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بمناسبة تدشين أكبر توسعة في تاريخ الحرم المكي الشريف

خدمة األماكن المقدسة لإلسالم من عبد العزيز إلى عبد هللا
عبد الرإوف س ّنو
من المعروف أن ملوك السعودٌة ٌتسابقون إلى تؤكٌد خدمتهم ورعاٌتهم لألماكن المقدسة
لإلسالم فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة· وقد أعطاهم هذا االهتمام نوعا ً من الهالة المعنوٌة
بؤنهم حماة األماكن المقدسة والساهرون على ضٌوف الرحمن· فؤطلق كل واحد على نفسه
لقب <خادم الحرمٌن الشرٌفٌن> ،وذلك منذ عهد الملك فهد فً العام  ·1986فؤصبح هذا
اللقب من أعز األلقاب التً ٌحملونها· وقد شهت الشعائر توسعات ضخمة ممٌزة وعمارات
منذ عهد الملك عبد العزٌز ،مروراً بعهد الملوك سعود وفٌصل وخالد· وفً عهده ،وضع
العاهل السعودي الملك فهد هدفا ً سامٌا ً ٌقوم على تسهٌل الحج بالنسبة إلى ضٌوف الرحمن،
وتؤمٌن كل وسائل الراحة والسالمة لهم ،عبر مشارٌع عمالقة لم تشهد المملكة لها مثٌالً من
قبل· ثم تابع مسٌرة أسالفه خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبد هللا فً وضع بصماته على ساعة مكة
توسعات عدة جدٌدة ،كان أنجزه فً الحرم المكً الشرٌف بٌن العامٌن  2008و ،2010ووضع األساس فً أغسطس
الجاري ألكبر توسعة فً تارٌخ الحرم·
وتعود جهود المملكة العربٌة السعودٌة فً توسعة الحرمٌن الشرٌفٌن أساسا ً إلى تطور مواسم الحج خالل النصف الثانً
من القرن العشرٌن ،وذلك بالتزامن مع تطور المواصالت وأنظمة االتصاالت ،التً ٌسرت االتصال بٌن أنحا العالم
اإلسالمً ،هذا فضالً عن االهتمام الذي تقوم به المملكة لتنظٌم قدوم مئات اآلالف من الحجاج إلى مكة المكرمة والمدٌنة
المنورة والعناٌة بهم فً كل المجاالت أثنا تؤدٌة مناسك الحج·
اهتمامات مبكرة في توسيع الحرمين الشريفين :عهد الملك عبد العزيز .أثنا عهده أمر الملك عبد العزٌز توسٌع
المسجدٌن الحرمٌن الستقطاب حوالً نصف ملٌون حاج مسلم· وأبرز األعمال التً قام بها ،هً بنا العلمٌن فً طرٌق
ب للكعبة مصفح بالذهب والفضة· كما أنشؤ سبٌلٌن قرب بئر زمزم ،وفرش
جدة القدٌم (الشمٌسً) حداً للحرم ،وصُنع با ٍ
المسعى بالحجر الصوان وسقفها بؤلواح الصاج ،وعمل مظالت فً واجهة األروقة ،وأعاد بٌدٌه القطعة المقلوعة من
الحجر األسود ،وجدد طوقه الفضً· كما أحضر العاهل السعودي ساعة كبٌرة وضعت على الحمٌدٌة ،وتطل على الحرم
الشرٌف· وزاد من اإلضا ة فً المسجد ،وأوصل مٌاه الجدٌدة إلى مكة والمشاعر المقدسة ،وسمٌت بعٌن العزٌزٌة·
جهود سعود وفيصل وخالد .تحول الحج إلى صناعة فً عهد الملك سعود بن عبد العزٌز ،استكملت توسعة المسجد المكً
الشرٌف· فجرى توسٌع المطاف وتبلٌطه بالرخام األبٌض· وأدخل السعً ضمن التوسعة للمرة األولى· كما أمر الملك
ّ
بشق الطرٌق المعبدة المحاذٌة لجبال الشمٌسً جنوباً ،وترمٌم جدار الكعبة وتجدٌد سقفها ،وصنع طوقا ً جدٌداً من الفضة
ً
ً
ً
للحجر األسود وسلما خشبٌا ملبسا بصفائح الفضة والذهب لباب الكعبة المشرفة· وحدثت توسعة أخرى للمسجد الحرام فً
عهد الملك فٌصل· وقد أمر باإلبقا على الرواق العثمانً القدٌم (المسجد الحرام القدٌم) ،وإزالة الزوائد فً <المصورة
الخشبٌة> المقامة فوق مقام النبً إبراهٌم ،وصنع له غطا ً من الكرٌستال· كما أمر بإنشا مكتبة للحرم ،وتجدٌد مصنع
الكسوة ،وبتشٌٌد الجسور الواصلة للحرم من الشوارع المحٌطة به· وتابع الملك خالد فً عهده ما بدأه أسالفه· فاستبدل
باب الكعبة الشرٌفة ببابٌن ذهبٌٌن صلبٌن ،وافتتاح مبنى جدٌداً لدار صناعة الكسوة·
عهد الملك فهد .منذ عهد الملك فهد بن عبد العزٌز ،تحولت مواسم الحج إلى <صناعة> بكل معنى الكلمة ،من مطارات
ومرافئ وطرقات سرٌعة وجسور وأنفاق ووسائل نقل ومواقف سٌارات وحافالت وفنادق وشقق مفروشة ومجمعات
سكنٌة وتجارٌة ومستشفٌات وعٌادات خارجٌة وإذاعة وتلفزٌون ،ذلك أن الحج لم ٌعد ٌقتصر على تؤدٌة بضعة آالف من
الحجاج المناسك ،كما كان ٌحدث قبل قرن ،وإنما ٌتعلق بؤكثر من ملٌونً حاج ٌتطلب قدومهم إلى المملكة وإقامتهم
وتنقلهم بٌن المشاعر المقدسة سلسلة من عملٌات صنع القرار والخطط التنظٌمٌة المعقدة ،والتنسٌق بٌن وزارات الدولة
ومإسساتها ،فضالً عن ارتباط الحج بصناعات الكسوة واحتٌاجات الحجٌج ومستلزماته ،والحلى والسبحات ،والعبا ات،
والعطور ،والتمور ،و الصور الدٌنٌة التذكارٌة ،وكذلك طباعة المصاحف وترجمات معانً القرآن بمختلف اللغات
وتسجٌالت الخ· فؤثبتت المملكة قدرة وكفا ة عالٌتٌن ،بل فرٌدة فً تنظٌم مواسم الحج ،وتؤمٌن إقامة الحجٌج وتنقالتهم
وأمنهم بٌن مكة المكرمة والمدٌنة المنورة ،فضالً عن رعاٌتهم صحٌا ً وتوفٌر الراحة لهم·

الحرم المكي الشريف في عهد الملك فهد :توسعة العصر .لقد شهد المسجد المكً الحرام فً عهد الملك فهد توسعة شاملة
اعتبرت فً حٌنه األضخم فً تارٌخه· فوضع العاهل السعودي فً عام  1989حجر األساس لتوسعة الحرم المكً من
الناحٌة الغربٌة بطابقٌن وبدروم ومدخالً رئٌسٌا ً بمنارتٌن ،ومداخل فرعٌة وساحات محٌطة· فزادت مساحة المسجد إلى
 356ألف متر مربعاً ،بما فً ذلك المساحات المحٌطة به والمخصصة للصالة ،وكذلك السطح ،بعد أن كانت مساحته قبل
مصل ،بعد أن كانت طاقته
ذلك  193ألف متراً مربعا ً فقط· وبذلك ،أصبح بإمكان المسجد أن ٌتسع ألكثر من ملٌون
ٍ
االستٌعابٌة قبل ذلك فً حدود  410ألف حاج· ولتجمٌل الحرم المكً وتجدٌده وتجهٌزه ،جرى تبلٌطه بالمرمر المقاوم
للحرارة ،وتركٌب  8آالف مروحة وساللم ومصاعد كهربائٌة ،ونظام تكٌٌف مركزي ،وشبكات إذاعٌة وتلفزٌونٌة ،إضافة
إلى فرشه بالسجاد وتزوٌده بمكبرات الصوت والساعات اإللكترونٌة· كما جدد الملك فهد قبة مقام النبً إبراهٌم ،وأمر
بتوسعة ممر منطقة الصفا ،وإنشا األنفاق لتخفٌف ضغط المرور عند الحرم ،وذلك الستكمال الخط الدائري المحٌط
بالحرم الشرٌف· وقد تكلفت هذه التوسعة أكثر من  11ملٌار دوالر أمٌركً ،بما فً ذلك نزع الملكٌة الخاصة·
الملك عبد هللا :تراكم اإلنجازات وأكبر توسعة في تاريخ الحرم المكي الشريف .استكماالً لما بدأه إخوانه من الملوك
السابقٌن ،أعطى خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبد هللا فً العام  2008موافقته على بد تنفٌذ مشروع توسعة المسجد
المكً الشرٌف أفقٌا ً وعمودٌا ً وخدماتٌا ً على مرحلتٌن ،لتكون أكبر توسعة فً تارٌخ البالد· فاستخدمت فً المرحلة األولى
من المشروع آخر ما توصلت إلٌه التكنولوجٌا والمعرفة والهندسة المعمارٌة ،من أجل إضافة المساحات الشمالٌة بعمق
 380متراً وبنا أنفاق للمشاة مزودة بساللم كهربائٌة ،فضالً عن محطة للخدمات والحدائق العامة ومواقف السٌارات
والحافالت وشملت توسعة الساحات الشمالٌة للحرم· وجرى توسٌع محٌط الحرم المكً عند منطقة باب الشامٌة،
وأصبحت مساحته الكلٌة حوالى  165ألف متر مربع ،بعد أن كانت ال تتجاوز  16.500متر مربعا ً فقط· وبإمكان
مصل فً أوقات الذروة ،بعد أن كانت ال تستوعب أكثر
مصل ،وأكثر من ملٌون
المساحة الجدٌدة أن تستوعب  700ألف
ٍ
ٍ
من  58آلف شخص· واحتوت التوسعة الجدٌدة على سبعة مداخل رئٌسٌة والعدٌد من األبواب المتجاورة والجانبٌة
والساللم الكهربائٌة المتحركة· وأصبح للمسجد عشر مآذن ،بعد بنا ست جدٌدة ،هذا باإلضافة إلى القبب المتحركة
كهربائٌا ً لالستفادة من التهوٌة الطبٌعٌة· وبعد استكمال التوسعة الجدٌدة ،سوف تزداد المساحة اإلضافٌة للمسجد الحرام
مصل فً غٌر أوقات الذروة· وقد تم
حوالى  400ألف متر مربع ،ما ٌرفع القدرة االستٌعابٌة للمسجد الحرام إلى ملٌونً
ٍ
تكٌٌف جمٌع أدوار جسر الجمرات ،وأصبح ٌتٌح الرمً على خمسة مستوٌات للقادمٌن من مختلف الجهات ،ووفر
المشروع  11مدخالً للجمرات ،و 12مدخالً وفً االتجاهات األربع وتزوٌده بمهبط للمروحٌات ،فضالً عن تزوٌد كل
مرافق دخول الحجٌج إلى المملكة بكامٌرات حرارٌة لكشف الحاالت المصابة بانفلونزا الخنازٌر· وفً
تموزٌ/ولٌو ،2010جرى تدشٌن ساعة مكة المكرمة الرباعٌة االتجاه األلمانٌة الصنع بطرازها اإلسالمً· فزخرفت بلفظ
الجاللة من الجهات األربع على وقف الملك عبد هللا لتكون أعلى وأضخم ساعة فً العالم بارتفاع حوالى  380متراً،
وٌتكون الوقف من سبعة أبراج متالصقة على مساحة  1.4ملٌون متر مربع ،وٌشمل  6آالف وحدة سكنٌة تستوعب 21
ألف شخص فً اللٌلة ،باستثمارات تتجاوز  1.6ملٌار دوالر· وفً بعض المناسبات اإلسالمٌة ،كدخول األشهر الهجرٌة
واألعٌاد ،تتم إضا ة  16حزمة ضوئٌة عمودٌة خاصة تصل إلى ما ٌزٌد عن  10كٌلومترات نحو السما وتبلغ قوة كل
حزمة ضوئٌة  10كٌلووات· وٌُبث أذان المسجد الحرام مباشرة من أعلى ساعة مكة عبر مكبرات صوت خاصة ،بحٌث
ٌمكن سماع األذان من مسافة  7كٌلومترات تقرٌبا ً· وفً  8آب  /أغسطس  ،2011دشن العاهل السعودي المرحلة الثانٌة
من توسعة الحرم المكً الشرٌف ،وتعتبر األكبر فً تارٌخ الحرم· ومن المنتظر أن ترتفع القدرة االستٌعابٌة للحرم إلى
 1.6ملٌون شخص فً وقت واحد· وسوف ٌستغرق تنفٌذ المشروع حوالى ست سنوات ،وسٌتضمن تطوٌر األحٌا
العشوائٌة ،وٌحل مشكالت الحركة المرورٌة واالزدحام والمشاة والمشاعر المقدسة ،وٌإمن وفرة فً المٌاه والطاقة
والتكٌٌف· وسٌتم كذلك ،استكمال الطرق الدائرٌة التً بنٌت سابقاً ،وإنشا مواقف متعددة عند تقاطع الطرق الدائرٌة مع
الطرف اإلشعاعٌة ،باإلضافة إلى إنشا خطوط حدٌدٌة جدٌدة وربطها بمسارات القطارات إلى المشاعر المقدسة· أما
بالنسبة إلى المسجد النبوي الشرٌف فً المدٌنة المنورة ،فجرت توسعته منذ عهد الملك عبد العزٌز ،فبلغت مساحته
اإلجمالٌة أكثر من  16ألف متر مربع· ثم توالت أعمال التوسعة فً عهد الملك فٌصل ،والملك خالد الذي أضاف مساحة
 43ألف متر مربع على شكل مظالت واقٌة· أما الملك فهد ،فتم فً عهده أكبر توسعة فً تارٌخ المسجد ،التً استلزمت
نزع ملكٌة نحو  100ألف متر مربع ،وضاعف مساحة المسجد خمسة أضعاف عما كانت علٌه· وعند تولٌه الحكم ،أمر
الملك عبد هللا بتركٌب أكثر من  240مظلة تغطً مساحة  143ألف متر مربع من ساحات المسجد النبوي الشرٌف
األربع ،وذلك لوقاٌة المصلٌن والزائرٌن من وهج الشمس ومخاطر األمطار ،ومن المنتظر أن تستمر سبع سنوات· أرقام
تتحدث عن االنجازات هذا الجهد المركز المتراكم لألسرة السعودٌة لتوسٌع المشاعر المقدسة وعمارتها ،رفع عدد الحجٌج
من حوالى  90ألف حاج فً عام  1926إلى  1.267عام  ،2000وإلى  2.4ملٌون حاج فً عام  ،2008منهم 1.7
ملٌون من الحجاج أتوا من الخارج· وحتى عام  ،2002بلغ إجمالً كلفة التوسعة  5.2ملٌار دوالر أمٌركً· وبلغت
تكالٌف توسعة الحرمٌن الشرٌفٌن حتى نهاٌة عهد الملك فهد ما ٌزٌد عن  22.5ملٌار دوالر أمرٌكً ،وشملت الترمٌم،
والطرق والجسور ،واألنفاق ،وتمهٌد الجبال ،واإلنارة والتشجٌر ،وشبكات الطرق ،ومجمعات المٌاه· وبلغت كلفتها حوالى
 3ملٌار دوالر ،من أجل أن ٌكون ضٌوف الرحمن فً <القلب والعقل>· أما كلفة التوسعة فً عهد الملك عبد هللا،

فستصل كلفتها إلى أكثر من  80ملٌار لاير سعودي· (مصادر البحث :جرٌدة اللوا  /أرشٌف جرٌدة اللوا ) أستاذ فً
الجامعة اللبنانٌة·

