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 -هدف الدااتة:

هتدف افدراشة إػ حتديد افعالؿة بغ كؿط اشتعامالت األرايض وحرـة احلجاج ادشاة يف مشعر 

فؾتقؿع ادستؼبع فؾتلثر ادتبادل بغ اشتعامالت األرايض وحرـة ادشاة، حقث رـزت مـك وتطقير كؿقذج 

افدراشة ظذ حماوفة افتعرف ظذ أكامط اشتعامالت األرايض وحرـة ادشاة مع افسـقز ظذ حجؿ افتلثر 

 بقـفام وافعقامؾ ادمثرة ظذ أكامط حرـة ادشاة يف مـك.

)ادخقامت( هل افسؿة مـك ؾام زافت االشتعامالت افسؽـقة  بافـسبة الشتعامالت األرايض يف

افسائدة، تؾقفا ظـارص صبؽة افـؼؾ ثؿ اخلدمات افعامة واالشتعامالت احلؽقمقة. ومل يؽـ حلرـة ادشاة 

افؼادمغ مـ مؽة إػ مـك خالل افققم افثامـ مـ ذي احلجة تلثر مؾؿقس ظذ ضرق مـك كظًرا فؼؾتفؿ 

ادشاة مؼاركة بافققم افعارش وافذي بؾغ ظدد احلجاج ادشاة افؼادمغ ؾقف مـ مزدفػة وترـزهؿ حقل ضريؼ 

 حاج وخاصة ظذ ضريؼ ادشاة وبعض ضرق ادرـبات افرئقسقة. 077.777أؿؾ مـ 

وصؽؾت رحالت ادشاة يقمل افعارش واحلادي ظؼ مـ ذي احلجة افـصقب األـز مـ جمؿقع 

ؿرات أـثر أكقاع افرحالت ارتباًضا بادق، يع ذفؽ افرحالت افرحالت حقث ـاكت رحالت رمل اجل

ادتعؾؼة باالحتقاجات افققمقة فؾحجاج ـافطعام واشتخدام دورات ادقاه واهلاتػ. وـان دؿر ادشاة 

)ادؾؽ ؾفد( دور هام يف اشتقعاب حرـة احلجاج ادشاة  8)ادؾؽ ظبد افعزيز( و  3افرئقيس وضريؼل 

 افؽثاؾات افعافقة ومراـز اخلدمات بؿـطؼة اجلؿرات. أّما اخلصائص افشخصقة ـعـارص ربط دـاضؼ

وافثؼاؾقة وأماــ إؿامة احلجاج ؾؼد ـان هلا تلثر واضح ظذ معدل رحالت ادق وخاصة فؾحجاج 

 ادؼقؿغ يف وشط مـك أو بافؼرب مـ مـطؼة اجلؿرات.

ايض وأكامط حرـة ادشاة يف حتديد وؿد خؾصت افدراشة إػ افدور ادتزايد الشتعامالت األر

افشؽؾ واهلقؽؾ افعؿراين دشعر مـك، ـام أـدت افتلثر افقاضح فؽؾ مـفام ظذ اآلخر حقث برزت ممرات 

أثرت اشتعامالت  -ويف كػس افقؿت–ادشاة ـعـك رئقيس وممثر ظذ االشتعامالت األخرى فألرايض 

اؾة إػ افعقامؾ افشخصقة واحلضارية فؾحجاج ؾؼد ـان األرايض ظذ أكامط حرـة ادشاة يف مـك، ؾباإلض

فعـارص اشتعامالت األرايض ادختؾػة دور رئقيس يف حتديد حجؿ وأكامط حرـة ادشاة يف مـك، ومـ جفة 



أخرى ؾؼد ـان فسـز حرـة ادشاة دور ممثر ظذ تقزيع اشتعامالت األرايض واخلدمات وحجؿ اجلاذبقة 

 ؾ مـك.فالشتعامالت ادختؾػة داخ

وـان مـ أهؿ افتقصقات افتل اشتـبطت خالل هذه افدراشة احلاجة إػ تطقير خمطط اشساتقجل 

ظذ أن يرـز  صامؾ فؾؿشاظر ادؼدشة فؾتعامؾ مع ادمثرات افتل تقاجففا أو شتقاجففا يف ادستؼبؾ،

 ادخطط ظذ ظؿؾقة افتؽامؾ بغ ادشاظر ادؼدشة بام يف ذفؽ احلرم ادؽل افؼيػ ومديـة مؽة ادؽرمة.

أّما بافـسبة دشعر مـك، ؾال بد أن يراظل ادخطط االشساتقجل افعـارص افثالثة افرئقسقة ادؽقكة 

دمات، وصبؽة افـؼؾ وأكامط افتـؼؾ. فؾفقؽؾ افقطقػل وافعؿراين فؾؿشاظر: اشتعامالت األرايض، اخل

حقث يـبغل تطقير اشتعامالت األرايض بطريؼة تضؿـ اشتقعاب ادزيد مـ احلجاج يف ادستؼبؾ مع بؾقرة 

صامؾة فتقزيع االشتعامالت وزيادة ـػاءهتا افقطقػقة وربط ذفؽ بافـظرة ادستؼبؾقة فتقزيع اخلدمات 

 وتطقر صبؽة افـؼؾ.

خطط ظذ حماوفة تقزيع اخلدمات بؿختؾػ أكقاظفا بطريؼة تضؿـ ـػاءهتا ـام يـبغل أن يرـز اد

وتغطقتفا حلجؿ االحتقاج ادستؼبع، ظذ أال يؽقن فتقزيعفا تلثر شؾبل ظذ اشتعامالت األرايض أو 

حاجة إػ خمطط صامؾ بعقد اددى فتطقير صبؽة افـؼؾ وتشجقع  حرـة ادرـبات وادشاة يف مبـك. وهـاك

تـؼؾ ؽر اآلفقة شقاًء بغ ادشاظر أو داخؾفا، حقث يؿؽـ أن يقؾر ؾرصة فتحسغ افشبؽة احلافقة أكامط اف

بطريؼة ترؾع مـ ـػاءهتا مع زيادة مستقى افتؽامؾ بغ ظـارص افـؼؾ وربط ذفؽ بتطقير اشتعامالت 

 األرايض وتقزيع اخلدمات يف مشعر مـك وادشاظر ادؼدشة األخرى.

ور افرئقيس افذي تؾعبف حرـة ادشاة يف حتسغ مستقى افبـقة افعؿراكقة يف وال يـبغل إؽػال افد

ادشاظر وبخاصة مشعر مـك؛ إذ ال بد مـ تطقير خمطط اشساتقجل صامؾ فشبؽة ادشاة وأكامط تـؼالهتؿ 

ظذ أن يرتبط ويتؽامؾ مع أكظؿة افـؼؾ األخرى، ويؿؽـ أن يرـز هذا ادخطط ظذ تطقير افشبؽة احلافقة 

ؾؿشاة وحتسقـفا وتشجقع اشتخدام ادق ـقشقؾة رئقسقة فؾتـؼؾ، ودراشة أؾضؾ افسبؾ فؾتعامؾ مع ف

 ادمثرات وادعقؿات افتل حتد مـ تطقيرها.

 


