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السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز

تأشيرات وشروط
قال السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز ان السفارة 
تصدر حس���ب التعليمات عددا من التأشيرات منها 
تأشيرة الزيارة واملرور والعالج والتأشيرة التجارية 
والعمرة واحلج، موضحا ان لكل واحدة شروطا معينة 
وتختلف مددها حسب نوع التأشيرة ورغبة طالبها، 
مشيرا الى ان تأشيرة املرور مدتها 6 اشهر والزيارة 

تتفاوت مدتها من اسبوعني الى 3 اشهر.

من إجراءات إدارية أخرى، ومهما كانت قيمته 
بسيطة أو مرتفعة فالعامل املهم في كل ذلك 
هو ان يقوم الش���خص بأداء فريضة احلج 
وإجراءاته مبني���ة على الصدق والوضوح، 

وهذا هو املهم.

تأثر كبار السن

صدر قرار بعدم إيفاد احلجاج الذين يفوق 
ــنهم الـ 60 عاما نالحظ ان املصابني مبرض  س
انفلونزا اخلنازير هم من فئة الشباب كيف مت 

اعتماد هذا املعيار؟
هذا الشرط وضع بعد اجتماعات املسؤولني 
بقطاعات الصحة بالدول االسالمية واجتماعات 
وزراء الصحة واخلبراء، ووفقا لدراس���ات 
علمية، واإلصابات ميكن ان تكون أكثر في 
أوساط الشباب لكن تأثير املرض يكون أكبر 

بكثير على كبار السن.

ترتيبات

ــرض أثناء  ــاالت إصابة بامل اذا مت ضبط ح
ــعائر هل هناك خيام عزل أم إجراءات  أداء الش

استبعاد احلاج، كيف هي اإلجراءات؟
من املؤك���د مت اتخاذ جمي���ع اإلجراءات 
الصحية ووضع���ت الترتيبات للتعامل مع 
أي طارئ صحي ألن احلج موس���م يتجمع 
فيه نحو 3 ماليني حاج في منطقة جغرافية 
محدودة واململكة وضعت جميع امكانياتها 
لضمان توافر كل التحضيرات الطبية خلدمة 

احلجاج.
ــا معايير  ــاد احلمالت وم ــم اعتم كيف يت

اختيارها؟
وزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقاف 
في الكويت وبالتنس���يق م���ع وزارة احلج 
ترخص لهذه احلمالت وتتابعها وفق شروط 
معينة وهذا ما مييز احلملة الرس���مية عن 

الوهمية.
ــم احلج مع استعدادات أمنية  يترافق موس
كيف متت هذا املوسم وما عدد العناصر األمنية 

التي ستغطي اجلانب األمني في احلج؟
االستعداد األمني يرافق كل موسم حج، 
فالتجمع الكبير ألعداد احلجاج يحتاج الى 
ذلك، واستعداد من قبل اجهزة األمن والدفاع 
املدني والكش���افة واجلوالة يساهمون في 
تنظيم احلج وكذلك األجهزة املدنية من وزارة 
الصحة وغيرها لضمان س���المة ويسر أداء 

الفريضة.

تطعي�م ضيوف الرحم�ن ضد وب�اء إنفلون�زا الخنازي�ر »اختياري« وس�يكون ف�ي دولهم
ظاه�رة »حمالت الرصي�ف« غير صحية وغي�ر مقبولة والتكلفة النفس�ية للحج به�ذه الطريقة عالية
الحمالت الرس�مية ال غب�ار عليها والمش�اكل تأتي من الحم�الت الوهمية والمتس�للين

منه احلصول على منافع مادية 
أو مالية للمملكة، امنا الهدف 
منه راحة احلجيج وسالمتهم، 
والشخص الذي يضحي براحته 
وسالمته من اجل توفير مبلغ 
مع���ني، ال يدرك انه في الوقت 
ذاته يرتكب مخالفات نظامية 

وشرعية.
ــج احلمالت  ــك ان نتائ ال ش
الوهمية تكون ظاهرة في جوانب 
ــام التي ترافق  ــكل ع النظام بش
ــاذا ال تكون  ــأكل مل ــكن وامل الس
ــراءات جديدة للحد من  هناك إج
ــم حج  هذه الظاهرة، فكل موس

يتكرر السيناريو نفسه؟
احلمالت الوهمية ظاهرة غير 
صحية وغير مقبولة حيث ال 
يتوافر سكن أو خدمات أو غذاء 
مناسب وهناك شعور داخلي 
بعدم االرتياح ألن الش���خص 
يقوم بعمل مخال���ف لألنظمة وبالنهاية فإن 
التكلفة النفسية عالية وتأثيرها عال ايضا.

اما فيما يتعلق باإلجراءات فإن التعليمات 
واضحة والشخص الذي يحصل على تأشيرة 
م���رور يختم على ج���وازه انها غير صاحلة 
ألداء فريض���ة احلج، وتصل الرس���الة، لكن 
ال نضم���ن االلتزام بها لكن عند خروجه تتم 
مساءلته وتعطيله واألولوية تكون للشخص 
الذي دخل بش���كل رسمي. وحدث ان أوقعت 
جزاءات مالية في حق العديد من املتس���للني 

في العامني املاضيني.
ــجع  ــيطة ما يش ــال ان الغرامة بس لكن يق
ــأداء الفريضة على هذا  ــن على القيام ب الكثيري

النحو؟
هو مجرد وجود اجلزاء وما يترتب عليه 

تأشيرة ان يس���تخدمها لغرضها املعني، اما 
التحايل س���واء من الشخص أو املكتب فهذا 
األمر يجعل أداء فريضة احلج على أرضية 
غير شرعية ومبنية على التحايل والكذب، 
وهذا ما نربأ به على اخواننا احلجاج الراغبني 
في أداء فريضة احلج ان يبدأوا أداء شعائرهم 

بهذه الطريقة وهذا االسلوب.

طاعة والة األمر

هناك آراء فقهية تقول ان حج هؤالء شرعي 
وصحيح؟

ليس بودي ان أدخل في نقاش فقهي، لكن 
صدرت فتوى تتعلق مبن يتسلل للمشاعر 
دون اذن رسمي، فهذا جزء يدخل في طاعة 
والة األمر، ووضع هذا التنظيم ليس الغرض 

مكان مضمون إليوائه وإقامته فترة احلج وال 
يتمتع باخلدمات املتوافرة للحجاج الرسميني 
الذين سجلوا في حمالت رسمية، واذا متكن 
من أداء الفريضة وتسلل بطريقة غير رسمية 
ورغب في العودة ال���ى الكويت يتم ايقافه 
على نقاط احلدود السعودية وتتم مساءلته 
عن سبب عدم استخدامه التأشيرة للغرض 
الذي أصدرت من أجله، وهناك جزاءات وقد 

يتعرض للتعطيل بسبب مساءلته.
وهل ميكن ضبط جميع املخالفني؟

طبعا يسهل ضبطهم، ألنه مبجرد االضطالع 
على التأش���يرة واجلواز يتم التعرف على 
املخالفة وتتم املساءلة عن استغالل التأشيرة 

لغير الغرض املخصصة له.
وعلى الش���خص ال���ذي يحصل على أي 

ومسؤولية حكومة بالده.

متاعب »االفتراش«

ــنوات األخيرة أثير  في الس
ان بعض حمالت احلج املعتمدة 
ــة أو ما  ــا حمالت وهمي ترافقه
»الرصيف«  ــالت  بحم ــمى  يس
كيف تتعامل اجلهات املعنية في 

اململكة مع هذه الظروف؟
حمالت احلج املرخص لها 
في الكوي���ت من طرف وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية 
بالتنسيق مع وزارة احلج في 
اململكة معروفة، وهذه حمالت 
رسمية ويتم تخصيص أعداد 
مح���ددة لها، ويدف���ع احلاج 
الرسوم املقررة في احلملة، وهي 
تتباين في مستويات خدماتها 
ما يؤدي الى تباين تكاليفها. 
وهذه حمالت رسمية ال غبار 

عليها وتوفر للحاج كل ما من شأنه تسهيل 
أداء فريضة احلج واملشكلة تأتينا من بعض 
ما يعرف باحلم���الت الوهمية حيث يوجد 
هناك الكثير من األفراد يس���عون للحصول 
على تأشيرة لدخول اململكة ويحصلون فعال 
عليها لكنه���ا ال تكون بغرض احلج وتكون 
تأشيرة مرور غالبا، فاملقيم في الكويت له 
احلق في احلصول على هذه التأشيرة للعبور 
الى وطنه عبر أراض���ي اململكة، تؤخذ هذه 
التأشيرة ورسمها بس���يط وتوهمه بعض 
املكاتب بأنها س���توفر له حملة حج بتكلفة 
منخفضة جدا، والذي يحدث هو انه ال توجد 
حملة، فاحلاج يتحمل مسؤولية نفسه، ويدخل 
املش���اعر املقدسة بطريقة غير رسمية وفقا 
لظاهرة ما يعرف ب���� »االفتراش« ليس له 

بداية حدثنا عن استعدادات اململكة العربية 
السعودية ملوسم احلج املقبل؟

كما هو معلوم، اململكة تبدأ استعداداتها 
ملوسم احلج قبل بداية احلج بفترات طويلة، 
وميكن القول ان بدايته���ا تكون عند نهاية 
موسم احلج السابق، فاحلج شعيرة من شعائر 
اإلسالم وركن أساس���ي من أركان العقيدة، 
وفي الوقت ذاته مسؤولية كبيرة ملقاة على 
عاتق اململكة سواء على املستويني احلكومي 
أو الشعبي، وجهود حكومة خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واألجهزة 
احلكومية املختلفة في تسهيل مهمة احلجاج 
وأداء فريضتهم يشهد لها اجلميع، واململكة 
من وراء ذلك ال تبتغي إال مرضاة رب العاملني، 

ودعاء حجاج بيت اهلل احلرام.
ــرض انفلونزا  ــات مب ــار اإلصاب مع انتش
اخلنازير هل تتوقعون انخفاض عدد احلجيج 

هذا املوسم؟
هذا الوباء انتش���ر قبل ع���ام في مناطق 
مختلفة من العالم، واململكة اتخذت االحتياطات 
الصحي���ة الالزمة بعدما ح���ددت باختصار 
أداء فريضة احلج على فئات عمرية معينة، 
ووضع شرط التطعيم ضد هذا املرض كشرط 
اختياري يرجع الى حكومة البلد الذي يأتي 
منه احلاج وللحجاج أنفسهم، واململكة بدأت 
تطعيم مواطنيها االسبوع املاضي ضد هذا 
امل���رض، وكلنا أمل وندعو اهلل عز وجل ان 
مير موسم احلج هذا دون انتشار لهذا املرض، 
اما تأثيره على احلجاج فمن الصعب احلديث 
عن ذلك وعن عدد احلجاج املتوقع اآلن، وهذه 
أمور تظهر بوضوح بعد انتهاء موسم احلج، 
وأستطيع القول انه من املتوقع اال ينخفض 
عدد احلجاج انخفاضا كبيرا، فالرغبة في أداء 
الفريضة قوية والطمع في رحمة رب العاملني 
أكبر ومتفائلون ان شاء اهلل بهذا املوسم كما 

املواسم األخرى.

أمر اختياري

ــد انفلونزا اخلنازير  ذكرمت ان التطعيم ض
ــورة املرض  ــون مدى خط ــاري، وتعلم اختي

وانتشاره، ملاذا لم تتخذ إجراءات اجبارية؟
هذا األمر ليس اجباريا ألنه بدأت تتوافر 
األمصال مؤخرا، والبعض يرى انه ال حاجة 
لذل���ك، وبعض احلكومات قد ال تس���تطيع 
احلصول على الكميات الالزمة من األمصال، 
وفي النهاية فهذه مس���ؤولية احلاج نفسه 

400 ألف تأشيرة غير محددي الجنسية

رسالة أمر سيادي

الحجاج العراقيون أضيق نطاق

ذك����ر د.الفايز ان الس����فارة تصدر عدد تأش����يرات يفوق ما تصدره 
الس����فارات خالل عام كامل، مبينا ان الع����دد يبلغ ما يفوق ال� 400 الف 
تأش����يرة بأنواعها. وحول حتديد العدد، قال د.الفايز ان منظمة املؤمتر 
االسالمي اقرت مبدأ لكل الف مواطن للدولة متنح تأشيرة حج واحدة، 
وهذا يرتبط بعدد الس����كان، وهو مبدأ اقر قب����ل 20 عاما، والهدف منه 
تنظيم احلج وضمان ان العدد ال يتجاوز الطاقة االستيعابية للمشاعر 

املقدسة.

أوضح السفير السعودي أن منح التأشيرة لغير محددي اجلنسية 
له إجراءات معينة والسفارة متنح التأشيرة وليس هناك أي متييز 
بينهم وبني غير الكويتيني اآلخرين س���واء في الزيارة أو املرور إذا 
توافرت الشروط املطلوبة لدى اجلميع، الفتا الى منحهم التأشيرة 

بفترات تتناسب مع الغرض من الزيارة. 
فمثال الزيارة التجارية شهران وهي مدة كافية والعائلية اقل من 
ذلك والعمرة اسبوعان واحلج مدته شهر أو أقل اعتمادا على تاريخ 

اصدار التأشيرة.

وجه سفير خادم احلرمني الشريفني لدى البالد د.عبدالعزيز الفايز 
رسالة الى احلجاج املتوجهني للمشاعر املقدسة قال فيها: نتمنى للحجاج 
اداء فريضتهم بكل س����هولة ويس����ر وامتامها ش����رف لالنسان املسلم. 
واض����اف: ندعو اهلل ان يوفق احلجاج وان يتموا مناس����كهم بكل راحة 
واطمئنان، وان يعودوا الى بلدانهم بانطباعات طيبة في اداء الفريضة 
في املش����اعر املقدسة، معربا عن شكره لهم في ان جعلوا اململكة حتظى 

بشرف رعايتهم في هذا املوسم الروحاني االسالمي الكبير.

في رده حول ما يواجه فئة غير محددي اجلنسية من صعوبات 
في احلصول على تأشيرة لدخول امللكة العربية السعودية قال »إن 
هناك تعليمات ومتطلبات محددة إلصدار التأشيرة للجميع مبا في 
ذلك اجلنس���يات األخرى، والتقدم بطلب التأشيرة ال يعني ضمان 
احلصول عليها وإصدارها أمر س���يادي يع���ود للدولة وهذا عرف 

دولي معروف.

قال السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز ان سفارة اململكة العربية 
السعودية في الكويت تصدر تأشيرة احلج للحجاج العراقيني، مشيرا 
إلى ان جوازات س���فرهم يتم ارسالها الى السفارة حيث يتم وضع 
تأشيرة احلج ثم اعادتها مرة اخرى الى العراق، الفتا الى ان عددها 

بلغ نحو 34 الف تأشيرة حج.

وحول منح تأش���يرة احلج لزائري الكويت وفقا الس���تثناءات 
معينة، قال الس���فير د.عبدالعزيز الفاي���ز، إن ذلك يكون في أضيق 
نط���اق وفي حاالت معينة، مؤكدا أن التأش���يرة للمقيم في الكويت 

جهود حكومة خادم احلرمني في خدمة ضيوف الرحمن يشهد بها اجلميعطبقا للتعليمات الواضحة.

)متين غوزال(د.عبدالعزيز الفايز متحدثا إلى الزميلة بشرى الزين

بشرى الزين
أكد سفير خادم احلرمني الشريفني د.عبدالعزيز الفايز ان اململكة العربية السعودية قامت باالستعدادات الكاملة الستقبال احلجيج.

وأوضح الفايز في لقاء مع »األنباء« ان احلج شعيرة من شعائر اإلسالم وركن أساسي ما يجعل املسؤولية امللقاة على عاتق اململكة كبيرة، مشيرا الى ان جهود األجهزة احلكومية 
املختلفة في اململكة لتسهيل مهمة احلجاج ألداء فريضتهم يشهد لها اجلميع.

وذّكر السفير السعودي بأن بالده اتخذت جميع االحتياطات الصحية الالزمة ملواجهة مرض انفلونزا اخلنازير، مشيرا الى ان اململكة بدأت بتطعيم مواطنيها االسبوع 
املاضي، الفتا الى ان ش�رط التطعيم يبقى اختياريا. وتوّقع أال ينخفض عدد احلجيج انخفاضا كبيرا جراء انتش�ار مرض انفلونزا اخلنازير، معربا عن تفاؤله بأن يكون موس�م 
احلج املقبل كما املواس�م السابقة. وأعرب الفايز عن استيائه مما يسمى باحلمالت الوهمية التي يحصل عبرها »احلاج« على تأشيرة لدخول اململكة وال تكون بغرض احلج، 
وغالبا ما تكون تأشيرة مرور برسم بسيط وتوهمه املكاتب بأنها ستوفر له حملة حج بتكلفة منخفضة جدا مما يعرضه ألداء الشعائر بطريقة غير رسمية ضمن ما يسمى حمالت 
»االفتراش« التي حترمه من اخلدمات وتعرضه للمس�اءلة على نقاط احلدود الس�عودية وتطبيق اجلزاءات املادية في حقه، مبينا ان التكلفة النفسية وأثرها يكون عاليا لدى أداء 
الش�خص املتسلل فريضة احلج. وأشار السفير السعودي الى ان االستعدادات األمنية التي ترافق كل موسم حج تشارك فيها أجهزة األمن والدفاع املدني والكشافة واجلوالة وغيرها 

لضمان راحة وسالمة احلجاج. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

السفير السعودي أكد أن حكومة خادم الحرمين تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل أداء الفريضة

الفايز ل� »األنباء«: ال نتوقع انخفاض عدد الحجاج
والمملكة اتخذت جميع التدابير لمواجهة »الخنازير«


