
  
  
  

  خدمات الرعاية الصحية المقدمة للحجيج 
  في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة 

  "دراسة جغرافية  " 
  
  

  إفراج عزب السيد أحمد باشـا/ دكتورة
  مدرس بقسم الجغرافيا ـ كلية اآلداب 

  جامعة بنهـا 



 ٣٥٨

  -:المقـدمـة
  : المجال المكاني والزمني للدراسـة –أ 

 النّاِس ِبالَْحّج َيْأتُوَك ِرَجاالً َوَعلََى كُّل ِفي َأذّنَوقال تعالى في كتابه الكريم 
  .)١(َعمِيٍق فَجٍَّضاِمٍر َيْأِتيَن ِمن كُّل 

كن اعتبارها ظاهرة ، ويمي الركن الخامس من أركان اإلسالمفريضة الحج ه
 فيها من ، هو مكة المكرمة وما مكان واحد من العالمفي، حيث تتم جغرافية فريدة

  .مشاعر المقدسـةمناطق ال

جـيج بـأداء     يقوم الح  والتيوتشتمل الدراسة على مواقع المشاعر المقدسة ،        
. نـى ، ومِ  الشريف، وعرفات، ومزدلفة   المكيالحرم  : ؛ وهى مناسك الحج بها مكانًيا   

ـ         دود اإلداريـة لمدينـة مكـة       وتكّون هذه المواقع إطاراً جغرافياً واحداً ضمن الح
الشكل بية السعودية، كما يوضحها غرب المملكة العر جنوب في تقع والتي، المكرمة

شماالً سلسلة جبليـة    " لمنطقة الدراسة؛ يحدها     الجغرافي، ومن حيث الموقع     )١(رقم  
خندمة وجبـل   ومن الجنوب جبل    . بل ثقبة وجبل القويس وجبل األحدب     تتألف من ج  

، فعلى   منطقة مكة المكرمة باالرتفاع    ةطبوغرافيوتتصف  . المريخيات وجبل حقلبة  
، يمها يحتوى على مجموعة مـن الجبـال       إقل  سهل تهامة فإن   فيم من وجودها    الرغ

 متر فوق مستوى سطح البحر، وقد سجل جبل         ١٠٠ و ٢٠يتراوح ارتفاعها ما بين     
حدان المسجد الحرام من    ، والجبالن ي  مترا٩٨٣، وجبل الطارقى     متراً ٨٦٩األحدب  

عرفات :  المشاعر المقدسة    فيها مناطق  تمتد   التي، وهى الجهة نفسها     )٢(جهة الشرق 
  .فى الجنوب الشرقى منهما منى ثم ومزدلفه 

  
                                           

  ) .٢٧( سورة احلج، اآلية )١(
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 ٣٦٠

ث ، حيامتداد شبكات الطرق لهذه المناطقوقد أثرت هذه الطبوغرافية على 
، مما يؤدى إلى التكدس المرورى فى حركة تواجه مشكالت عدم استواء السطح

فى أثناء تأدية مناسك فريضة ، دسةانتقال الحجيج ما بين مناطق المشاعر المق
 شماالً مع ٥ ٢١ َ ٢٧تقع مدينة مكة المكرمة عند تقاطع دائرة العرض"ا؛ وفلكًي.الحج

  . )٣( كم٧٥وتبعد عن شرق البحر األحمر مسافة .  شرقا٥ً ٣٩ َ ٤٩خط الطول  
ومدينة مكة هى العاصمة الدينية للمملكة العربية السعودية بل والعالم 

، والتى تُعد واحدة ضمن ثالث ا أنها حاضرة لمنطقة مكة المكرمةكم، مياإلسال
  .[*]عشرة منطقة إدارية تضمها مساحة المملكة العربية السعودية

 بالذكر مراراً،  إذ -لكريم  فى القرآن ا–ولقد خص اهللا تبارك وتعالى مكة 
 والبلد –نبلد األمي وال– و أم القرى – و بكة –؛ مكة وردت بأحد عشر اسماً، منها

ـَذَا الَْبلَِدُأقِْسُم الَ فقال تعالى " البلد" اهللا تعالى بها فى سورة كما أقسم. اآلمن   ِبَه
ـَذَا الَْبلَِدَوَأنتَ   . )٤(   ِحّل ِبَه

هـ الموافق ١٤٢٥، فيهتم بتحليل بيانات الحج لعامأما المجال الزمنى للدراسة
بقة للوقوف على التغيرات التى ، مع االستعانة بالبيانات لسنوات سا)م٢٠٠٥(

  .طرأت على الخدمات الصحية المقدمة للحجيج فى المشاعر المقدسة

  :، وخدمة صحة الحجيج خاصةً أهمية دراسة الخدمة الصحية عامةً-ب
اهتم اإلنسان منذ الحضارات القديمة بالحفاظ على صحته، وقد خصص من 

ر لديه فائض من اإلنتاج الزراعى بعد ما توف) المعالج أو الطبيب(يقوم بهذا الدور
  . جيدة بدون صحة جيدة وذلك ألنه ال حياةفى الحضارات القديمة، 

                                           
 – اجلمـوم  – رابـغ  – الليث – القنفذة – الطائف –جدة :  تضم منطقة مكة املكرمة إدارًيا إحدى عشرة حمافظة، هى [*]

،  إال أن مدينة مكة أكربهـا سـكاًنا        . احملافظات تسعني مركزاً إدارًيا    وحتوى هذه . تربة  – دنية   – اخلرمة   – الكامل   –خليص  
وهى بذلك تشغل املرتبة الثالثـة بـني        . هـ١٤٢٥مة حسب تعداد السكان لعام       نس ١,٥٠٠,٠٠٠غ عدد سكاهنا    حيث بل 

  .مدن  اململكة سكاًنا بعد مدينة الرياض العاصمة ، ومدينة جدة



 ٣٦١

وقد حوت كتابات كثيرة دراسة صحة اإلنسان من وجهة نظر جغرافية، حيث 
،  اإلنسان والبيئة التى يعيش فيهاإن اإلطار الذى يضم علم الجغرافيا هو العالقة بين

ولقد وردت إشارات عن العالقة بين صحة . تأثر بهاؤثر فيها، وكيف يكيف ي
كذلك . رن الخامس قبل الميالدفى الق" أبقراط" اإلنسان وبيئته الجغرافية فى كتابات 

" مروج الذهب"ا وإيجاباً فى كتاب  ألثر البيئة على صحة اإلنسان سلًب تحليٌلورد
المناخ على على وصف كامل ألثر " دونابن خل"للمسعودى، كما احتوت مقدمة 

صحة اإلنسان وسلوكه، حتى إنه ربط بين التحضر والتخلف كظاهرة بشرية وبين 
  .)٥(المناخ كظاهرة طبيعية
 الخدمة الصحية بأنها تدخل ضمن الخدمات Linberryلنبرى وحديثاً َعّرف 

ا ف وظيفًيوعلى الرغم من أن الخدمة الصحية تُصنَّ. )٦(األكثر حيوية لحفظ الحياة 
اقترح ابتكار قطاع خامس لألنشطة يضم  Bellبـل ، إال أن شطة الثالثيةضمن األن

  .)٧(التعليم والصحة والترويح
ا لطالبها بمجرد  ، وتنتهى أهميتهوالخدمة الصحية هى خدمةٌ لبعض المرضى

؛ )٨(، ولكن على الرغم من ذلك فهى مهمة الستمرارية الحياة الشفاء من المرض
  .مة وأهميتها وهذا عن الخدمات الصحية عا

، ا الخدمات الصحية المقدمة للحجيج، فهى خدمة ذات طابع خاص جداًأم
، من حيث المكان فهو لى أن ظاهرة الحج فريدة من نوعهاويرجع السبب فى ذلك إ

 إلى ٨، ومن حيث الزمان فهو الفترة من يوم اطق المشاعر المقدسة محل الدراسةمن
 والزمان ثابتان ضوع خصوصية أن المكانومما يزيد المو. ن شهر ذى الحجة م١٣

رضية ممن ، يتجمع فيهما ماليين البشر من كافة أنحاء الكرة األإلى يوم القيامة
فى األماكن عينها ، يؤدون المناسك نفسها بالطريقة ذاتها يدينون بالدين اإلسالمى

رعاية صحية خاصة لهؤالء رة توفيروهذا ما يدعو إلى ضرو. وفى الوقت نفسه
  .عاداتهم وتقاليدهم وكذلك أمراضهمشر الذين تختلف جنسياتهم وأعمارهم والب
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فى مناطق خالية  المليونية تنشأ [*]يضاف إلى ذلك أن هذه المحالت العمرانية 
، بمعنى أن الخدمة الصحية التى تؤمن لهم هى خدمة مؤقتة، يتم من السكان غالباً

، من حيث الكم واالنتشار آخر بأشكال تختلف من عام إلى لتجهيز لها سنوًياا
  .واألداء

  : أهـداف البحـث-ـج
  :ثل أهداف هذا البحث فى ثالث نقاط، هىتتم

، حية التى تقدم لرعاية صحة الحجيجدراسة الوضع الراهن للخدمات الص -١
ومدى . )الكيف(ومن حيث مستوى األداء ) الكم(وذلك من حيث التوزيع 

 .فى مناطق المشاعر المقدسة كفايتها ومالءمتها لما يتطلبه الحجيج 

جاج التعرف على أهم المشكالت التى تواجه تقديم رعاية صحية شاملة للُح -٢
 .فى مناطق وجودهم ألداء مناسك الحج 

قياس مستويات الرضا لدى الحجيج عن الخدمات الصحية التى تُقدم لهم  -٣
 .خالل المنشآت الصحية المختلفة بالمشاعر المقدسة

المناسبة لزيادة كفاية وكفاءة منشآت الرعاية الصحية اقتراح بعض الحلول  -٤
 .للحجيج فى مناطق المشاعر المقدسة، وذلك بناًء على نتائج الدراسة 

  : فرضيـة البحـث–د 
، لما يتطلبه الحجيج فى  الخدمات الصحية بكافة مستوياتهاكفاية وكفاءة

  .، أثناء أداء فريضة الحجشاعر المقدسةمناطق الم

                                           
هـ، وحيث إهنم يتجمعون ىف احلرم املكى، وعرفـات، ومـىن،   ١٤٢٥ بلغ عدد احلجاج حنو ثالثة ماليني حاج ىف عام  [*]
مزدلفة، فهم يشكلون حملة عمرانية مليونية ىف كل من هذه األماكن، حىت وإن كانت حملة عمرانية مؤقتة لساعات كمـا ىف                     و

  .مشعرى عرفات ومزدلفة أو أليام، كما ىف مشعر مىن
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  :أساليب البحـث  مناهج و-هـ
 تحليل ، وسوف يتم من خاللهماالمنهج الموضوعى، والمنهج اإلقليمى -١

 .االظاهرة المدروسة موضوعًيا وإقليمًي

  .المنهج الوصفى للظاهرة المدروسة -٢

  :اآلتيأما عن أساليب البحث فتتلخص فى 
 بهدف الرؤية ،ة، مع تطبيق بعض األساليب الكميةتحليل بيانات الدراس -١

  . األداء بالخدمةكمَّ وكيفالفعلية ل
 .التمثيل البيانى والكارتوجرافى لتوضيح البيانات الواردة بالبحث -٢

  .الصور الفوتوغرافية والتى تم التقاطها أثناء الدراسة الميدانية -٣

  : مصـادر البحـث–و 
 .بيانات الحجيج ؛ عن وزارة الحج السعودية ، ووزارة الداخلية  -

 . عن وزارة الصحة السعودية الصحيةبيانات منافذ الخدمات  -

وزارة النقل وأيًضا   السعوديةوبيانات الطرق والنقل عن وزارة الحج  -
 .والمواصالت 

باإلضافة إلى المالحظة الميدانية والتى قامت بها الباحثة أثناء أداء فريضة   -
مارة االستبيان ، ومرفق فى نهاية البحث است)م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥الحج عام 

  .التى تم تطبيقها

  : صعوبـات البحـث–ز 
 فيها الظاهرة المدروسة وهى الحج، يمثل ِقصر الفترة الزمنية التى تحدث

 ذى الحجة من ١٣ إلى ٨، يمتد فى الفترة من يوم والتى ال تزيد على أسبوع واحد
يدانية  خاصة الم- ، حيث ُيفترض رصد كل الظواهربحثكل عام، أهم صعوبات ال
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هذا باإلضافة إلى انتهاء عمل المنشآت الصحية .  فى هذه الفترة فقط-منها 
طق المشاعر المقدسة بانتهاء الحج، وذلك باستثناء المستشفيات المدروسة فى منا

  .احليلها فى فترة زمنية قصيرة نسبًيفهى ظاهرة مؤقتة يلزم رصدها وت. فقط

  : الدراسـات السابقـة–ح 
تابع لجامعة أم القرى، أهم ُيعد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج وال

وقد أنتج المعهد ما يقرب من . ية صدر عنها بحوث عن الحج كظاهرةجهة بحث
د بعضها ضمن ِر، وسوف َية المجاالت الخاصة بالحج والحجيجمائتى بحث فى كاف

 عديدة من ، فى جوانَب الباحثة منها بشكل كبير استفادت، حيثالدراسة الحالية
  .الدراسة

  :الخصائص الجغرافية العامة لمواقع المشاعر المقدسة: المبحث األول
ة للحج، وتسمى دى فيها المناسك األساسيَؤتتم رحلة الحج بين أربع مناطق تُ

.  ومزدلفة، ومنى،المسجد الحرام، وعرفات: وهذه األماكن هى، بالمشاعر المقدسة
  . يلى رؤية جغرافية عامة لكل منهاوفيما

  -:دسة ومساحتهاموقع المشاعر المق )١ -١(
  : المسجد الحرام–أ 

، حيث يتوجه يمثل المسجد الحرام والكعبة المشرفة أول نقطة فى رحلة الحج
، ويكون ذلك وم، ثم السعى بين الصفا والمروةداء طواف القدإليه جميع الحجيج أل

  .[*]يوم الثامن من شهر ذى الحجة وصبيحة يوم التاسع وقبل التوجه إلى عرفات
                                           

ـ  [*] دوم إىل املدينـة   تبدأ دورة احلج قبل يوم التروية بفترة تتراوح من ثالثة إىل أربعة أسابيع، حيث تبدأ وفود احلجاج بالق
املنورة مث العودة إىل مكة واملكوث هبا حىت يوم الثامن من ذى احلجة، وهذا اليوم الذى يقوم فيه كل احلجيج بأداء الطـواف                       

  .والسعي  قبل التوجه مباشرة إىل مشعر عرفات ابتداًء من فجر يوم التاسع من ذى احلجة
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لمسجد الحرام على مّر العصور توسعات على مراحل عدة منها؛ وقد شهد ا
، الذى  الخلفاء الراشدين عمر بن الخطابالتوسعة األولى التى تمت فى عهد ثانى

دمها ووسع بها المطاف حول ، وهء البيوت المجاورة للمسجد الحرامقام بشرا
حرام ودعمه د الهـ قام عبد اهللا بن الزبير بتسقيف المسج٦٤وفى سنة . الكعبة

 .٢م٢٠٢٥المسجد الحرام آنذاك، حتى بلغت مساحته ، ووسع بأعمدة من الرخام
 الجانب الشمالى والغربى ّب حريق كبير بالمسجد الحرام دّمَر ش هـ٨٠٣وفى سنة 

  .م بناؤه فى العام نفسه، وتاماًممنه ت

،  فى عهد الدولة السعودية الحديثةوقد شهد المسجد الحرام توسعات شاسعة
إال أن أبرز هذه . بداية من فترة حكم الملك عبد العزيز آل سعود وحتى اآلن

 فى الفترة من التوسعات هى التى تمت فى عهد الملك سعود بن عبد العزيز
، حيث ٢ألف م١٣١والتى بلغت ) م١٩٦٤ –١٩٥٣(هـ ١٣٨٤ إلى هـ١٣٧٣

ى  علو، وتم بناء طابق٢ ألف م١٩٣أصبحت مسطحات المسجد الحرام آنذاك 
، وتخصيص مسار مزدوج يستخدمه كبار السن الذين للمسعى بارتفاع تسعة أمتار

 ، سًرا، وأصبح أداء النسك ميالمتحركة التى تساعدهم على السعىيركبون الكراسى 
  .وفى هذه الفترة لم يكن بالحرم المكى سوى مركز صحى واحد

 المسجد وفى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز شهد
، وأصبح يستوعب ٢م٣٦٦١٦٨الحرام توسعات كبيرة حتى بلغ إجمالى مساحته 

 بداخله خمسة مراكز ويضم الحرم المكى حالًيا. )١(قم  صورة ر)٩(مليون مصلٍّ
  .  من جملتها فى المشاعر المقدسة٪٥,٨صحية تمثل 

  : عرفــات–ب 
، حيث ال حج جيج أهم المناسك التى يؤديها الحإن الوقوف بعرفات يعتبر من

بدون عرفة، ويقضى الحجاج يوم التاسع من ذى الحجة بأكمله بداية من شروق 
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لية، صورة رقم لذلك فإن الكثافة العددية تكون عا. الشمس حتى غروبها فى عرفات
جمع فيها حوالى ، يت٢كم١٢، وتبلغ المساحة اإلجمالية لمشعر عرفات حوالى )٢(

  .٢كم/ ألف حاج ٣٠٠افة فى المتوسط نحو ، أى بمعدل كثثالثة ماليين حاج

ونظراً للتزاحم الشديد فى هذا المشعر ووقوف الحجيج فترات طويلة من النهار 
الت الصحية يكون ـفى أماكن مكشوفة للصالة والدعاء، فإن التعرض للمشك

ضربات الشمس، " فى فصل الصيف؛: ا بشكل كبير، وأهم هذه المشكالتوارًد
والتقلصات الحرارية، حيث يتوقف تبخر العرق من الجسم واإلرهاق الحرارى، 

بسبب تشبع الهواء المحيط ببخار الماء من أثر الزحام الشديد وارتفاع درجات 
الحرارة، لذلك تحتبس حرارة الجسم فى داخله بدرجة ال يتحملها اإلنسان، وقد 

تاء؛ وفى فصل الش . )١٠( تؤدى إلى الوفاة إذا لم يتم إسعاف المصاب بسرعة
التعرض للصقيع وانتشار أمراض الجهاز التنفسى مثل األنفلونزا والربو 

  .وغيرهما

 مركًزا صحياً تقدر ٤٦ولذلك فقد استأثر مشعر عرفات وحده على 
٪ من إجمالى المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة، والبالغ ٥٣,٥نسبتها بـ 

م ومستشفى جبل  مركزاً صحياً باإلضافة إلى مستشفى عرفات العا٨٦عددها 
٪ من إجمالى المستشفيات فى ٤٢,٨الرحمة ومستشفى نمرة؛ والتى تمثل نسبتها 

  . مستشفى١٤مناطق المشاعر المقدسة والبالغ عددها 
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  ) .تزاحم شديد ( الطواف حول الكعبة المشرفة  ) ١( صورة رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عند مشعر عرفة  ) ٢( صورة رقم 
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  :ـة مزدلف-جـ
 )٧(، وتبعد عنه مسافة  دلفة إلى الشمال الغربى من عرفاتتقع مز
يوم التاسع من دين من عرفات مع غروب وتستقبل مزدلفة الحجيج العائ. كيلومترات
، ثم يبدأون فى التحرك إلى منى فى تون فيها ليلتهم لجمع الجمرات، يبيذى الحجة
 ١٠ إلى ٧(يتراوح ما بين ، والجلوس فى مزدلفة مؤقت.  الحجة ذى١٠فجر يوم 
وعلى الرغم من أن المسافة . ا، ويصل الناس إليها ويخرجون منها تباًع)ساعات

ن زمن الرحلة يستغرق ما فإكيلومترات؛ ) ٨(مزدلفة وعرفات نحو الفاصلة بين 
وتحوى مزدلفة . ساعات بالسيارات؛ وذلك بسبب الزحام الشديد) ٨ إلى ٥( بين 

،  من إجمالى المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة٪٧بتها ستة مراكز صحية فقط نس
  .٢كم١٢حة اإلجمالية لمشعر مزدلفة وتبلغ المسا

  :ـنى ِم–د 
ويقع .  فقط٢كم٨، فمساحتها اأقل مناطق المشاعر مساحة وأكثرها تكدًس

سجد الحرام بمسافة مشعر منى إلى الشمال الغربى من مزدلفة وإلى الشرق من الم
ر األماكن التى ، ويعتبر مشعر ِمنى أكثكم على التوالى٢٠م وك٥فاصلة قدرها 

،  ذى الحجة١٣ ذى الحجة حتى ١٠يوم ، حيث يبقون فيها من يمكث فيها الحجيج
ها يتم رمى جمرات العقبات الثالث، وذبح الهدى، وحلق  وفي.التشريقام هى أيو

دية بدالً من ؛ كى يتم التحلل األصغر من اإلحرام ولبس المالبس العاشعر الرأس
  .اإلزار والرداء بالنسبة للرجال

، تجهز لإلقامة بشكل جيد، لما الحجيج فى منى بمخيمات من القماشويقيم 
، ودورات مياه، لكى يستطيع واء، وفرش للنوم، ومطابختحويه من مكيفات لله

  .يج اإلقامة وتأدية مناسكهم بأمانالحج
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يج تى يتعرض فيها الحجوُيعد مشعر منى من أكثر المشاعر المقدسة ال
ة، باإلضافة إلى ، واألمراض الجلدياألنفلونزا: لإلصابة بأمراض عديدة أهمها

وقد بلغت نسبة المراجعين لمنافذ الرعاية . ، خاصة اإلسهال األمراض المعوية
 فى  من إجمالى المراجعين٪٦١هـ ١٤٢٥الصحية بمنى وحدها فى موسم حج عام

ة،  ألهمية هذا المكان فى سلسلة دورة المشاعر المقدسونظًرا. موسم الحج هذا العام
من إجمالى المراكز  ٪٣٣,٧، نسبتها  مركًزا صحًيا٢٩فقد استأثر وحده بـ 

مستشفى منى :  باإلضافة إلى ثالثة مستشفيات هىالصحية بالمشاعر المقدسة،
  .الوادى ، ومستشفى منى الجسر

ف الوداع، ثم لمكى ألداء طواوتنتهى رحلة الحج بالعودة من منى إلى الحرم ا
  .موقع المشاعر المقدسة) ٢(كل رقم ويوضح الش ، إلى ديارهمالحجيج عودة 

  : شبكة الطرق واتجاهات الحركة بين مناطق المشاعر المقدسة)٢-١(
  :ما يلى) ٢(ح من تحليل الشكل رقم يتض

 بدأ معظمها من مدينة مكة، ي شبكة من الطرقاطق المشاعر المقدسةتربط من
التى تستوعب حركة الحجيج مية هذه الطرق فى كونها الشرايين ، وتتمثل أهالمكرمة

  .وانتقالهم بين أماكن المشاعر المقدسة أثناء أداء فريضة الحج

  :رضية من الغرب إلى الشرق فيما يليوتتمثل هذه الطرق الع
رم ـوب الحـارات جنـ يبدأ من مواقف كُّدى للسي: طريق جبل ثور–أ 

  .ا إلى الشمال ا مشعر مزدلفة ممتًدلشريف، ويستمر قاطًعالمكى ا
  يبدأ من حّى الكعكية فى مكة المكرمة ويمتد : الطريق الدائرى الثالث-ب

  .ا حتى يصل إلى مشعر مزدلفةشرقً
  .يبدأ من حّى أجياد فى مكة وينتهى إلى مشعر مزدلفة : طريق مزدلفة-جـ
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ا ك عبد العزيز بمكة المكرمة، مارويبدأ من شارع المل : طريق الطائف-د
  . جنوباً إلى مشعر عرفات ًهابحى العزيزية متج

هذا الطريق من حى يمتد و :  شارع العزيزية– طريق المسجد الحرام -هـ
  .الروضة بمكة ويتجه شرقاً إلى مزدلفة 

د شـبكة   ، توج  لطرق العرضية من الغرب إلى الشرق     وباإلضافة إلى شبكة ا   
، شطرنجياً شكالً    ذلك  عن ة سابقة الذكر ناتًجا   من الطرق الطولية والتى تقطع الشبك     

  ، ومـا يلحـق بهـا       الحركـة فـى مدينـة مثـل مكـة المكرمـة           يناسب كثافـة    
وتتمثل شبكة الطرق الطولية ، والتى تمتد من الجنوب         . اكن المشاعر المقدسة  من أم 

 األمير عبد اهللا بن عبـد العزيـز،         ق، وطري طريق الملك فيصل  : ي  إلى الشمال ه  
وتساعد هذه الطرق فى سهولة     ،  ، وطريق السيل ثم شارع الحج     وطريق الملك خالد  

  .ى ومناطق المشاعر المقدسةوتيسير حركة مرور الحجيج من وإلى الحرم المك

كة من الطرق شب) عرفات ومزدلفة ومنى(ما تغطى منطقة المشاعر المقدسة ك
، يبلغ إجمالى  إلخ.. ، ٢، ١، يطلق عليها طريق رقم ةعددها تسعة طرق رئيس

  . كيلو متر٢٠٠أطوالها 

  : افة حركة النقل بالمشاعر المقدسة كث)٣-١(
التى أسهمت فى نقل الحجيج إلى ) توبيساتاأل(بلغ إجمالى عدد الحافالت "

، ة ألف حافل٤٠نحو ) م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥مناطق المشاعر المقدسة فى موسم حج 
، فى حين بلغ عدد السيارات الخاصة التى دخلت  راكًبا٥٠ الحافلة ومتوسط سعة

  .)١٢(" سيارة ٢٥٧١٤منطقة الدراسة فى الوقت نفسه  

كم / سيارة٣٢٨,٦وقد بلغ متوسط الكثافة الحركية على طرق منطقة الدراسة 
  أن متوسط طول   أمتار لكل سيارة، وباألخذ فى االعتبار٣أى ما يعادل "من الطرق 
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، فإن معدل كثافة الحركة على [*] أمتار٥ أمتار ومتوسط طول السيارة ١٠لة  الحاف
 وهذا يعنى أنها كثافة عالية ،متر من الطرق/ سياراتامتًر٢٤ *]*[الطرق تصل إلى 

، وتؤدى إلى اختناقات مرورية ال تحدث فى أى وقت من السنة فى كل مدن جًدا
  . المملكة العربية السعودية 

وقفة (ــة الحركية ذروتها فى مساء يوم التاسع من ذى الحجوتبلغ الكثافة 
 الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، ثم تحدث بشكل أقوى فى ينفروذلك حين ) عرفات

ع الحجيج من مزدلفة إلى منى؛ يرجنهاية ليل يوم التاسع من ذى الحجة حين 
فة ومنى ال تزيد فعلى الرغم من أن المسافة بين مزدل. ا لرمية العقبة الكبرىاستعداًد
) ٦( إلى )٥(، فإن الوقت الذى تستغرقه تلك الرحلة يتراوح ما بين كم٥على

  .)١٣( "الساعة/كم١ساعات، أى بمعدل 

  :دوافع نشأة خدمات الرعاية الصحية للحجيج بالمشاعر المقدسة:  المبحث الثانى

إن توفير خدمات متنوعة للرعاية الصحية في مناطق المشاعر المقدسة، 
  :ن تراعي فيها عدة متغيرات هي أتبر ضرورة أساسية ، ولكن يجب يع

                                           
  ب فقط إىل مناطق املشاعر املقدسة ال يسمح سوى بدخول السيارات اجليمس أو اجلي [*]

  )باملتر(جمموع أطوال احلافالت والسيارات                           
  متر من الطرق/متر حافالت٢٤= ــــــــــ ـــــــــ = الكثافة احلركية [**]

  )باملتر(                               جمموع أطوال الطرق 
  . أكثر من الكثافة الىت تتحملها الطرق فعلًيا مرة٢٤   أى إن الكثافة تعادل 
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  :[*] األحوال المناخيـة )١-٢(
 ما ى صحة الحجيج فى المشاعر المقدسةا علمن أكثر التغيرات المناخية تأثيًر

  -:يلى 

  : ارتفاع درجات الحرارة–أ 

عة رها تعرضا ألش، ولعل أكثلبية مناسك الحج فى مناطق مكشوفةتُّؤدى غا
، من شروق يوم ا ساعة تقريًب١٢، حيث يقف  الحجاج لمدة الشمس يوم عرفات

، ومع االرتفاع فى درجات ى الحجة حتى غروب شمس اليوم نفسهالتاسع من ذ
 يتعرض بعض اء غرب شبه الجزيرة العربية صيفًاحرارة الجو السائدة فى أجو

 إلى حد ت الحرارةوقد ترتفع درجا. ج لضربات الشمس واإلرهاق الحرارىالحجا
، )م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣موسم حج "، كما حدث فى يسبب مشكالت صحية للحجاج

، وبلغ عدد الحاالت التى م٥ ٤٨حيث بلغت درجة الحرارة يوم وقفة عرفات 
  .)١٤(" حالة ٧٦١٤أصيبت بضربات شمس وإرهاق حرارى 

  : سقـوط األمطـار–ب 

لى الرغم من قلة ا ، وعتتعرض مكة المكرمة لسقوط األمطار الكثيفة أحيانً
 الحج يؤثر على ، إال أنه حينما يحدث فى أثناء تادية مناسكاحتمال حدوث ذلك

ث يقيم الحجيج فى خيام من ، حيالحجيج بشكل سلبى، خاصة فى مشعر منى
 أمطار رعدية تعرضت مكة لسقوط") م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥وفى موسم حج . القماش

                                           
 هتتم الدراسة احلالية تفصيلًيا باملشكالت الصحية الىت يتعرض هلا احلجاج ىف فصل الصيف؛ وذلك ألن مناسـك احلـج    [*]

حـرارة  كانت تؤدى صيفًا ىف سنة الدراسة ، لكن قد يأتى موسم احلج ىف فصل الشتاء ، وتبًعا لتغري األحوال املناخية مـن                       
ورطوبة صيفًا إىل برودة شتاًء ، فإن املشكالت الصحية كذلك ستختلف ، من إرهاق حرارى وضـربات مشـس صـيفًا إىل                      

  .أمراض الصقيع والعظام واجلهاز التنفسى شتاًء
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 ذى الحجة، مما أدى إلى إعاقة الحجيج ١٣، وكان ذلك يوم  ملم٥٠٠بلغ معدلها 
واف ، وأثرت كذلك على طيوم األخير من أيام التشريقعن رمى الجمار فى ال

، كما أدت األمطار )وطواف الوداعطواف اإلفاضة (الحجيج حول الكعبة المشرفة 
 ساعات متصلة، من إلى إصابة المرور فى مكة بالشلل شبه التام ولمدة خمس

  . )١٥( "  إلى السادسة مساًءعصًرا الثالثةالساعة 

  : ارتفاع معدالت الرطوبـة-جـ

ارة مرتفعة مع معدل رطوبة ال يستطيع اإلنسان أن يتحمل درجات حر"
وتزداد معدالت الرطوبة .ثر ذلك على نشاطه الجسمى والزهنى، حيث يؤ)١٦("مرتفع

، نفسهالوقت داء نسك معين فى يقة التى يتجمع فيها كل الحجيج ألفى األماكن الض
وقد سجلت محطة الحرم " يف داخل الحرم المكى الشرمثل الطواف والسعى للحج 

 موسم الحج  فى٪٩٠ إلى ٪٧٠المكى لألرصاد معدل رطوبة يتراوح مقداره من 
 والبالغ –، كما سجلت المراكز الصحية بالحرم المكى )م١٩٩٣(هـ، ١٤١٣لعام 

قات ومشكالت فى الجهاز التنفسى  حالة اختنا١٥٨ إسعاف –عددها خمسة مراكز 
خاصة كبار السن ، والحجاج اللذين يعانون  ، عانى منها الحجيج فى العام نفسه

  .)١٧( أمراض  حساسية صدرية

وجدير بالذكر أن أهم العوامل التى تؤدى إلى حدوث اإلرهاق الحرارى لدى 
النادرة مثل فقدان الجسم للعناصر "داخل الحرم المكى أو فى عرفات هى؛ الحجيج 
، الصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم، مثل يوم ،وكذلك فقدان األمالح العامةاأللمون

ا يؤدى ويتم فقد هذه العناصر فى العرق الذى يخرج بسبب التزاحم والحرارة ، مم
  .)١٨("، والشعور باإلرهاق الشديدإلى اإلخالل بحيوية الجسم
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  : الزحـام وحوادث المـرور)٢-٢(
 ١٤٢ هـ، منهـا  ١٤٢٥ حادثة مرورية فى موسم حج       ٦١١٤الغ عن   تم اإلب 

لحـافالت  حالة سقوط أشخاص من أسطح ا     ٢١٥و،  وسياراتحالة احتراق حافالت    
ويرجع ذلك إلـى    .   حادث ٥٧٥٧في حين بلغ عدد حوادث التصادم       ،   والسيارات

ثنـاء  ، خاصة أ  نتقال بين مناطق المشاعر المقدسة    التزاحم المرورى الشديد أثناء اال    
نه تزيد معدالت    والذهاب من مزدلفة إلى منى، أى أ       النزول من عرفات إلى مزدلفة    

ى الحجـة وحتـى      ذ ١٠ ذى الحجة بأكمله وليلة يوم       ٩الحوادث المرورية فى يوم     
  .الصباح

وتزداد فرص الحوادث المرورية مع التزاحم الشديد أثناء حركة وسير 
وتمثل الفترة من .  االلتزام بقواعد المرور إلى عدم، باإلضافة[*]السيارات والحافالت

دهس (مرورية، وإنما حوادث  ذى الحجة فرصة للحوادث ولكن غير ١٢ إلى ١٠
، والتى يؤديها الحجيج ثالث مرات فى كل يوم  الجمرات، وذلك أثناء رمى)بشري

لشديد يسقط ونتيجة للتدافع ا. )والعقبة الوسطى، والعقبة الصغرىالعقبة الكبرى، (
  .*]*[، لشدة التزاحم ض الحجاج على األرض، وقد يلقون حتفهمبع

  :الحجيج فى مناطق المشاعر المقدسة اختالف جنسيات )٣-٢(
يحرص جميع المسلمين من كل بقاع األرض على تأدية فريضة الحج، والتى 

نتشر فى كافة قارات وحيث إن اإلسالم ي. ل الركن الخامس من أركان اإلسالمتمث

                                           
  . ىف املبحث األول ٣ – ١ يراجع  [*]
 حاج  ٣٦٢أثناء رمى اجلمرات، قتل     ، ونتيجة حلوادث التكدس البشرى      )م٢٠٠٦( هـ  ١٤٢٦ أثناء موسم احلج عام      [**]
 آخرون، مما أدى إىل صدور أمر ملكى بتطوير جسر اجلمـرات، وإنـشاء              ٢٨٩ حاج مصرى، وأصيب     ١٠٠ا، منهم   دهًس

مدخلني، أحدمها لدخول احلجيج لرمى اجلمرات، واآلخر خلروجهم، وقد مت بناء ثالثة طوابق للجسر بدأ العمل هبا ويقدر أن                   
  ..هـ١٤٢٩تنتهى ىف موسم حج 
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ا على كل ، فإن الحجاج يتألفون من خليط بشرى متنوع ، يشتمل تقريًبهالعالم ودول
  .الجنسيات البشرية

وقد تم حصر جنسيات الحجيج فيما سمى بالمؤسسات العامة للطوافة، والتى 
ولة عن تسكينهم فى مناطق ، تكون مسئم كل مؤسسة منها مجموعة من الدولتض

  .ا كامالً، واإلشراف عليها إشرافًالمشاعر
نسبة الحجيج موزعة حسب المؤسسات ) ٣(والشكل رقم) ١(يوضح الجدول رقمو

  ) .م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥العامة لمطوفى الحج لعام 
  نسبة الحجيج موزعة حسب المؤسسات العامة لمطوفى الحج  )١(جدول رقم 

  )مرتبة تنازلياً ( م  ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥لعام 
٪النسبة المناطق القادم منها الحجيج م
 ٢٣,٤ سيـاجنـوب آ ١

 ٢١,٣ الدول العربيـة ٢

 ٢٠,٤ جنوب شرقى آسيـا  ٣

 ١٠,٥ تركيا ومسلمى أوروبا واألمريكتين وأستراليا ٤

 ٧,٤ )مؤســات حجــاج الداخــل من المملكة العربية السعودية ٥

 ٧,١ حجاج الدول األفريقيـة غير العربيـــة ٦

 ٦,٧ حجـاج إيـران  ٧

 ٣,٢ ـاون الخليجـــىحجـاج دول مجلـس التع ٨
 ٪١٠٠ اإلجمالـــــــــــى 

، اإلحصاءات األساسية للحجاج )م٢٠٠٦(هـ ١٤٢٦ ، جمال رشيد الكحلوت*  ) ١٩(: المصدر
والنسب من  .، صفحات متعددة دم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج، معهد خا هـ١٤٢٥عام 

  .حساب الباحثة

  :وبتحليل الجدول والشكل يتضح اآلتى



 ٣٧٧

ا  جنـوب آسيـ

ة  الدول العربيـ

ا   جنوب شرقى آسيـ

ا     ا ومسلمى أوروب ترآي
واألمریكتين وأستراليا 

ران  حجـاج إیـ

اون     اج دول مجلـس التعـ حجـ
الخليجـــى

ل من      اج الداخــ ات حجــ مؤســ
ة السعودیة  ) المملكة العربي

ة غير      دول األفریقيـ حجاج ال
العربيـــة

افدين إلى مناطق المشاعر م قارة آسيا بأكبر قدر من عدد الحجاج الوِهْستُ
حجاج جنوب + حجاج جنوب آسيا  (، وقد بلغت نسبة الحجيج من آسياالمقدسة

) حجاج الداخل+ س التعاون الخليجى حجاج دول مجل+ حجاج إيران+ شرق آسيا 
على نصف عدد يزيد ، أى ما  من إجمالى الحجيج لسنة الدراسة٪٦١,٥ نسبتهما 

بنسبة مقدارها ) غالبيتهم دول أفريقية(الحجيج إجماالً، ثم جاء حجاج الدول العربية 
، ونسبتهم  حجاج تركيا وأوروبا واألمريكتين من إجمالى الحجيج، ثم٪٢١,٣

 من ٪٧,١، ثم حجاج الدول األفريقية غير العربية وقدرت نسبتهم ٪١٠,٥مجتمعين 
  .، والبالغ عددهم ثالثة ماليين حاجإجمالى الحجيج لسنة الدراسة

م وترجع ضرورة توفر الرعاية الصحية للحجيج بسبب اختالف أجناسه
، حيث إن بعض األمراض التى يحملها كل منهم معه، وكذلك اختالف وعاداتهم

، واألمراض  والسكر ،  القلبىحية مزمنة مثل مرضالحجيج لديهم مشكالت ص
  .هاالصدرية، وأمراض ضغط الدم وغير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . هـ ١٤٢٥جنسيات الحجيج في مناطق المشاعر المقدسة لموسم  ) ٣( شكل رقم 



 ٣٧٨

إحصائية باألحوال المرضـية    ) ٤(والشكل رقم   ) ٢(ويوضح الجدول رقم    
المسجلة للحجيج فى مكة المكرمة فى الفترة من أول ذى الحجة إلى العشرين منـه               

  .هـ١٤٢٥عام 

ة المسجلة للحجيج بالمستشفيات فى مكة المكرمة حسب الحاالت المرضي )٢(جدول رقم 
  م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥فى الفترة  من األول حتى العشرين من ذى الحجة عام  الجنسية

 الجملة حوادث المرور المتوفونالمسَعفون *]*[المنومون حالة االحجاج [*]المطوفون
٢٢٦٩ ٩ ٢٤٤ ٩٨٠ ١٠٣٦ العربية الدول

٪ ١٠٠ ٢٥,٧ ١٨,٣ ٤٢,٣ ٢٩,٢  
٢٢٠٧ ١٤ ٤٢٠ ٥٢٠ ١٢٥٣ جنوب آسيا

٪ ١٠٠ ٤٠ ٣١,٦ ٢٢,٤ ٣٥,٣ 

١٥٩٥ ٢ ٥٠٥ ٤٩٠ ٥٩٨ آسيا شرق جنوب
٪ ١٠٠ ٥,٧ ٣٨ ٢١,٢ ١٦,٨ 

 ٤٦٩ ٣ ٤٨ ١١٩ ٢٩٩ العربية غير أفريقيا

٪ ١٠٠ ٨,٦ ٣,٦ ٥,١ ٨,٤ 

 ٤٤٦ ١ ٦٦ ١٢٠ ٢٥٩ واألمريكتين واستراليا تركيا وأوربا

٪ ١٠٠ ٢,٩ ٥ ٥,٢ ٧,٣ 

 ٢٤٩ ٦ ٤٧ ٨٩ ١٠٧ يرانإ

٪ ١٠٠ ١٧,١ ٣,٥ ٣,٨ ٣ 

 ٧٢٣٥ ٣٥ ١٣٣٠ ٢٣١٨ ٣٥٥٢ اإلجمالى

إحصاءات الحجاج ) م٢٠٠٦(هـ ١٤٢٦،  المملكة العربية السعودية، وزارة الصحة)٢٠(:المصدر
  .احثة، والنسبة من حساب الب، بيانات غير منشورةهـ١٤٢٥عام ل

                                           
 يفضل حجاج دول جملس التعاون اخلليجى، واحلجاج القادمون من داخل اململكة العربية السعودية العالج على نفقتهم ىف                  [*]

  .مستشفيات مكة املكرمة اخلاصة، لذا مل ترد بياناهتم ىف اجلدول
يام لتلقى العالج، فيـصبحون مـن        املنومون هم املرضى الذين تستدعى حاالهتم الصحية املكوث ىف املستشفى لعدة أ            [**]

  .املرضى املسجلني بالقسم الداخلى للمستشفى



 ٣٧٩

١٤٠٠  

١٢٠٠  

١٠٠٠  

٨٠٠  

٦٠٠  

٤٠٠  

٢٠٠  

  صفر

  مريضاً

  الدول

الحاالت المرضية المسجلة للحجيج بالمستشفيات فى مكة المكرمة حسب  )٤( رقم شكل
 م  ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥فى الفترة  من األول حتى العشرين من ذى الحجة عام  الجنسية

لمن
ا

ون
وم

ون 
سَعف

الم
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توف
الم

 
ور
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  شرقجنوب  جنوب آسيا الدول العربية
 آسيا

أفريقيا غير 
 العربية

تركيا وأوربا 
واألمريكتين 
 واستراليا

 رانــإي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا يلىتحليل الجدول والشكل يتضح موب
رمة والمشاعر  بالمستشفيات فى مكة المكالمنومينبلغ إجمالى الحجاج * 
 بالمراكز مرضية التى لم يتم عالجها نهائًيا، وهم الحاالت ال مريض٣٥٥٢المقدسة 

  . فية المنتشرة فى المشاعر المقدسةالصحية أو اإلسعا
 ومن حيث توزيع المرضى المنومين حسب جهة قدوم الحجيج فقد حقق* 

ستشفيات حيث بلغ حجاج جنوب آسيا المرتبة األولى فى عدد المرضى المنومين بالم
، لى المرضى المنومين فى ذلك العام من إجما٪٣٥,٣ نسبتهم  مريض١٢٥٣عددهم



 ٣٨٠

، ن من إجمالى المنومي٪٢٩,٢ثم جاء حجاج الدول العربية فى المرتبة الثانية بنسبة 
ينما جاء حجاج إيران فى نهاية القائمة ، ب٪١٦,٨ثم حجاج جنوب شرقى آسيا بنسبة 

وتتناسب هذه النسب مع الحجم الكلى  . من إجمالى المنومين ٪٣بنسبة مقدارها 
  .ج الوافدين من تلك الجهات تناسًبا طردًيا الحجي[*]لعدد

، استأثرت الدول لة حا٢٣١٨، فبلغ إجمالى عددهم أما بالنسبة للمسعفين* 
 لجنوب شرقى ٢١,٤، ثم ٪٢٢,٤ا حجاج جنوب آسيا  ، يليه٪٤٢,٣العربية بمقدار 

 ٪٥,٢ستراليا حجاج تركيا وأوربا واألمريكتين وأ، فى حين جاءت النسبة فى آسيا
 ٪٣,٨ ثم حجاج إيران بنسبة ٪٥,١فقط  تلتها نسبة حجاج دول أفريقيا غير العربية 

  .من إجمالى المسعفين
، فقد كانت حالة وفاة١٣٣٠ين من الحجيج والبالغ عددهم أما عن المتوف* 

ن  م٪٣٨، تمثل نسبتهم  حالة وفاة٥٠٥وب شرقى آسيا بعدد غالبيتهم من حجاج جن
نسب الوفيات من حجاج؛ جنوب آسيا، وتوالت .إجمالى الوفيات فى سنة الدراسة

ستراليا، ودول أفريقيا غير كيا وأوروبا واألمريكتين وأ، وحجاج تروالدول العربية
   .٪)٣,٥ و ٣,٦ و ٥ و ١٨,٣ و ٣١,٦(دل ، وإيران بمعالعربية

ناسك الحج  كما بلغ إجمالى حوادث المرور التى تم التبليغ عنها أثناء أداء م           * 
، حيث تعرضوا لحدوث    ، كان أكثرها لحجاج جنوب آسيا      حادثًا ٣٥هـ    ١٤٢٥لعام  
جاج تركيا وأوروبا   من إجماليها فى الحج، وجاء ح      ٪٤٠، بنسبة حادث مرورى  ١٤

  . فقط٪٢,٩ستراليا ، فى نهاية القائمة بحادث مرورى واحد نسبته ين وأواألمريكت
وقد بلغ إجمالى عدد المراجعين من الحجيج فى العيادات الخارجية * 

بالمستشفيات ومراكز الصحة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة فى موسم حج عام 
  .هـ حوالى مليون وخمسمائة ألف حاج١٤٢٥

                                           
  .١٧ص ) ١( يراجع اجلدول رقم [*]



 ٣٨١

  :متبعة الستكمال تأدية مناسك الحجية البعض العادات الصح) ٤-٢(
 الحج إال ، حيث ال يصحات بشكل أساسى إلتمام الحج وصحتهتُتبع هذه العاد
تقصير شعر و.  ح الهدى فى الحج المقرن والمتمتع، مثل ذب بها إذا تضمنتها النية

  . ، وهى ُسنة فى الحج الرأس أو حلقه كامالً عند الرجال
  :ى ذبح الَهـْد–أ 
. أن يذبح الهدى) التحلل األصغر( رط لكى يتحلل الحاج من إحرامه ُيشت

.  فى صباح يوم العاشر من ذى الحجةويكون ذلك بعد رمى جمرة العقبة الكبرى
  .ويتم الذبح فى مشعر منى

ا لما كان يسببه تحليل هذا النسك من تلوث فى البيئة بسبب الذبح وتفادًي
، فقد قامت الحكومة الذبائح دون معالجةالطرقات وترك العشوائى فى الشوارع و

، اء مجزرة حديثة فى منطقة المعيصمبإنش) م٢٠٠٠(هـ١٤٢٠السعودية فى عام 
. ا بعد إلى مليون رأس، تم تطويرها فيم رأس٦٠٠,٠٠٠وتعمل بطاقة مقدارها 

حتى يتم نقلها إلى الدول ، ى المجزرة بواسطة غاز النيتروجينويتم تبريد اللحوم ف"
  " .)٢١(، وتوزيعها على المسلمين هناك، خاصة دول آسيا وأفريقياالفقيرة

وقد بلغ عدد األضاحى التى تم ذبحها فى سنة الدراسة مليون ومائتى ألف 
 تم سهل على الحجيج ذبح الهدى،، وحتى َي وماعز وأغنامقار و إبلرأس ما بين أب

فيه يدفع الحاج ثمن ادة ، و، فيما يسمى بمشروع اإلفتحويل نقود الهدى إلى البنوك
ا تحت إشرافه فى المجازر الحديثة، ، ويتم ذبحهالهدى، ثم يقوم البنك بشراء الماشية

طة أن يتم ذلك ، شريالمية الفقيرة، وإرسالها إلى الدول اإلسثم يتم تبريد لحومها
، فما زال بعض الحجاج يفضل شراء وعلى الرغم من ذلك. خالل أيام التشريق
 ال تتم ، وغالًبافى المجزر أو حتى خارجهشراف على ذبحه الهدى بنفسه واإل

  .الهدى الذى يتم ذبحه بهذه الصورةاالستفادة من لحوم 



 ٣٨٢

 من حجاج عام ٪٧٠أن  ) ـه١٤٢١ الجفري(وقد أوردت دراسة  
 إال أن إجمالى الذين شاركوا منهم فى - أى ذبحوا–قد ضحوا ) م١٩٩٥(هـ ١٤٢٥

 ٪٥٧ن إجمالى عدد الحجيج المضحين، بينما ذبح  فقط م٪٤٣مشروع اإلفادة كانوا 
  .)٢٢("منهم خارج نطاق مشروع اإلفادة 

  : حلق شعـر الرأس-ب
، ويكتفى بعض ح الهدى مباشرة ، أى فى مشعر منىيتم ذلك النسك بعد ذب

 ون اآلخرر أو قص أجزاء منه، بينما يفضلالرجال مع كل النساء بتقصير الشع
وفى بعض الحاالت يتم الحلق . س تماماً لدى الرجالحلق شعر الرأ) وهم غالبية(

، وقد ى مشعر منى، ويتوافد عليه الحجيجبواسطة شخص يجلس فى مكان مفتوح ف
، مما يزيد من فرص انتقال موس المخصص للحالقة ألكثر من شخصيستخدم ال

، مثل اإليدز وااللتهاب لمعدية والتى تنتقل عن طريق الدماألمراض الخطيرة وا
هذا باإلضافة إلى تلوث المكان الذى يجلس فيه الحجيج . دى الوبائى وغيرهاالكب
  .ؤدى إلى انتشار األوبئة والحشرات، مما يالثة ليال وأيام هى أيام التشريقلث

 شفرة موس ١٥٩على   فى دراسة أجريت)هـ١٤٢٢، بازيد(وقد أورد 
ينة دم من  ع٢٠ مسحة دم من رأس الحجاج أثناء عملية الحالقة ٥٨٤، حالقة

ى  من الحجاج ف ِعلًما بأن هذه العينات ُأخذت عشوائًيا–) الحالقين(ماسكى األمواس 
 دولة من كافة قارات ٤٤من ا ، وضمت حجاًجمشعر منى أسفل نفق رمى الجمرات

 من العينة مصابون بفيروس الكبد ٪٦٠أنلتثبت الدراسة وقد جاءت نتائج  –العالم
  . )٢٣( الظاهرة على صحة الحجيجهذه ورة ، مما يدل على خط)C (الوبائي

 ويتم ، تم إنشاء محالت خاصة تقوم بحالقة الشعر للحجاجكل ذلك لوتفادًيا
 وقد بلغ عدد محالت الحالقة .تجميع البقايا منها مباشرة، ونقلها خارج مشعر منى

 محالً، ٧٢١هـ ١٤٢٥تم إنشاؤها على شكل أكشاك صغيرة فى موسم حج التى 
  .ها ماكينات الحالقة البالستيكية لمرة واحدةتُستخدم في



 ٣٨٣

التوزيع المكانى واألداء الوظيفى لخدمات الرعاية الصحية :  مبحث الثالثال
  فى المشاعر المقدسة

  : تطور الخدمات الصحية فى المشاعر المقدسة)١-٣(
 فى منشآت خدمات الرعاية شهدت الخمسون سنة األخيرة تطوًرا هائالً

ـ ه١٣٧٥ففى سنة . لحجيج فى مناطق المشاعر المقدسةلالصحية المقدمة 
، كان عدد المراكز الصحية لخدمة الحجيج فقط أربعة مراكز ، هى ؛ )م١٩٥٦(

  .  وبرك عرفات – ومزدلفة – وأبحر الكبش –حدود اليمن 

تطور المنشآت الصحية بالمشاعر ) ٥(والشكل رقم ) ٣(ويوضح الجدول رقم 
  ).م٢٠٠٥ -١٩٧٩( هـ ١٤٢٥ إلى ١٣٩٩المقدسة فى الفترة من 

  التطور العدوى للمنشآت الصحية وكثافة الخدمة بالمشاعر المقدسة )٣(جدول رقم 
  ) م٢٠٠٥ - ١٩٧٩( هـ ١٤٢٥ - ١٣٩٩فى الفترة من 

  النـوع      كثافة الخدمة
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٣,٧ ٢ ٨٠٢  ٢١٥ ١٦٠٤ ٤ ٦ ١٣٩٩  
٣,٤ ١,٥ ٢٤٩٥  ٧٤٢ ٣٧٢٢ ٦٢ ١٤ ١٤١٥  
٣,٣ ١,٦ ٢٦٨٨  ٨١٥ ٤٢٨٥ ٧٦ ١٤ ١٤٢٠  
٤,١ ١,٤ ٣٧٤٩  ٩٢٢ ٥٣٣٠ ٨٦ ١٤ ١٤٢٥  

، هذه بالدنا ، )م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥لعربية السعودية، وزارة اإلعالم،  المملكة ا)٢٤(:المصدر
  .والكثافة من حساب الباحثة، رية شهرية منشورة، صفحات متعددةدو
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  مستشفى

  هـ١٤٢٥

  في المشاعر المقدسةوالعاملين بها تطور المنشآت الصحية ) ٥(رقم شكل 
  ) . هـ ١٤٢٥ – ١٣٩٩( رن قفي ربع 

  هـ١٣٩٩  هـ١٤١٥  هـ١٤٢١

  هـ١٣٩٩  هـ١٤١٥  هـ١٤٢١  هـ١٤٢٥

  هـ١٣٩٩  هـ١٤١٥  هـ١٤٢١  هـ١٤٢٥
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 ٣٨٥

  :تحليل الجدول والشكل يتضح ما يلىوب
، بدأت الحكومة السعودية فى زيادة )م١٩٧٩(هـ ١٣٩٩بداية من عام * 

هـ بلغ عدد ١٤١٥، وفى عام  الصحية الصحية بالمشاعر المقدسةأعداد المنشآت
ا  مركًز٨٦، ثم زاد العدد إلى  فقط٤ا بعد ما كان عددها  مركًز٦٢المراكز الصحية 

  . مستشفيات فقط٦تشفى بعد ما كانت  مس١٤هـ  ١٤٢٥ عام صحًيا
سرة ، فبعد أن كان عدد األيادة واضحة، نالحظ به زسرةوبالنسبة لعدد األ* 

سريًرا، وصل  ١٦٠٤هـ ١٣٩٩بمنشآت الرعاية الصحية بالمشاعر المقدسة عام 
، إال أن  سريًرا٣٧٢٦، بزيادة مقدارها هـ١٤٢٥ فى عام  سريًرا٥٣٣٠العدد إلى 

مريض فى عام / سريرين، فى حين كانت مريض/  سرير١,٤ثافة الخدمة بلغت ك
  .ى تناقص فى أداء الخدمة وكيفيتها، وهذا يدل عل هـ١٣٩٩

 ٩٢٢ط، زاد إلى  طبيب فق٢١٥هـ ١٣٩٩، فقد بلغ عام أما عدد األطباء* 
 ٣,٧/ا، فبعد أن كانت طبيًبخدمة قد زادتهـ، إال أن كثافة ال١٤٢٥طبيب عام 

، وهى كثافة عالية تؤدى إلى عدم أداء ىض مر٤/امريض أصبحت اآلن طبيًب
يقة ألكثر من  متابعة دق أن يتابع، حيث ال يستطيع الطبيب المعالجبشكل جيدالخدمة 

  .حالتين فى وقت واحد

  : المقدسةالخدمات الصحية فى مناطق المشاعر[*]الوضع الراهن لمنافذ٢- ٣
ا معه يهتم هذا الجزء بدراسة الوضع الراهن من حيث الكم والتوزيع، مقترنً

، وتقييم عناصر الخدمة الصحية التى تقدم للحجيج فى مناطق الكيف فى األداء

                                           
 يدعم اخلدمة العالجية خدمة صحية وقائية متمثلة ىف مراكز صحية تابعة للحجر الصحى، تقوم بتطعيم احلجـاج قبـل    [*]

 مركًزا على ساحل    ٢٠املراكز الصحية للحجر   ألمراض املعدية، وبلغ عدد   دخوهلم للمملكة العربية السعودية تفادًيا النتشار ا      
 التطعيم املوجودة ىف مطار امللك عبد العزيز جبدة ومينـاء           مراكزالبحر األمحر واخلليج العرىب ومع حدود اليمن، باإلضافة إىل          

  .  مليون حاج هبا ىف سنة الدراسة٢,٥ مت تطعيموقد . جدة اإلسالمى



 ٣٨٦

هيراركية المشاعر المقدسة فى سنة الدراسة، وسوف تتم الدراسة بناء على ال
  .، بترتيب تنازلىالحجمية للمنشآت الصحية

  - : المستشفيـات–أ 

، حيث تحتوى على  األعلى فى منافذ الرعاية الصحيةيمثل المستشفى الرتبة
إمكانات أكثر قدرة على معالجة المرضى، خاصة الذين يحتاجون للعالج فترات 

   .طويلة

مستـشفى فـى عـام      ١٤ وقد بلغ عدد المستشفيات التـى تخـدم الحجـيج         
ستـشفيات  م ٧ينة مكة المكرمـة و     مستشفيات فى مد   ٧، منها   )م٢٠٠٥(هـ١٤٢٥

بيانـا   )٦(والشكل رقـم    ) ٤(ويوضح الجدول رقم     .موزعة ما بين عرفات ومنى    
  .هـ١٤٢٥بمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التى تخدم الحجيج فى عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨٧

  ) م٢٠٠٥(هـ  ١٤٢٥المستشفيات التى تقدم رعاية صحية للحجيج عام  )٤(جدول رقم 
  )رةسا حسب إجمالى عدد األمرتبة تنازلًي(

 اإلجمالــى األســرة المضافـــة األسرة األساسية
 المستشفى م

 قابلة ٪ عدد
 للزیادة

 لضربات
 الشمس

 لالرهاق
 الحرارى

 للعالج
 ٪ سریر جملة المرآزى

 ١٦٫٥ ٨١٢ ٣٨٨ ٢٨ ١٥٤ ٦ ٢٠٠ ١٢٫٥ ٤٢٤ عرفات التخصصى ١

 ١٢٫٨ ٦٣١ ٨٠ ٢٨ ٥٠ ٢ - ١٦٫٢ ٥٥١ النور التخصصى ٢

 ٩٫٦ ٤٧١ ١٩٩ ٣٠ ٥٤ ٢٠ ٩٥ ٨ ٢٧٢ الملك عبد العزیز ٣

 ٩٫٥ ٤٦٩ ١١٩ ١١ ٥٤ ٤ ٥٠ ١٠٫٣ ٣٥٠ منى العام ٤

 ٧٫٢ ٣٥٢ ١٤٧ ٢٤ ١٢ ٥ ١٠٦ ٦ ٢٠٥ الملك فيصل ٥

 ٦٫٧ ٣٣٢ ١٣٢ ١٠ ٢٠ ٢ ١٠٠ ٥٫٩ ٢٠٠ جبل الرحمة ٦

 ٦٫٧ ٣٣٠ ٣٠ ١٠ - - ٢٠ ٨٫١ ٣٠٠ الوالدة واألطفال ٧

 ٦٫٦ ٣٢٤ ٦٣ ٢١ - - ٤٢ ٧٫٧ ٢٦١ حراء العام ٨

 ٥٫٥ ٢٦٩ ٧٣ ١٠ ٣٥ ٢ ٢٤ ٥٫٨ ١٩٨ منى الجسر ٩

 ٤٫٦ ٢٢٩ ١٠٢ ١٠ ٣٢ ٦ ٥٤ ٣٫٧ ١٢٧ منى الوادى ١٠

 ٤٫٣ ٢١٣ ٨٨ ١٨ ١٦ ٢ ٥٢ ٣٫٦ ١٢٥ أجياد ١١

 ٤٫٣ ٢١٠ ١٠ - - - ١٠ ٥٫٩ ٢٠٠ ابن سينا ١٢

 ٢٫٩ ١٤٤ ٤٩ ١٦ ١٢ ٢ ١٠٩ ٢٫٧ ٩١ منى الشارع الجدید ١٣

 ٢٫٨ ١٤٤ ٤٤ ١٢ - ٢ ٣٠ ٢٫٩ ١٠٠ نمـرة ١٤

 ١٠٠ ٤٩٢٦ ١٥٢٢ ٢٢٨ ٤٣٩ ٥٣ ٨٠٢ ١٠٠ ٣٤٠٤ اإلجمالى

هـ، لجنة الحج التحضيرية، خطة ١٤٢٥، وزارة الصحة، كة العربية السعوديةالممل: )٢٥(المصدر
  .، وحساب النسب للباحثة٦٧-٣٤الحجيج الصحية، ص ص 
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  :ول والشكل يتضح اآلتى وبتحليل الجد

  مستشفى تخدمر عشة فى أربعير سر٣٤٠٤بلغ إجمالى عدد األسرة  -
 من أجل خدمة اإلرهاق الحرارى  سرير١٥٢٢تم زيادة قد ، والحجيج

 الحج بسبب ارتفاع درجات وضربات الشمس التى تحدث بكثرة فى موسم
 .رير س٤٩٢٦د األسرة بعد اإلضافة  إجمالى عدوبذلك يصبح،  الحرارة

 مستشفى عرفات العام بالقدر األكبر من إجمالى عدد تهذا وقد استأثر -
إجمالى عدد تلك األسرة ، وبلغ  فى منافذ الرعاية الصحية للحجيجاألسرة

٦٠٠  

٥٠٠  

٤٠٠  

٣٠٠  

٢٠٠  

١٠٠  

٠  

  سرير

  المستشفيات

  مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة  ) ٦( شكل 
  . هـ ١٤٢٥سم الحج صلية بها والمضافة في موسرة األوعدد األ

  األسـرة األساسية
  األسـرة المضافة
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 ٣٨٩

 من إجمالى أسرة مستشفيات الحجاج بالمشاعر ٪١٦,٥ نستها  سرير٨١٢
 .المقدسة ومكة المكرمة

رة فى الترتيبين األخيرين  مستشفي منى الشارع الجديد ونمتبينما جاء -
 . من إجمالى نسبة األسرة الكلية على التوالى٪) ٢,٨ و ٢,٩(بمعدل 

فيات فى فترة أداء وقد بلغ إجمالى عدد األطباء العاملين فى تلك المستش -
  . وممرضة ممرض٤٨٠، وعدد هيئة التمريض  طبيب٣٢٠الحج 

صورة رقم ، بينما توضح المستشفى منى الجسر) ٣(الصورة رقم وتوضح 
ويتم تحويل المرضى من المراكز . نماذج من أجهزة عالج ضربات الشمس) ٤(

الصحية أو من مراكز الهالل األحمر أو مباشرة بنقلهم باإلسعاف إلى المستشفيات 
  .ى حالة حاجة الحاج للعالج المكثف، والذى يزيد على ثالثة أيامف

  : المراكز الصحيـة–ب 
 واألكثر فاعلية فى اذ الخدمى األوسع انتشاًرية المنفتُعد المراكز الصح

ر المقدسة، وذلك بسبب صغر خدمات رعاية صحة الحجيج فى مناطق المشاع
، باإلضافة إلى تجهيزاته العالية التى لة نقل مكوناته ومعداته الطبية، وسهومساحته
  .داء مناسك الحجأ العمل الميدانى المكثف فى فترة تالئم

 ممن ا سريراً، وعدًد٢٠ و٨اوح ما بين من األسرة يتر اويضم كل مركز عدًد
 من هيئة ٢٠ و٥ أطباء باإلضافـة إلى ما بين ١٠ و٥األطباء يتراوح ما بين 

  .التمريض، وسيارتى إسعاف مجهزتين لنقل المرضى إلى المراكز الصحية

  

  



 ٣٩٠

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  مستشفى منى الجسر) ٣(صورة رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  زة عالج ضربات الشمسنماذج من أجه) ٤(صورة رقم 

  

  



 ٣٩١

توزيع المراكز ) ١١ إلى ٧(واألشكال أرقام ) ٥(ويوضح الجدول رقم 
  .هـ١٤٢٥الصحية بالمشاعر المقدسة لموسم حج 

  توزيع المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة  )٥(جدول رقم 
  ) مرتبة تنازلًيا(   )م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥لموسم حج 
 ٪ عدد المراكز الصحية المشعر

 ٥٣,٥ ٤٦ عرفـات

 ٣٣,٧ ٢٩ مـنى

 ٧,٠ ٦ مزدلفـة

 ٥,٨ ٥ المكيالحرم 

 ٪١٠٠ ٨٦  اإلجمالي

ج التحضيرية، هـ، لجنة الح١٤٢٥، ة وزارة الصح، المملكة العربية السعودية)٢٦(:المصدر
  ٦٥-٦٠، ص ص خطة الحج الصحية

  :تحليل الجدول والشكل يتضح ما يلىوب
، احتوى  مركًزا٨٦عر المقدسة بمناطق المشا المراكز الصحية إجماليبلغ   -

 المراكز إجمالي من ٪٥٣,٥ مركزا تمثل نسبتها٤٦مشعر عرفات وحده على 
 ، نسبتها  مركًزا٢٩ينما جاء مشعر منى ليضم الصحية بمنطقة المشاعر المقدسة ، ب

 عرفات بمشعري -، ويواكب هذا التركيز فى مراكز الرعاية الصحية ٪٣٣,٧
من ففى عرفات يجلسون نهار يوم التاسع . عة تركزهم حاجة الحجيج، وطبي–ومنى 

، مما يؤدى إلى تعرضهم لإلصابة باإلرهاق ذى الحجة بأكمله، فى الخـالء
 إلى ١٠يام كاملة من ، أما فى منى فيقيم الحجاج أربعة ألحرارى وضربات الشمسا

، وفيها يكون الل األيام األربعة برمى الجمرات، يقومون فى خذى الحجة ١٣
انتشار أمراض معدية فرص ، بما يزيد من زاحم الشديد والتالصق بين الحجاجتال

   .مثل ، أمراض الجهاز التنفسي ، كذلك األمراض الباطنية والجلدية
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 ٣٩٣

عرفـات
مـنى

مزدلفـة
ي    الحرم المك

  
  
  
  
  
  
  

  توزيع المراكز الصحية على مناطق المشاعر المقدسة) ٩(شكل 
  . هـ ١٤٢٥ في موسم حج 

سبة المصابين باألنفلونزا فى مشعر منى أعلى نسبة للحجاج         وقد سجلت ن  "  -
ــج    ــم ح ــى موس ــصحية ف ــز ال ــراجعين المراك ــت              ١٤٢٥الم ـــ، وبلغ ه

 مـن المـراجعين     ٪٢٠، بينما بلغت نسبة المصابين بالتسلخات الجلدية        ٪٦١نسبتهم
  فقط مـن   ٪٤، وسجلت حاالت اإلرهاق والدوخة والصداع        أمراض معوية  ٪١٥و

 . )٢٩(" الحاالت
، كز الرعاية الصحية ستة مراكز فقطأما فى مزدلفة فقد بلغ عدد مرا  -

، ولفترة تمتد لعدة  مزدلفة والخروج منها يكون ليالًوحيث إن نزول الحجيج إلى
فإن حاجتهم لمراكز صحية )  ذى الحجة١٠ إلى فجر ٩من عشاء يوم (ساعات فقط 
 . ر تكون محدودةعشمفى هذا ال
، وهى تعمل رعاية الصحيةستاثر المسجد الحرام بخمسة مراكز للوقد ا  -

ن ، وقد غلب على نوعية المراجعيخدمة الحجيج والمعتمرين والمصلينطوال العام ل
، حيث ترتفع طلب العالج من اإلرهاق واالختناق، لتلك المراكز داخل الحرم المكى

كل كبير، خاصة أثناء الكثافة فى الطواف حول الكعبة المشرفة فى موسم الحج بش
 .ضة وطواف الوداعطواف اإلفا



 ٣٩٤

دسة فى وقد بلغ إجمالى عدد المراجعين للمراكز الصحية بالمشاعر المق"  -
 منهم لمستشفيات مكة  مريض٦١٤، تم تحويل  مراجع٢٠٠٦٩٦سنة الدراسة 

ترة زمنية طويلة أو إجراء ، وهى الحاالت التى استدعى عالجها فالمكرمة
 .)٣٠("ساء من الحجيج تسجيل ست والدات طبيعية لنكما تم. جراحات

الرعاية الصحية بالمشاعر نماذج من مراكز ) ٥،٦(وتوضح الصورتان رقما 
  .المقدسة

  

  

  
  
  
  
  
  

  مركز صحي داخل الحرم المكي الشريف ) ٥( صورة رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  مركز صحي في مشعر عرفات ) ٦( صورة رقم 



 ٣٩٥

) ٦(يفية األداء بها، يوضح الجدول رقـم    وفى محاولة لقياس كثافة الخدمة وك     
، ونـسبة   الطوافة مقارنة بين نسبة توزيع الحجيج حسب مؤسسات      ) ٨(والشكل رقم   

مقارنة فـى أداء مـشعرى      ، وقد تمت ال   حويه كل مؤسسة من المراكز الصحية     ما ت 
ث ال  ، حي ب مؤسسات الطوافة ال يشمل مزدلفة     ، وذلك ألن التقسيم حس    عرفات ومنى 

  .نشأ المخيمات فى عرفات ومنى فقط، بينما تُُمكث طويل للحجيجيكون فيها 
  

  نسبة المراكز الصحية مقارنة بنسبة الحجيج )٦(جدول رقم 
  )م٢٠٠٥(- هـ١٤٢٥حسب مؤسسات مطوفى الحج فى عرفات ومنى عام 

  )ا حسب نسبة المراكز الصحية مرتبة تنازلًي(
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 م
  المراكز الصحية     
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اإلجمالىمنى تعرفا

كز 
مرا
ن ال

م
حية

لص
ا

جاج 
الح

ن 
م

 

 ٢٣,٤ ١٨,٧ ١٤ ٧ ٧ مؤسسة مطوفى حجاج جنوب آسيا ١

 ٧,٤ ١٧,٣ ١٣ ٥ ٨ )من السعودية(مؤسسة مطوفى حجاج الداخـل  ٢

 ٢١,٣ ١٦ ١٢ ٥ ٧ مؤسسة مطوفى حجاج الدول العربية ٣

٤ 
- تركيا - مطوفى حجاج أوروبا مؤسسة

 رالياست ا-األمريكتين
١٠,٥ ١٠,٧ ٨ ٣ ٥ 

 ٦,٧ ١٠,٧ ٨ ٢ ٦ مؤسسة مطوفى حجاج إيـران ٥

 ٢٠,٤ ٩,٣ ٧ ٣ ٤ مؤسسة مطوفى حجاج جنوب شرق آسيا ٦

 ٧,١ ٩,٣ ٧ ٢ ٥ مؤسسة مطوفى حجاج أفرقيا غير العربية ٧

 ٣,٢ ٨ ٦ ٢ ٤ مؤسسة مطوفى حجاج مجلس التعاون الخليجى ٨

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٧٥ ٢٩ ٤٦ اإلجمالـــــــــــــــــى

مشاعر المقدسة، ، دليل العمل بالمراكز الصحية بالهـ١٤٢٥لخطيب،  طه عمر ا)٣١(:المصدر
  .، والنسب من حساب الباحثة٤٤-٤٠، وزارة الصحة، السعودية، ص ص ٧ط
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  :تحليل الجدول والشكل يتضح اآلتـىوب

، راليا وأستواألمريكتينحققت مؤسسات مطوفى الحجيج لتركيا وأوروبا  -
، حيث جاءت سبة الحجيج ونسبة المراكز الصحيةالحد األنسب من التوازن بين ن

 من المراكز الصحية، وهذا يعنى أن ٪١٠,٧ من الحجاج يخدمهم ٪١٠,٥بمعدل 
 . خدمة كافية لمن يطلبها–الخدمة الصحية فى هذه الفئة 

 وحجاج -ل من؛ حجاج الداخلجاءت مؤسسات مطوفى الحجاج فى ك  -
 وحجاج دول مجلس التعاون – وحجاج الدول األفريقية غير العربية –إيران

٢٥  

٢٠  

١٥  

١٠  

%  

  مؤسسات مطوفى الحج

   حسب الجنسيةنسبة المراكز الصحية مقارنة بنسبة الحجيج ) ١٠( شكل 
  ). م ٢٠٠٥(  هـ  ١٤٢٤في منى وعرفات عام 
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 الرعاية ، بمعنى زيادة نسبة مراكز أعلى من الحاجةالخليجى، جميعها تحقق معدالً
 من الحجيج ٪٧,٤، فمثالً حققت مؤسسة حجاج الداخل الصحية على نسبة الحجيج

 الحجيج يخدمهم  من٪٦,٧ من المراكز الصحية، وحجاج إيران ٪١٧,٣يخدمهم 
 من ٪٣,٢، وحجاج مجلس التعاون الخليجى الرعاية الصحية من مراكز ٪١٠,٧

 . من المراكز الصحية٪٨الحجيج يخدمهم 

انخفض معدل كفاية الخدمة الصحية فى ثالث مؤسسات لمطوفى الحجيج،   -
، وفى الوقت نفسه لم تحظ ت التى تسهم بعدد كبير من الحجاجهى أكثر المؤسسا

: وهذه المؤسسات هى. منطقة الدراسةلكافى من منشآت الرعاية الصحية فى بالكم ا
 من حجاج ٪٢٣,٤مؤسسة مطوفى حجاج جنوب آسيا والتى تساهم وحدها بنسبة 

 من مراكز الرعاية الصحية، ثم مؤسسة ٪١٨,٧هـ، ولم تحو سوى ١٤٢٥عام 
 من ٪١٦ال  من الحجاج ولم تضم إ٪٢١,٣حجاج الدول العربية والتى تسهم بنسبة 

 ٪٢٠,٤، كذلك مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا والتى يأتى منها المراكز الصحية
. من المراكز الصحية فى عرفات ومنى ٪٩,٣من الحجيج وال يخدمهم سوى 

ها مراكز الرعاية وتعانى تلك الفئة من نقص شديد فى الخدمة الصحية التى تقدم
ئم حاجة مراكز الصحية فيها بما يال، لذلك تحتاج إلى زيادة عدد الالصحية لحجاجهم

 .الحجيج بها

  :كز الصحية للهالل األحمر السعودى المرا-ج
ة للحجيج، وذلك من خالل يسهم الهالل األحمر السعودى فى الخدمة الصحي

 ٨ فى مزدلفة، و مركًزا١٦، و مركًزا فى منى٣٠ًيا، يوجد منها  مركًزا صح٥٤
باء بالمراكز اإلسعافية للهالل األحمر فى وقد بلغ إجمالى األط. مراكز فى عرفات

سيارة إسعاف  ٧٨ من هيئة التمريض، تساندهم ١٤٩، وًبا طبي٩٧سنة الدراسة 
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منى
مزدلفة

عرفات

، تقوم بنقل المرضى والمصابين من الحجيج إلى المراكز متوسطة وصغيرة الحجم
  .الصحية التابعة للهالل األحمر السعودى

نقلة فى شكل فرق إسعافية بلغ ويقدم الهالل األحمر السعودى خدمة صحية مت
،  فرقة حول جسر الجمرات، حيث التزاحم الشديد هناك٣٦ منها – فرقة ٦١عددها 

 فرقة ٢٤ وفى المكان نفسه، باإلضافة إلى ها فورياًوالحوادث التى يلزمها إسعاف
، وفرقة إسعافية واحدة بالحرم ناطق مدينة مكة المكرمة وأحيائهاموزعة ما بين م

  .ريفالمكى الش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع المراكز الصحية للهالل األحمر السعودي ) ١١(شكل 
  ). م ٢٠٠٥(  هـ ١٤٢٥بالمشاعر المقدسة عام 

  : الخدمـات اإلسعافيـة–د 
، ومراكز  ومراكز الرعاية الصحية الحكوميةباإلضافة إلى المستشفيات

حية إسعافية ، توجد خدمات صة التابعة للهالل األحمر السعودىالرعاية الصحي
منافذ الخدمة الصحية سالفة ، وتدعم كل شرف عليها وزارة الصحة السعوديةتُ
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وتتم الخدمات اإلسعافية للحجيج بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة من خالل . الذكر
، يمكن فيها  كامالًف الكبيرة الحجم والمجهزة تجهيًزاأسطول من سيارات اإلسعا

إلنقاذ المصابين قبل الوصول إلى المستشفى أو إجراء بعض العمليات الصغيرة 
  : سيارة تتوزع كالتالى٨٩ الدراسة المركز الصحى، وقد بلغ عددها فى سنة

رئيسية والسريعة المؤدية إلى  تعمل على المحاور والطرق ال– سيارة ٤٠
معيصم بالقرب من المشاعر  تخدم مجمع الطوارئ الصحى بال–سيارة  ٤٩ .مكة

   . المقدسة
صغيرة الحجم، بلغ  جانب ذلك يوجد أسطول من سيارات اإلسعاف إلى

، تنتشر فى المشاعر المقدسة لخدمة الحجيج ونقل المصابين منهم  سيارة٦٥عددها 
وتم تزويد األسطول اإلسعافى . لتلقى العالج فى المستشفيات والمراكز الصحية

ن ابين من أماك، تقوم بنقل المص دراجة إسعافية١٦٥نة الدراسة بـ كذلك فى س
ة مرورها وسط ، وتتميز الدراجة اإلسعافية بسهولإصابتهم إلى أماكن تلقى العالج

، خاصة فى عرفات وعند جسر الجمرات فى منى، مما يسهم زحام الحجيج الشديد
، خاصة وسط  على الخدمة الصحية لمن يحتاجهافى تفادى تأخير الحصول

  .، وصعوبة الحركةالمخيمات المتالصقة
مة الصحية ، فيسهم فى تسهيل الحصول على الخد الدفاع المدنى السعودىأما

، وذلك من خالل توفير طائرات مروحية لنقل الحاالت لمن يحتاجها من الحجيج
، وقد تم تجهيز ثالثة مهابط للطائرات جة والتى يلزمها عالج سريع وفورىالحر

لخدمة .  عرفات–  النور–الخاصة باإلخالء الطبى فى كل من مستشفيات حراء 
  .مقدسة طوال فترة أداء مناسك الحجالحجيج فى المشاعر ال

والدراجات ت اإلسعاف  من سياراأنماطًا) ٩،  ٨،  ٧(صور أرقام وتوضح ال
، كوسائل تدعم تقديم خدمة صحية جيدة  وطائرات اإلخالء الطبىاالسعافية 
  .ومتميزة
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  :البعثات الطبية المرافقة للحجيج-هـ
 وقد بلغ ".  بعثات طبية مرافقة لها من البلدان التى تأتى منهاالحجتضم أفواج 

، جاءت بعثة هـ١٤٢٥م  عا طبيب٨٤٥ إجمالى عدد األطباء المرافقين للحجاج
 ٪٢٥,٦، نسبتهم  طبيب٢١٦، حيث رافقها  المقدمةالحج من دول جنوب آسيا فى

ة حجاج إيران فى ، ثم جاءت بعثطباء المرافقين لبعثاتهم فى الحجمن إجمالى األ
نوب شرقى حجاج ج: ، ثم توالت البعثات طبيب١٥٩ة الثانية، حيث رافقهم المرتب
 ٨٣ستراليا ورافقهم كتين وأ، وحجاج تركيا وأوربا واألمري طبيب١٤٣، ومعهم آسيا
حجاج مجلس التعاون الخليجى ، وا طبيًب٧٩الدول العربية ومعهم  ، ثم حجاجاطبيًب

ة السعودية ، ثم الحجاج القادمين من داخل المملكة العربيا طبيًب٦٢ لبعثتهم ورافق
يا غير العربية فى نهاية وجاءت بعثة حجاج دول أفريق.  طبيًبا٥٨وأشرف عليهم 

 فقط من إجمالى األطباء ٪٥,٣ طبيباً نسبتهم٤٥ سوى م، حيث لم يرافقهالقائمة
  . )٣٢( " المرافقين لبعثات الحج لسنة الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  

   نماذج من الخدمات اإلسعافية في الحج ) ٧(  رقم صورة
  . خدمة مالئمة للتزاحم–سيارات إسعافية 
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 .يةدراجة إسعاف ) ٨( صورة رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلخالء الطبي بالطائرات للحاالت الحرجة في الحج  ) ٩( صورة رقم 
 . خدمة صحية متطورة –

 على حجاجهم، وإسعاف الحاالت رافاإلش البعثات الطبية فيويتولى األطباء 
، أما لمزمنة، كالسكر وضغط الدم والقلب، ومتابعة ذوى األمراض االبسيطة

 اإلسعاف تحتاج إلى رعاية مكثفة فإنه يتم تحويلها بسيارات التيالحاالت المرضية 
  .إلى المراكز الصحية أو المستشفيات بالمشاعر المقدسة
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يج عن الخدمات الصحية بالمشاعر  قياس مستويات الرضا لدى الحج-و
  :المقدسة

ملحق ، فى فقة بالبحثاعتمد هذا الجزء على تحليل بيانات االستبانة المر
  :، جاءت نتائجها كالتالىمارة استبيانئ است[*]٨٦٣وتم تحليل ، مارة االستبيانئاست

عر المقدسة كافة جاء لتلقى الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية بالمشا* 
، ية من األطفال المرافقين ألهليهم، وحتى الشيوخ كبار السن، بداالعمريةالمراحل 

  .ذكوًرا وإناثًا
الج ، بينما جاء للع  من العينة٪٤٧,٩هم نسبت،  حاج٤١٣جاء لإلسعاف * 
، فى حين احتاج ٪٣٨,١هم نسبت  حاج٣٢٩ ساعات بالمنشأة الصحية  لعدةوالمكوث

  . من العينة٪١٤ضية ونسبتهم  حالة مر١٢١للتنويم ليوم واحد أو أكثر 
 ذوى ، أفراًدالصحية بالمشاعر المقدسةمن الحجيج بالمنشآت ا٪٧٠ل شكَّ* 

  .أمراض مزمنة ، كالسكر وضغط الدم والحساسية الصدرية
 من المرض للمراكز الصحية ومراكز اإلسعاف التابعة للهالل ٪٦٠ وصل* 

، أما  الموتوسيكل الطبى منهم٪٢٣م  على األقدام، في حين استخدألحمر سيًراا
 االسعاف إلى المراكز الصحية  سياراتم فقد حملته٪١٧النسبة الباقية ومقدارها 

  .)∗∗( سعافية لتلقى العالجواإل

                                           
مـن  % ٨٦,٧مارة نسبتها ئ است٨٦٣مارة استبيان، جاء الصاحل منها للتحليل واملكتمل البيانات ئ است٩٩٥ مت توزيع  [*]

  .ماراتئإمجاىل ما مت توزيعه من است
اختريت العينة من حجاج الدول العربية، وحجاج أوروبا واالمريكتني واستراليا، حيث سهل التعامل معهم باللغة )  ∗∗(

وقد طبقت االستبانة على حجاج داخل املنشآت الصحية باملشاعر املقدسة، مراكز صحية، ومستشفيات . العربية أو االجنليزية
 .املراكز اإلسعافية واهلالل األمحر السعودى
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لعالج بالمستشفيات بواسطة سيارة بلغت نسبة الحجاج الذين جاءوا لتلقى ا* 
لحاالت ، ويرجع ذلك إلى أن امن إجمالى المعالجين بالمستشفيات ٪٨٦سعاف إ

، تأتى بتحويل من المراكز الصحية أو ضية التى تتطلب العالج بالمستشفىالمر
المراكز اإلسعافية أو البعثات الطبية المرافقة للحجيج، وفى هذه الحالة ال يستطيع 

  .المريض السير على األقدام أو استخدام الموتوسيكل اإلسعافى الطبى 
 بالمستشفيات فى المشاعر ات عالًج والتى تلق٪١٤أما النسبة المتبقية وهى 

سعاف السريع أو للمكوث لعدة ، أتت لإل فهى حاالت مرضية عادية،المقدسة
، وقد راكز االسعافية، مثلها مثل الحاالت التى تُعالج بالمراكز الصحية أو الماتساع

 ، حيث صادف وجودهم بالقرب من المتشفيات أثناء تأديتهم على األقدامجاءوا سيًرا
  .سك الحج فى المشاعر المقدسةلمنا

 يعالج فى المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة؛ بأن  حاج٢١٣أجاب * 
، بينما رأى  من العينة٪٢٤,٧الخدمة الصحية التى تلقاها ممتازة ، تمثل نسبتهم 

، فى حين من العينة ٪٤٧,٦، ونسبة هذه الفئة  أن الخدمة جيدة حاٍج معالٍج٤١١
، وقد بلغت نسبة خدمة أقل من جيدة وتحتاج للتطويرن العالج أ ُي حاٍج٢٣٩رأى 

  .ر المقدسة من العينة فى مختلف المنشآت الصحية بالمشاع٪٢٧,٥تلك الفئة 
  :مؤسسات أخرى تدعم الرعاية الصحية للحجيج بالمشاعر المقدسة_ ز

تدعم الخدمة الصحية مجموعة من المؤسسات التى تعمل معها كمنظومة 
قائى ساسى منها هو خدمة صحة الحجيج على المستوى الوكبيرة، الهدف األ

  :ومن هذه المؤسسات. والعالجى

  : الهـواتف– ١
بلغ عددها سنة تغطى منطقة المشاعر المقدسة شبكة من الهواتف الثابتة، 

لق على عامود ارتفاعه ، ويوضع بجوارها الفتة كبيرة تُع هاتٍف٨٦٤الدراسة 
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ة والفارسية، ما يفيد بوجود  العربية واإلنجليزي، ويكتب عليها باللغةعشرة أمتار
 تقوية للهاتف المحمول؛  برَج٧٨كذلك تم تغطية منطقة المشاعر بنحو .هاتف

  .لتسهيل االتصاالت فى حالة الطوارئ واألخطار

  : المطافـئ والدفاع المدنى-٢
 سيارة مطافئ ١٠٠٠، تضم  لإلطفاء مركٍز٢٥٦شر فى المشاعر المقدسة ينت
د تم وق. ق يحدث فى أثناء أداء مناسك الحج، الحتواء أى حريبدرجة عاليةمجهزة 

 فى  مركٍز٢٥، مركًزا فى عرفات ٩٦ فى منى،  مركٍز١٣٥: توزيعها كالتالى
 الطويلة التى يقضيها الحجاج بها، يقيمون  للفترةوتم تركيزها فى منى نظًرا. زدلفةم

بب المطابخ التى توجد داخل ، ويتعرضون للحرائق أكثر بسفى خيام من القماش
منى تم اتخاذ إجراءات  للحرائق فى وتفادًيا. الحجيج فى أيام التشريقالخيام لخدمة 
، كذلك عدم السماح صنيع الخيام بقماش مقاوم للحرائقت: ، منهاأمن وسالمة

 كما يقوم  .، والسماح فقط باستخدام األخشاب باستخدام الغاز فى الوقود والطبخ
 المقدسة أثناء تأدية اع المدنى بتسهيل حركة المرور ما بين المشاعرأفراد الدف

  .، كذلك تنظيم حركة الحجاج أثناء رمى الجمرات فى مشعر منىمناسك الحج

  : المدافـن- ٣
بداية من موسم حج جمع المعصيم الطبى والذى تم إنشاؤه والعمل به يعتبر م

فيات فى حاالت الكوارث والومن أكبر األماكن التى تستخدم ) م١٩٩٧ (-هـ١٤١٧
فى المجمع للتعرف عليها ثم ويتم تجميع الوفيات . أثناء فترة أداء مناسك الحج

: ا المجمع عدة جهات حكومية سعودية، هىويقوم باإلشراف اإلدارى على هذ. دفنها
 المديرية –، وزارة الحج  أمانة العاصمة المقدسة– وزارة الصحة –األمن العام 
  ).بيت المال(اع المدنى ووزارة العدل العامة للدف
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 مقبرة كما توجد مقبرة لدفن المتوفين من الحجيج غير السعوديين تسمى
 المعالة –العدل : ، باإلضافة إلى ثالث مقابر أخرى فىالشرائع وتوجد بمدينة مكة

  . عرفات–

، منهم حالة١٣٣٠ سنة الدراسة فيوقد بلغ عدد الوفيات من الحجيج " 
،  سنة٧٠ إلى ٥٠تراوحت أعمارهم من ، و ذوى األمراض المزمنةحالة من٩٧٠

أما عدد األطفال . هـ١٤٢٥ عام في حاالت الوفاة إجمالي من ٪٧٢,٩تمثل نسبتهم 
، ونسبتهم  تقل أعمارهم عن ست سنوات طفٍل١٥٠وفوا أثناء الحج فكان  تُنالذي
 من ٪٨,٩م ، نسبته حالة١١٩ حوادث مرورية في، كما بلغ عدد الوفيات ٪١,٢

 حالة، فقد كانت ٢٢٦الغ عددهم  حاالت الوفاة والبباقيأما .  المتوفينإجمالي
  .)٣٣("وفياتهم طبيعية

 توجد التياالت قد تم خروجها من المستشفيات تجدر اإلشارة إلى أن كافة الح
  . تصاريح دفن من المستشفيات نفسهاناًء على، وتم دفنها ِببالمشاعر المقدسة
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  اتمــةــالخ
الحج ظاهرة فريدة تحدث مرة واحدة كل عام ، وفى مكان واحد من العالم 

هم الحجم ، والحجاج يشكل عددارمة والمشاعر المقدسة الملحقة بههو مكة المك
، تنشأ هذه  ماليين٤-٢وح عدد الحجاج ما بين ، حيث يتراالسكانى لمدينة مليونية

هؤالء الناس . بوع واحد تقريباًينة وتنتهى فى فترة زمنية  قليلة، قوامها أسالمد
، قلون ما بين المشاعر فى وقت واحد، خاصة وأنهم ينتيةيلزمهم رعاية صح

  .ويتجمعون معاً فى كل األيام والليالى التى تؤدى فيها مناسك الحج
 تؤثر فى هذه الظاهرة وقد أوضحت الدراسة أن هناك عوامل جغرافية طبيعية

ا أو تمثلة فى ارتفاع درجات الحرارة صيفً؛ األحوال المناخية م، من أهمها
 ، وكلها تؤثر، وسقوط األمطاربة بالهواء، وارتفاع معدالت الرطوفاضها شتاًءانخ

، كما أن هناك لى تحركاتهم بين المشاعر المقدسة، وععلى الحالة الصحية للحجيج
 الطرق بالمشاعر المقدسة، ة؛ شبك، من أهمهارية مؤثرة فى الظاهرةعوامل بش

، تى يمارسها الحجاج مثل ذبح الهدى، كذلك العادات الصحية الكثافة الحركة عليهاو
تهم إذا لم يتم تأمينها بشكل وكلها عوامل تؤثر سلباً على صح. وحالقة شعر الرأس

  .جيد
وتتراوح منشآت الخدمات الصحية التى توفر الرعاية للحجاج ما بين 

، ا مركًز٨٦حية بلغ عددها  ومراكز ص،) مستشفى١٤بلغ عددها (مستشفيات 
، تنتشر ا مركًز٥٤عودى وبلغ عددها ومراكز صحية تابعة للهالل األحمر الس

من الحرم المكى، عرفات، مزدلفة، ، بداية ا فى كافة أنحاء المشاعر المقدسةجميعه
 خالل فرق طبية مجهزة لذلك تؤمن رعاية صحية للحجيج من. ثم مشعر منى

خرى تدعم أداء الخدمة الصحية للحجاج مثل ، كما توجد مؤسسات أالغرض
، المطافى والدفاع المدنى بالغ عن الحاالت الصحية الحرجةؤمن اإلالهواتف التى ت

، باإلضافة إلى البعثات ركاتهم ومسكنهم بالمشاعر المقدسةالذى يؤمن الحجاج فى تح
 ن، ثم المدافحجء أدائهم مناسك الالطبية التى ترافق الحجيج من بلدانهم لرعايتهم أثنا

  . من الخدمات الصحية للمجتمعاا مهًموالتى تمثل جانًب
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  وصيـاتـالت

 على نتائج البحث، الهدف منها تحقيق ناًءتخرج الدراسة بعدة توصيات ِب
اعر المقدسة، وهذه أعلى معدل أداء لخدمة رعاية صحة الحجيج فى مناطق المش

  :التوصيات، هى

 ضد األمراض ادمين قد تم تطعيمهم التأكد من أن جميع الحجاج الق -١
كإجراء ، لك من خالل البطاقة الصحية للحاج، وذالوبائية فى بلدانهم

 .وقائى للحفاظ على صحة الحجيج

 مناطق المشاعر المقدسة بعضها زيادة شبكة الطرق واألنفاق التى تربط -٢
يل فرص الحوادث التى تنتج عن وتقل ،ا للزحام الشديدبعض تفادًيب

 .ا من الطاقة الفعلية للطرق ضعف٢٤ًبلغت كثافة السير إلى ، حيث ذلك

 للتلوث ا، تفادًيالغاز بدالً من البنزينتخصيص سيارات وحافالت تعمل ب -٣
الشديد الذى ينتج عن احتراق البنزين فى أثناء سير الحافالت ببطء 
شديد للتنقل بين مناطق المشاعر المقدسة، مما يؤدى إلى زيادة نسبة 

الكربون والرصاص فى الهواء، وهى مواد سامة تؤدى إلى أول أكسيد 
 .حدوث أضرار فائقة بصحة الحجيج

شفيات زيادة األسّرة المخصصة الستقبال مرضى من الحجيج بالمست -٤
افة الخدمة بها حيث بلغت كث. داخل المشاعر وفى مكة كذلك

 .، وهى كثافة عالية ال تعطى كفاءة فى الخدمة حاج٥٦٢لكل /سرير

ا فيها نسبة لما عدد المراكز الصحية بالمناطق التى تعانى نقًصزيادة  -٥
طوفى جنوب آسيا، وجنوب يوجد بها من حجيج ، مثل مؤسسة م

وحجاج الدول العربية، حيث يضطر الحجيج من تلك  ،شرقى آسيا
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مجاورة النتقال إلى أماكن مؤسسات مطوفى مناطق لالمؤسسات 
، وعدم احم الشديدلى التز، مما يؤدى إللحصول على الخدمة الصحية

ا ال ، وأحيانًن على الوصول بأمان لتلقى العالجقدرة المصابي
يستطيعون العودة إلى أماكن إقامتهم فيتعرضون للضياع عن األفواج 

 .التى يتبعونها

، وتزويدها باألجهزة الطبية اا حديثًا طبًيتجهيز المراكز الصحية تجهيًز -٦
ن وجود المنشأة الصحية ليس إحيث "،  عافية، واألدوية الالزمةاإلس
، وإنما التجهيزات الداخلية هى المؤشر  ة األداءفاء على كا فعلًيدليالً

 .)٣٤( " الجيد على ذلك

معدل ، وقد بلغ ء بالمنشآت الصحية لرعاية الحجيجزيادة عدد األطبا -٧
، حيث بلغ إجمالى عدد األطباء بكافة  حاج٤٠٠/كثافة الخدمة طبيب

، وهذا العدد غير  طبيب٧٥٠٠مشاعر المقدسة ة بالالمنشآت الصحي
 .كاٍف

، والموزعة بين الخيام فى منى تجهيز شبكة من الطرق الداخلية -٨
فية للوصول إلى المرضى من وعرفات لتسهيل عمل الخدمة اإلسعا

 .راكز الرعاية الصحية والمستشفيات، وعالجهم أو نقلهم إلى مالحجيج

الحجيج ألماكن إقامتهم وألماكن   تدلادة الالفتات اإلرشادية التىزي -٩
 .العالج لتسهيل الحصول على الخدمة

التى ) الكتيبات(االهتمام بالجانب الوقائى ، بنشر الوعى والمطويات  -١٠
 .توضح للحجيج كيفية تفادى التعرض لإلصابات واألخطار
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 حجيج فى المشاعر المقدسة،زيادة عدد دورات المياه المخصصة لل -١١
، ويدها بماء نقى يكفى حاجة الحجيجمع ضرورة تز،  للتلوثاتفادًي

 .خاصة فى عرفات ومنى

 بشكل واضح، وتجميعها ، واإلرشاد إليها القمامةزيادة عدد حاويات -١٢
 .، فى محاولة لمنع انتشار التلوث واألمراض المصاحبة لهأوالً بأول

توفير كم كاٍف من المظالت التى تحمى الحجيج من الشمس الحارقة،  -١٣
ا النتشار اإلرهاق الحرارى وضربات ، تفادًيعرفات فى خاصة
 .الشمس

 إليجاد أماكن للظل وأشجار ؛دسة بكثافةر مناطق المشاعر المقتشجي -١٤
  .تلطف درجة حرارة الجو
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   ]١[ملحـق رقم 

  

  
مارة استبيـان ئ است   

  )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥لموسم حج (
  )ى فقط مارة خاصة بالبحث العلمئبيانات هذه االست( 

  برجاء وضع عالمة  أو  رقم  أو  عبارة  بين األقواس 
 )اختيارى( : ............... ......... ......... اسم الحاج -١
 )  ...............:(أنثى ) ...............:(ذكر  النـــــــوع -٢
  سنة)  ............... (     الســـــــن -٣
 ................................ ..................:..... .....الدولة القادم منها -٤
 :أتيت للمنشأة الصحية من أجل  -٥
 ) ...............(تلقى عالج مكثف  ) ...............(اإلسعاف السريع   
 :هل تعانى من أمراض مزمنـــة -٦
 ) ...............(ال   ) ...............(نعـــم   
 : ..... ......... ..............نعم تُذكر األمراض المزمنةإذا كانت اإلجابة ب 
 :المدة التى قضيتها فى المنشأة الصحية   -٧
 ). .............(عدة ساعـات  ) ...............( أقل من ساعة  
 ) ...............(أكثر من يوم   ) ...............( يوم واحــد  
 :ى المنشأة الصحية خدمة للوصول إلالوسيلة المست -٨
 ) ...............(موتوسيكل طبى  ) ...............(سيراً على األقدام  
   ) ............... ( سيارة إسعاف    

 
 :ما رأيك فى الخدمة الصحية المقدمة لك  -٩
 ) ...............(  جيــدة  ) ............... ( ممتــازة    
 ) ............... ( رديئــة )........ ....... ( أقل من جيدة  
   
   لحسن تعاونكم ،،وشكًرا 
 الباحثــــة   
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  عـادر و المراجـالمص
 .)٢٧(سورة الحج، اآلية -١
البيئة الطبيعية لمكة المكرمة، دراسة فى  ،م١٩٩٧رقية حسن سعيد نجيم، -٢

ن للتراث الجغرافية الطبيعية لمنطقة الحرم المكى الشريف، مؤسسة الفرقا
  .٦٣ – ٦٢ص ص  ، اإلسالمى

يـة، وكالـة    هـ، وزارة الشؤون البلدية والقرو    ١٤٠٧،  المملكة العربية السعودية  -٣
 .٣ص  ، ، أطلس المدن السعودية، الوضع الراهنالوزارة لتخطيط المدن

 .)٢، ١(سورة البلد، اآليتان -٤
الطبية، غرافية م، البيئة وصحة اإلنسان فى الج١٩٩٣، عبد العزيز طريح شرف-٥

 .١٢ – ١١ص ص ، ، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة٣ط
 6- Nelson, H. J., (1955)“ A Service Classification of American 

Cities, Economic Geography .p 213 . 
يم والصحة فى محافظة اإلسماعيلية، م، التعل١٩٩٢، مصطفى محمد البغدادى-٧

 ،، جامعة عين شمسنشورة، كلية اآلدابدكتوراه غير م، رسالة دراسة جغرافية
  .)د(ص 

، منشأة  استخدام األرض، دراسة جغرافيةم، ١٩٩٠، صالح الدين على الشامى-٨
  .صفحات متعددة ، المعارف، اإلسكندرية

، سجالت تاريخ )م٢٠٠٠(هـ١٤٢٠، دم الحرمين الشريفين ألبحاث الحجمعهد خا-٩
  .صفحات متعددة،  ، مكة المكرمةر المسجد الحرام، جامعة أم القرىتطو

–بمشعر عرفات ) ٢٦( في مركز صحي رقم مقابلة شخصية مع األطباء العاملين-١٠
   .)م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥في موسم حج 

قسم البحوث ) م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ، -١١
  .العمرانية والهندسية، بيانات غير منشورة 

،وزارة الحج والعمرة ، قسم نقل )م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥المملكة العربية السعودية ، -١٢
 .الحجيج، بيانات غير منشورة وإركاب 
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، فى )م٢٠٠٥(هـ، ١٤٢٥ريضة الحج لعام المالحظة الميدانية للباحثة أثناء أداء ف-١٣
 .ذى الحجةمن شهرعشر الفترة من الثامن إلى الرابع 

،  اإلحصاءات األساسية لحج عام )م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣سامى محسن عنقاوى، -١٤
ين ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة معهد خادم الحرمين الشريفهـ، ١٤٠٣
   .صفحات متعددة،  المكرمة

  ) .م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥المالحظة الميدانية للباحثة أثناء أداء فريضة الحج لعام -١٥
، مطبعة م،  الطقس والمناخ والمتيورولوجيا٢٠٠٢عبد القادر عبد العزيز على، -١٦

  .٢٤٩ ، ص جامعة طنطا
 ةد درجات الحراربرنامج رص، )م١٩٩٣(هـ ١٤١٤ عيدروس البار، أسامة فضل-١٧

دم الحرمين الشريفين والرطوبة النسبية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، معهد خا
  .٧٢ ، ص ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

إفراز وفقد العناصر النادرة ) م٢٠٠١(، هـ١٤٢١حسنى أحمد إبراهيم مؤذن، -١٨
 خادم الحرمين ، معهدلحجاج بمناطق الحرم المكى وعرفاتواألمالح فى عرق ا
   .٣٥ص ، حج، جامعة أم القرى، مكة المكرمةالشريفين ألبحاث ال

، اإلحصاءات األساسية للحجاج عام )م٢٠٠٦( ،هـ١٤٢٦جمال رشيد الكحلوت، -١٩
ين ألبحاث الحج، جامعة أم القرى، مكة هـ، معهد خادم الحرمين الشريف١٤٢٥
  .صفحات متعددة،  المكرمة

، إحصاءات )م٢٠٠٦(ـ، ه١٤٢٦المملكة العربية السعودية، وزارة الصحة، -٢٠
 .، بيانات غير منشورةهـ،  قسم الحاسب اآللى١٤٢٥ لعام الحجاج

دى ، دراسة إحصاءات اله)م١٩٩٥(هـ ١٤١٥ الجليل الحصرى، منير عبد-٢١
دم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج، ، معهد خاواألضاحى ومدى االستفادة منها
  .صفحات متعددة،  جامعة أم القرى، مكة المكرمة

، دراسة مشروع المملكة )م٢٠٠١(هـ ١٤٢١ن الجيفرى، ياسين عبد الرحم-٢٢
دم الحرمين الشريفين العربية السعودية لالستفادة من الهدى واألضاحى، معهد خا
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   .١٨ ، ص ، مكة المكرمة، جامعة أم القرى ألبحاث الحج
 ،دراسة مسحية ألدوات الحالقة) م٢٠٠٢(هـ ١٤٢٢، صالح على محمد بازيد-٢٣

، معهد الوبائية بين الحجيج أثناء الحجروسات الكبد واحتمال مساهمتها فى انتقال في
صفحات ، ، مكة المكرمةين ألبحاث الحج، جامعة أم القرىخادم الحرمين الشريف

   .متعددة
 ، هذه بالدنا،)م٢٠٠٥( هـ١٤٢٥المملكة العربية السعودية، وزارة اإلعالم، -٢٤

 .دورية شهرية
حج  اللجنة)  م٢٠٠٥(هـ١٤٢٥،المملكة العربية السعودية، وزارة الصحة-٢٥

  .٣٦: ٣٤ص ص ، التحضيرية، خطة الحج الصحية
   .٦٥ - ٦٠، ص ص  المرجع السابق-٢٦
قسم البحوث ) م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٤معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج ،-٢٧

   .)م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥باإلضافة للدراسة الميدانية للباحثة ، العمرانية والهندسية ،
   .المرجع السابق-٢٨
هـ ، لجنة الحج التحضيرية ، ١٤٢٦ة ،المملكة العربية السعودية ،وزارة الصح-٢٩

  .٨٣ -٨٠مرجع سابق ، ص ص
   .١٢٨- ١٢٣المرجع السابق ، ص ص -٣٠
ل بالمراكز الصحية بالمشاعر دليل العم، )م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥طه عمر الخطيب، -٣١

  .٤٤-٤٠ص ص ،  وزارة الصحة السعودية،٧، طالمقدسة
هـ ، مرجع سابق ، بيانات ١٤٢٦وزارة الصحة ، المملكة العربية السعودية ،-٣٢

  .غير منشورة
  .٥٨ ، ص ، مرجع سابق )م٢٠٠٥( هـ١٤٢٥،  طه عمر الخطيب-٣٣
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