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اأحمد را�ضد القراوي

رئي�س التحرير

من املمكن اأن جتد يف نف�صك طاقة ومواهب عدة حتركها همة عالية لتحقيق اأهدافك 

التعاون  دون  مبفرده  والعمل  العي�ص  ي�صتطيع  ل  الإن�صان  اأن  اإل  احلياة،  يف  وم�صاريعك 

والت�صارك، وتبادل اخلربات واملهارات مع الآخرين وهذا يف حد ذاته �صلوك اإن�صاين طبيعي، 

للمجتمع  كنواة  الأ�صرة  ابتداًء من  املجتمعات  تكونت عليه  قائمة على مبداأ ما  فاحلياة 

وانتهاء بالدولة، وقد �صوهد هذا ال�صلوك الإن�صاين يف خمتلف الع�صور الب�صرية، وجلاأ اإليه 

الإن�صان يف عمله وت�صرفاته اخلا�صة والعامة.

النظرة ق�صور  اأن يف هذه  الأفراد حيث  التكامل ل يقت�صر فقط على م�صتوى  ومبداأ 

�صديد واختزال ملدلولت مفهوم ال�صراكة واإمنا يت�صع لي�صمل يف مفهومه التكامل املوؤ�ص�صي 

الداخلي بني اإدارات املوؤ�ص�صة الواحدة واخلارجي بني كافة موؤ�ص�صات الدولة وبخا�صة ذات 

طبيعة العمل امل�صرتك.

ولو نظرنا اإىل الواقع العملي جند كثريًا من ال�صركات وامل�صروعات �صواء كانت ربحية 

اأو غري ربحية قد حققت جناحات عديدة من خالل �صيا�صة عملها القائمة على ال�صتفادة 

من خربات الهيئات وال�صركات ذات طبيعة العمل املماثلة والتعاون معها يف جمالت العمل 

واجلهد  الوقت  وفرت  املادية، مما  والإمكانات  الب�صرية  الكفاءات  تبادل  وكذلك  امل�صرتكة، 

واأدى اإىل حتقيق الأهداف املن�صودة لكل منهم مب�صتوى عال من ال�صرعة يف العطاء واجلودة 

يف الأداء.

اأن العمل اجلماعي له مميزات وفوائده اخلا�صة املعنوية واحل�صية،  ومما ل �صك فيه 

ولذلك فاإن النجاح يف العمل يحتاج اإىل تكاتف جماعي وتوافق ب�صري يف �صبيل حتقيق 

الأهداف املن�صودة من وراء هذا العمل، فال�صراكة بكافة اأنواعها تعد الأر�صية اخل�صبة التي 

ت�صمن ال�صالمة واجلودة يف كافة مناحي احلياة.

الـ�شـراكـــة..
�شرعـة يف العطاء 
وجودة يف الأداء
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وقال ال�صانع يف ت�صريح �صحايف اإن هذه الدعوة الكرمية 

من خادم احلرمني ال�صريفني تركت اأثراً ايجابياً يف نفو�س 

جميع من ح�صر اللقاء الأبوي.

ال�صعودية كانت ول  العربية  اإن اململكة  ال�صانع  واأو�صح 

تزال تقدم الكثري من اخلدمات للحجاج منذ و�صولهم اإىل 

الأرا�صي املقد�صة وخالل تنقلهم بني امل�صاعر فهي التي مل 

تدخر جهداً ول و�صيلة اإل ووفرتها خلدمة �صيوف الرحمن 

�صواء كانت على م�صتوى امل�صاعر اأو اخلدمات الأخرى.

اإن اللقاءات التي يجريها خادم احلرمني  وقال ال�صانع 

ال�صريفني مع كبار �صيوف الرحمن خري دليل على النجاح 

خالل  ال�صعودية  العربية  اململكة  اإليه  و�صلت  الذي  الكبري 

تنظيم موا�صم احلج وك�صفت يف ذات الوقت عن روح الأ�صرة 

الواحدة التي جمعت جميع امل�صلمني.

بعثة  جهود  اأذكر  ان  يفوتني  ل  "كما  ال�صانع:  واأ�صاف 

امكانياتها خلدمة حجاج  كل  �صخرت  التي  الكويتية  احلج 

دولة الكويت ومتابعاتها احلثيثة لهم يف امل�صاعر وا�صتنفارها 

التدافع يف  بعد حادث  الكويتيني  لالطمئنان على احلجاج 

م�صعر منى".

أثنى على الجهود المبذولة من قبل البعثة والحمالت في خدمة الحجيج 

الصانــــع: حكومــة خــــادم الحرميـــــن الشريفيـــــــن
تعمــــل جاهـــدة على خـدمــــة ضــيــــوف الــرحــمــن

�صكر وزير العدل ووزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية يعقوب ال�صانع الدعوة الكرمية التي تف�صل بها خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود لعدد من ال�صيوخ والوزراء مبقر ال�صيافة امللكية يف منى.
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واكد ال�صانع ان بعثة احلج الكويتية متيزت هذا العام 

يف مقراتها �صواء التي كانت يف م�صعر عرفات اأو م�صعر منى 

فمن خالل تواجدي بني اإخواين مل�صت روح الفريق الواحد 

الذي كان يعمل كخلية نحل ل تعرف التوقف بل كان هدفهم 

خدمة احلجاج الكويتيني.

وتابع ال�صانع » فمن خالل زياراتي التي قمنا بها على 

امل�صتوى  تطور  لنا  ات�صح  الكويتية  احلج  من حمالت  عدد 

اإدارات  يف  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  كبري  ب�صكل  وتقدمه 

يف  قيا�صية  ارقاماً  �صجلت  التي  الكويتية  احلج  حمالت 

التميز والريادة بني مثيالتها يف الدول الأخرى، فكل ال�صكر 

الكويتية  احلج  بعثة  مع  تعاونهم  على  احلمالت  لأ�صحاب 

وخدمة �صيوف الرحمن.

ال�صريفني وعلى  و�صكر ال�صانع حكومة خادم احلرمني 

راأ�صها امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود على كل ما تقوم 

به من جهود خلدمة �صيوف الرحمن. 

بعثة  وفرق  الكويتيني  احلجاج  جلميع  ال�صانع  ومتنى 

احلج الكويتية حجاً مربوراً وذنباً مغفوراً وعودتهم اإىل دولة 

الكويت وذويهم باأمن و�صالم.  

وخالل الزيارة تقدم اأ�صحاب ومديري عدد من احلمالت 

للوزير ال�صانع بخال�س ال�صكر والتقدير على رعايته الكرمية 

وجهوده الدوؤوبة لرعاية حجاج دولة الكويت بدءاً من اإ�صدار 

املتميز  وتنظيمه  والعمرة،  احلج  لتنظيم  اجلديد  القانون 

ملو�صم حج  البعثة  واإدارة  املو�صم  الكويتية هذا  لبعثة احلج 

اإبراز  ناجح حاز على ثناء حجاج دولة الكويت وعمل على 

الدور الرائد لدولة الكويت يف تنظيم وت�صيري حمالت احلج 

ورعاية احلجاج.

 

حمــالت الحــج الكويتيـة سجلـــــت أرقامــــًا قياسيــة
في التميـز والريـادة بيــن مثيالتها في الـدول األخـرى
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خالل تكريمه أعضاء بعثة الحج الكويتية 

الصانــــع: "األوقاف" حققـــت الشراكـــة لتوفيــر 
أفضـــل الخدمـــات لحـجــــاج بيـــت اهلل الــحــرام

وخاطب احل�صور من اأبناء بعثة احلج بالقول: قدمتم اأف�صل 

اخلدمات حلجاج دولة الكويت وهو ما مل�صته من الر�صا التام 

من اأ�صحاب احلمالت من خالل جمموعة اأ�صحاب احلمالت 

وم�صاركتي يف جمموعة الوات�صاب والتناق�س معهم وكذلك ما 

مل�صته اأي�صا من ر�صا احلجاج حيث مل تتقدم اأي �صكوى من 

احلجاج اأو اأي مالحظة على اخلدمات املقدمة لهم.

اأ�صاد وزير العدل وزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية يعقوب ال�صانع بجهود جميع اأع�صاء بعثة احلج الكويتية وعلى 

راأ�صهم رئي�ص ونائب رئي�ص البعثة وروؤ�صاء الفرق وجميع الأع�صاء فردًا فردًا على ما قاموا به يف مو�صم احلج من حتقيق 

النجاحات املتعددة خالل مو�صم احلج، جاء ذلك يف حفل  تكرمي اأع�صاء بعثة احلج الكويتية حتت رعايته.
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البالغ  الأثر  اجلميع  على  يخفى  ل  اأنه  اإىل  ال�صانع  واأ�صار 

وال�صتعداد املبكر ملو�صم حج هذا العام حيث ا�صتمر العمل له طوال 

فرتة العام املا�صي وقد كنت ا�صرف �صخ�صياً واأتابع �صري خطة عمل 

مو�صم احلج واأ�صحاب حمالت احلج ولذلك اأقول لكم اإنكم وفقتم 

واأعدكم  دائما  الأمام  اإىل  فلذلك  قيام  خري  به  وقمتم  عملكم  يف 

بتذليل جميع العقبات اأمام بعثة احلج الكويتية حتى تقوم مبهامها 

على الوجه الأكمل. وتابع:  اإن التعاون املثمر بني اأ�صحاب حمالت 

احلج الكويتية وبعثة احلج الكويتية كان �صبباً لنجاح مو�صم حج هذا 

العام وذلك يحقق اإ�صرتاتيجية وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

والتي تتمثل دائماً يف ال�صراكة مع جميع اجلهات الر�صمية والقطاع 

اخلا�س للنهو�س باخلدمات املقدمة من الوزارة اإىل مزيد من التقدم 

والرقي مبا يعك�س توفري اأف�صل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام.
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وقدم اأع�صاء اللجنة ال�صكر والتقدير للوزير ال�صانع على 

الالئحة  �صدور  عن  اأثمرت  التي  احلثيثة  واملتابعة  اجلهود 

التنفيذية لقانون احلج رقم 1 ل�صنة 2015، التي كانت ثمرة 

اأ�صحاب  مع  والعمرة  للحج  العليا  اللجنة  اأع�صاء  بني  تعاون 

احلمالت. 

 واأ�صار اأع�صاء اللجنة اإىل جهود ال�صانع التي بذلها خالل 

مو�صم احلج املا�صي وتعليماته التي �صَهلت الكثري من العقبات 

وامل�صاكل التي واجهت خط �صري حمالت احلج.

الـمتميــز  وعملهــم  احلـــج  اإدارة  دور  الأع�صــــاء  وثمــــن 

كـــل  لتذليـــل  الدائـــم  و�صعيهــم  احلـــج  موا�صـــم  خالل 

ال�صعـاب التي تواجه اأ�صــحاب احلمالت �صواء يف الكويت اأو 

يف الأرا�صي املقد�صة.

ا�صتقبل وزير العدل وزير الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية يعقوب ال�صانع جلنة منظمي حمالت احلج وذلك 

بح�صور مدير اإدارة احلج رومي الرومي.

لجهوده التي أثمرت عن صدور 
الالئحة التنفيذية لقانون الحج  

لجنة منظمي حمالت 
الــحــج تشكـر الــوزيــر 
يـــعــقـــوب الصــانــــع

ج
حل

 ا
ي

م
ظ

من
ة 

جلن
ء 

قا
ل



اأن�صطة الــــوزارة

9 العدد 60 - ذو القعدة 1437 هـ / أغسطس 2016 م

للقانون رقم )1(  اأن املذكرة الإي�صاحية  وجدير بالذكر 

ل�صنة 2015 يف �صاأن تنظيم حمالت احلج والعمرة جاءت على 

النحو التايل: 

الأرا�صي  اإىل  والعمرة  احلج  حمالت  تنظيم  يف  رغبة 

احلمالت  اأ�صحاب  قيام  يكفل  الذي  النحو  على  املقد�صة 

بالن�صبة  �صواء  واملعتمرين  احلجاج  نحو  كاملة  بواجباتهم 

لأدائهم منا�صك احلج اأو العمرة على اأكمل وجه وفقاً ملا تق�صي 

وال�صالمة  ال�صحة  و�صائل  لتوفري  اأو  الإ�صالمية  ال�صريعة  به 

والراحة للحجاج واملعتمرين من وقت قيامهم من الكويت لأداء 

تلك املنا�صك وحتى عودتهم للبالد.

ب�صاأن تنظيم  القانون  واأعد هذا 

لتحقيق  والعمرة  احلج  حمالت 

ن�صت  فقد  الذكر.  اآنفة  الأهداف 

ت�صكيل  على  القانون  من   (1) املادة 

بقرار  والعمرة  للحج  العليا  اللجنة 

من جمل�س الوزراء بناء على عر�س 

الإ�صالمية  وال�صئون  الأوقاف  وزير 

مندوبني  ع�صويتها  يف  ت�صم  والتي 

عن كل من وزارات الأوقاف وال�صئون 

واخلارجية  والداخلية  الإ�صالمية 

الكويت  بلدية  وكذلك  وال�صحة 

املدين  للطريان  العامة  والإدارة 

لع�صويتها  ي�صم  اأن  الوزراء  وملجل�س 

اأع�صاء عن جهات اأخرى.

تخت�س  باأن   )2( املادة  وقررت 

والعمرة  للحج  العليا  اللجنة 

بالإ�صراف على كافة اأعمال احلج والعمرة داخل دولة الكويت 

الإجراءات  تنظيم  الأخ�س  ال�صعودية، وعلى  العربية  واململكة 

ال�صروط  وو�صع  العمرة  اأو  برتاخي�س حمالت احلج  املتعلقة 

احلج  ملنا�صك  واملعتمرين  احلجاج  اأداء  ل�صمان  وال�صوابط 

املقابل  على  الالحقة  والرقابة  الأكمل  الوجه  على  والعمرة 

يف  مغالة  حتدث  ل  حتى  لهم  املرخ�س  عليه  يح�صل  الذي 

اأ�صعار احلج والعمرة، والنظر يف ا لأمور.

يف  والنظر  واملعتمرين  احلجاج  و�صالمة  براحة  املتعلقة 

املخالفات التي تقع من اأ�صحاب احلمالت وتوقيع اجلزاءات 

الإدارية عليهم على الوجه املبني بهذا القانون، وكذلك و�صع 

لئحة بنظام عمل اللجنة والإجراءات اخلا�صة بعقد جل�صاتها 

واإ�صدار قراراتها فور ت�صكيلها، كما اأعطت املادة للجنة احلرية 

براأيهم  لال�صتئنا�س  اأع�صائها  من غري  تراه  ت�صتعني مبن  باأن 

تقوم  التي  املخت�صة  بتحديد اجلهة  كما منحتها الخت�صا�س 

بالإ�صراف على تطبيق اأحكام هذا القانون.

وحظرت املادة )3( ت�صيري اأو الإعالن عن حمالت احلج 

على  احل�صول  بعد  اإل  الربح  بق�صد  الكويت  من  العمرة  اأو 

ترخي�س بذلك من اجلهة ا ملخت�صة.

اأو  حج  حملة  بت�صيري  له  املرخ�س   )4( املادة  واألزمت   

عمرة بتقدمي خطاب �صمان من اأحد البنوك املحلية املعتمدة 

بقيمة املبلغ الذي تقرره اللجنة العليا 

يف  يراعى  اأن  على  والعمرة  للحج 

املعتمرين،  اأو  حتديده عدد احلجاج 

وفق الالئحة املنظمة لذلك.

على   )5( املادة  واأوجبت 

القرارات  جميع  تنفيذ  له  املرخ�س 

اجلهات  من  ال�صادرة  وال�صروط 

اأداء  ل�صمان  بالدولة،  املخت�صة 

املنا�صك على نحو تام وتوفري و�صائل 

والراحة  وال�صالمة  العامة  ال�صحة 

للحجاج واملعتمرين. 

اإىل   )6( املادة  واأ�ضارت 

اخت�صا�س اللجنة العليا للحج والعمرة 

بالنظر فيما يقع من خمالفات لأحكام 

له  املنفذة  القرارات  اأو  القانون  هذا 

للقرارات  اأو  الرتخي�س  ل�صروط  اأو 

ال�صادرة من اللجنة، واأوجبت على اللجنة اأن ت�صتدعي املرخ�س 

له اأو من ينوب عنه ل�صماع اأقواله فيما ن�صب اإليه فاإذا مل يح�صر 

جاز للجنة نظر املخالفة يف غيبته مامل يكن له عذر مقبول.

 وحددت املادة )7( اجلزاءات التي تطبق على اأ�صحاب 

املو�صحة  املخالفات  من  لأي  ارتكابهم  حالة  يف  احلمالت 

بالقانون اأو القرارات املنفذة له اأو ال�صادرة عن اللجنة العليا 

للحج والعمرة اأو ل�صروط الرتخي�س، واأجازت التظلم من هذه 

اجلزاءات وفقا للقواعد العامة املقررة بهذا ال�صاأن.

 وق�ضت املادة )8( باأن تَُوّرد املبالغ امل�صيلة من خطابات 

ال�صمان لالإيرادات العامة لوزارة الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية. 

الحمالت  أصحــاب  قيــام  يكفــل   2015 لسنة   )1( رقم  قانون 
بواجباتهم كاملة نحو الحجاج والمعتمرين على أكمل وجه
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التقى أصحاب حمالت الحج الكويتية تحت شعار "شركاء في النجاح"

وأصحاب  الحجيج  مصلحة  بين  سنوازن  الـوزيـر: 
أخـــــرى عـلـــى  كفـــة  غلبـــة  وعـــدم  الحمــالت 

 وخالل لقاء مفتوح اأجراه مع اأ�صحاب حمالت احلج الكويتية 

ل  من  »هناك  ال�صانع:  قال  النجاح«،  يف  »�صركاء  عنوان  حتت 

ي�صتطيع اأن يوؤدي الفري�صة ب�صبب الغالء وبالتايل لبد اأن تكون 

الأ�صعار منا�صبة اإىل حد معني ويجب مراعاة اأ�صحاب الدخول 

املتدنية«، لفتا اإىل اأن »البع�س ل يقبل اأن يذهب لأداء الفري�صة 

عن طريق الزكاة«، م�صريا اىل اأنهم �صرياعون ظروف اجلميع.

كان  املا�صي  احلج  مو�صم  »اأن  ال�صانع  اأكد  اأخرى،  ناحية  ومن 

مميزاً من خالل تقدمي اخلدمات للحجاج وتوفري �صبل الراحة لهم«، 

لفتا اإىل اأن »ال�صتعداد املبكر للحج وعقد اللقاءات مع ال�صلطات 

ال�صعودية لإقرار العديد من الآليات اجلديدة كان لها اأثر كبري يف 

قانوين  حق  احلج  حمالت  احتاد  »اإن�صاء  اأن  ال�صانع  يعقوب  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  اأكد 

اأنه �صي�صعى »لإقراره و�صيكون هناك ممثال لهم«، مبديًا »اهتمامه باملوازنة بني  اإىل  لأ�صحاب هذه احلمالت«، م�صريًا 

م�صلحة احلجيج واأ�صحاب احلمالت وعدم غلبة كفة على كفة اأخرى«، م�صتدركًا: »ل�صك اأن هناك هاج�صا من عملية 

ارتفاع اأ�صعار احلج ونحن كحكومة نراعي و�صع حد لرتفاع الأ�صعار تلك«.

اأن�صطة الــــوزارة
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األذينـــــة: حققنـــــا الشراكــــــة مــع حمالت الحج
لهـــم الخدمــــات  أفضـــل  لتقديــــم  والحجـــــاج 

اأبرز  »من  اأنه  ال�صانع  واعترب  حلجاجنا«.  املتميزة  الأجواء  تهيئة 

اإىل  احلجاج  عدد  زيادة  طلب  هي  العام  هذا  اأقرت  التي  الآليات 

3250 وزيادة م�صاحة الأرا�صي حلجاج الكويت، بالإ�صافة اإىل زيادة 

عدد الإداريني يف احلمالت وغريها من الطلبات«. ويف حني لفت 

اإىل اأن »اإقرار قانون احلج �صاهم ب�صكل كبري يف احلد من احلمالت 

اأنه مل  اأ�صار اإىل  غري املرخ�صة اإ�صافة اإىل تنظيم �صوؤون العمرة«، 

يكتف بالتقارير التي ترفع له بعد انتهاء مو�صم احلج »واإمنا اأ�صرفت 

وتاأكدت من حجم  وتفقدت  تواجدي يف مكة  عليه خالل  �صخ�صياً 

اجلهود املبذولة خلدمة �صيوف الرحمن والتي كانت ذو جودة كبرية«.

ومن جهته، قال رئي�س بعثة احلج الكويتية خليف الأذينة 

البعثة  بني  ال�صراكة  هو  الكويتية  احلج  بعثة  مييز  ما  »اإن 

ل�صيوف  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  واحلجاج  احلج  وحمالت 

الرحمن«، م�صيدا يف هذا ال�صدد »بات�صال �صمو رئي�س الوزراء 

ونقل �صوؤال �صاحب ال�صمو الأمري و�صمو ويل العهد عن اأحوال 

بعثة احلج والطمئنان على حجاج الكويت«. كما ثمن الأذينة 

»جهود الوزير ال�صانع التي اأ�صاد بها اأ�صحاب احلمالت و�صوؤاله 

الدائم على مدار ال�صاعة عن كل كبرية و�صغرية والوقوف على 

اأف�صل ال�صتعدادات خلدمة احلجيج«، معتربا »خدمة �صيوف 

الرحمن �صرف لنا جميعا يف بعثة احلج الكويتية«.

ال�صويحي عددا من  اأحمد  عر�س نائب رئي�س جلنة احلج 

املطالب التي اأجمع عليها اأ�صحاب حمالت احلج الكويتية اأهمها: 

ت�صليم اأرا�صي منى وعرفات اإىل مكتب �صوؤون احلج مبا�صرة دون 

و�صيط، وزيادة امل�صاحة املخ�ص�صة يف امل�صاعر املقد�صة يف منى 

وعرفة ومزدلفة وت�صليمها للحمالت قبلها بوقت مبكر ل يقل 

عن �صهرين من وقفة عرفة. وطالبت احلمالت بدعم الوزير يف 

اإن�صاء احتاد حمالت احلج وهو ما اأيده الوزير، م�صددا على اأنه 

حق لكل اأ�صحاب مهنة واحدة يف تاأ�صي�س احتاد يبحث م�صاكلهم 

ويعمل على حلها ويحقق طموحاتهم.

اأن�صطة الــــوزارة
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واأ�صاف الأذينة عقب اجتماع عقده مع فرق بعثة احلج 

الكويتية يف مقر بعثة احلج الكويتية يف حي الن�صيم يف مكة 

يف  امل�صاركة  الفرق  جميع  �صم  الإجتماع  هذا  "اإن  املكرمة 

والإعالم  ال�صحة  وزارة  من  كان  �صواء  الكويتية  احلج  بعثة 

العامة  والإدارة  الإ�صالمية  وال�صوؤون  والأوقاف  والداخلية 

بهدف  والريا�صة وذلك  لل�صباب  العامة  والهيئة  لالطفاء 

اجراء تقييم يومي لعمل كل فريق من هذه الفرق امل�صاركة 

ون�صبة الجناز التي حتققت من العمل املناط بها واملالحظات 

اإن وجدت حتى يتم الت�صاور ليجاد احلل 

املنا�صب لها.

وبني الأذينة اأن جميع فرق بعثة احلج 

ما  وهو  لديها  املنجزة  الأعمال  قدمت 

املر�صومة  اخلطة  تنفيذ  ح�صن  اإىل  ي�صري 

كنا  حني  الكويت  يف  البعثة  انطالق  قبل 

نعقد الجتماعات لو�صع اخلطط املنا�صبة 

ومن  الرا�صي  وتوزيع  احلجاج  ل�صتقبال 

ثم النتقال مع احلجاج اإىل امل�صاعر لأداء 

املنا�صك.

وقال الأذينة اإن بعثة احلج الكويتية اعتمدت مبداأ ال�صراكة 

دوما  كانت  التي  الريادة  اإىل  للو�صول  اجلماعي  العمل  يف 

مالزمة لعمل البعثة الكويتية التي بف�صل من اهلل ا�صتطاعت 

حتقيق النجاحات يف الأعوام ال�صابقة.

وذكر الأذينة جميع احلجاج وا�صحاب احلمالت واع�صاء 

بعثة احلج  الكويتية الإلتزام بتعاليم حكومة خادم احلرمني 

ال�صريفني وذلك ل�صمان �صهولة النتقال بني امل�صاعر.

قال رئي�ص بعثة احلج الكويتية خليف مثيب الأذينة اإن عجلة الإجتماعات اليومية يف بعثة احلج الكويتية انطلقت 

ملتابعة الأعمال اليومية لفرق البعثة وملناق�صة امل�صتجدات ب�صكل يومي ولتوزيع املهام بني الفرق. 

خالل اجتماعه مع فرق البعثة لتوزيع المهام ومناقشة المستجدات 

األذينة : طبقنا مبدأ الشراكة في العمل الجماعي 
بهـــدف الوصـــــول إلى الريــادة وتحقيـــق النجـــاح
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حرصًا على تشجيع العاملين وتطوير أدائهم 

م رؤساء وفود البعثة رئيس بعثة الحج الكويتية يكرِّ
انطالقاً من الدور الرائد لدولة الكويت يف تنظيم وت�صيري حمالت احلج، وحر�صاً على ت�صجيع العاملني يف البعثة على 

تطوير الأداء لالأف�صل للحفاظ على مكانة دولة الكويت وا�صتمرار ريادتها يف هذا ال�صاأن.  تقدم رئي�س بعثة احلج الكويتية 

خليف مثيب الأذينة جلميع اأع�صاء البعثة يف املو�صم املا�صي بال�صكر والتقدير كما كرم روؤ�صاء الوفود امل�صاركة يف البعثة على 

جهودهم الدوؤوبة وحر�صهم على ت�صريف �صورة الكويت ورعايتهم الدائمة حلجاج دولة الكويت.
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خالل جوالته التفقدية لمتابعة العمل في حمالت الحج والمشاعر 

رئيــس بعثــة الحــج: هدفنـــا التميـــز فــي تقـديم 
أفــضــــل خـدمــــــة لحـجــــاج بــيــــت اهلل الحـــــرام

وبني الأذينة اإن بعثة احلج الكويتية و�صعت غاية التميز 

ثماره  نقطف  ما  وهو  البعثة  ت�صكيل  منذ  اليه  ت�صعى  هدفاً 

او  مالحظة  اإي  ت�صجيل  ت�صهد  مل  التي  اليام  هذه  خالل 

احلمالت  اأ�صحاب  خلدمة  حئنا  فنحن  الأن  حتى  �صكوى 

وعليهم خدمة حجاج بيت اهلل احلرام.

وقال الأذينة اإن القائمني على اإدارة بعثة احلج الكويتية 

حمالت  يف  العمل  ملتابعة  التفقدية  اجلولت  بهذه  يقومون 

والأجابة  ملعاجلتها  املالحظات  و�صماع  اأدائها  وتقييم  احلج 

ا�صحاب  كان  �صواء  بها  يتقدم  التي  الإ�صتف�صارات  كل  على 

احلمالت اأو احلجاج اأنف�صهم .

واأ�صاف الأذينة اإن هذه اجلولت مهمة جدا بالن�صبة لبعثة 

احلج الكويتية لأنها ت�صاهم يف ك�صر روتني العمل املكتبي لأن 

لنها  ميدانية  الكويتيه  احلج  بعثة  فرق  جميع  عمل  حقيقة 

حتر�س على ح�صن تنفيذ العمل ومتابعة كل تفا�صيله. وبني 

الأذينة اإن جميع اأع�صاء بعثة احلج الكويتية هم مبثابة فرق 

لعملهم  مكمل  فعملنا  احلمالت  اأ�صحاب  عمل  يف  م�صاركة 

اأكد رئي�ص بعثة احلج الكويتية ووكيل وزارة الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية امل�صاعد للتن�صيق والدعم الفني والعالقات 

اخلارجية واحلج خليف مثيب الأذينة ان الهدف من ان�صاء بعثة احلج الكويتية هو تقدمي اأف�صل خدمة جلميع احلمالت 

الكويتية وتوفري كل مايحتاجه حجاج بيت اهلل احلرام، كان ذلك من خالل اجلولة التفقدية التي �صملت عدد من احلمالت.

اأن�صطة الــــوزارة
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و�صوله  اىل  جميعا  ن�صعى  واحد  مركب  يف  فجميعنا  ولهذا 

ل�صواطئ التميز والنجاح الذي يعد هدفا م�صرتكا لنا يف بعثة 

احلج الكويتية اأو لأ�صحاب حمالت احلج.

واأكد الأذينة اإن رحالت و�صول اأفواج احلجيج الكويتيني 

�صكر  كلمة  ت�صجيل  من  لبد  وهنا  وي�صر  ب�صال�صة  ت�صري 

حلكومة خادم احلرمني ال�صريفني على كل الت�صهيالت التي 

اململكة  اأرا�صي  اىل  و�صولهم  منذ  الرحمن  ل�صيوف  تقدمها 

العربية ال�صعودية.

بعثة  الكويتيني ومقرات  كما تفقد خميمات احلجاج 

احلج الكويتية يف م�صاعر منى وعرفات ومزدلفة للوقوف 

على  احلجاج  ت�صاعد  التي  واخلدمات  التجهيزات  على 

اأداء منا�صكهم بكل �صهولة وي�صر، حيث مت الإطالع على 

وكذلك  وعرفات  منى  م�صاعر  يف  العيادات  جتهيزات 

الكهرباء  ومتديدات  واملخارج  املداخل  على  الإطالع 

من  والتاأكد  وال�صالمة  الأمن  اإ�صرتاطات  توافر  ل�صمان 

يف  م�صيداً  يحتاجها احلجاج.  التي  املرافق  توافر جميع 

الوقت نف�صه باإجراءات اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة 

التي وزعت هذا العام املواقع قبل �صهر ذو احلجة مما 

�صاعد باإكتمال جميع التجهيزات قبل موعدها املعتاد من 

كل عام.

واأ�صحاب  وحجاج  واأع�صاء  اأفراد  جميع  الأذينة  ودعا 

احلمالت يف بعثة احلج الكويتية اىل �صرورة الإلتزام بتعاليم 

اجلهات املخت�صة يف حكومة خادم احلرمني ال�صريفني وذلك 

ل�صمان ح�صن �صري خط التنقالت بني امل�صاعر.

رومي  الكويتية  احلج  بعثة  رئي�س  نائب  قال  جانبه  ومن 

الرومي اإن الزيارة امليدانية التي قامت بها بعثة احلج الكويتية 

الطالئع  و�صول  بعد  اأحوال احلمالت  على  لالطمئنان  تاتي 

الأوىل من احلجاج اإىل الأرا�صي املقد�صة.

األذينـــة: نحــرص علـــى حســـن تنفيــذ العمــل 
ومـتــابــعـــــــة كـــل تـفـاصـيـلــــــه مـيـدانـيـــــــًا
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الرومــــي: ُنْجــــِري قــــرعـــة لمواقـــــع الحمــالت
في المزدلفــة مـن بـاب الشفافيــة والعـــدالـــة

مرور  مدير  با�صت�صافة  البعثة  قامت  وكما  واأ�صاف 

اخلطة  �صرح  ملعرفة  ال�صبيب  خالد  العميد  عرفات 

م�صعر  اإىل  مقراتهم  من  احلمالت  �صري  خلط  املرورية 

بعمل  قمنا  كما  الرومي  وتابع  بالقطار.  والتنقل  عرفات 

قرعة ملواقع احلمالت يف املزدلفة وهذا من باب ال�صفافية 

اعتادت  الذي  املبداأ  وهو  احلمالت  جميع  بني  والعدالة 

ال�صاخن  اخلط  تد�صني  مت  انه  مو�صحا  اتباعه  البعثة 

حيث   8007555777 رقم  الكويتية  احلج  لبعثة  املجاين 

واأي  وال�صكاوي  ا�صتف�صارات  ا�صتقبال  خالله  من  يتم 

مالحظات على مدار ال�صاعة.

اأن�صطة الــــوزارة
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وقال رئي�س بعثة احلج الكويتية خليف مثيب الأذينة اأن 

الكويت تقدمت بفكرة حمالت حج منخف�س التكاليف التي 

بداأت تنفيذها بناء على تعليمات وزير العدل وزير الأوقاف 

وال�صوؤون الإ�صالمية يعقوب ال�صانع، والتي لقت ا�صتح�صان 

بعثات احلج يف دول املجل�س.

الجتماع  عقب  �صحفي  ت�صريح  يف  الأذينة  واأ�صاف 

ال�صنوي الت�صاوري لروؤ�صاء بعثات احلج العربية اإن بعثة احلج 

حج  حمالت  ت�صيري  فكرة  نتائج  بتقدمي  وعدت  الكويت  يف 

منخف�س التكاليف خالل الجتماع التن�صيقي املقبل واملزمع 

عقده يف فرباير من عام 2016م املقبل.

روؤ�صاء  يعقدها  التي  الجتماعات  هذه  اأن  الأذينة  وبني 

كخطوة  تاأتي  العربية  التعاون  جمل�س  لدول  احلج  بعثات 

متقدمة على روح التعاون امل�صرتك بني دول املجل�س لتقدمي 

كان  ما  وهذا  احلرام،  اهلل  بيت  حلجاج  اخلدمات  اأف�صل 

الذي  الت�صاوري  الجتماع  �صادت  التي  اجلدية  من  وا�صح 

�صهد �صفافية يف الطرح واملناق�صة لكل العقبات واملالحظات 

التي تواجه حجاج دول املجل�س.

جمل�س  دول  يف  احلج  بعثات  روؤ�صاء  اأن  الأذينة  وقال 

التعاون اختاروا وبالإجماع نائب رئي�س بعثة احلج الكويتية 

رومي الرومي كمن�صق عام بني بعثات احلج يف دول املجل�س 

وهي خطوة يف طريق زيادة اأطر التعاون والتن�صيق امل�صرتك 

بني بعثات احلج اخلليجية والأمر الذي يعك�س النجاح الذي 

بتنا نح�صده جميعاً من هذا التعاون امل�صتمر.

دول  يف  احلج  بعثات  روؤ�صاء  جميع  تقدم  الأذينة  واكد 

ال�صكر  اآيات  باأ�صمى  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خلادم  والعرفان 

اجلهود  على  ال�صعودية  العربية  اململكة  وحكومة  عبدالعزيز 

التعاون  جمل�س  دول  حجاج  خلدمة  تبذلها  التي  الكبرية 

خا�صة و�صيوف الرحمن عامة.

تراأ�ص رئي�ص بعثة احلج الكويتية خليف مثيب الأذينة الجتماع ال�صنوي الت�صاوري لروؤ�صاء بعثات احلج ملجل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية م�صاء اأول من اأم�ص مبقر بعثة احلج يف مملكة البحرين.

ترأس اجتماع رؤساء بعثات حج دول مجلس التعاون الخليجي

األذينة: اختيار الرومي منسقًا عامًا لبعثات حج دول 
المجلس لزيادة أطر التعاون بين البعثات الخليجية

اأن�صطة الــــوزارة
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 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
 (16(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

  

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
 (14(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

  

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
 (13(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

  

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
  (55(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
  (616(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

ج الكويتية
بعثة الح

 

 

 
موسم 

6341
 م5162هـ ـ 

 

 

تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

5162ـ   هـ6341

           
           

م  
)15) 

 

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
 (15(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

 

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
 (54(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

 

 بعثة الحج الكويتية
 

 

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 

تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 
5162ـ   هـ6341

 (63(م                        
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 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
 (13(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

  

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
 (12(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

  

 بعثة الحج الكويتية

 
 

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 

تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

5162ـ   هـ6341
                    

م    
)11) 

 

 الكويتية
بعثة الحج

 

 

موسم  
6341

 م5162هـ ـ 

 

 

ويتية لموسم 
ل بعثة الحج الك

تقرير أعما

5162ـ   هـ6341

         
         

م      

)55) 

 

 بعثة الحج الكويتية
 

 

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 

تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 
5162ـ   هـ6341

م                        
)65) 

 

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
  (616(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

 بعثة الحج الكويتية
 

 

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 

تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 
5162ـ   هـ6341

 (63(م                        

 

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
  (55(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
  (611(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 

 بعثة الحج الكويتية

  

 م5162هـ ـ 6341موسم 

 

 
 (51(م                        5162ـ   هـ6341تقرير أعمال بعثة الحج الكويتية لموسم 
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تويرت مكتب �ضوؤون احلج

اإعداد: عبد الرحمن املطريي
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من منطلق مواكبة اإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف وال�صئون 

الإ�صالمية لالأيام املباركة واملنا�صبات الدينية التي تهفو اإليها 

مثل هذه  ومغاربها، يف  الأر�س  م�صارق  امل�صلمني يف  قلوب 

الأيام من كل عام، متعلقة بالأماكن املقد�صة وبالد احلرمني 

خالل  من  ،قامت  الف�صيل  احلج  مو�صم  يف  ال�صريفني 

والعمرة  احلج  فتاوى  كتاب  باإ�صدار  العلمية  م�صاهمتها  

�صمن م�صروع املختارات املو�صوعية من الفتاوى ال�صرعية.

حر�صت  التي  املو�صوعية)  (املختارات  �صل�صلة  وتاأتي 

مهم  مق�صود  لتحقيق  اإ�صدارها  على  الإفتاء  اإدارة 

هيئة  عن  ال�صادرة  الفتاوى  من  كان  ما  جمع  من خالل 

الفتوى وجلنتي الأمور العامة والأحوال ال�صخ�صية متعلقاً 

وال�صالة،  وامل�صاجد  والعمرة،  كاحلج  واحد:  مبو�صوع 

وغري  واملعامالت،  والبيوع  والوقف،  وال�صيام،  والزكاة، 

امل�صائل،  من  وافراً  عدداً  ت�صم  التي  املوا�صيع  من  ذلك 

مما َكُث عر�صه على اللجان منذ ن�صاأتها وحتى اليوم، ول 

اأكمل  فائدة  على حده  مو�صوع  كل  فتاوى  اأن جمع  �صك 

واأمت ملن يتابع هذا املو�صوع ويهتم به؛ ليجد بغيته و�صالته 

يف مو�صوع واحد جمموعة يف كتاب واحد يجمع �صتاته 

ويلم بعثته، حيث �صدر من هذه ال�صل�صلة العلمية اإ�صافة 

فتاوى  ال�صيام،  (فتاوى  كتب:  والعمرة  احلج  فتاوى  اإىل 

املغرتبني وامل�صافرين، فتاوى الزكاة وال�صدقات، وفتاوى 

امل�صاجد وال�صالة).

ول �صك اأن  احلج ركن من اأركان الدين، وعبادة من 

اأجل العبادات يف الإ�صالم، فر�س يف العمر مرة على كل 

ِ َعلَى النَّا�ِس ِحجُّ 
َّ

م�صلم م�صتطيع له، قال اهلل تعاىل: (َوهلِل

 َغِنيٌّ َعْن 
َ َّ
الَْبيِْت َمْن ا�ْصتََطاَع اإِلَيِْه �َصِبيال َوَمْن َكَفَر َفاإِنَّ اهلل

الَْعامَلِنَي) 97/ اآل عمران، وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

 
ُ َّ
ْن ل اإِلََه اإِل اهلل

َ
و�صلم: (بُِنَي الإِ�ْصالُم َعلَى َخْم�ٍس �َصَهاَدِة اأ

جِّ  َكاِة َواحْلَ الِة َواإِيتَاِء الزَّ ِ َواإَِقاِم ال�صَّ
َّ

ًدا َر�ُصوُل اهلل مَّ نَّ ُمَ
َ
َواأ

َو�َصْوِم َرَم�َصاَن) متفق عليه.

واتفق الفقهاء جميعاً على ا�صتحباب الإكثار واملتابعة 

بني احلج والعمرة يف كل مو�صمـ  بعد اأداء الفري�صةـ  لقوله 

�صلى اهلل عليه و�صلم: (تابعوا بني احلج والعمرة، فاإنهما 

والذهب  احلديد  خبث  الكري  ينفي  كما  الذنوب  ينفيان 

والف�صة، ولي�س للحجة املربورة ثواب دون اجلنة) اأخرجه 

الرتمذي و�صححه والن�صائي وابن ماجه.

والعمرة  احلج  من  لكل  اأن  على  الفقهاء  اتفق  وقد 

احلج  اأن  على  اتفقوا  كما  و�صنناً،  وواجباٍت،  فرو�صا، 

رُبْه  والعمرة اإذا َفَقد اأيٌّ منهما اأحد فرو�صه بطل، ومل جَتْ

يُدخل  ذلك  فاإن  واجباته،  اأحد  افتقد  اإذا  اأما  الكفارة، 

عليه نق�صا يجرب بالكفارة، وت�صمى الفدية، وهي متعددة 

بح�صب نوع املخالفة التي يقع فيها احلاج واملعتمر. 

احلج  يبدءا  اأن  قبل  واملعتمر  باحلاجِّ  كان حريا  لهذا 

والعمرة اأن يتعلما اأحكام ذلك على يد عامل، اأو اأن يقرءا 

اأو  العلم،  طالب  من  كانا  اإن  ذلك،  يف  متخ�ص�صاً  كتاباً 

اأفعاله  به يف  ليقتديا  وعمرته  عاملا يف حجه  يرافقا  اأن 

ومنا�صكه، واإل فيخ�صى اأن يقعا يف اأخطاء قد ل يعرفان 

يح�صل  ما  وهو  عليها،  والتغلب  منها  للتخل�س  طريقا 

اإعداد : د. ر�ضا العبادي

باحث درا�صات اإ�صالمية باإدارة الإفتاء 

اإلفتاء تصدر
"فتاوى الحج والعمرة"

الكتاب رتب حسب تدرج األحكام
من حيث الزمان
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ار، فيعودون من منا�صكهم مبخالفات  لبع�س احلجاج والُعمَّ

�صرعية رمبا اأنق�صت الأجر اأو اأبطلت العمل.

وقد ا�صتقبلت هيئة الفتوى يف وزارة الأوقاف وال�صوؤون 

املا�صية  ال�صنني  مدى  على  الكويت  دولة  يف  الإ�صالمية 

�صرائح  خمتلف  من  وال�صتفتاءات  الأ�صئلة  من  العديد 

عليها،  للتعرف  والعمرة،  احلج  منا�صك  حول  املجتمع، 

من  العديد  ا�صتقبلت  كما 

به  يقع  ما  ال�صتفتاءات حول 

كثري من احلجاج والعمار من 

وخمالفات يف حجهم  اأخطاء 

يعرت�صهم  ما  اأو  وعمرتهم، 

ي�صتجد  ما  اأو  �صعوبات،  من 

لديهم من حوادث، وما يجب 

وقد  ذلك،  يف  �صرعا  عليهم 

الأ�صئلة،  هذه  عن  اأجابت 

وبينت لل�صائلني منا�صك احلج 

الأحكام  بينت  كما  ومعامله، 

ال�صرعية يف النوازل احلادثة، 

وقعوا  من  على  يجب  ما  اأو 

كفارات  من  املخالفات  يف 

حجهم  على  دخل  ما  لرتميم 

على  نق�س،  من  عمرتهم  اأو 

وفق خمتلف مذاهب الفقهاء 

املعتمدين، واأدلتهم من القراآن 

املطهرة،  وال�صنة  الكرمي 

وكانت تختار لهم يف الإجابة على اأ�صئلتهم وا�صتف�صاراتهم 

قوة  من  التاأكد  بعد  التطبيق  يف  الفقهية  الأقوال  اأي�صر 

دليله. 

والبحوث  الإفتاء  بقطاع  الإفتاء  اإدارة  راأت  وقد 

الفتاوى  ن�صو�س  بع�س  ي�صع  اأن  املفيد  اأن من  ال�صرعية 

ال�صادرة بني عامي/ 1979-2003 /م، بني اأيدى احلجاج 

والعمار، لتكون لهم منارا يهتدون بها يف حجهم وعمرتهم، 

تبني لهم منا�صك احلج، وما يجب عليهم  وي�صتحب، وما 

يكره لهم اأو يحرم، وما يرتتب عليهم اإذا ما بدرت منهم 

بلدهم  اإىل  تعاىل  اهلل  باإذن  ذلك  بعد  ليعودوا  خمالفة، 

بحج مربور وعمرة مقبولة.

احلج  اأحكام  تدرج  بح�صب  الفتاوى  هذه  رتبت  وقد 

الزمان،  حيث   من  والعمرة 

فقدم فيها ما يتعلق مبقدات 

ثم  له،  وال�صتعداد  احلج 

فتاوى الإحرام، ثم الطواف، 

وليلة  يوم  وفتاوى  فال�صعي، 

بعرفة،  فالوقوف  الرتوية، 

ثم الدفع اإىل مزدلفة، فرمي 

الهدي،  ذبح  ثم  اجلمرات، 

املبيت  فتاوى  ثم  التحلل،  ثم 

ثم  الت�صريق،  اأيان  مبنى 

فتاوى العمرة، وفتاوى النيابة 

يف احلج، ثم الفتاوى العامة 

املتفرقة يف احلج. 

كل  الإفتاء  اإدارة  وتدعو 

هذه  من  الإفادة  يريد  من 

من  بتحميلها  يقوم  اأن  املادة 

الإ�صالمية،  البوابة  موقع 

لوزارة  الر�صمي  وهواملوقع 

الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

http://site.islam.gov.kw/ التايل:  الرابط   على 

 default.aspx

ن�صاأل اهلل تعاىل اأن ينفع بهذه الفتاوى احلجاج والعمار 

عباداته  �صائر  يف  جميعا  امل�صلمني  يوفق  واأن  بخا�صة، 

واأن  يتقبلها منهم،  واأن  اإىل ما يحبه وير�صاه،  واأعمالهم 

يوفقهم اإىل كل خري.

  حرٌي بالحاجِّ والمعتمر أن يتعلما أحكامهما 
قبل البدء بالمناسك 
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مركز املعلومات

ق�صمت الدرا�صة على خم�صة مباحث رئي�صة: �صمل املبحث الأول 

بنوك  "�صتة"  البنوك الإ�صالمية يف الكويت وهي  على درا�صة جميع 

اإ�صالمية وهي بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان، بنك الأهلي املتحد، 

بنك الكويت الدويل، بنك وربة، م�صرف الراجحي، بينما �صمل املبحث 

ع�صر"  "ثالثة  بني  من  تكافلية  تاأمني  �صركات  "�صتة"  درا�صة  الثاين 

�صركة تاأمني تكافلي وهي وثاق، بوبيان،  املثنى، �صركة الوطنية، �صركة 

�صابقاً"،  "وربة  رتاج  �صركة  الأوىل، 

�صركة  التكافلي،  للتاأمني  عني  �صركة 

تكافل الدولية، �صركة الأهلية للتاأمني، 

التكافلي،  للتاأمني  اخلليجية  �صركة 

الفجر  �صركة  للتاأمني،  ال�صفاة  �صركة 

لإعادة التاأمني التكافلي.

ال�صتثمارية  ال�صركات  درا�صة  على  الثالث:  املبحث  وركز 

من  �صركة  ع�صر"  "خم�صة  حوايل:  عددها  يبلغ  والتي  الإ�صالمية 

املالية،  الأوراق  بيت  وهي:  ا�صتثمارية  �صركة  وع�صرين"  "�صبع  بني 

�صركة الأوىل لال�صتثمار، �صركة امل�صتثمر الدويل، �صركة جمموعة 

دار  �صركة  وال�صتثمار،  لالإجارة  اأعيان  �صركة  ال�صتثمارية،  عارف 

جمموعة  �صركة  لال�صتثمار،  اأ�صول  �صركة  الكويتية،  ال�صتثمار 

�صركة  وال�صتثمار،  للتمويل  املدينة  �صركة  ال�صتثمارية،  المتياز 

ال�صتثمار  بيت  القاب�صة، �صركة  اكتتاب  �صركة  ال�صفاة لال�صتثمار، 

اخلليجي، �صركة منافع لال�صتثمار، �صركة عمار للتمويل وال�صتثمار، 

مقدار  عن  لنا  تبني  طبيعية  ن�صبة  وهي  لال�صتثمار،  الأمان  �صركة 

وحجم العينة التي متثلها يف ال�صوق الكويتي.

ويف املبحث الرابع: تناولت الدرا�صة 

النا�صرة  الكويتية  التعليم  موؤ�ص�صات 

لالقت�صاد الإ�صالمي كاملة والتي يبلغ 

احلكومي  منها  جهات  ت�صعة  عددها 

ومنها اخلا�س ومنها التطوعي؛ ويرجع 

الكويت  مركز  دور  وبني  بينها  امل�صرتكة  للميزة  كلها  لذكرها  ال�صبب 

بوزارة  واملعلومات  التخطيط  لالإدارة  التابع  الإ�صالمي  لالقت�صاد 

الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية وال�صادرة لهذا الدرا�صة. فلدينا بداية 

�صعبة القت�صاد الإ�صالمي بجامعة الكويت، ونادي التمويل الإ�صالمي 

بجامعة اخلليج، ورابطة القت�صاد الإ�صالمي التابعة لالحتاد الوطني  

لالقت�صاد  ق�صم  اإن�صاء  على  الأويل  التفاق  مت  كما  الكويت،  جلامعة 

مقارنة بين الحج
قديمًا وحديثًا اقتصاديًا

أعدها الباحث بدر الربابة من مركز المعلومات

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني، نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني وبعد،،

يعد احلاج الركن اخلام�ص من اأركان الإ�صالم ملن ا�صتطاع اإليه �صبيال وحديثنا اليوم عن ال�صتطاعة املالية وعليه ن�صع مقارنة 

اقت�صادية بني احلج قدميًا وحديثًا يف اجلدول التايل:

امل�ضقة واملخاطر الأ�ضحية البيع وال�ضراء
الإقامة 

وال�ضكن

الو�ضيلة 

والنقل
امليزانية مدة الرحلة

كبرية جدًا كال�صرقة 

من قطاع الطرق 

والأمرا�ص والطق�ص 

املتغري والتغذية 

املتوفرة

كانت جتلب من بلد 

احلاج اإن كان متمتعًا 

او قارنًا يف كثري من 

الأحيان

قلة الأ�صواق وانت�صار 

نظام املقاي�صة 

واملبادلة يف ال�صلع 

ال�صرورية عادة 

اخليام القدمية 

والدور ال�صعبية 

الب�صيطة 

اجلمال وعموم 

الدواب وال�صفن 

ال�صراعية

عادة تكون ثقيلة 

ونقودًا معدنية

3 اأ�صهر ذهابًا 
و 3 اأ�صهر 

اإيابًا

احلج قدميًا

قليلة امل�صقة حيث 

جميع الأدوية 

والأغذية متوفرة 

باأ�صعار منا�صبة 

ومنتجات خمتلفة  

يتم �صراوؤها من 

احلمالت يف البلد 

احلرام دون م�صاهدة 

الأ�صحية يف كثري من 

الأحيان 

كرثة الأ�صواق 

التجارية وزيادة 

القوة ال�صرائية علي 

ال�صلع الكمالية عادة 

الفنادق 

والعمارات 

والأبراج 

العالية 

الطائرات 

والبواخر 

والبا�صات 

اجلماعية 

وال�صيارات 

املكيفة   

النقود ا�صبحت 

خفيفة 

كالبطاقات 

الئتمانية 

وال�صيكات 

والنقود الورقية  

من يومني 

اإىل ع�صرة 

ايام تقريبًا

احلج حديثًا

الرقمية  الدرا�صة  نورد هذه  وامل�صقة  ال�صفر  بيت اهلل احلرام وتخفيفًا عليه من عناء  وانطالقًا من خدمة احلاج اىل 

القت�صادية وامل�صرفية املعينة لرحلة احلاج.

البنوك اإلسالمية في الكويت ستة: 
بيت التمويل الكويتي، بنك بوبيان، 
بنك األهلي المتحد، بنك الكويت 
الدولي، بنك وربة، مصرف الراجحي



   الراجحيالكويت الدويلالأهلي املتحدبنك وربةبنك بوبيانبيت التمويل

تاريخها

تاأ�ص�ص يف عام  تاأ�ص�ص منذ عام 1977 م

2004 م
تاأ�ص�ص ر�صميا �صنة 

2010 م
حتول للعمل وفق 

اأحكام ال�صريعة �صنة  

2010 م

حتول للعمل وفق اأحكام 

ال�صريعة منذ الأول من يوليو 

2007 م

اأخذ رخ�صة فرع يف 17 

يونيو �صنة 2009 م

هدفها

تطوير الأداء البنكي وزيادة 

الربحية.

ي�صعى اإىل خلق 

عالقات وفتح قنوات 

ات�صال جديدة.

يحاول اأن ميتاز عن 

غريه ب�صيء جديد.

تعظيم الربحية 

واحلفاظ على راأ�ص 

املال.

تو�صيع قاعدة العمالء وتعظيم 

حقوقهم، الدخول با�صتثمارات 

ذات خماطر قليلة.

ا�صتقطاب اأكرب قدر 

ممكن من العمالء.

راأ�ص مالها

براأ�ص مال قدره 290 مليون 

دينار كويتي 290.416.393 

مب�صاهمة ن�صفها حكومية 

ون�صفها خا�صة

براأ�ص مال بلغ 

  174.900.001
مليون دينارًا كويتيًا

وبدعم رئي�ص 

من بنك الكويت 

الوطني

راأ�صمال البنك 100 

مليون دينار.

موزعة على جميع 

الكويتيني البالغني 

مليون و 100 

م�صاهم

راأ�ص مال البنك 

"مائة وثمانية ع�صر 
مليون وثالث مائة 

األف” 

118.323.101
دينار كويتي

راأ�ص مال البنـــــــك مائة وثالثة 

مليون و�صبعمائة األف

103.732.667
دينار كويتي

راأ�ص مال م�صرف 

الراجحي الكويت 

ع�صرون مليونا و�صتني 

األف

20.58
دينار كويتي

كبار

م�صاهميها

الــهيئــة الـعــامــة لال�صــتثمــار 

بن�صبة  24.08 % 

الــهيئــة الـعــامــة ل�صــئـون الق�صــر  

 % 10.48
الأمــانــة الـعامــة لالأوقـــاف

 % 8.29
املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات 

الجتماعية 6.02 % 

البنك التجاري 

الكويتي

 % 19.93
بنك الكويت 

الوطني

 % 58.33

حاليًا كل مواطن 

كويتي

املوؤ�ص�صة العامة 

للتاأمينات 

الجتماعية

 % 10.97 

�صركة الأهلي 

املتحد 67.33 % 

�صركـة الهـدى للفنـادق وال�صياحة 

واآخرين

 % 18.23  

�صركة الربكة الكويتية للتجارة 

العامة 6.04 % 

املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات 

الجتماعية 7.97 % 

الداعم الرئي�ص له هو 

جمموعة الراجحي 

ال�صعودية

عدد 

�صركاتها

ال�صركات التابعة له 15 �صركة 

- 5 زميلة

توجد له �صركتان 

فقط

لي�صت لديه �صركات 

بالوقت احلايل
ثالث �صركات فقط�صركتان فقط

لي�ص لدى الفرع اأية 

�صركات حملية تابعة

اأفرعها
56 فرعا . و39 فرعا لل�صيدات 
– له تو�صع خارجي يف 5 دول

تبلغ عدد فروع 

البنك حوايل 21 

فرعًا – ولي�ص له 

تو�صع خارجي

له 5 فروع ولي�ص له 

تو�صع خارجي

28 فرع داخل 
الكويت - وله تو�صع 

خارجي يف 7 دول

له 19 فرًعا داخل الكويت  - ول 

يوجد له تو�صع خارجي

فرع واحد فقط 

بالكويت �صمن 

جمموعة فروع خارجية 

كال�صعودية وماليزيا

2100 موظفموظفيها
من 650 اإىل 700 

موظف

يرتاوح عدد 

املوظفني من 200 

موظف اإىل 250 

موظف

يرتاوح عدد 

املوظفني من 800 

اإىل 900 موظف

يرتاوح عدد موظفي البنك من 

620 اإىل 640 موظف

يرتاوح عدد موظفي 

البنك من 40 اإىل 50 

موظف

ت�صنيفها

-A كانت بني

للمدى الق�صري والطويل 

+A وبني

حظي البنك 

بت�صنيف

Baa2

مل يح�صل على 

ت�صنيف بعد

وفقا لت�صنيف 

فيت�ص وانتلجن�ص 

-A فاأعطيت

وفقا لت�صنيف فيت�ص فقد 

+b اأعطي البنك ت�صنيف

مل يح�صل الفرع على 

اأي جائزة ولكن جناحه 

وتفوقه من جناح البنك 

الرئي�ص

اأكرث من 4 جوائزاأكرث من  40 جائزةجوائزها
لديه جائزة واحدة 

فقط منذ تاأ�صي�صه

لديه جائزتان منذ 

حتوله
لديه جائزتان منذ حتوله

مل يح�صل الفرع على 

اأية جوائز
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ال�صريعة  كلية  بني  بال�صراكة  ويكون  الكويت  بجامعة  الإ�صالمي 

اإعالن  عن  ف�صال  الإدارية،  العلوم  وكلية  الإ�صالمية  والدرا�صات 

ووقفية  الإ�صالمي،  لالقت�صاد  جامعة  اأول  اإن�صاء  عن  الكويت  دولة 

مع  بالتعاون  العليا  الدرا�صات  لطلبة  الإ�صالمي  لالقت�صاد  الكويت 

الأمانة العامة للوقف وباإ�صراف من جامعة الكويت، كما قامت اللجنة 

الإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  تطبيق  على  للعمل  العليا  ال�صت�صارية 

بالعديد من امل�صاريع القت�صادية والتي تتوافق مع احتياجات ال�صوق 

الكويتي، ف�صال عن جمعيات النفع العام: كاجلمعية الكويتية لالقت�صاد 

وهي  ال�صرعي  التدقيق  وجمعية  عام"  نفع  "وهي جمعية  الإ�صالمي 

والعمل،  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  قبل  من  م�صهرة  مهنية  جمعية 

كما تتواجد مواقع اإلكرتونية كويتية رائدة يف املجال: كاملوقع العاملي 

العاملي  الكويت  ومركز  الربابة،  بدر  للمخت�س  الإ�صالمي  لالقت�صاد 

للم�صكوكات الإ�صالمية والبيزنطية وال�صا�صانية. 

ويف املبحث اخلام�س تناولت الدرا�صة مكاتب التدقيق واملراجعة 

لال�صت�صارات  الرقابة  دار  �صركة  اأمثال:  الكويت  يف  ال�صرعية 

و�صركة  القت�صادية،  لال�صت�صارات  امل�صورة  و�صركة  ال�صرعية، 

املالية  لال�صت�صارات  رقابة  �صركة  الدويل،  ال�صرعي  امل�صت�صار 

الإ�صالمية،  املالية  لال�صت�صارية  والراية  امل�صورة  �صركة  الإ�صالمية، 

�صركة �صورى لال�صت�صارات ال�صرعية، بيت التدقيق ال�صرعي، �صركة 

لال�صت�صارات  ال�صراج  �صركة  املالية،  ال�صرعية  لال�صت�صارات  طيبة 

املالية والقت�صادية.

البنوك  مو�صوع  حول  خا�صة  نظرة  لنا  تكون  اأن  ينبغي  بداية 

:
*
الإ�صالمية بالكويت، وذلك من خالل اجلدول التايل

للتوا�صل مع الباحث على اإمييل bader@alrababah.com* يذكر اأن الأرقام املوجودة بهذا اجلدول قد و�صعت اآخر �صنة 2012م اأول �صنة 2013م .



الحج قديمًا في الكويت باإلبل 
والسفن الشراعية والسيارات
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بانوراما الواحة

كان املرحوم فهد الدويلة املولود عام 1772 �صاحب فكرة 

اأول تنظيم لأول حملة حج منظمة من حيث العداد والتجهيز 

وكان ذلك يف عام 1800-1801م، وهي عبارة عن قافلة من 

البل املجهزة، لذا يعد فهد الدويلة �صاحب املبادرة وقد �صاعده 

اجلزيرة  وحكام  القبائل  �صيوخ  مع  العميقة  عالقته  ذلك  يف 

العربية التي �صهلت عليه النجاح يف العداد والتجهيز وتوفري 

اأول حملة حج كويتية منظمة على البل، وقد  الأمن وان�صاء 

�صارت بالفعل اإىل الأرا�صي املقد�صة على �صكل قافلة حاملة 

احلجيج على الرغم من مدودية امكانياتها وب�صاطتها.

تعترب فري�صة احلج من الفرائ�س املهمة لدى امل�صلمني ولها 

ي�صتعدون  كانوا  لذا  الكويتيني،  نفو�س  يف  جداً  خا�صة  مكانة 

لها مبكراً، ف�صاحب احلملة ي�صرتي اجلمال قبل مو�صم احلج 

وي�صعها يف ال�صحراء اأو يف اأحد احلوط التي ميلكها، كما يفعل 

احلاج حمود الدهام واحلاج �صليمان ال�صعب حتى ابتداء مو�صم 

احلج، ويكون اختيار �صاحب احلملة عادة لإناث البل »الزمل«، 

اأكث  امل�صاق  لتحمل  توؤهلها  التي  ال�صفات  من  فيها  ملا  وذلك 

ليعرف  البل،  ببدن  و�صم احلملة  يو�صع عليها  ثم  الذكور،  من 

�صاحب احلملة ابله اذا �صلت يف ال�صحراء اأو �صرقت، واجلدير 

بالذكر اأن الناقة عادة ما تنهك من التعب وت�صعف ب�صبب طول 

امل�صري ووعورة الطريق، لذا ما ان ت�صل احلملة اىل مدينة بريدة 

حتى ت�صتنفد البل كامل طاقتها في�صطر حينها �صاحب احلملة 

ل�صتبدالها بجمال جديدة �صواء بال�صراء اأو بالتاأجري.

كما يجهز �صاحب احلملة اأدوات الركوب من اأ�صدة للجمال 

وكاأنه  الن�صاء  ت�صتخدمه  الذي  الهودج  وكذلك  الرجال،  لركوب 

مغطى  ويكون  الأ�صدة  فوق  البل  ظهور  على  �صغرية  مق�صورة 

�صال  وجود  مع  مزرك�س  بغطاء 

اىل  بال�صافة  اأحمر،  �صويف 

الطعام الذي يحتاجونه اأثناء �صفرهم الطويل اإىل مكة املكرمة.

قرب  موعد  حني  يتجمعون  الكويتيون  احلجاج  كان 

النطالق يف مكان قريب من منزل �صاحب احلملة اأو قد يكون 

خارج �صور الكويت يف منطقة ال�صامية يف الغالب، ثم ينطلقون 

اىل ال�صليبخات وهي املحطة الثانية التي ميرون بها، ثم اآبار 

فيها  ا�صرتاحة  لأخذ  اجلهراء  قرية  اإىل  ذلك  وبعد  ع�صريج 

طريقان،  هناك  اجلهراء  ومن  ال�صليل،  اآبار  من  البل  وروي 

من  يبداأ  الثاين  والطريق  الب�صرة  اىل  اجلهراء  من  طريق 

اجلهراء باجتاه الرقعي ال�صعودي ومنطقة حفر الباطن، وهو 

طريق حجاج البل وطريق القوافل النجدية، وقد وثق الطريق 

من خالل »كتاب دليل اخلليج – الق�صم اجلغرايف« الذي كتبه 

»لورمير« وعدد من الرواه.

وكانت قوافل احلجيج تتجه اإىل بريدة وتقوم با�صتئجار او 

�صراء اإبل جديدة عو�صاً عن البل املنهكة ل�صتكمال الرحلة، ثم 

تنطلق حمالت احلج اإىل مكة اأو اىل املدينة ت�صري وفق دروب 

الطرق  وهذه  القدمية،  احلج  لدى حمالت  معروفة  وم�صالك 

تعرف بالطرق الربية للحجاج الكويتيني، ورغم امل�صقة وطول 

الطريق اإل اأن الكويتيني حري�صون على اأداء فري�صة احلج.

الفري�صة  هذه  يوؤدون  احلجاج  بع�س  هناك  كان  واأي�صاً 

بوا�صطة ال�صفن ال�صراعية، واأقدم تاريخ حلجاج البحر ح�صل 

1853م، ويف هذه ال�صنة حج والد  عليه هو �صنة 1270هـ – 

ال�صيخ ممد ال�صالح البراهيم وهو �صغري عن طريق البحر، 

وكان معه �صاهني الغامن وعي�صى القناعي، وال�صيخ عبد اهلل 

اإعداد: �ضامح حممد ي�ضري

ا�صتعداد الرحيل للحجبا�ص بوعرام احلج
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خلف الديحان قا�صي الكويت امل�صهور حج يف �صنة 1906م، 

ووثق حجته بق�صيدة طويلة، وقد كان �صفره اىل احلج بوا�صطة 

البل براً لكن عودته كانت عن طريق البحر بوا�صطة ال�صفن 

ال�صراعية، وقد يف�صل بع�س الكويتيني البحر على الرب يف اأداء 

احلج وذلك لفقدان الأمن يف اجلزيرة العربية قبل توحيدها 

على يد عبد العزيز اآل �صعود.

جده  ثم  بومبي  اىل  الأول  الطريق  طريقان..  هناك  كان 

مروراً باأبو �صهر والبحرين وقطر ودبي وبندر عبا�س وم�صقط 

وكرات�صي، ومدة الرحلة اىل بومبي ع�صرة اأيام ثم القامة اأكث 

من اأ�صبوع بانتظار ال�صفن املغادرة اىل ميناء جدة، والتي متر 

بطريقها بعمان ثم املكال وعدن وبربرة 

ت�صل  واأخرياً  الفريقي،  ال�صاحل  يف 

الرحلة  هذه  وت�صتغرق  جدة..  اىل 

الثاين فهو  الطريق  اأما  اأيام.   ع�صرة 

ويبداأ  التجارية،  ال�صفن  ت�صلكه  الذي 

يف  موانئ  بعدة  مروراً  مبا�صرة  جدة  ميناء  اىل  الب�صرة  من 

مياه اخلليج العربي، وقد اأن�صاأت رو�صيا خطاً جتارياً يف عام 

1901م ينطلق من اخلليج العربي اىل ال�صكندرية وقد اأفاد 

هذا اخلط التجاري احلجاج كثرياً.

هناك �صخ�س يحج مع احلملة ي�صمى »الب�صري« يجهز نف�صه 

باأيام جمهداً  قبل و�صول احلملة اىل الكويت  للعودة م�صرعاً 

و�صول  باقرتاب  الكويت  لأهل  الب�صرى  ليزف  وراحلته  نف�صه 

اهاليهم من احلجاج ويطمئنهم على �صالمتهم ويحدد موعد 

و�صولهم اىل الكويت، وحينما يطوف على البيوت والفرجان 

الثياب والب�صوت والنقود كهدية،  يبادر الأهايل باعطائه من 

ثم يقوم الكويتيون باخلروج خارج ال�صور ل�صتقبال حجاج بيت 

احلج  اأدائهم  مبنا�صبة  والولئم  العزائم  واقامة  احلرام  اهلل 

وعودتهم �صاملني لأر�س الوطن.

املنا�صبات، فهناك ق�صائد  تواجد يف مثل هذه  ولل�صعراء 

ق�صيدة  من�صوراخلرقاوي  ولل�صاعر  احلج،  مو�صم  معربة عن 

مهلك على  والدته يف �صيف حار  قالها عندما حجت  رائعة 

بحجاج  الطف  الن�صم  ياباري  اللطف  خفي  يا  منها:  البل.. 

بيتك زايرين من �صموم ال�صيف من حر ي�صم �صرها وحرورها 

باأمرك يهني م�صرتين ار�صاك يا رب الأمم وانت اعلم يف قلوب 

ال�صادقني وهناك ق�صيدة اأخرى لل�صاعر تومي الدواي فيقول 

يف وداع جماعته امل�صافرين احلجاج ومنها تلك الأبيات: باأمان 

هلل يا نا�س من الديرة نووا مي�صون وخملني عوايلهم رجا يف 

من  جهالهم  خملني  الوايل  رحمة 

يتعادل  املغفرة  يبون  يبكون  عقبهم 

وزن الأعمايل.

احلج  حمالت  اأوائل  ومن 

الكويتية التاريخية، حملة عو�س بن 

خ�صري، وحملة �صعد ممد املدعج الذي و�صف باأنه �صاحب 

احل�صان  وحملة  احلج،  والتنظيم حلمالت  العداد  خربة يف 

وحملة الو�صام والبحريي والربيوج وال�صعفاق واحلوا�س وهناك 

حديثة  احلمالت  تلك  وتعد  ذكرها.  لي�صعنا  كثرية  حمالت 

العهد اذا ما قورنت باحلمالت القدمية املعتمدة على البل، 

فمع ظهور ال�صيارات اختلف الأمر كثرياً واأ�صبحت الرحالت 

ففي  واجلهد،  الوقت  من  الكثري  وفرت  وقد  واآمنة  مي�صرة 

بداية الأربعينيات بداأت حمالت احلج ت�صرّي رحالتها بوا�صطة 

ال�صيارات، ول�صك ان ذلك اأحدث نقلة نوعية اأدت اىل اخت�صار 

م�صافة الطريق و�صعوبة ال�صفر باملقارنة مع مرحلة اجلمال، 

ال�صيارات،  بوا�صطة  احلج  منا�صك  اأداء  على  الأهايل  فاأقبل 

تعرف  التي  كالبا�صات  كبرية  نقل  �صيارات  وكانت عبارة عن 

أقدم تاريخ لحجاج البحر سنة 1270هـ – 1853م..

حملة الإبل الكويتيةالبعثة الطبية الكويتية

بدأت حمالت الحج ُتسّير رحالتها 
بواسطة السيارات في بداية 

األربعينيات...
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با�صم »بوعرام« و�صيارات ال�صحن الكبرية »اللوري«.

اأما اأوائل حمالت احلج يف الكويت فبوا�صطة ال�صيارات 

والتي ا�صتهرت بال�صمعة احل�صنة وح�صن املعاملة يف املا�صي 

وهي حمالت »الفهد« و»الهديب« و»النم�س«.

يف  احلجاج  تواجه  كانت  التي  وامل�صاق  ال�صعاب  وعن 

يف  عطل  لأي  »البا�س«  احلافلة  �صالمة  اأهمها  الأيام،  تلك 

ال�صحراء على الطريق �صوف يعر�س امل�صافر للخطر، خا�صة 

وي�صلبونها  القوافل  يهاجمون  الذين  الطرق  قطاع  قبل  من 

وقد حدث مثل ذلك للكثري من حمالت احلجاج عندما �صلب 

قطاع الطرق قافلة املغفور له ال�صيخ اأحمد اجلابر ال�صباح 

رحمه اهلل وهو ذاهب للحج وكان وقتها ولياً للعهد«، واأي�صاً 

من الأخطار التي تواجه احلجيج اأهمها نفاد املياه لذا يجب 

توفري كمية كبرية لال�صتعمال خالل الطريق.

حمالت احلج الكويتية على الإبل – حملة ابراهيم اخلريف 

ا�صكناين  اأبل  علي  ابراهيم  حملة   ،1973-1893 النا�صي 

 ،1960-1880 اليا�صني  يا�صني  بزيع  حملة   ،1982-1900

حملة جا�صم بن ادري�س 1863-1937، حملة ح�صني ابراهيم 

 ،1830 الدهام  حمدان  حمد  حملة   ،1978-1878 احلداد 

حملة حمود حمدان الدهام 1892-1962، حملة حمد ممد 

-1880 الن�صايف  �صامل  خليفة  حملة   ،1965-1840 الري�س 

1972، حملة را�صي عبيد ابو ليفه 1899-1981، حملة �صامل 

الدويلة  اهلل  عبد  �صيف  حملة   ،1994-1907 الدويلة  فهد 

 ،2004-1898 ال�صعب  �صليمان ممد  حملة   ،1971-1841

�صايج  حملة   ،1991-1893 املر�صود  نا�صر  �صليمان  حملة 

الن�صايف  م�صلم  �صقر  حملة   ،1977-1891 ال�صايجي  �صالح 

 ،1896-1797 الدويلة  فهد  اهلل  عبد  حملة   ،1948-1878

حملة عبد اهلل اأحمد احلب�صي 1915-1959، حملة عبد اهلل 

احلميدي  را�صد  عثمان  حملة   ،1965-1860 الزمامي  علي 

1853-1928، حملة املال عمر علي اجلداوي 1967-1862، 

حملة عو�س را�صد رو�صان ال�صنفا 1895-1984، حملة فهد 

احلميدة  حمد  ممد  حملة   ،1845-1772 الدويلة  را�صد 

1875-1953، حملة ممد فالح الفالح 1844-1934، حملة 

اهلل  عبد  مهنا  حملة   ،1920-1870 اخل�صري  مبارك  مطلق 

-1897 العلندا  اهلل  عبد  منرية  حملة   ،1967-1885 الثليث 

نا�صر  الوطري 1898-1986، حملة  نابي �صعد  1967، حملة 

امليلم  الهادي  عبد  يو�صف  حملة   ،1974-1902 الدهام  حمد 

.1952-1882

من أوائل حمالت الحج الكويتية التاريخية.. حملة 
عوض بن خضير.. وحملة سعد محمد المدعج...

امل�صدر: كتاب حمالت احلج الكويتية على البل… عدنان الرومي – �صالح امل�صباح – الدكتور خالد ال�صطي
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اختصاصي الصحة العامة د. ماجد رضوان:

التطعيم ضد أمراض السحايا ضروري للحاج

من الأخطاء ال�صائعة عدم ذهاب البع�س ممن يعانون من 

الأمرا�س املزمنة كارتفاع ال�صغط اأو ال�صكري اأو غريهما اإىل 

الطبيب املعالج لفح�صهم قبل ال�صفر وحتديد مدى واإمكانية 

يعانون من بع�س  الذين  �صفرهم للحج فعلى اجلميع وخا�صة 

الأمرا�س املزمنة مراجعة الطبيب لتحديد اإمكانية �صفرهم مع 

بالطريقة  �صرورة حمل ما يحتاجونه معهم من دواء وحفظه 

ال�صحيحة حتى ل يتعر�س للتلف وتتوافر بجميع مراكز ال�صحة 

الوقائية البطاقات ال�صفراء التي يّدون عليها املعلومات الطبية 

املهمة التي ميكن اأن ي�صتفيد منها طبيب احلملة.

التطعيم �ضد ال�ضحايا

وي�صيف: اأي�صاً الأخطاء ال�صائعة ذهاب البع�س اإىل احلج 

من دون التطعيم �صد مر�س ال�صحايا احلمى ال�صوكية، اإذ اأن 

احلمى ال�صوكية اأو التهاب ال�صحايا من الأمرا�س اخلطرية التي 

اأغ�صية  الرذاذ، وت�صيب  تنتقل عن طريق 

املخ والنخاع ال�صوكي.

اأ�ضعة ال�ضم�س

احلجاج  ر�صوان  الدكتور  وحّذر 

الذين مي�صون مل�صافات طويلة يف احلر وحتت ا�صعة ال�صم�س 

اإىل  يوؤدي  قد  ذلك  لأن  الظهرية  وقت  وال�صعي  الطواف  اأو 

يجب  كما  ال�صم�س  ب�صربة  اأو  احلراري  بالإنهاك  الإ�صابة 

الإكثار من تناول ال�صوائل لتعوي�س فقدان املاء وال�صوائل مع 

جتنب الطواف وال�صعي وقت الظهرية. ون�صح الدكتور ر�صوان 

احلاج بغ�صل اليدين جيداً قبل تناول الطعام خا�صة اإذا كان 

مطعم  يف  طعامه  يتناول  عندما  اأو  ال�صكن  خارج  ال�صخ�س 

وال�صابون خا�صة قبل  باملاء  اليدين  تكرار غ�صل  وقال: عليه 

البدء بتناول وجبة الطعام مع مراعاة ا�صتعمال املاء ال�صحي (

املاء النقي) وكذلك التاأكد من نظافة الأواين امل�صتعملة. 

الغذاء ال�ضحي

وحول التغذية يف املنا�صك حذر الدكتور ر�صوان من الإكثار 

من بتناول اللحوم مما يرتتب عليه حدوث الإم�صاك، وم�صاكل 

يف اله�صم، ل �صيما اأن حلوم ال�صاأن ذات دهنية عالية.

يوؤدي  قد  اللحوم  تناول  الإفراط يف  اإن  ر�صوان  د.  واأكد 

اإىل زيادة معدل الكول�صرتول يف الدم والدهون امل�صبعة وزيادة 

حم�س اليوريك يف الدم مع تر�صب الأمالح يف اجل�صم، ل �صيما 

ملر�صى النقر�س واأمرا�س الكلى، كما يجب الإكثار من تناول 

من�صطة،  عنا�صر  على  حتتوي  لأنها  واخل�صراوات؛  الفواكه 

اخل�صراوات  تعترب  كما  الإم�صاك،  حدوث  متنع  واأليافها 

والفواكه الطازجة من الأغذية الواقية من الأمرا�س لحتوائها 

على الأمالح املعدنية والفيتامينات التي تلعب دوًرا مهماً يف 

اإعطاء اجل�صم العنا�صر املكونة ملناعته. 

العامة: من  ال�صحة  اخت�صا�صي  وقال 

ال�صكري  مر�صى  عند  ال�صائعة  الأخطاء 

عدم تناول الوجبات الغذائية بانتظام مع 

بذل املجهود يف اأمور غري مفيدة ول طائل 

توفري  مع  الغذائية  الوجبات  تناول  يف  ينتظم  اأن  وعليه  منها 

جمهوده لالأمور املطلوبة كما عليه اأن يراعي اأنه قد يتعر�س اإىل 

النخفا�س، كما هي معلومة  واأعرا�س  ال�صكر  ن�صبة  انخفا�س 

يف  رع�صة  ح�صول  مع  واليدين  بالوجه  خ�صو�ًصا  غزير  عرق، 

وال�صعف  ال�صديد  باجلوع  وال�صعور  والل�صان  وال�صفة  اليدين 

املري�س  �صلوك  يف  ملحوظ  تغري  يحدث  كما  والفتور،  العام 

وكالمه لهذا يجب تناول ملول �صكري اأو بع�س قطع ال�صكر 

مع الراحة التامة ملدة 15 دقيقة، ولذا نن�صح دائًما باأخذ وجبة 

خفيفة مع كمية من ال�صوائل اأو املاء قبل البدء يف اأي جمهود.

ولأن  وبدنيًا،  اأدائه ماديًا  قادر على  يعترب احلج فري�صة على كل م�صلم وم�صلمة عاقل 

املقدرة ال�صحية هي اأحد الأركان املهمة هنا فقد راأينا اأن ن�صع حمطات يف م�صوار احلجيج 

الروحانية،  الرحلة  بهذه  القيام  اعتزامهم  قبل  وتوعيتهم  بها،  وتب�صريهم  ال�صحية،  م�صاكلهم  اجتياز  يف  ت�صاعدهم 

البداية  ر�صوان ويف  د. ماجد  ال�صحة  بوزارة  العامة  ال�صحة  اخت�صا�صي  لقاء مع  لهم... ويف  املمكنة  وو�صع احللول 

�صاألناه عن الأخطاء ال�صحية التي يرتكبها بع�ص احلجاج فقال:

عـــــدم الإكــثـــــار 

مــــــن تنــــاول اللـحــــوم 

والإفــــــــراط فـيــــهــــا
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العدد 60 - ذو القعدة 1437 هـ / أغسطس 2016 م30

م�صاحــة للتوا�صــل

تاأ�ص�صت بعثة احلج الكويتية يوم الأحد املوافق 1956/06/24م بناء على اأمر من  اأمري البالد الراحل املغفور 

له باإذن اهلل ال�صيخ عبداهلل ال�صامل ال�صباح حتت م�صمى البعثة الطبية ملرافقة احلجاج الكويتيني املتجهني 

اإىل البالد املقد�صة لأداء منا�صك احلج، وهذا الأمر الأمريي هو امتداد ملا تقوم به دولة الكويت من رعاية 

الرعاية  هذه  لهم  لتكفل  اخلارج  اأو  الداخل  يف  �صواء  احلياة  مناحي  جميع  يف  املواطنني  جلميع  خا�صة 

الكرمية العي�ص الكرمي جلميع املواطنني واملقيمني على اأر�ص دولة الكويت .

وهذا ما جبل عليه الكويتيون منذ القدم وهو م�صتمر اإىل يومنا هذا يف ظل قيادة ح�صرة �صاحب ال�صمو 

وهذه  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  و�صمو  الأمني  عهده  وويل  ال�صباح  اجلابر  الأحمد  �صباح  ال�صيخ  البالد  اأمري 

الرعاية عامة، وهناك رعاية خا�صة فيما يتعلق بخدمة فريق احلج ورعاية حجاج بيت اهلل احلرام وتذليل 

اأداء �صيوف الرحمن املنا�صك على الوجه الأكمل وتوفري و�صائل ال�صحة  اأمامهم ل�صمان  كافة ال�صعوبات 

العربية  اململكة  الإقامة يف  اأو  الطريق  اأثناء �صريها يف  اأو  الرحلة  والراحة لهم من قيام  وال�صالمة  العامة 

ال�صعودية اإىل حني عودتهم اإىل البالد.

 وتطورت فكرة البعثة الطبية يف عام 1976م حيث �صدر مر�صوم بتاأ�صي�ص جلنة �صئون احلج يف وزارة الأوقاف 

وال�صئون الإ�صالمية لالإ�صراف على �صئون احلج لتكمل م�صرية العطار يف رعاية �صيوف الرحمن لت�صتمر 

هذه امل�صرية العطرة وتتوج برعاية خا�صة من معايل وزير العدل ووزير الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية يعقوب 

عبداملح�صن ال�صانع ب�صن قانون رقم 2015/1م ب�صاأن تنظيم حمالت احلج والعمرة لتمتد هذه اخلدمات 

اأي�صًا للمعتمرين وهذا �صبق من دولة الكويت وا�صت�صراف مل�صتقبل احلج والعمرة واحلاجة امللحة لتنظيم 

العمرة.

وبهذا تكون الكويت من اأوىل الدول التي تنظم العمرة لتكمل منظومة اللوائح والقوانني املنظمة للحج 

والعمرة والأهم هو ما تقوم به الوزارة ممثلة مبكتب �صئون احلج  وبعثة احلج الكويتية مبتابعة تنفيذ هذه 

واملمثلة يف  بعثة احلج  اأو  املكتب  العاملني يف  وذلك من خالل  والعمرة  للحج  املنظمة  واللوائح  القوانني 

وزارة الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية ووزارة ال�صحة والعالم واخلارجية والداخلية والإدارة العامة لالإطفاء 

وهيئة ال�صباب والريا�صة لُتَكون منظومة عمل متكاملة وذلك اإميانًا منها بدورها امل�صئول يف خدمة �صيوف 

الرحمن ورفع ا�صم دولة الكويت لتكون بعثة احلج الكويتية رائدة عامليًا يف خدمة �صيوف الرحمن حتقيقًا 

لروؤية الوزارة الطموحة ،الريادة عامليًا يف العمل الإ�صالمي.

حممد نا�ضر املطريي

اأمني �صر اللجنة العليا للحج والعمرة

بعثة احلج الكويتية �صتون 

عامًا من العطاء امل�صتمر
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خدمة �ضيوف الرحمن �ضرف لنا

@Hajj_kw

@kw_hajj

99051691

مكتب شؤون الحج


