكلفتهــا 

حمطــة  تليهــا  ريــال،  مليــون  و200  مليــارات   3
و900  مليــار   2 بتكلفــة  بجــدة  ال�شــليمانية 

مـــــليون ريـــــــال، ثــم حمـــــطة مـــــدينة املــــــلك
بلغــت  بتكلفــة  برابــغ  االقت�شاديــة  اهلل  عبــد 

مليــاراً و750 مليــون ريــال، واآخرهــا حمطــة 
املدينــة املنــورة بتكلفــة تبلــغ مليــاراً و545 مليــون 

ريــال.

مــن 60 مليــون  يقــرب  مــا  نقــل  ي�شــتطيع قطــار احلرمــني 
راكــب فـــي العــام الواحــد، اإذ ي�شــم امل�شــروع خم�شــة وثالثــني 
قطــاراً، بعــدد ثالثــة ع�شــر عربــة للقطــار الواحــد، وحتتــوي 
العربــة الواحــدة فـــي القطــار علــى مــا يزيــد عــن 410 مقعــد. 
تبــداأ رحـــــلة القطــار فـــي مكـــــــة مرــــــوراً بجــدة، مطـــــــار امللــك

عبــد العزيــز الــدويل، ومدينــة امللــك عبــد اهلل االقت�شاديــة، 
وتنتهــي فـــي املدينــة املنورة.
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قطار المشاعر 
يقــف م�ســروع قطــار امل�ســاعر املقد�ســة �ســاهًدا علــى حجــم 
العربيــة  اململكــة  تنفذهــا  التــي  العمالقــة  امل�ســروعات 
ال�ســعودية، واجلهــود التي تبذلهــا خلدمة �سيوف الرحمن 
وتطويــر اخلدمــات املقدمــة لهــم فـــي احلرمــني ال�سريفـــني 

وامل�ســاعر املقد�ســة. 

يهــدف م�شــروع قطــار امل�شــاعر اإىل تخفـــيف ازدحــام الطــرق بالعربيــات، وذلــك عــن طريــق نقــل اأكــرب 
عــدد مــن احلجــاج اإىل امل�شــاعر املقد�شــة عــن طريــق القطــار الــذي ي�شــتوعب فـــي ال�شــاعة الواحــدة 
)72000 حــاج(. ويربــط م�شــروع قطــار امل�شــاعر الــذي انطلقــت اأوىل رحالتــه عــام 1431هـــ بــني جنــوب 
�شــرق م�شــعر عرفات وجنوب غرب م�شــعر منى )منطقة اجلمرات(، عرب م�شــعر مزدلفة مب�شــار يبلغ 

20 كيلــو مــرتاً فـــي اإن�شــاءات مرتفعــة علــى اأعمــدة فـــي اجلــزر الو�شــطية للطــرق.

ي�شــتمل امل�شــروع على ت�شــع حمطات مرتفعة عن االأر�س بطول 300 مرت لكل حمطة، ويتم الو�شول 
اإىل اأر�شفة القطار عن طريق منحدرات وم�شاعد و�شالمل عادية وكهربائية، وبوابات اأوتوماتيكية 
تف�شل بني القطار ومناطق التحميل ومناطق االنتظار، وتتميز بتقنية اال�شت�شعار عن بعد للتعرف 
علــى حاملــي التذاكــر التــي تبــاع لل�شــركات واملوؤ�ش�شــات، فـــيما يتــم تفويــج احل�شــود اإىل املحطــات فـــي 

م�شارات حمددة اإىل مناطق االنتظار اأ�شفل املحطات التي ت�شتوعب اأكرث من 3000 حاج.

عرفــات  فـــي  املوزعــة  املحطــات  عــرب  القطــار  ميــر 
ومزدلفــة ومنــى، بثــالث حمطــات لــكل م�شــعر، حيــث 
فـــي م�شــعر  بثــالث حمطــات خمتلفــة  القطــار  ميــر 
فـــي  اأخــرى  بثــالث حمطــات  عرفــات، وميــر بعدهــا 
مزدلفة، ثم يتوقف فـي املحطة االأوىل فـي اأول م�شعر 
منى، ثم فـي و�شطه، فـيما ت�شل حمطته االأخرية اإىل 

ــي من�شــاأة ج�شــر اجلمــرات. الطابــق الرابــع فـ

يبــداأ م�شــار القطــار مــن حمطــة اجلمــرات، مــاراً مب�شــعر منــى، ثــم اإىل مزدلفــة، ومنهــا اإىل عرفــات، ب�شــرعة 
ترتاوح بني 80-120 كم فـــي ال�شــاعة، وي�شــري دون �شــائق، بوا�شــطة اأنظمة اآلية للت�شــغيل يتم التحكم بها عن 

طريــق مركــز الت�شــغيل واملراقبــة، وي�شــل ارتفاعــه عــن االأر�ــس اإىل 45 مــرتاً عنــد اجلمرات.

12



جسر الجمرات  م�سروع تطوير منطقة اجلمرات فـي م�سعر 
منى اأقل ما يقال عنه اإنه دّرة امل�ساريع 

التطويرية التي نفذتها حكومة اململكة 
العربية ال�سعودية فـي امل�ساعر املقد�سة. 

كان البدء فـــي عمليات اإن�شــاء هذا اجل�شــر مع بداية العام 1426هـ، حيث تقرر اأن يتم 
تنفـيذ امل�شروع على خم�س مراحل بتكلفة اإجمالية بلغت قرابة 4،2 مليارات ريال.

يبلــغ طــول اجل�شــر 950 مــرتا، وعر�شــه 80 مــرتا، ويتكــون مــن اأربعــة طوابــق اإ�شافــًة اإىل 
الــدور االأر�شــي، �شمــم علــى اأن تكــون اأ�شا�شــات امل�شــروع قــادرة علــى حتمــل 12 طابقــا وخم�شــة 
ماليــني حــاج فـــي امل�شــتقبل اإذا دعــت احلاجــة لذلــك، ويبلــغ ارتفــاع الــدور الواحــد اثنــي ع�شــر 
مرتاً، وي�شــتمل امل�شــروع على ثالثة اأنفاق واأعمال اإن�شــائية مع اإمكانية التطوير امل�شــتقبلي.

اإىل  اإ�شافــة  االأربعــة  االجتاهــات  فـــي  خمرجــا  و12  للجمــرات  مدخــال   11 امل�شــروع  يوفــر 
تزويــده مبهبــط لطائــرات مروحيــة حلــاالت الطــوارئ، ونظــام تربيــد متطــور يعمــل بنظــام 
التكييــف ال�شحــراوي ي�شــخ نوعــا مــن الــرذاذ علــى احلجاج واملناطق املحيطــة باجلمرات مما 
يوؤدي خلف�س درجة احلرارة اإىل نحو 29 درجة واأنفاقا اأر�شية، ورافق م�شروع تطوير ج�شر 
اجلمرات تنفـيذ م�شاريع جديدة فـي منطقة اجلمرات �شملت اإعادة تنظيم املنطقة وت�شهيل 
عمليــة الدخــول اإىل اجل�شــر عــرب توزيعهــا علــى 6 اجتاهــات منهــا 3 مــن الناحيــة اجلنوبية و3 

مــن الناحيــة ال�شــمالية وتنظيــم ال�شــاحات املحيطــة باجل�شــر.
لتحقيق اأعلى درجات االأمن وال�شالمة 

زود امل�شروع باآالت ت�شوير تقنية مطورة 
موزعة فـي عدة اأماكن ومت�شلة بغرفة 

العمليات التي ت�شرف على اجل�شر 
وال�شاحة املحيطة به ملراقبة الو�شع 

ب�شورة عامة واتخاذ االإجراءات املنا�شبة 
ملواجهة اي خماطر حمتملة.

اأمــا ت�شميــم اأحوا�ــس اجلمــرات وال�شــواخ�س فحــددت باأطــوال )40( مــرتا، ومت ت�شميمهــا 
على ال�شكل البي�شاوي لت�شهيل الرمي من جميع االجتاهات مع حت�شني االن�شيابية وزيادة 

الطاقة اال�شــتيعابية للج�شــر.
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عناية امللك عبدالعزيز اآل �سعود رحمه اهلل مباء زمزم:

عناية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
رحمه اهلل مباء زمزم:

اأمر باإن�شاء �شبيل ل�شقيا ماء زمزم �شنة 1345هـ.

اأمر باإن�شاء �شبيل ثان ل�شقيا زمزم �شنة 1346هـ.
اأمر باإ�شالح بئر زمزم وتنظيفها وو�شع غطاء عليها �شنة 1346هـ.

اأن�شئ م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
 »رحمه اهلل« ل�شقيا زمزم فـي منطقة ُكَدّي مبكة املكرمة 

بتكلفة جتاوزت 700 مليون ريال؛ بهدف �شمان نقاوة مياه زمزم وتاأمني و�شولها 
ُبل والتكاليف، وذلك ب�شحبها من البئر فـي امل�شجد احلرام  لطالبيها باأي�شر ال�شُّ

وتنقيتها، ثم تعبئتها وتوزيعها اآليًّا باأحدث التقنيات العاملية؛ حماية للماء 
املبارك من التلوث بعد خروجه من البئر، و�شمان �شالمته لدى �شربه، اإ�شافًة 

اإىل �شهولة ح�شول املقيمني والزائرين واحلجاج واملعتمرين عليه.
لقد اأحدث م�شروع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ل�شقيا زمزم، نقلة نوعية وتغيرًيا 

ا لواقع خدمة مياه زمزم؛ وتلبية للطلب املتزايد عليها، اإذ �شهل هذا  جذريًّ
امل�شروع ح�شول احلجاج واملعتمرين على ماء زمزم، واأزال ال�شغط واالزدحام عن 
منطقة امل�شجد احلرام، واأ�شهم فـي املحافظة على ال�شحة العامة بتاأمني �شروط 

التنقية والتعبئة والتوزيع االآمن ملاء زمزم.
ح�شب اآلية الت�شغيل للم�شروع حالًيا ُتنَتج عبوة ذات ) 5 ( لرتات، ومتّر مبراحل 

تت�شمن معاجلتها وتعبئتها وتخزينها وتوزيعها بجودة عالية و�شواًل اإىل مرحلة 
التغليف فـي اأكيا�س بال�شتيكية مانعه للت�شرب وعلب كرتونية تو�شع بداخلها 

ا. ا وجوًّ وفق املوا�شفات العاملية املعتمدة، وذلك لت�شهيل نقلها برًّ

مشروع 
سقيا زمزم 

عنايــة خــادم احلرمــني ال�سريفـــني امللــك �ســلمان 
ابن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل مباء زمزم:

حر�ــس وفقــه اهلل منــذ توّليــه مقاليــد احلكــم علــى ا�شــتمرار هــذا امل�شــروع والعنايــة بــه 
خدمــًة لقا�شــدي بيــت اهلل احلــرام وامل�شــجد النبــوي ال�شــريف وامل�شــاعر املقد�شــة.    

كمــا �شــدرت موافقتــه حفظــه اهلل علــى م�شــروع تاأهيــل بئــر زمــزم، فبــداأ العمــل بــه فـــي 
�شهر �شفر عام 1439هـ، وقد مّت االنتهاء منه قبل �شهر رم�شان املبارك من العام نف�شه.
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كسوة الكعبة 
المشرفة 

اخت�ســت اململكــة العربيــة ال�ســعودية ب�سناعة ك�ســوة الكعبة 
امل�سرفة منذ عام 1345هـ اإىل يومنا هذا. 

مرا�سم تغيري ك�سوة الكعبة امل�سرفة:

حــدث ذلــك حــني اأمــر امللــك عبــد العزيــز اآل �شــعود رحمــه اهلل بعمــل ك�شــوة للكعبــة امل�شــرفة، 
حيث مل ياأت اليوم املوعود لك�شوة الكعبة امل�شرفة، وهو يوم النحر العا�شر من ذي احلجة 
من عام 1345هـ، اإال والكعبة املعظمة قد األب�شت تلك الك�شوة التي عملت فـــي ب�شعة اأيام. 
وفـــي م�شــتهل �شــهر حمــرم 1346هـــ، اأ�شــدر امللــك عبــد العزيــز، اأوامــره باإن�شــاء دار خا�شــة 
ب�شناعــة الك�شــوة، واأن�شــئت تلــك الــدار مبحّلــة اأجيــاد مبكــة املكرمة، متت عمارتها فـــي نحو 
ال�شــتة االأ�شــهر االأوىل مــن عــام 1346هـــ، فكانــت هــذه الــدار اأول موؤ�ش�شــة خ�ش�شــت حلياكــة 
ك�شــوة الكعبــة امل�شــرفة باحلجــاز منــذ ك�شــيت الكعبــة فـــي الع�شــر اجلاهلــي اإىل الع�شــر 

احلايل.

ــي يــوم ال�شــبت ال�شــابع مــن ربيــع االآخــر �شــنة  فـ
اجلديــد  الك�شــوة  م�شنــع  افتتــاح  مت  1397هـــ، 
ــي  بــاأم اجلــود مبكــة املكرمــة، ومت نقــل العمــل فـ
الك�شــوة اإىل امل�شنــع اجلديــد، والزالــت الك�شــوة 

ال�شــريفة ت�شنــع بــه اإىل يومنــا هــذا.

�شناعــة الك�شــوة متــّر مبراحــل عــّدة، غ�شــيل احلريــر 
الن�شــيج  ثــم  االآيل،  الن�شــيج  وت�شنيــع  و�شباغتــه، 
اليــدوي، ثــم ميــر كل ذلــك علــى املختــرب للتاأكــد مــن 
جودته، ثم الطباعة، ثم التطريز والذي يتم بح�شوة 
الذهــب  بخيــوط  التطريــز  ثــم  القطنيــة  اخليــوط 
والف�شة، ثم تتم خياطة قطع ثوب الكعبة مع بع�شها 

البع�ــس لتكتمــل ك�شــوة الكعبــة.

لقــد جــرت العــادة علــى تغيــري ك�شــوة الكعبــة امل�شــرفة كل �شــنة 
فـــي اليــوم التا�شــع مــن �شــهر ذي احلجــة، فبعــد اإح�شــار الثــوب 
اجلديد تبداأ عقب �شالة الفجر مرا�شــم تغيري الك�شــوة، حيث 
يقــوم امل�شــاركون فـــي عمليــة ا�شــتبدالها عــرب �شــّلم كهربائــي 
بتثبيــت قطــع الثــوب اجلديــد على واجهات الكعبة االأربعة على 

التــوايل واإنــزال القــدمي.
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هل ت�شتطيع م�شاعدة مكي فـي معرفة الطريق ال�شحيح 
للو�شول اإىل مكة املكرمة عرب مناطق اململكة؟

اأحب كثرياً ح�شة اللغة 
العربية.. لتعرفوا متى تبداأ 

احل�شة قوموا با�شتبعاد 
التوقيتات املت�شابهة هنا.. 

متى تاأ�ش�شت اململكة العربية ال�شعودية؟
من امللك الذي وّحد اململكة؟
ما هو تاريخ ا�شتخدام اململكة

لهذا العلم؟

اإعداد ور�شوم: هاين �شالح


