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 (3/4علم إدارة احلشود )احلج أمنوذًجا( )

 2017أكتوبر  1نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

مازلنا نتحدث عن موسم الحج كنموذج لعلم إدارة الحشود، 
والكيفية التي بها استطاعت المملكة العربية السعودية أن تدير 

لمكرمة في موسم الحج كل هذه الحشود التي تأتي إلى مكة ا
ومواسم العمرة طوال العام، وقد ألقينا بعضًا من الضوء على 
المحور األول، وهو االستعدادات التي تتم قبل المواسم، ثم 
تحدثنا عن بعض اإلجراءات التي تتم أثناء الموسم، والتي منها 
توفير الغذاء واألمن الغذائي أثناء الموسم، واليوم سنواصل ونلقي 

من الضوء على االستعدادات التي تتم أثناء الموسم، والتي  بعضًا
 منها:

 توفير العالج والمستشفيات

مع توافد مئات اآلالف من البشر من شتى بقاع العالم، هؤالء البشر 
يأتون من كل حدب وصوب يحملون معهم باإلضافة إلى متاعهم 

ون كل أنواع البكتيريا والفطريات الموجودة في أوطانهم، ويحمل
معهم كل األمراض التنفسية والجلدية وغيرها الكثير، يأتون هنا 
بهذا العدد الهائل من البشر في مكان واحد وفي زمن واحد، فهل 

 ؟ نعتقد أن األمراض ال تنتشر
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لقد وجدت الدراسات التي تمت في مكة المكرمة أثناء مواسم الحج 
قعة أن هناك العديد من األمراض يمكن أن تنتشر في هذه الب

  المقدسة من األرض أثناء الموسم منها:

. الحمى المخية الشوكية؛ وهي مرض جرثومي حاد يحدث في 1
جميع المناخات المعتدلة والمدارية مع وجود حاالت فردية 
متناثرة طوال العام في المناطق الحضرية والريفية، ويكثر حدوث 

حدث المرض الحاالت أثناء الشتاء والربيع ومواسم الحج والعمرة وي
بصورة رئيسية في الصغر، ولكن أثناء الحج يكثر المرض في 

 البالغين، وخاصة الذكور منهم.

. التسمم الغذائي؛ يؤكد خبراء التغذية والصحة أن التسمم 2
الغذائي خطر جاثم في البيوت والمطابخ والمطاعم والطرقات، وأن 

تباع سببه الرئيسي اإلهمال من معّدي ومقدمي الطعام بعدم ا
 االشتراطات الصحية.

. األمراض الجلدية؛ قد يتعرض الحجاج لبعض األمراض الجلدية، 3
كالتهاب الثنايا، حيث يلتهب الجلد ويحمر في ثنايا الفخذين 
ومنطقة اإلبطين وقد تنتج عنه إفرازات مصحوبة بحكة مؤلمة في 
بعض األحيان.. هذا باإلضافة إلى الحروق الجلدية التي تحدث عند 

عرض الجلد ألشعة الشمس الحارقة لمدة طويلة، فيلتهب الجلد ت
 ويصبح لونه أحمر.
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. اإلصابات الحرارية؛ تعدّ من أكثر المشاكل التي تواجه الحجاج 4
أثناء تأديتهم مناسكهم، وذلك بسبب التعرض إلى درجات حرارة 
مرتفعة جدًا وينتج عنها ضربة شمس تتمثل في ارتفاع شديد في 

الجسم نتيجة لتعرضه لدرجة حرارة عالية، فترتفع درجة حرارة 
درجة  40درجة حرارة الجسم إلى درجات عالية قد تصل إلى أكثر من 

مئوية، فضاًل عن مشكلة اإلجهاد الحراري الذي يصيب الجسم 
 بإنهاك كبير ويحدث في العادة في أوقات الحر الشديدة.

ج شيوعًا، . أمراض الجهاز التنفسي؛ وهي من أكثر أمراض الح5
وتسببها بعض من أنواع البكتيريا وفيروسات، 

 أو السعال مع المتطاير الرذاذ طريق عن بها العدوى تنتقلو
 الجهاز أمراض نوعين؛ إلى األمراض هذه تقسم الكالم، أو العطاس
 .السفلي التنفسي الجهاز والتهاب العلوي التنفسي

ال جدل، لذلك قامت وغير ذلك الكثير، وهذا أمر طبيعي ال مراء فيه و
الحكومة بتوفير أعداد كبيرة من المستشفيات والعيادات الطبية 
تعمل على مدار الساعة، وخاصة في موسم الحج، ويشير تقرير 
صادر عن وزارة الصحة الى أن عدد المستشفيات في مدينة مكة 

مستشفى ما بين مستشفيات عامة  14المكرمة يبلغ حوالي 
مركزا صحيا.. هذه المستشفيات والمراكز  81وخاصة بجانب توافر 

الصحية موزعة على كافة األحياء في مدينة مكة، ويبلغ عدد األطباء 
طبيب في كافة  1400العاملين بهذه المستشفيات قرابة 

 التخصصات، وربما أكثر.
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ولقد كانت لي تجربة ذات مرة مع واحد من مستشفيات الطوارئ 
يض الذي كان برفقتي باإلضافة بمكة المكرمة، إذ تم معالجة المر

إلى تزويده بالعديد من األدوية بالمجان، وعندما سألتهم عن ذلك 
قالوا إن هناك أوامر بعالج كل المرضى مجانا، وعندما سألتهم عن 
عدد المرضى الذين يأتون إلى المستشفى قالوا: في موسم الحج 

في العدد كبير جدًا طوال اليوم أما في مواسم األخرى فإنه 
 المتوسط حوالي مائة مريض يوميًا، وربما يزيد العدد أو يقل.

 األمن واألمان

في تقرير بعنوان )هندسة إدارة الحشود.. التجربة السعودية 
تدّرس للعالم( نشر مؤخرًا من خالل العديد من وكاالت األنباء.. أشار 

 التقرير إلى:

لحج والعمرة ان ريادة تجربة المملكة في إدارة الحشود في مواسم ا
ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتاًجا للتراكم العملي والممارسة 
الفعلية على مدى عقود من الزمن، وهو ما جعلها تكون صاحبة 
التجربة الرائدة في هذا المجال، فقد حرصت وزارة الداخلية على أن 
تؤطر هذه التجربة بإطار أكاديمي لالستفادة القصوى من الخبرات 

ة، حيث عكف معهد تنظيم إدارة الحشود على إعداد األكاديمي
برامج تدريبية لجميع المشاركين في مهمة حج هذا العام، وأنهت 
إدارة الحشود منذ وقت مبكر تدريباتها وخططها، لتنظيم هذا 
الموسم لتتابع مسيرة نجاحها لتبقى تجربة المملكة في إدارة 
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وارئ، وقوة أمن الحشود سمة يتميز بها رجال األمن، وقوات الط
الحرم والجهات المشاركة بما للمملكة من رصيد كاف للتعامل مع 
إدارة الحشود من بشر ومركبات، وتوفير كل الخدمات المترابطة 
بطاقات بشرية كبيرة للعاملين وآليات متخصصة في مواقع 

 محددة يتنقل إليها الحجاج.

المختلفة وعلى أرض الميدان، انتشر أفراد وضباط قوى القطاعات 
لتنفيذ خطة أمن الحجيج وسالمتهم، ومن نماذج أداء إدارة الحشود، 
ظهر جليًا تميز خطة إدارة حركة السير في طرق المشاة المختلفة 
في المشاعر المقدسة بالمرونة والتكيف مع المستجدات، وتسهم 
في منع االفتراش وتذكي التحكم في تدفق المشاة والمحافظة 

 100باتجاه واحد، ويعمل على تنفيذ الخطة  على اتجاهات السير
ألف عسكري قاعدتهم ضمان االنسيابية في تنقالت الحجاج 
لقضاء مناسكهم، ومراعاة التعامل اإلنساني في توجيه وإرشاد 
 الحجاج بالكلمة الطيبة واالبتسامة المشرقة على وجوه رجال األمن.

ة له عبر وبالعودة إلى معهد إدارة الحشود، هناك مهام رئيسي
تنفيذ برامج تأهيلية وتخصصية للضباط واألفراد والموظفين من 
منسوبي األمن العام والجهات ذات العالقة بمجال تنظيم وإدارة 
الحشود، وقد عكف المعهد على عمل عقود شراكات وتوقيع 
مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية المختصة بتنظيم وإدارة 

المسجد الحرام والمسجد النبوي،  الحشود كالرئاسة العامة لشؤون
حرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة والزيارة، ومعهد خادم ال



6 

 

ولجنة الحج المركزية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة 
المقدسة، ومركز المشروعات التطويرية بوزارة الشؤون البلدية في 
المشاعر المقدسة، وفرع وزارة الحج بالعاصمة المقدسة، والمجلس 

داخل، وممثلي مؤسسات التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج ال
الطوافة، ومديرية الدفاع المدني، وجميع الجهات األخرى ذات 
العالقة. كما أطلق معهد تنظيم وإدارة الحشود مسيرة برامج 
تدريبية للمشاركين في مهمة الحج لهذا العام من القوات 
المساندة، وذلك بمواقع أعمالهم في مكة المكرمة والمدينة 

منطقة الشرقية، حيث تستمر هذه البرامج المنورة والرياض وال
لمنسوبي القوات المشاركة في الدعم لمهمة الحج، لتمكين حجاج 
بيت اهلل من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء روحانية 
تسودها الراحة والطمأنينة، وشملت التدريبات تعليم مهارات 

من العام وفنون التعامل مع الحشود البشرية، حيث تولى ضباط األ
المتخصصون أكاديميًا وعمليًا شرح نظريات وقواعد التعامل مع 
الحشود البشرية وتطعيمها بنماذج من الدروس المستقاة من حج 

 األعوام السابقة.

وتناولت البرامج التأهيلية للمشاركين في إدارة الحشود شرح 
الخطة التشغيلية للحرم والساحات المحيطة، ومحطات القطار في 

اعر المقدسة في مشعر عرفات ومنى ومزدلفة، كما تضمنت المش
البرامج التدريبية خطة تنظيم وإدارة المشاة في المشاعر المقدسة 
والجمرات، وشارك في شرح الخطط التشغيلية إلدارة وتنظيم 
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الحشود ضباط أمنيون من شؤون التدريب باألمن العام 
ون ذوو المشاركون ضمن قوات تنظيم المشاة، وضباط متخصص

خبرة احترافية من القوات الخاصة ألمن الحج والعمرة وقيادة أمن 
المسجد الحرام وشرطة منطقة مكة المكرمة. وال تقف المهام 
الموكلة الى إدارة الحشود وقوة أمن الحج عند تنظيم حركة الحشود 
فقط وفصل حركة الحشود عن المركبات أثناء النفرة من عرفات إلى 

حركة الحشود في منى ورمي الجمرات وبساحات مزدلفة، وإدارة 
الحرم المكي الشريف بل يتعامل رجال األمن مع كل ما يتم 
مالحظته بحسب ما يقتضي الموقف، سواء تطبيق الخطة 
وااللتزام بها ومنع االحتكاك والتدافع بين الحجاج، أو تقديم 
 الخدمات اإلنسانية، كما تعمل على تقديم المساعدة لكبار السن،

وإيصال األطفال التائهين، وكذلك كبار السن التائهين إلى مركز 
إرشاد التائهين، وتقديم المساعدة لكل من يحتاج للمساعدة 

 ومتابعة الحالة األمنية بكافة جوانبها.

ألف لوحة  13ولتوجيه الحجاج استخدمت إدارة الحشود أكثر من 
ألدوات ومنشور ارشادي معدّة لهذا الغرض، ومكبرات الصوت وا

التنظيمية لتوجيه وإرشاد الحجاج بمختلف اللغات األساسية، 
اإلنجليزية والفرنسية واألوردو والفارسية والعربية ولغات أخرى 
ساهمت في تنظيم حركة الحشود وتوجيههم للطرقات، حيث 
عملت اإلدارة وسائل إرشادية لتحديد المسارات لضيوف الرحمن 

اخل مشاعر أداء المناسك في بعدة لغات، وتم تحديد مسارات د
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الحرم المكي ومنى ومزدلفة وعرفات، وكذلك مسارات وأبواب 
دخولهم الى الحرم، وأخرى لخروجهم، بحيث ال يتقابلون في السير، 
وكذلك تم استخدام مكبرات الصوت بالنداء على الحجاج بعدة 
لغات وإرشادهم وتنظيم الحشود حول الحرم المكي الشريف 

ات المؤدية إلى الساحات، وإزالة الكتل البشرية بها بتنظيم الطرق
وتسهيل الحركة، وتقديم الخدمات الالزمة لضيوف الرحمن ليؤدوا 

 نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته، يؤكد مركز التميز البحثي في النقل وإدارة الحشود في 
جامعة أم القرى أن المشروعات مستمرة، ويدرس المركز حركة 

في ساحات الحرم المكي والمشاعر المقدسة تدفقات الحشود 
وتحليل التدفقات البشرية باستخدام تقنيات العد اآللي، وتحليل 
الصور واألفالم، ونمذجة التدفقات البشرية، واستخدام برامج 
المحاكاة الختبار الفرضيات ومقترحات تنظيم الحشود بالحاسب 

  اآللي.

 الحوادث وإدارة األزمات

تنتشر فإن األزمات والحوادث تقع، فالحوادث تقع وكما أن األمراض 
حتى في أقل األماكن زحمة وحركة، فما بالنا عندما نتحدث عن 
مدينة مزدحمة بالسكان إذ يبلغ عدد سكانها خالل عشرة أيام 

ماليين نسمة باإلضافة إلى الناقالت وما إلى ذلك، فيذكر  4حوالي 
لتدافع التي حصلت خالل لنا التاريخ العديد من حوادث االزدحام وا
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مواسم الحج المختلفة وكذلك الحرائق واالحتجاجات والعنف 
 2015وتسييس الموسم، ولقد كان آخر الحوادث في سبتمبر عام 

 حادث سقوط رافعة في الحرم المكي.

قال الدكتور عبد العزيز سروجي عميد معهد خادم الحرمين 
القة بإدارة األزمات إن دراسة كل ما له ع»الشريفين ألبحاث الحج: 

والحشود في الحج، هو من صميم اختصاصات معهد خادم 
، وأشار إلى حرص الدولة على «الحرمين الشريفين ألبحاث الحج

تنمية وتطوير مجاالت البحوث العلمية، ووضع التصورات، 
والمقترحات، والخطط والحلول التي تعنى بإدارة شؤون الحج 

منورة بشكل عام وتقديم تقنيات والمشاعر المقدسة والمدينة ال
حديثة وفعالة لها من خالل التعامل مع موسم الحج بأسلوب إدارة 
األزمات األمر الذي أحدث نقلة نوعية في التعامل مع موسم الحج، 
فعلى سبيل المثال تمت العناية بوسائل اإليواء اآلمنة بالمشاعر 

ير أقصى المقدسة كإقامة الخيام غير القابلة لالشتعال، وتوف
درجات السالمة للحجيج من المخاطر الحقيقية والمحتملة. وأكد أن 
الدراسات البحثية أوصت بتحويل حركة المشاة )الحجاج( من 
عشوائية غير منظمة يصعب السيطرة عليها إلى نموذج حركي 
يمكن قياس مدخالته ومخرجاته ومدى فاعليته وضبط أي بداية 

على إنهائها بيسر وسهولة.  قد تكوّن بؤر زحام كثيف والعمل
من خالل دراسة خصائص سلوك الجمهور )الحجاج( »وأضاف 

استطعنا في المعهد التوصل الى حلول مناسبة لرصد الحشود 
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وإداراتها، ومن ثم تسليم تلك النتائج لمتخذي قرار بناء الخطط 
إن »وأكد: «. المستقبلية، مما يساعد على ميكنة إدارة موسم الحج

في مواسم الحج الخمسة الماضية أثبتت أهمية  التطبيقات
استخدام المنهج العلمي واإلفادة من الخبرات المحلية والعالمية 

 «.في وضع الخطط والتصميم واإلدارة والتنفيذ

من جانبه أكد الفريق سعد التويجري مدير عام اإلدارة العامة للدفاع 
ج في مكة المدني أن عدد قوات الدفاع المدني المشاركة في الح

على  هـ1432المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لعام 
آلية ومعدة  590ألف ضابط وفرد و 21.9سبيل المثال بلغت 

من طائرات أسطول  19متعددة االستخدامات، باإلضافة إلى 
الطيران األمني المجهزة بأحدث التقنيات للعمل على مدار الساعة 

باإلضافة إلى تهيئة كل اإلمكانات  وفي جميع الظروف المناخية،
والمستلزمات الضرورية والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير 
الحكومية المشاركة لمواجهة ما قد ينجم عنها من أضرار من خالل 

مركزًا للدفاع المدني في مكة المكرمة والمشاعر  450أكثر من 
السالمة المقدسة والمدينة المنورة، مجهزة بكافة معدات اإلنقاذ و

 واإلسعاف واإلطفاء واإلنقاذ المائي.

 وما زال للحديث بقية،،

 


