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 مستخلص 

خصائصاها واوضااعها املعيشاية اال تصاادية واالجتماعياة، وكااذلك يهادف هاذا البحاث اىل التعارف علاى طبيعاة اجلالياة الربماوياة و    
التعاارف علااى اخلاادمات املقدمااة هلاام ماان  باال اململكااة سااواء يف اجملااال التعليمااي والصااحي واال تصااادي واالجتماااعي، ولقااد ح ااددت 

جبماع مادتاة العلمياة عان  اهداف البحث بأن يعتمد على اجلانب النظري دون امليدا  باستخدام منهج حتليل املضمون، حيث  اام
اجلالية الربماوية من عدة مصادر مشل  دراسات علمية وكتب تارخيية ومقاالت وتقارير صحفية ونشرات ومطويات تعريفية، وموا ع 
الكتونية ذات عل اة مبالارة مادمات جمتماع البحاث، بادأ البحاث بتحدياد املشاكلة واألمهياة واالهاداف ا املفااهيم واملصاطلحات 

ية اخلاصة مبوضوع البحث، وكذلك اخلدمات املقدماة للجالياة الربماوياة و اد ح صارت يف عادة حمااور منهاا احملاور التعليماي و اد العلم
بدأ بالتعرف على التعليم احلكومي النظامي العام والقطاع اخلا  ألبناء اجلالية، االلتحا  مبعهد احلرم املكي الشريف لتلقاي العلاوم 

 لك املنح الدراسية يف الكليات واجلامعات للمتفو ني واملتميزين.الدينية الشرعية ، وكذ
 باال وبعااد عمليااة  يف املستشاافيات احلكوميااةاجملااا  العاال  يف االحياااء، امااا اخلاادمات الصااحية فتشاامل الرعايااة الصااحية االوليااة     

عان  للعال الفرصاة  اتاحا وكاذلك  من  بل أصحاب العمل للعل  يف القطاع الصاحي اخلاا ، توفري التأمني الطاو  التصحيح،
لاابع   طريااق اجلمعيااات اخلرييااة الطبيااة املتخصصااة يف اجملااال الصااحي ودفااع تكاااليف الكشااف والعمليااات والعاال  ماان الصاايدليات

 .ف ات اجلالية وفق لروط وضوابط لذلك
تعكا  ، واالحيااء الساكنية الايت دوياةاملهان واحلارف اليو اخلادمات العاماة التعرف علاى   مشلفقد حمور اخلدمات اال تصادية أما    

وضعهم اال تصادي واملادي واملعيشي املنخف ، كما أهنم ينشطون يف العمل داخل املؤسسات احلكومية واخلاصة والقطاع اخلاريي 
 حسب االمكانيات واملؤهلت الدراسية لديهم.

راساة اوضااع اجلالياة الربماوياة املقدماة عان طرياق وأخرياً خدمات حمور الشأن االجتماعي واخلدمات االجتماعياة أتضاح مان خلال د 
( مااااان عيناااااة الدراساااااة يرىلباااااون يف العاااااودة اىل بلااااادهم االصااااالي، وأن أكثااااار مااااان  % 23النااااادوة العاملياااااة للشاااااباب االسااااالمي أن )

ن افاراد ( الاف برمااوي يف الساعودية يتمركاز اىللابهم يف مكاة املكرماة، كماا توصال  الدراساة اىل ان الوالبياة العظماى ما3111111)
مان  %21، مقارنة بالاذين ولادوا يف بورماا حياث ج يتجااوزا %1.العينة مت  والدهتم ونشأهتم يف اململكة العربية السعودية بنسبة 

عينة الدراسة، ومت التعرف على أدوار مكاتب تنسيق اجلالية حيث تقوم بالتعريف عليهم والوصول اليهم اذا مت استدعائهم من  بل 
ة، كااذلك التعاارف علااى مااا تقدمااة اجلهااات اخلرييااة متمثلااة يف اجلمعيااات اخلرييااة ماان املساااعدات العينيااة و الااربامج اجلهااات احلكومياا

االجتماعيااة مثاال االحتفااال باألعياااد، والقوافاال الصااحية، واحلماالت التوعويااة، والساالل الوذائيااة، والاادوريات الرياضااية، والاادورات 
ة اماارة منطقاة مكاة املكرماة بالتعااون ماع العدياد مان اجلهاات احلكومياة ذات العل اة والصالة وأهام الاربامج ماا تبنتاالتدريبية وىلريهاا، 

ولقد اكدت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشاؤون اللج اني أن تصاحيح اوضااع اجلالياة  برنامج تصحيح اوضاع اجلالية الربماوية،
ول العاااج، وك رتماا  اململكااة العربيااة السااعودية ماان  باال املنظمااة نظااري الربماويااة بربااة رائاادة ميكاان االسااتفادة منهااا وتعميمهااا علااى د

 جهودها اإلنسانية يف ذلك العام.
توصل الباحث اىل جمموعة من النتائج يف هناية البحاث أدت اىل بعا  التوصايات منهاا االساتمرار يف حصار اعاداد ابنااء اجلالياة    

هاام داخاال البلااد حالياااً، التصاادي لزيااادة عااددهم عاان طريااق اهلجاارة ىلااري وحتديااد اماااكن تواجاادهم وتصااحيح وضااعهم القااانوي ملاان 
الشاارعية يف املسااتقبل، االسااتمرار يف مناصاارة  ضاااياهم يف املنظمااات الدوليااة وحماولااة اعااادهتم ملااوطنهم االصاالي مااع ضاامان  ااايتهم 

م، الساامال لكاال ف اااهتم بااالتعليم يف كاال وعاادم االعتااداء علاايهم ليحظااوا بكاماال حقااو هم االنسااانية والعااودة اىل اراضاايهم و تلكاااهت
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املراحاال التعليميااة وتاااوفري  بااوهلم يف التعلاايم احلكاااومي او التعلاايم اخلااريي حتااا  الااراف وزارة التعلاايم، حتساااني أوضاااعهم اال تصاااادية 
ل، متكيانهم مان واملعيشاية مان خالل ففياف الرساوم النظامياة علايهم والسامال هلام مبزاولاة املهان الايت جييادوهنا ومانحهم رخا  العما

العااال  اجملاااا  للحااااالت املستعصاااية والطارئاااة والعملياااات املكلفاااة ماديااااً ساااواء يف املستشااافيات احلكومياااة أو اخلاصاااة أو عااان طااار  
ة اجلمعيات اخلريية، تقدل الربامج االجتماعية اللزمة ملساعدهتم سواء برامج االىلاثة أو برامج التأهيل والتدريب، والربامج االجتماعي

التفيهياة، وبارامج دجمهام يف اجملتماع، واخاريا حتساني بي ااهتم واحياائهم العشاوائية عان طرياق التأهيال أو االزالاة أو التعاوي  املااادي أو 
 نقلهم اىل احياء أكثر ملئمة للعيش الكرل.
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Abstract 

This research aims to identify the nature of the Burmese community, its characteristics and economic 

and social living conditions, as well as the services provided to them by the Saudi State in the 

educational, health, economic and social fields. Therefore, the research objectives have been identified 

to be based on the theoretical side not the field one using the content analysis approach. The study 

included a number of sources including scientific studies, historical books, articles, press reports, 

pamphlets and brochures, and websites related directly to the services of the research population. 

The research started with the identification of the problem, its importance, objectives, concepts and 

scientific terms as well as the services provided to the Burmese community including the education 

aspect stating the private and public education for the community as well as enrollment in at Al-Haram 

Al-Sharif Institute to receive religious sciences, as well as scholarships in colleges and universities for 

outstanding students 

The health services include primary health care in the neighborhoods, free treatment in government 

hospitals before and after the adjustment process, the provision of medical insurance by the employers 

for treatment in the private health sector, and the possibility of treatment through medical charities 

specialized in the field of health and pay the costs of examination and operations and paying for 

medicines of pharmacies for some categories of the community under the terms and conditions for 

that. 

The economic aspect services included the identification of public services, professions and 

handicrafts, and residential neighborhoods that reflect their low economic, physical and living 

conditions. They also work in government and private institutions and the charitable sector according 

to their potential and qualifications. 

As for Social Services and Affairs: It was clear from the study of the conditions of the Burmese 

community provided through the International Symposium on Islamic Youth that 25% of the sample 

of the study wish to return to their country of origin, and that more than (500,000) Burmese in KSA 

are based mostly in Makkah. The study concluded that the vast majority of the sample were born and 

raised in the Kingdom of Saudi Arabia by 70%, compared to those born in Burma, where they did not 

exceed 20% of the study sample. It is also found that there are so-called community offices in the 

private neighborhoods where these offices try to know and reach them if you they are called by the 

government agencies. The charitable societies provide direct in kind assistance, including the 

celebration of Eids, health convoys, awareness campaigns, food baskets, sports patrols, training 

courses, etc.,. The Emirate of Makkah Region adopted in cooperation with several relevant 

government agencies the Program of adjusting the status of the Burmese community. The United 

Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) stated that adjusting the status of the Burmese 

community is a pioneering experience that can be used and disseminated to the countries of the world, 

and the Kingdom of Saudi Arabia has been honored for its humanitarian efforts. 

The researcher reached a number of finings at the end of the research led to some recommendations, 

including listing the numbers of the members of the community and determine their whereabouts and 

adjust the legal status for those in the country now, to address the increase of their number through 

illegal immigration in the future, continue to advocate their issues in international organizations, and 

to try to return them to their original homeland while ensuring their protection and non-aggression 

against them in order to uphold their full human rights and return to their lands and properties; to 
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allow all their classes to get education at all educational levels and to provide them with admission to 

public education or charitable education under the supervision of the Ministry of Education; as well as 

improving their economic and living conditions by reducing regular fees and allow them to practice 

professions that thy are skillful at and give them work permits, enabling them to free treatment for 

incurable cases and emergency operations which cost lots of money, whether in government or private 

hospitals or through charitable societies, Providing social programs to help them, whether relief 

programs or rehabilitation and training programs, recreational social programs, and programs to 

integrate them into society, and finally improve their environments and their informal life through 

rehabilitation, removal or compensation or transfer them to more livable neighborhoods. 
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 وأمهيته: مشكل  البحث
أن اهلجرة اىل بلد احلرمني الشريفني يف االصل هجرة لرعية بن  الكتاب والسنة مرتبطة هبدف واضاح حادده الشاارع وهاي       

 عليااة وساالم يف املدينااة املنااورة، هااذا العبااادة وتشاامل أداء مناسااك احلااج والعماارة يف مكااة املكرمااة، وزيااارة مسااجد الرسااول صاالى ه
الفضل العظيم جعل من بلد احلرمني الشريفني اململكة العربية السعودية حمبط الوحي ومهد الرسالة مقصداً لكل املسلمني يف العاج 

اااال مااان كااال اصاااقاع الااادنيا ، كماااا أن اململكاااة واحاااة  مااان وأماااان واساااتقرار ورخااااء   اااا جعلهاااا مااالذاً يهااااجرون اليهاااا وتشتاااد هلاااا الرحت
للمستضاااعفني واملظلاااومني واملضاااطهدين يف العااااج االسااالمي علاااى اخاااتلف طبقااااهتم ومساااتوياهتم وماااراتبهم االجتماعياااة والسياساااية 
والوظيفية ، وجند أن مستوى املعيشة ، وفر  العمل ، وارتفاع االجور، وحسن املعاملة، جعل كثريا من  اصديها يرىلبون يف العيش 

تقرار هبااا  ااا افاارز بعااد ساانوات عاادة العديااد ماان االجناااس املختلطااة باااجملتمع السااعودي والاايت تكاااد متثاال كاال االمصاااار فيهااا واالساا
واال طار االسلمية وأصبح العديد منهم فيما بعد مواطنني سعوديني حيملاون اجلنساية الوطنياة ويساامهون يف عجلاة وبنااء التنمياة يف 

  االصل مهاجرين من أوطاهنم االصلية واستقروا باململكة العربية السعودية.اجملتمع السعودي، كل هؤالء يعدون يف

أن اهلجاارة اىل اململكااة العربيااة السااعودية سااواء كاناا  لقصااد العبااادة أو اهلااروب ماان بعاا  االوضاااع السياسااية واألمنيااة يف البلاادان   
ة اىل رىلباة هاؤالء املهااجرين يف االساتقرار والعايش االصلية، أو لطلب الرز  ولقمة العيش والبحث عن فار  عمال، أدت يف النهايا

وعدم الرىلبة يف العودة اىل بلداهنم االصلية، ساواء بطريقاة لارعية نظامياة أو ىلاري نظامياة، و اد سااعدهم يف ذلاك يف مراحال ساابقة 
دئ االساالمية العميقاااة ماان نشااأة وتطاااور وبناااء هاااذه الدولااة ىلياااب االنظماااة والقااوانني الااايت تاانظم تواجاادهم يف الااابلد، كااذلك املباااا

والراسااااخة يف ملااااوا هااااذه الاااابلد والااااذين بااااذلوا انفسااااهم للاااادفاع عاااان املساااالمني وتباااا   ضاااااياهم ومهااااومهم السياسااااية واالجتماعيااااة 
واال تصااادية يف البلاادان االساالمية املختلفااة، فماان باااب أوىل التسااهيل والتمكااني ملاان هاام علااى أرد اململكااة العربيااة السااعودية ماان 

الراىلبني يف البقاء والعيش فيها، ساهم هذا االمار يف تكااثر وتزاياد اعاداد هاؤالء املهااجرين حا  أفارزت كياناات ومجاعاات املسلمني 
تسمى باجلاليات فبدأوا يتكتلون يف اماكن معينة ويف احياء عشوائية حتمل يف بع  االحيان امساء هذه اجلاليات، واحتضن  املدن 

 رب منهم وخاصة يف مكة املكرمة، املدينة املنورة، الطائف، وجده.    املقدسة وما جاورها العدد االك

لذا جند أن من أكثر اجلاليات عدداً وتنظيماً يف مكة املكرماة اجلالياة الربماوياة ويطلاق عليهاا اجلالياة املنيمارياة نسابة اىل ماوطنهم     
 االخرى.من االمساء  وىلريها االركانني(االصلي مينمار، ويطلق عليهم مسمى )الروهينجيا أو 

حيدها من  كبرية،دولة ذات مساحة    سيا،وتقع يف جنوب لر   حالياً،وهي احتاد مينمار  بورما،ينتسبون اىل دولة  نيأن الربماوي   
ومااان الوااارب خلااايج البنواااال  الوس،ومااان اجلناااوب خلااايج البنواااال وتايلناااد، ومااان الشااار  تايلناااد والصاااني ومجهورياااة  الصاااني،الشااامال 
( %13يش وهي تتكون من عدة واليات من أمهها والية )أراكان( اليت يتمركاز هباا املسالمون لاعب )الروهينجياا( وميثلاون )وبنولد

 ها(.1932مليون نسمة )الشيعا ،  3من نسبة السكان والذي يبلغ عددهم 
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ها أي أن تواجدهم على أرد الوطن 1341 -ها .136ولقد بدأت طلئع هجرة اجلالية الربماوية  اىل بلد احلرمني ما بني عامي 
عااام، ولقااد هاااجروا نتيجااة الظااروف واالوضاااع الدينيااة والسياسااية واالمنيااة واال تصااادية واالجتماعيااة يف مااوطنهم  1.لااة أكثاار ماان 

اً على االصلي، و د دفعتهم الظروف على أن يوادروا مكرهني من اوطاهنم االصلية ويذهبون اىل اوطان أخرى، فراراً بدينهم وحفاظ
ارواحهاام تاااركني ارضااهم و تلكاااهتم وأهلهاام ومااوطنهم موتبااني مشااردين يف احناااء العاااج االساالم، أذن هاام ج خيتاااروا مصااريهم، وج 
خياريوا يف االبتعااد عان اوطااهنم واجاا اجااربهتم الظاروف اخلارجاة عان اردهتام وطااوعهم وجعلاتهم يلج اون ايل اململكاة العربياة السااعودية 

ومصدر االمن واالمان الروحي والديين، ولقد استجاروا مبلوا هذه البلد وج خييبوا  ماهلم ويقطعوا رجائهم واستضاافوا  بلد احلرمني
االباء واالجداد لألجيال احلالياة مان اجلالياة، ولكان ماع مارور الازمن اصابح  هلاذه اجلالياة مطالاب واحتياجاات تزياد بتزاياد اعاداهم 

 حتديات وعقبات وصعوبات تواجههم على ارد هذا الوطن وهم ال حول وال  وة هلم. وكرب ابنائهم، كما أهنا افرزت

أن لتواجااد هااؤالء البشاار علااى أرد اململكااة العربيااة السااعودية لفااتات زمنيااة طويلااة، أدى ايل تكاااثرهم وزيااادة اعااداهم عاان طريااق    
عاان الاازوا  الشاارعي،  ااا أدي اىل تزايااد عاادد املوالياااد التحااا  افااراد جاادد ماان املااوطن االصاالي أو التكاااثر البشااري الطبيعااي الناااتج 

 وتعا ب االجيال عرب السنوات لتلك اجلالية املقيمة وجعل تلبية احتياجاهتم املختلفة مطلباً أساسياً وضرورياَ حتتمة الطبيعاة البشارية،
با  لسانوات بال لعقاود مان الازمن ومتا  مسااواة والتعاليم الدينية والقيم االخل ية واالنسانية ، وعلاى الارىلم  اا حتملتاة الدولاة مان ع

مااااع تواااري هنااااج الاااابلد القااااانو   اااد ملاااا  الباحااااث أال أن  ابنااااء اجلاليااااة الربماويااااة بأبنااااء املااااواطنني االصاااالني يف احلقاااو  والواجبااااات،
ة وتصااحيح مسااار وصاادور العديااد ماان املبااادرات واملشاااريع الوطنياا، م 2131واال تصااادي والتنمااوي يف ظاال الرؤيااة اجلديااة للملكااة 

أن مثاال هااذه اجلاليااة اهلشااة سااتواجة حتااديات وصااعوبات وعقبااات يف كاال اال تصاااد وانتقااال الاابلد ماان الاانهج الرعااوي اىل التنمااوي، 
جماالت حياهتم التعليماة والصاحية واال تصاادية واالجتماعياة والباد مان تلبياة احتياجااهتم ومطاالبهم كاوهنم مقيماني علاى أرد هاذه 

دراسااة هااذه اجلاليااة )الربماويااة( يف مكااة املكرمااة والتعاارف  ريااب يف عااودهتم اىل مااوطنهم االصاالي،  فكااان ال بااد ماان  الاابلد وال أماال
، وتقاادل التوصاايات ا ماان  باال الدولااة يف اجملاااالت التعليمااة والصااحية واال تصااادية واالجتماعيااةعلااى طبيعتهااا واخلاادمات املقدمااة هلاا

 .اجلالية لتكون  دوة وجوذ  لبع  اجلاليات االخرى واملقتحات املناسبة لتحسني معيشة هذه

ماان هنااا تااربز أمهيااة هااذا البحااث املتمثاال يف تقاادل معااارف ومعلومااات عاان طبيعااة اجلاليااة الربماويااة ماان خاالل تارخيهااا وأوضاااعها    
 واملتخصصني لتقدل مزيداً من االجتماعية واال تصادية واخلدمات اليت تقدم هلا، وتزويد الباحثني باملعلومات وفتح الباب للمهتمني

الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال، واستخدام أحد اساليب املنهج العلمي املناسب ملوضوع البحث واهدافاة، ومان ا اثاراء 
 املعرفة العملية يف هذا اجملال.
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 البحث:أهداف 

 يهدف هذا البحث الوصول ايل حتقيق االهداف النظرية التالية:    

 تعرف على طبيع  اجلالي  الربماوي  يف مك  املكرم .ال 
   اجلوانب التعليمي  والصحي  واالقتصادي  واالجتماعي   بالرتكيز علىالتعرف على اخلدمات املقدم  للجالي  الربماوي

 يف مك  املكرم .
 تساؤالت البحث:

 لية:التايسعى الباحث من خلل هذا البحث اىل حماولة االجابة على التساؤالت  

 ؟ما طبيع  اجلالي  الربماوي  يف مك  املكرم  .1
 ؟التعليمي  والصحي  واالقتصادي  واالجتماعي  يف مك  املكرم يف اجملاالت ما اخلدمات املقدم  للجالي  الربماوي   .2

 مفاهيم البحث:
 مفهوم اجلالي :

هاااجروا ماان بلااادهم  املستضاايف،اىل البلاااد ال ينتمااون  واحاادة،اجلاليااة مصااطلح يطلااق علااى أ لياااة ماان البشاار ماان عااار  وجنسااية    
ويكتااون عااادة بياانهم تواصاال  ا تصااادية، اجتماعيااة، سياسااية، عر يااة، دينيااة،االصالي باادرادهتم او مت هتجااريهم  صااراً لظااروف واسااباب 

 او أهنم يعيشون يف تكتلت بشرية ويف احياء خاصة هبم.  اخلاصة،اجتماعي بطر هم 
الن النا صلى ه علية وسلم أجلى بع  اليهود من املدينة  االسم،واجا لزمهم هذا  الذمة،م أهل وه اجلالة، اجلالية،: وتعرف لغ 

وأن كاانوا مقيماني  هلام،فسمو جالية للزوم االسام  –واجلهم عمر بن اخلطاب رضي ه عنة  العرب،وأمر بدجلء من بقي جبزيرة 
 (.941/3)أبن منظور، أُّوطنوها، يف البلد اليت 

 : أن اجلالية " الذين جلوا عن أوطاهنم ومجاعة من الناس تعيش يف وطن جديد ىلري وطنهم األصلي".ء يف املعجم الوسيطوجا
 (..1/13 الوسيط،)املعجم  أوطاهنم،وأهل الذمة مل من لزمهم اجلزية من أهل الكتاب وأن ج جيلوا من 

 االصاالي،اذن اجلاليااة تطلااق علااى ماان عالااوا يف ىلااري وطاانهم  ة،الذمااأن املقصااود باجلاليااة ماان هاام علااى جزيااة أهاال  الاارازي:وذكاار 
 (.19 ها،  1932)الشيعا ، 

أما هرباً من القتل  متعددة،: عرفها )عمر عطار(: " جمموعة من الناس تعيش يف وطن ىلري وطنها االصلي ألسباب أما اصطالحا    
هجرة يقصد هبا طلب الرز  وحتسني االحوال املعيشية الايت يف  والسحق فتتا أوطاهنا اىل أوطان أخرى طمعاً يف االمن واالمان أو

 (.19  ،1932 الشيعا ،)"، ىلري مقدورها حتسينها يف أوطاهنم
جممااوع األفااراد الااذين وفاادوا اىل اململكااة العربيااة السااعودية وا اااموا فيهااا ماادد خمتلفااة  جاليااة:مجااع  –اجلاليااات التعريةةف االجرائةةي: 

دخلااوا الاابلد بصااورة  االصاالي،ملااون احياناااً جنسااية بلاادهم االصاالي أو حيملااون  اايم وعااادات مااوطنهم يتكلمااون لوااتهم االصاالية وحي
 يتكتلون يف مجاعات بشرية ويف احياء فصهم. اجتماعي،بينهم تواصل   سرية،لرعية أو هاجروا ألسباب 
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الااب السااكان يعتنقااون الديانااة البوذيااة إال ا ليااة وهااي احتاااد مينمااار حالياااً، وىل بورمااا،جاليااة ينتساابون اىل دولااة  مفهةةوم الربماويةة    
اىل النصاف األول مان القارن  أصالهم العر ايويرجع  وبنوالية،مسلمة ويطلق عليها مسلمو )الروهينجيا( ومعظمهم من أصول تركية 

،   1932 يعا ،الشا)واالسالم، و د دخل العرب هذه املنطقة من جنوب لر   سيا حيملون اليها التجاارة  امليلد،السابع بعد 
.1.) 

)الروهينجيا( الذين هاجروا من دولة مينمار احلالية او ما يسمى  ون: مجيع االفراد من العر  الربماوي او ما يسمالتعريف االجرائي
وثائق  بورما اىل اململكة العربية السعودية وثب  بعد التد يق من  بل اجلهات املختصة أنة من اجلالية الربماوية ومنح على ضوء ذلك

 رمسية تثب  ا امتة داخل البلد.
 اخلدمات:مفهوم 

عناية واهتمام، ومنها إدارة  منحة، هدية، فضل،ويقصد مدمة: مساعدة أو  خدمات، خدام، خدم، منها:واجلمع  اسم، خدمة:  
 نشااطات ذات وكاذلك خدماة عاماة: ويقصاد هباا العمال يف احلكومياة(،ويقصد بة مكتب لتقدل اخلدمات )يف املصاا   خدمات:

 .م(2114، املعا  )معجم احلكومية،منفعة عامة كاإلدارة 
كال ماا تقدماة الدولاة علاى اراضايها بشاكل مبالار او ىلاري مبالار لتساهيل حيااة النااس يف كما يقصاد مبفهاوم اخلدماة العاماة بأنتاة      

الوصول للرفاهياة اال تصاادية واالجتماعياة وفاق خمتلف النشاطات واجملاالت ضمن امكانياهتا املادية وحدود سلطتها االدارية هبدف 
 .م(2116اكتوبر  االلكتو ،)مو ع موضوع  ،الدوليةالقوانني 

" أي نشاااط او منفعااة او اجنااز يقاادمها طارف مااا لطاارف  خار وتكااون اساسااً ىلااري ملموسااة وال اخلادمات:و اد عاارف فلياب كااوتر   
 (.26   ،2112 فليسي،تبطاً مبنتج مادي ملموس أو ال يكون" )ينتج عنها أي ملكية وأن انتاجها أو تقدميها يكون مر 

 (..2   ،2112 فليسي،" نتيجة اجملهودات االنسانية وااللية اليت تقابل احتياجات الناس" ) بأهنا:وتعرف اخلدمة 
 تعريف االدارة العامة ملفهوم اخلدمات العامة: 

ية الضرورية حلفظ حياة االنسان واليت تلا حاجة الوالبياة العظماى مان افاراد جمموع احلاجات االساس باهنا:عرفها خرباء االدارة     
على ان تكون املصلحة العامة الباعث احلقيقي واحملرا لكل سياسات اخلدمات هبدف تأمني الرفاهية ورفع مستوى معيشة  اجملتمع،
   .م(2116اكتوبر  االلكتو ،موضوع  )مو ع، املواطنني

الساسية يف الو   احلايل والذي ال ىلين ألي جمتمع عنها وتعترب مان الضاروريات اخلادمات الصاحية والتعليمياة جند ان اخلدمات ا  
وجياب التخطايط هلاا  بازمن،وهاي مساؤولية الدولاة كماا اهناا عملياة مساتمرة ىلاري حماددة  الااخ،والثقافاية وخدماات األمان، والعدالااة ...

 صورة. أحسنوتطويرها لتقدم للمواطن يف 
اال  ا تصاادي،على الرىلم من أن بع  اخلدمات العامة تتحمل الدولة عب  تكاليفها وتقدم للمواطنني بصورة جمانية وبدون عائاد و 

ان ذلك يؤيت مثاره على املدى البعيد كون الدولة تستثمر يف تنمية املوارد البشرية للمجتمع ال لباع حاجات اجملتمع بأعلى  در من 
 الكفاءة يف املستقبل. 

 مفهوم اخلدمات التعليمي :
"أن مفهوم اخلدمة التعليمية يتمثل يف توفري االحتياجات األساسية للنظام التعليمي، والذي يشمل مجيع أركان العملية التعليمية     

 (.2116)عزالدين و خرون ،"، من: معلم، وطالب، وبنية أساسية...اخل
، 14.3 زايد،ر يف سلوا الفرد وتصرفة املقبل وتزيد من تكيفة مع احمليط" )" عملية تؤث بأنة: Woolworthالتعليم عرفة       
  23.) 
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 (.23،   14.3 زايد،حيث عرف التعليم بأنة " عبارة عن تعديل يف السلوا أو اخلربة " ) Munnويتفق معة 
بالعمليااة التبويااة هباادف تواااري كاال االنشااطة ذات املنفعاااة الاايت تقاادمها جهااات او مؤسسااات معيناااة للر ااي اخلاادمات التعليميااة:      

الساالوا الفااردي عاان طريااق تزوياادهم باملعرفااة واملهااارة اللزمااة لااذلك يف علاام ماان العلااوم او فاان ماان الفنااون أو صاانعة ماان الصاانائع 
 م(..211 و خرون،) زاوي للوصول اىل التكيف االجتماعي، 
 مفهوم خدمات الرعاي  الصحي :

رهااا الدولاااة للعناياااة بصااحة مواطنيهاااا ساااواء علااى هي اااة مؤسساااات عامااة او خاصاااة وتشااامل يقصااد هباااا جممااوع اخلااادمات الااايت توف   
وتشاجيع الصاناعات الداعماة للخادمات الطبياة   القطااع،املستشفيات والعياادات والصايدليات والكاوادر البشارية الايت تعمال يف هاذا 

 والتأهيال،ن طرياق االحبااث الطبياة والتعلايم والتادريب وهتي ة االجيال املتعا بة علاى دعام هاذا القطااع عا واالدوية،كصناعة االجهزة 
 (.2114)ويكبيديا ،

كافاااة الاااربامج واالنشاااطة الصااحية املوجهاااة للو اياااة مااان املشااكلت الصاااحية يف حاااال حااادوثها يف   بأهنااا:وتعاارف اخلااادمات الصاااحية 
 م(..211 النصر،اجملتمع، )ابو 

 م(..211 العنزي،) ورىلباهتم،اخلدمة الصحية هبدف الباع حاجاهتم كل اخلدمات املقدمة لطالا   :العنزيعوض ويعرفها     
بأهنااا: تاادخل خمطااط يهاادف اىل مكافحااة االمااراد واملااوت املبكاار او الو ايااة منهااا يقااوم بااة افااراد  ومتزنةةر  دارسةةكي )ويعرفهااا     

 م(..211 النصر،)ابو  اجملتمع،
 مفهوم اخلدمات االقتصادي :

، الذي يعتمد على فكرة توفري اخلدمات العامة لألفراد، وتعد  (Service economy)زية مبم صطلح ي عرف  يف اللوة اإلجنلي    
من  طاعات علم اال تصاد، ذات املردود املايل احملادد الاذي يسااهم يف دعام اال تصااد احمللاي، وأيضااً ي عاَرف  ا تصااد  اخلادمات بأنتاة 

ضامن  طااع اال تصااد احمللايت للادُّولم وخصوصااً النامياة منهاا، وي سااهم  يف حتويال  القطاع  اال تصاديت الذي حير   على دعمم اإلنتا 
نتجااات املطروحااة إىل خاادمات  تاادعم احلاجااات األساساايتة للمااواطنني، والسُّاايال يف دولااة  مااا، ويسااتفيدون ماان اخلاادمات املقدمااة 

 
امل

) مو ااع  واإلنتناا ، وىلريهااا ماان اخلاادمات األخاارى للجميااع، مثاال: خاادمات السااياحة والساافر، وخاادمات االتتصااال بشاابكةم اهلاااتف
 .م(2116موضوع االلكتو  ، اكتوبر 

ويقااوم بتحوياال املنتجااات  الناميااة،كمااا يعاارف ا تصاااد اخلاادمات بأنااة القطاااع الااذي ياادعم االنتااا  ضاامن اال تصاااد احمللااى للاادول     
و د تشمل خدمات عدة  الدول،اعة تعتمد عليها بع  والسياحة كصن للمواطنني،املطروحة اىل خدمات تلا احلاجات االساسية 

  .وخدمات السفر والسياحة وىلريها من اخلدمات االخرى االتصال،منها خدمات لبكات 
 : مفهوم اخلدمات االجتماعي  

ف ايضاااً وتعاار  طبيعااي،يف املعجاام اعمااال رمسيااة أو ىلااري رمسيااة ىلايتهااا مساااعدة الفقااراء أو املرضااى علااى القيااام بنشاااط  يقصااد هبااا   
اخلدمات االجتماعية: بأهنا مجياع اخلادمات الايت يقاوم هباا الفارد بااه جمتمعاة مان أنشاطة التطاوع ماثًل، وتقادتم احلكوماات اخلادمات 
قدمة للمسنني، بتوفري مبلغ  لهريت خا  ت هبم، وتوفري الرعاية الصحية اجملانية، كما تشمل 

 
االجتماعية للمواطنني كتلك اخلدمات امل

مو ااااع موضااااوع ) االجتماااااع،االجتماعيااااة عماااال املرلااااد االجتماااااعيت يف املاااادارس، والسااااجون، ومااااا تقدمااااة وزارة العماااال  اخلاااادمات
 .م(2114 االلكتو ،
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  النظري: اإلطار
 موطن اجلالي  الربومي  )الروهينجيا :

البنجاال، و اد فقادت اساتقلهلا  أراكان احدى املمالك املزدهرة يف جنوب لر  اسيا اليت تقع على طول السااحل الشار ي خللايج  
ا انتقلاا  اىل ساالطة الربيطااانيني وانتهااى بااة املطاااف اىل  ضااية الربوميااني  الربماااويني،و ااد احتلهااا الواازاة ماان  الزمااان،ماان  اارنني ماان 

 (. 1446 يون ،) احلالية،
ح  نتج عن ذلك  املختلفة،ربومية يعرف مسلمو أراكان بااا )الروهينجيا( و د تعرضوا الضطهاد وحشي هائل على ايدي القوات ال

مشلااا  م اااات األالف مااان البشااار يف كااال مااارة مناااذ ان نالااا  بورماااا اساااتقلهلا يف عاااام  واساااع،مخااا  هجااارات مجاعياااة علاااى نطاااا  
 (.9.   ،1446 يون ،) م،.149

ا تااابعهم  لعربياااة،اكااان العااارب املسااالمون أول مااان وصااال وادخااال االسااالم اىل أراكاااان خااالل  ااارن مااان ظهاااور االسااالم يف اجلزيااارة    
 (.1446 يون ،الفارسيون والرببر واملوول والباتان والبنجاليون و د جاءوا اليها دعاة وباراً يف عصور خمتلفة، )

حيااث ا يماا  دولاة هناااا مبساااعدة  أراكاان،م تناامي املااد االساالمي اىل 1213بعاد دخااول االساالم اىل ا لايم البنجااال يف عااام     
ا ضام   م،9..1 بل ان حيتلهاا الربومياني الباوذيني يف عاام   رون،م و د دام  أكثر من ثلثة 1931 سلطني البنجال يف عام

 (.1446 يون ،)املستقلة، م ا فصل  عن اهلند فيما بعد واصبح  بورما .143بعد فتة وجيزة اىل اهلند الربيطانية يف عام 
دولااة ذات   سايا،وتقاع يف جناوب لار   حاليااً،وهااي احتااد مينماار  ورماا،بيقاول ناور االسالم فاايز: أن الربماايون ينتسابون اىل دولاة 

ومان  الوس،ومان اجلناوب خلايج البنواال وتايلناد، ومان الشار  تايلناد والصاني ومجهورياة  الصاني،حيدها مان الشامال  كبرية،مساحة  
يتمركاااز هباااا املسااالمون لاااعب  الوااارب خلااايج البنواااال وبااانولديش وهاااي تتكاااون مااان عااادة والياااات مااان أمههاااا والياااة ) راكاااان( الااايت

 (.1.،   1932 الشيعا ،)نسمة، مليون  3( من نسبة السكان والذي يبلغ عددهم %13)الروهينجيا( وميثلون )
 وبنوالية،وىلالب السكان يعتنقون الديانة البوذية إال ا لية مسلمة ويطلق عليها مسلمو )الروهينجيا( ومعظمهم من أصول تركية     

و د دخل العرب هذه املنطقة من جنوب لر   سيا حيملون  امليلد،اىل النصف األول من القرن السابع بعد  عر يأصلهم الويرجع 
 (.1.،   1932 الشيعا ،)واالسلم، اليها التجارة 

مااون م ، وضاال املساالمون حيك1231نشاارت املدونااة العامليااة )ويكبيااديا( : بأنااة تأسساا  أول  لكااة اساالمية يف اركااان يف عااام     
م ، حيث خضاعوا بعاد فقاداهنم السالطة السياساية لساخط القاوات 1499أراكان  رابة أربعة  رون  بل أن جيليهم الربوميني يف عام 

املعادية ، اليت أدت اىل تدبري املؤامرات والدسائ  إلبادة ابناء املسلمني ، و د سان النظاام الباوذي احلااكم مناذ ذلاك التااريخ وحا  
مسلحة مشل  االضطهاد والتشرد والقتل والتهجري اجلماعي ، و د مت طرد نصفهم بينما اصبح البا ون مشردين يومنا هذا عمليات 

 (.1.،   1932داخل الدولة وىلرباء يف بلدهم ،) الشيعا  ، 
لغ عااددهم لقااد وصاال عاادد الربوميااني حالياااً يف بورمااا )احتاااد مينمااار( اىل مااا يقااارب عشاارة مليااني مساالم ماان جممااوع سااكاهنا البااا

وتشكل نسبة املسلمني يف بورما حاوايل  البلد،منهم اربعة مليني نسمة يف أراكان والبقية منتشرون يف با ي  نسمة،مخسون مليون 
بل  )افلطون، اال ليم،ويعتربون األىللبية الساحقة يف هذا  %1.من جمموع السكان، اما يف أراكان فتصل نسبة املسلمني  31%

 (.6تاريخ،  
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 بورما:ظاهر انتهاك حقوق االنسان يف م
لقد تعرد مسلمو الروهينجيا اىل اضطهادات ومضايقات ج حتصل ألي ا ليات يف العاج مثيل هلا ويتمثل ذلك يف الواء وطنيتهم  

 وهم فو  ارضهم ويعلن بأهنم " سكان ىلري لرعيني" ومن مظاهر ذلك ما يلي:
هينجياا اجانااب ىلاري لاارعيني ومت اصادار جنساايات لكافاة الربماااويون ماا عاادا  اام )جملاا  حفاظ النظااام والقاانون( بااأن الرو  .1

 الروهينجيا وبالتايل فقدوا مواطنتهم.

 كبري.عدم السمال للمسلمني باالنتقال من  رية اىل أخرى اال بتصاريح مسبقة  ا جعلهم يعيشون يف سجن   .2

 التعذيب واالعتقال واحلب  بدون سند  انو . .3

 بناء على االحكام العرفية على يد العسكر دون اخلوف من القانون والعقاب.–ملتعجل اإلعدامات والقتل ا .9

 وىلالبا ما يتعرضون لإليذاء واالىلتصاب وح  القتل. إذاللية،تعرد النساء واالطفال للسخرة حت  ظروف  .3

 ا تلع وهتجري املسلمني  سراً من  راهم وطردهم عرب احلدود أو نقلهم اىل اماكن اخرى. .6

 مادي.ء مستوطنات بوذية جديدة على  راضي املسلمني واستخدامهم لبناء املنازل بدون مقابل انشا ..

 فرد ضرائب على املنتجات اخلاصة املسلمني ح  تدن  احواهلم املعيشية اىل حد الكفاف. ..

 مصادرة االراضي والعقارات واملمتلكات اخلاصة باملسلمني دون وجة حق. .4

 واملقابر ودخوهلم باألحذية فيها ولرب اخلمور فيها. الدينية،املدارس  املساجد،تدني  االماكن الدينية مثل:  .11

 (.1446 يون ،)طردهم، واجبارهم على االحنناء للعلم البورمي او  العايل،ال حيق للطلبة الربوميني اكمال تعليمهم  .11

 محالت التهجري واالبادة عرب التاريخ لشعب الروهينجيا:
يااا للهجارة القساارية وطماا  اهلويااة الثقافياة والدينيااة واعتبااارهم مااواطنني ىلاري لاارعيني يف بلاادهم وارضااهم تعارد مساالمو الروهينج    

وموطنهم االصلي وحسب تقارير املنظمات الدولية تعرضوا هلجرات متتالية عرب التااريخ ألساباب عر ياة فالاية دينياة مقيتاة، حساب 
( الااف 3111111اعقاااب االنقاالب العسااكري الفالااي مت طاارد أكثاار ماان ) تقااارير وكالااة ىلااوث للج ااني التابعااة لألماام املتحاادة يف

م يف اوضاع  اساية جادا ..14( أي نصف مليون مسلم يف عام 3111111م، وطرد أكثر )1462مسلم اىل بنولديش يف عام 
بناء القارى النموذجياة ( الف مسلم من الشيوخ واالطفال والنساء، ويف حماولة للتوري الدميورايف بسبب 911111مات منهم أكثر )

( الاف مسالم وذلاك بعاد الوااء 3111111م مت طارد حاوايل )1441( الاف مسالم، ويف عاام 1311111للبوذيني طرد أكثر مان )
نتائج االنتخابات العامة يف البلد اليت فازت فيها املعارضة بأىللبية ساحقة انتقاماً مان املسالمني الهنام صاوتوا ماع عاماة أهال الابلد 

 (.233، .211زب الوطين الدميقراطي املعارد، )عياش ، لصا  احل
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م باددت احاداث القتال واحلار  واالىلتصااب والطارد القساري والتهجاري علاى لاعب الروهينجياا  2112يف يوليو / حزياران عاام    
ملشردين الذين احر   يف ا ليم أراكان ورال ضحيتة هذه اجملازر واالىلتصابات االالف من املسلمني وم ات االالف من اللج ني وا

مساالم يف ظاال التعتاايم  ألااف( 1.-21م يقاادر عاادد القتلااى ماان املساالمني مااا بااني )2119 ااراهم وصااودرت  تلكاااهتم، ويف يونيااو 
 (.236،  .211 عياش،) االسيوية،والومود من هذه الدولة 

هتا عاارب التاااريخ حاا  يومنااا هااذا ومااازال تقااف الاادول الكااربى واالماام املتحاادة عاااجزة عاان حاال هااذه القضااية االنسااانية املسااتمرة مأسااا
وال يساتطيع مان خار  مانهم العاودة اىل موطناة  القسارية،يعا  لاعب الروهينجياا مان االضاطهاد والعنصارية والنباذ والتشاريد واهلجارة 

 االصلي وبقوا مشردين يف مجيع احناء العاج ح  يومنا هذا.
 هجرهتم الربماويون اىل اململك  العربي  السعودي :

ولكان يف العقاود الثلثاة االخارية تعرضا   اليهاا،لقد لهدت اململكة العربية السعودية عرب عقود من الزمن العدياد مان اهلجارات    
ألسباب دفعاتهم اىل ذلاك  االسلمي،مكة املكرمة على وجة اخلصو  اىل تدفق اعداد كبرية من الوافدين من خمتلف أرجاء العاج 

و ااد تكااون احياناااً أسااباب  ساارية وماان بااني هااذه التاادفقات اجلاليااة الربماويااة الاايت جااى ابنائهااا  واالمنيااة،ة االسااباب اال تصااادي أبرزهااا
 وازداد عددهم خلل العقود املاضية وال يوجد احصائيات د يقة رمسية تشري اىل اعداهم الفعلية يف مكة املكرمة.

فااة االساالمية يف فاارار كثااري ماان املساالمني باادينهم والقلياال ماانهم وذكاار ا ااد السااباعي املااؤرخ الكبااري: أنااة  ااد ساااهم سااقوط اخلل  
ودول املوارب العاريب ومان دول جناوب  والايمن، واالنادل ،بادنياهم اىل أرد احلجااز وخاصاة مان بالد املشار  االسالمي والعارا  

،  الاادين، )الشااايعا م لاار  اساايا واسااايا الوسااطى، وذلاااك لبعااد احلجااااز عاان ضااووط األوربياااني يف ذلااك الو ااا  واسااتقلها بأحكاااا
1932   ،64.) 

املتمثلاة يف االضااطهاد الاديين والعر ااي والتهجاري القسااري وحاروب االبااادة اجلماعياة ساابباً  أراكااان(فااذا كاان ألوضاااع املسالمني يف )  
وحتديادا مكاة املكرماة مبالراً يف هجرة مان ماوطنهم األصالي اىل بلادان العااج ا فاأن الختياارهم اهلجارة اىل اململكاة العربياة الساعودية 

  ومنها:عوامل ساعدة يف هذا االختيار 
 .وجود احلرمني الشريفني على أرد اململكة 

 .االستقرار السياسي واالمين الذي تنعم بة البلد 

 .توجة اململكة حنو مساعدة املظلومني واملضطهدين ونصرة  ضايا اال ليات املسلمة يف العاج 

 خ البلد اىل عمالة مهارة ومتنوعة يف عدة مهن.احلاجة يف مرحلة معينة من تاري 

  املكرمة،)جمل  منطقة مكة الربماوية، صدور  رارات استثنائية بكفالة حق اال امة يف جده ومكة للجاليات ومنها اجلالية 
 (.11   والتطوير،وحدة الدراسات 

 كان  على النحو التايل:  لقد وصل الربماويون اىل البلد يف او ات متفر ة وعلى هي ة موجات بشرية  
 عباد الار نبان  عباد العزيازهاا عهاد املؤسا  امللاك 13.1-هاا .136اهلجرة االوىل: وصل أوائلهم يف الفتة ما بني عام  -

 طيب ه ثراه.
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هااا و ااد أتاوا مشااياً علااى اال اادام مسارية عاماااً كاماال وكاناا  13.3-هاا 13.1اهلجارة الثانيااة: كاناا  خالل الفااتة مااا بااني  -
 سر فر  بكل افرادها دفعة واحدة وأتوا عن طريق اليمن واالردن.بع  اال

هاااا عااان طرياااق اهلنااااد 13.1-هاااا 13.3وهااام الاااذين دخلاااوا جباااوزات سااافر للحاااج والعماااارة ماااا باااني عاااام  الثالثاااة:اهلجااارة  -
 وباكستان.

وتعارف باسام  املشاروعة،اهلجرة الرابعاة: وتعارف بااهلجرة اجلماعياة والايت اتا  بعاد االباادة لقارى كاملاة حبجاة املواطناة ىلاري  -
و د حصلوا علاى اال اماة بادون جاواز سافر وكانا  أخار هجارة مجاعياة اىل  ها،1341-ها 13.1)التنني الكبري( ما بني 

 (.2/614 العاج،)موسوعة اال ليات املسلمة يف  هذا،اململكة ح  يومنا 

ريا للجالية الربماوية يف مكة املكرمة من خلل ه حاول  الوصول اىل عدد تق1912يف احدى الدراسات اليت اجري  عام       
 – 131وتوصل  اىل عدد تقريا يتاول ما باني ) بالدولة،القيام مبسح ميدا  من خلل الرجوع اىل لبع  املسؤولني ذوي الصلة 

 ها(.1912نسمة، )الوامدي،  ألف (1.1
أراكاان واصالوا الساري يف هجارهتم اىل ان وصالوا بالد احلارمني كما ذكارت بعا  التقاديرات احلديثاة أن الربمااويون القاادمون مان      

ويتكز ىلالبيتهم يف مكة املكرمة يف الو   احلاضر ويقدر عددهم حبوال النصاف ملياون نسامة ومناذ  ادومهم فاان اململكاة تعااملهم 
 (.64   م،2113 ،1929 عبد الر ن،)اخلار ، معاملة خاصة وتناصر  ضياهم يف 

مثل هذه التقديرات اليت توصل  هلا الدراستني السابقتني صحيحة فان هاذه اجلالياة  اد تضااعف عاددها اىل ثلثاة افتضنا ان  وإذا
ه وهذا بالتأكيد سيكون لة اثاره السلبية على التكيباة الساكانية وخاصاة 1929ه ح  1912اضعاف خلل املدة ما بني عامي 

 يف مكة املكرمة.
 كة املكرمة فاهنم يتوزعون حسب احلاالت التالية:وبالنظر اىل وضعهم النظامي يف م

 لخ . ألف( 261ف ة لديهم ا امات نظامية صادرة عن جوازات ىلري برماوية وعددهم ) -

 لخ . ألف( 41ف ة لديهم ا امات بيضاء وهذه ليس   لية النظام للستمرار وعددهم ) -

)النااادوة العاملياااة للشااااباب  لااااخ ، ألاااف (131)ف اااة ىلاااري نظامياااة وال يوجااااد لاااديهم هوياااات نظاميااااة وعاااددهم حاااوايل  -
 (..6،   1924 االسلمي،

لقد لكل املهاجرون من اجلاليات املختلفة الذين استوطنوا مكة املكرمة على اختلف لواهتم واجناسهم وثقافاهتم عرب العصور     
ها بااخخر يف لا  منااحي احليااة العاماة متأثر كل من االصليني،حيث اختلط هؤالء بسكان مكة  املكي،جزًء ال يتجزأ من اجملتمع 

ولكنااة ج خياار  عاان التااأثري العااام يف اجملتمااع والظااروف احمليطااة  واال تصااادية،سااواء يف اجلوانااب السياسااية واحلضااارية أو االجتماعيااة 
 داخلياً وخارجياً.
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 الربماوي :اخلدمات التعليمي  املقدم  للجالي  
لذلك وجب على كل  ومسلمة،ويعد فرد على كل مسلم  واملنعة،تمع اسلمي ينشد القوة العلم هدفاً من اهداف أي جم يعد    

 دولة اسلمية تستضيف اجلاليات االسلمية على اراضيها توفري تعليمهم وتنظيمة.  
، مان والة أمار هاذه  لقي  اجلالية الربماوية منذ هجرهتاا اىل اململكاة ، احلاب والتحياب ، واالمان واالساتقرار ، واملعاملاة احلسانة    

البلد واالهتمام والرعاية ، واعتربهتم مهاجرين و دم  هلم اخلدمات الرمسية منها تصحيح أوضاعهم النظامية بدصدار رخا  ا اماة 
 .1226هلاااااااام ، وانشاااااااا   هلاااااااام ماااااااادارس خاصااااااااة هباااااااام حتاااااااا  الااااااااراف وزارة التعلاااااااايم ، وذلااااااااك بقاااااااارار وزياااااااار الداخليااااااااة ر اااااااام 

مدرسااااة ، منحااااتهم حساااان االخاااال  ومجياااال اخلصااااال ،  33صاااال عاااادد املاااادارس أكثاااار ماااان هااااا ، حاااا  و 13/12/1913وتاااااريخ:
 (.134-.13وأخرجتهم من اجلهل اىل العلم ، )نشرة هي ة االلراف على مدارس اجلاليات ، 

التعلايم احلكاومي  التعليم يف اململكة العربية السعودية يقادم ألبنااء اجلالياات جمانااً دون رساوم مسااوة بااملواطنني االصالني ساواء يف   
ولكن ال تقدم الدولة جمانية التعليم ألكثار مان مرحلاة  اخلريية،العام او بع  املعاهد املتخصصة مثل معهد احلرم ومدراس اجلاليات 

صاول او احل دراساية،وعليهم االلتحا  باجلامعات اخلاصة واملعاهد املتطورة عن طريق دفع رساوم  املذكورة،الثانوية العامة أو املعاهد 
 على منح دراسية.

ال ولقد أثبت  دراسة اوضاع اجلالية الربماوية اليت مت احلديث عنها سابقاً اىل أن نسبة االمياة يف اجلالياة الربماوياة وفاق عيناة الدراساة 
جلاامعي بنسابة بينما الوالبية العظمى منهم توزعوا بني مراحل التعليم املختلفة ابتدأ مبن يقرا ويكتب حا  التعلايم ا ،%.1يتجاوزن 

)النادوة  هلام،حتسان  الظاروف  إذاوهذا يدل على أنة هناا استعداد ومياول ورىلباة يف االبااه اىل التعلايم  الدراسة،من عينة  64%
 (.1924 االسلمي،العاملية للشباب 

 واالهلي:التعليم احلكومي 
قدم جماناً ضمن رعاية افراد اجملتماع ويلتحاق باة املاواطنني ويقصد بة التعليم النظامي احلكومي الرمسي املعتمد من الدولة والذي ي    

أما التعليم االهلي يطلق علية التعليم اخلا  وهو يشبة التعلايم احلكاومي الرمساي يف مادتاة ومناهجاة وطار  تدريساة  املواطنني،وىلري 
ويشامل  أخارى،مرحلاة دراساية اىل  يقدم مقابل رسوم مادياة فتلاف مان مدرساة اىل أخارى ومان التعليم، ولكنةوحت  الراف وزارة 

 مجيع مراحل التعليم من الروضة واالبتدائي ح  التعليم اجلامعي وما فو  اجلامعي.
ويف دراسة أوضاع اجلالية الربماوية املقدمة من الندوة العاملية للشباب االسلمي واملنفذة عن طريق معهد احباث احلج والعمرة جبامعة 

من عينة الدراسة ملتحقني باملدارس االهلية واحلكومياة وهاذه نسابة  %22رة اليها سابقاً أتضح أن نسبة أم القرى واليت سبق االلا
 (.1924ضعيفة، )الندوة العاملية للشباب االسلمي، 

 اخلريي:التعليم 
وتساتمد  وهتاا  ساان،واالحيقصد بة التعلايم املقادم مان مادارس اجلالياات اخلريياة وهاي مادارس تعتماد يف متويلهاا علاى أهال اخلاري    

 (..192 اخفار ة،)جلنة مدارس  التعليمية،واستمرارها عليهم بعد ه تعاىل ألداء رسالتها 
" مااادارس نظامياااة فااات  بأبنااااء املسااالمني مااان جنسااايات خمتلفاااة، تقاااوم بتعلااايم أبنااااء  دراساااتة:و اااد عرفهاااا الباحاااث )الشااايعا ( يف 

وحماولة االستفادة منهم ويقوم باإلنفا  عليها جمموعة من احملسنني دعماً ألهدافها  نهم،دياملسلمني اجملاورين مبكة وتبصريهم بأمور 
 ورعاية طلهبا".

لكل  جلنة من فرع وزارة التعليم مبكة املكرمة لدراسة أحاوال انتشاار املادارس والكتاتياب يف احيااء اجلالياة الربماوياة وخلصا       
مدرسة داخل مكة املكرمة ويف احياء متفر ة مثل النكاسة ، وام النبع ، وحارة اليمن  (.4اللجنة اىل تقرير لامل حيث مت حصر )
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( طالاااب ، باإلضاااافة اىل ماااا مت ملحظتاااة علاااى املباااا  وازدحاااام 11262، واحلفاااائر، وىلريهاااا وبلاااغ عااادد الطااالب امللتحقاااني هباااا )
قيقااة النطال  تعلايم اجلاليااة الربماوياة بصاورة منظمااة ، الطالب حا  صاادر القارار الشاهري ماان وزيار الداخلياة والااذي كاان البداياة احل

واحلاق مجياع الطالب املقيماني ا اماة نظامياة اىل مادارس التعلايم العاام ، واختصاار عادد املادارس بدلاراف تعلايم العاصامة املقدساة ، 
ه حا  1913-1919الدراساي  وتزويدهم باملقررات الدراسية لضمان تطبيق مناهج الوزارة ، و اد مت تطبياق ذلاك بداياة مان العاام

 (..11-.11،   1932و تنا احلايل ، ) الشيعا  ، 
ه اىل ان نسبة الطالب امللتحقاني مبادارس اجلمعياات 1924واخرياً توصل  دراسة أوضاع اجلالية الربماوية يف مكة املكرمة يف عام 

 (.1924)الندوة العاملية للشباب االسلمي،  الدراسة،من عينة  %16 حوايلاخلريية 
مدرسة بنني  (34ه بلغ عدد املدارس حت  الراف اهلي ة )1931ويف التقرير السنوي هلي ة االلراف على مدارس اجلاليات عام    

 الشاايعا ،)وطالبااة، ( طالباااً 962.بينمااا بلااغ عاادد الطاالب والطالبااات ) ومعلمااة،( معلاام 934وبكااادر تعليمااي  وامااة ) وبنااات،
1932   ،121.) 

 ":يين " معهد احلرم املكي الشريفالتعليم الد
وكااان لااة الفضاال يف نشاار العلااام  السااعودي،كااان التعلاايم يف احلاارمني الشااريفني اعلااى مراتااب التعلاايم الااديين وذلاااك  باال احلكاام      

امللحقة باإلضافة اىل املدارس  االحياء،الشرعي وفريج العلماء وحفظ كتاب ه من خلل حلقات املساجد والكتاتيب املنتشرة يف 
و اد  املعلماني،وعاني هلاا  العلام،باحلرمني الشريفني وخاصة امللحقة باحلرم الشريف واليت أنش   لورد التادري  و فااً ع علاى نشار 

 (.166-9/163بلو  يف اوائل القرن الربع عشر اهلجري أحد عشر مدرسة، )موريب،
ف وهاي جهاة تعليماة تابعاة لرئاساة لاؤون احلارمني الشااريفني ، ويف العهاد الساعودي تأسا  ماا يسامى مبعهاد احلارم املكاي الشاري    

تاادرس فيااة العلااوم الشاارعية يف حماايط املسااجد احلاارام ، يف املاارحلتني املتوسااطة والثانويااة ، ويهاادف اىل عمااارة املسااجد احلاارام باادروس 
يااة اواصااار االخاااوة واحملبااة باااني ابنااااء العلاام ، ترساااخ ماانهج االعتااادال والوساااطية ، فااريج علمااااء يساااامهون يف تعلاايم ابنااااء االماااة ، تقو 

املسلمني من كل ا طار العاج الذين يدرسون يف معهد احلرم ، منح الطلب لهادات تساعدهم على اكمال دراستهم اجلامعية ، ) 
 م (. 2114مو ع الرئاسة العامة لشؤون احلرمني ، 

راسااة ميارسااون اعمااااًل تتعلاااق بالتاادري  واالمامااة وخدماااة ماان عيناااة الد %13وذكاارت دراسااة اوضاااع اجلالياااة الربماويااة أن نساابة    
 (.1924)الندوة العاملية للشباب االسلمي،  اجلاليات،املساجد وخاصة يف مساجد ومدارس 

 الشاارعي،لااذلك يعااد معهااد احلاارم ماان اجلهااات التعليمااة الاايت حياار  أهااايل اجلاليااة الربماويااة احلااا  ابنااائهم هبااا لتعلاايمهم العلاام     
 اخلريياة،م مان حفاظ كتااب ه وهاذا يسااعدهم علاى أن تكاون لاديهم مهناة يرز اون منهاا مثال معلماني يف مادارس اجلالياات ومتكنه

 خطباء وأئمة مساجد طوال العام أو يف التاويح يف لهر رمضان املبارا. باملساجد،مدرس حلقات حتفيظ القران 
 اجلالي :املنح الدراسي  ألبناء 

 العامة.تميزين واملتفو ني دراسياً على منح تعليمية جمانية يف اجلامعات السعودية بعد اكمالة مرحلة الثانوية حيصل الطلب امل     
 اخلدمات الصحي  املقدم  للجالي  الربماوي :

تشفيات واملس االولية،يعتمد نظام اخلدمات الصحية يف اململكة العربية السعودية على ثلث مستويات هي مراكز الرعاية الصحية  
 واملستشفيات اخلاصة. العامة،
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ىلاري أن  اخلاصاة،يف دراسة اوضاع اجلالية الربماوية السابقة اتضح أن الوالبية من االسر يتددون على املستشفيات واملستوصافات   
)الناادوة  الشااعبية،أو االعتماااد علااى الوصاافات  اجلاليااة،ماان عينااة الدراسااة يااذهبون اىل الصاايدليات واطباااء ماان نفاا   %21نساابة 

 (.1924العاملية للشباب االسلمي، 
 الرعاي  الصحي  االولي :

ويعاد نااواة و لااب النظاام الصااحي يف اململكااة العربيااة  واالفااراد،متثال الرعايااة الصااحية االولياة املسااتوى االول للتصااال باني النظااام     
يقضااي باادمج املستوصاافات واملكاتااب الصااحية  ه الااذي1911لقااد صاادر املرسااوم الااوزاري يف عااام  الصااحة،السااعودية  ثلااة وزارة 

 (.9 ،  2111 اليحي،) االولية،ومراكز رعاية االمومة والطفولة لتصبح ادارة ووحدة متكاملة مبسمى مراكز الرعاية الصحية 
يت تشاامل رعاياااة يسااتفيد ابنااااء اجلاليااة الربماوياااة كثاارياً مااان العاال  يف املستوصااافات احلكوميااة وخاصاااة مراكااز الرعاياااة االوليااة والااا    

والعل  من االمراد البسيطة وهناا مراكز رعاية اولية منتشرة يف  االطفال،وتطعيم  لألمهات،االمومة والطفولة من متابعة احلمل 
 االحياء والقطاعات اليت يسكنها ابناء اجلالية الربماوية. 

 احلكومي :العالج اجملاين يف املستشفيات 
املاضااية ضاال ابناااء اجلاليااة الربماويااة يتعاااجلون علااى نفقااة الدولااة أسااوة باااملواطنني وخاصااة اجلاليااة  لساانوات طويلااة وخاالل العقااود   

 هلم.وخاصة بعد تصحيح اوضاعهم واصدار ا امات نظامية  لظروفهم،الربماوية تقديراً 
ات نظاميااة أكااد ماادير عااام بعااد عمليااة تصااحيح اوضاااع اجلاليااة الربماويااة حتاا  الااراف امااارة منطقااة مكااة املكرمااة واصاادار ا اماا   

الشؤون الصحية بالعاصمة املقدسة د. مصطفى بلجون يف تصريح لة يف صحيفة عكاظ بأنة يستطيع ابناء اجلالية الربماوية العل  
 فيصاال،امللااك  التخصصااي، النااور-يف املستشاافيات احلكوميااة مبكااة املكرمااة باجملااان علااى نفقااة وزارة الصااحة يف مجيااع املستشاافيات 

 ه(. .193 العبديل،) واالطفال،الوالدة  عبد العزيز،امللك  الطبية، عبد هامللك مدينة 
 الطيب:التأمني 

الزماا  وزارة العماال والتنميااة االجتماعيااة مجيااع العاااملني  اان تنطبااق علاايهم لااروط العماال يف اململكااة العربيااة السااعودية ، برسااوم    
بالتااايل مت تطبيقااة علااى كافااة ابناااء اجلاليااات املقيمااة يف الاابلد ، الااذين كااانوا يف خاصااة بالتااامني الطااا علااى االفااراد والعااائلت ، و 

السابق تقادم هلام الرعاياة الصاحية باجملاان ، واصابح  هاذه الرساوم عب ااً جدياداً يثقال كاهال ابنااء اجلالياات ، علاى الارىلم أناة لارط 
الربماوية من مشكلة يف هذا الصدد هو كثرة افراد االسرة الذين اساسي للحصول على اال امة او بديدها ، وما يواجة ابناء اجلالية 

 حيتاجون بالضرورة اىل رسوم كثرية لتوطيتهم بالتامني الطا ، ويعد التأمني يف اململكة الطا من اكثر الرسوم كلفة يف العاج.
 الطبي :العالج عن طريق اجلمعيات اخلريي  

ات بصفة عامة واجلالية الربماوية بصفة خاصة يف تقدل العل  باجملان واملساعدة فية ، حيث مازال  الدولة ملتزمة اباه اجلالي     
تقاوم اجلمعياات اخلريياة الطبياة بادفع رساوم بعا  العملياات الطبيااة ذات القيماة العالياة ، ولاراء الادواء هلام ودفاع تكااليف الكشااف 

ياة ذات مساؤولية اجتماعياة ابااه افاراد اجملتماع والاذي تعاد اجلالياات جازء الطا وااللعة ونتائج املختربات ، فاجلمعيات اخلريياة الطب
مناة ، ومتااول اجلمعياات ماان الدولاة وماان املؤسساات اخلرييااة املاحنااة والتجاار وأهاال اخلاري للقيااام بادورها وحتقيااق اهادافها ، لااذلك فأنااة 

ة بنااء علاى ماا تتبنااه الدولاة مان سياساات و ارارات يف بصورة مبالرة أو ىلري مبالرة تصل خدمات الدعم العل  اجملا  هلذه اجلاليا
 هذا االباه وهذا الصدد. 
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 اخلدمات االقتصادي  املقدم  للجالي  الربماوي :
 اخلدمات العام :

وهناا  يعد احلصول على اخلدمات العامة احمللية االساسية للب  التحتية من أولويات التنمية اال تصادية احمللية لتنمية اجملتمعات،   
الصاارف  الشاارب،متديااد مياااه  وتشاامل:البنيااة التحتيااة   ساامني،العديااد ماان الدراسااات تؤكااد بأنااة ميكاان تقساايم اخلاادمات العامااة اىل 

 واالسااكان، اجلسااور،خاادمات النقاال واملواصاالت، أمااا البنيااة الفو يااة فتشاامل:  االتصاااالت،خاادمات  الطا ااة،لاابكات  الصااحي،
 (.121،   2113 )الشهوان، الداخلية،والزراعة والصناعة والتجارة والتعليم وخدمات البي ة  والصحة،

من خلل املشاهدة املبالرة والزيارة امليدانية ألحياء اجلالية الربماوية جند أن اخلدمات العامة يشوهبا الكثري من النق  وخاصة يف   
ئياااة أو االرضاااية املكشاااوفة ، وتضاااعف لااابكات الصااارف الصاااحي ، ومتدياااد امليااااه ، ولااابكات الطا اااة تعتماااد علاااى التمديااادات اهلوا

االتصاالت وخدمات االنتن  ، ويصعب الوصول اىل البيوت واالحياء بسبب الشوارع الضيقة واالز ة واملمرات اليت ال تكاد تتسع 
لتصاحيح احلاليااة اال ملارور البشاار منهاا ، لااذلك حتتاا  اجلاليااات اىل االهتماام بصااورة أكثار باخلاادمات العاماة ، ولكاان مشلا  عمليااة ا

 دراسة وافية هلذه االحياء والبدء يف ازالتها وتأهيلها وتعوي  أهلها ونقلهم اىل احياء جديدة تتوفر فيها اخلدمات العامة بسهولة.
 املهن واحلرف اليدوي :

ناة الدراساة وهاي ( مان امجاايل عي%9413ه( اىل أن املهان اليدوياة احلرفياة متثال ماا يقاارب )1912الارت دراسة )الوامادي ،     
جمماال احلاارف واملهاان الاايت كااانوا جيياادوهنا يف مااوطنهم االصاالي  باال  اادومهم اىل مكااة ، و اااموا مبمارسااتها حالياااً ومنهااا : اخلياطااة ، 
العمال اليادوي ، الساباكة ، النجاارة ، أعماال البنااء ، احلراساة ،  ياادة السايارات وىلريهاا ، والكثاري مانهم ميارساون املهان الايت تكاون 

خل البيوت ألسباب ر ابية ويركزون على مهن اخلياطاة والتنجياد لوجاود مكاائن خياطاة يف مناازهلم يتنااوب عليهاا الرجاال والنسااء دا
،   1924وينتجون املطرزات ، والكوفيات ، ومناديل النساء ، واعمال اجللسات املنزلية ، )الندوة العاملياة للشاباب االسالمي ، 

6.   .) 
يضاً اىل أن الزراعة والصيد تعترب من أهم املهن اليت كانوا ميارسوهنا حبكم طبيعتهم البي ياة يف ماوطنهم االصالي ، وألارت الدراسة ا 

من امجايل عينة الدراسة يقومون بصيد االمساا يف سواحل البحر اال ر )الشعيبة( واليت تبعد عن مكة حوايل  %2حيث وجد أن 
بسبب عملها يف مناطق مكشوفة للسلطات  ا يعرضهم للمسالة القانونية و د تؤدي  كلم ، ولكن سبب عدم اال بال عليها  161

من عينة الدراسة يرىلبون يف مزاولة مهنيت الصايد والزراعاة اذا اطم ناوا بااهنم  %..اىل ترحيل املخالف منهم ، ومن أهم النتائج أن 
 (.64 ،  1924ىلري مطاردين أمنياً، )الندوة العاملية للشباب االسلمي ، 

وذكار الشايعا  يف دراساتة حاول ماادارس اجلالياات اخلريياة يف مكاة املكرماة وأثرهااا علاى الادعوة اىل ه باأن وضاعهم اال تصااادي     
دخلهام الشاهري  القدمياة،ضعيف جداً حبيث ميتهن أبااءهم املهان التقليدياة مثال الكهربااء والساباكة والبنااء والنجاارة وبعا  احلارف 

 (.1932 الشيعا ،) لهرياً،لاير  (411 – 311يتاول ما بني )
 االحياء السكني :

 طااع  – طاعااً عشاوائيا  ارب املنطقاة املركزياة وتشامل "  طااع كادي  93مان أصال  مخساة  طاعااتتسكن اجلالية الربماوية يف     
وميتااد  ودورياان،ون ماان دور ( مسااكناً تتكاا.1.33 طاااع االحياااء املتفر ااة" ويوجااد فيهااا ) النكاسااة، طاااع  الرصاايفة، طاااع  –جاارول 

 م(.2114 باجبري،) السعودي،التأثري الثقايف السلا هلؤالء من خلل ما حيملونة من عادات وتقاليد فتلف عما حيملة الشعب 
جبامعة ويف دراسة أوضاع اجلالية الربماوية املقدمة الندوة العاملية للشباب االسلمي واملنفذة عن طريق معهد احباث احلج والعمرة    

أم القاارى والاايت ساابق االلااارة اليهااا سااابقاً أتضااح أهناام يسااكنون يف احياااء بااالقرب ماان املنطقااة املركزيااة )احلاارم( وىلالبيااة هااذه االحياااء 
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يضم كل  طاع جمموعة من االحياء و د مت تقسيمها وفق عينة الدراسة  –جبلية ولتوصيف موا ع الربماويني مت توزيعها اىل  طاعات 
( نسامة، 94.3ت منها  طاع النكاسة يقع جنوب احلرم املكي الشريف ويضم تسعة احياء ويقدر عدد السكان فياة )اىل القطاعا

( نساامة، و طاااع  3491، و طاااع الرصاايفة يقااع جنااوب ىلاارب احلاارم املكااي الشااريف ويضاام مثانيااة احياااء ويقاادر عاادد السااكان فيااة )
( نسامة ، و طااع جارول يقاع ىلارب احلارم 2.63الساكان فياة ) كدي  يقع جنوب املكي الشريف ويضم عشرة احياء ويقدر عادد

( نسامة، و طااع االحيااء املتفر اة  وهاي احيااء تتاداخل ماع .1.24املكي الشاريف ويضام عشارة احيااء ويقادر عادد الساكان فياة )
ة: )الندوة العاملية للشباب احياء املواطنني وتقع مشال وىلرب مكة املكرمة  وهي بعيدة عن املنطقة املركزية ويضم مخسة احياء، التالي

 (.1924االسلمي ، 
رىلم التقسيمات السابقة لألحياء اليت يسكنها الربماويون يف مكة املكرمة اال أهنا ال فتلف يف خصائصها عن االحياء العشوائية    

 اهلامشية يف معظم دول العاج ومن هذه اخلصائ :
ري جاذبااة للسااكن فيهااا ماان  باال افااراد اجملتمااع احمللااي كوهنااا تقااع يف طبيعااة هااذه االحياااء طبيعااة طبوىلرافيااة صااعبة جاادا وىلاا -

 ه(.1912 عبد البا ي،) الر باء،لعاب يصعب الوصول اليها عن طريق املواصلت بعيدة عن أعني 

تدهور حالة الطر  واخنفاد مستوى كفاءهتا الفنية من حيث امليول والسعة والتصميم وانعدام احلد األدىن من متطلبات  -
 ه(. 1912 لمة، )الوامدي،الس

يطلق علماء االجتماع على هذه االحياء وصف )احيااء متخلفاة( ويقصاد باالتخلف هناا املاادي واالجتمااعي مان حياث  -
حياث يكاون التخلاف يف املباا  واخلادمات والطار   املقباول،اخنفاد مستوى احلي ماديا واجتماعياً اىل ما دون املتوساط 

 م(.14.1 لو ي،) متدنية،افة اجملتمع تكون وكذلك مستوى دخل االفراد وثق

 ياام الوالبياة العظمااى مانهم ببناااء املسااكن علاى اراضااي حكومياة ىلااري  لوكاة الحاد، ولكنهااا موتصابة بوضااع الياد وبالتااايل  -
 ه(. 1912 لرعية، )الوامدي،تكون ىلري نظامية وبدون ملكية 

اء الاايت تساكنها مجاعااات عر ياة معينااة يف بعاا  ( ويطلاق علااى االحياGhetto اد ينطبااق علاى هااذه االحيااء مصااطلح ) -
 ه(. 1912 )الوامدي، معينة،مناطق داخل املدن ألسباب ودوافع خاصة او حت  ضووط 

 اااد تاااؤدي اخلصاااائ  أنفاااة الاااذكر اىل اتسااااع الفجاااوة االجتماعياااة باااني الربمااااويني وىلاااريهم مااان الوافااادين مااان اجلنسااايات  -
 م يتمركزن يف مناطق معينة مبكة املكرمة.وكذلك مع املواطنني السعوديني كوهن االخرى،

يعيشون يف احياء جبوار  الفقراء،لذلك جند أن املستوى املعيشي للجالية الربماوية بصفة عامة دون املتوسط وىلالبيتهم من  -
 بياااوهتم خلااايط مااان املباااا  اخلراساااانية املسااالحة والبياااوت الشاااعبية والعشاااش املساااقوفة باحلدياااد اجلباااال،احلااارم علاااى سااافول 

 (.2.،   1932 الشيعا ،) (،)الشينكو

 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

186 

 

 عشر السابعالعدد 

 عششر

 واخلريي:العمل يف القطاع احلكومي واخلاص   
يتوزع العديد من الربماويون وخاصة املتعلماني مناة علاى العمال يف القطااع احلكاومي وتكاون اعمااهلم يف التمجاة يف ا ساام الشارط    

كماا أهنام ينشاطون يف العمال يف القطااع   لاذلك،لاى حساب احلاجاة والقيام ببع  االعمال االدارية والكتابياة ع احملاكم،وكذلك يف 
وينتشاارون يف العماال مااع اجلمعيااات اخلرييااة ويف القطاااع اخلااريي بصاافة  املصااانع،اخلااا  سااواء الشااركات او املؤسسااات أو عمااال يف 

 وإمامة املصلني يف التاويح. الكرل،ومجعيات حتفيظ القران  املساجد،وكذلك يف  عامة،
حول مدارس اجلاليات اخلريية يف مكة املكرمة وأثرها علاى الادعوة اىل ه، حياث ذكار 1932ثبتة الشيعا  يف دراستة عام وهذا أ  

أن أبناء اجلالية الربماوية وخاصة الذين ولدوا يف اململكة العمل يف التدري  باملدارس اخلريية وحلقات التحفيظ وامامة املساجد بعد 
 جزًء ال يتجزأ من اجملتمع املكي. وأصبحوا ه،نوية وامتوا حفظ كتاب أن أكملوا املرحلة الثا

ولاان تاادور عجلااة اال تصاااد  اال تصااادي،أن االعااداد املتزاياادة ألبناااء اجلاليااة الربماويااة ساايدفع مسااتقبًل حنااو مااا يساامى بااالركود      
كماا أناة مااج ياتم تعلايمهم وتادريبهم   املعطلاة،ئية بشكلها الصحيح مع وجود طا ات معطلة ال يتم استثمارها بسبب  دراهتم الشرا

لااذا جيااب اعطااائهم احلااق يف  اجملتمااع،وحتماال احلكومااة دفااع خاادمات صااحية وتعليميااة هلاام واال ساايكونون عب اااً علااى  سااليم،بشااكل 
 م(.2113 الثقفي،) اجملاالت،واجياد حلول جذرية ا تصادية تساعدهم على التكيف مع اجملتمع يف ليت  العمل،

يستفيد أبناء اجلالية الربماوية من تقدل كافاة اخلادمات العاماة أنفاة الاذكر سواساية ماع املاواطن الساعودي كوناة يعايش علاى أرد    
كما أنة يستفيد مبالرة من خلل اجياد فر  عمل مرتبطاة هباذه اخلادمات خاصاة ماا يقادم مان  بال القطااع اخلاا  كوناة   اململكة،

فيجاااادون فاااار  وظيفيااااة تسااااعدهم علااااى تلبيااااة احتياجاااااهتم  الااابلد،انو  واال تصااااادي داخاااال مرونااااة وملئمااااة لوضاااعهم القاااا أكثااار
 اال تصادية واملعيشية داخل البلد.

 اخلدمات االجتماعي  املقدم  للجالي  الربماوي :
العماال وماانهم ماان لقااد تااأثرت دول جملاا  التعاااون اخلليجااي تااأثرياً ساالبياً حبجاام الوافاادين علااى أراضاايها والااذين أتااوا ماان اجاال     

حيث تراجع  نسبة السكان املواطنني  املواطنة، ا ادى اىل صور حجم القاعدة السكانية  السنوات،استوطن فيها لعدة عقود من 
 (.14.4 )الصبال، أخرى،وأن كان مدى التأثري الدميورايف السلا خيتلف من دولة اىل  م،14.3منذ عام  (%6113)اىل حنو 

خصصاا  لدراسااة  معهااد خااادم احلاارمني الشااريفني ألحباااث احلااج والعماارة اادم  عاان طريااق  حبثيااة واستقصااائيةدراسااة بناااء علااى    
( منهم يرىلبون يف العودة اىل بلدهم االصلي ، وبالنظر اىل الوضع املعيشي واستشراف املستقبل  %23أوضاع اجلالية الربماوية أن )

( الااف برماااوي يف السااعودية يتمركااز اىللاابهم يف مكااة املكرمااة 3111111) للحياااة االجتماعيااة مااع توااري املعطيااات ووجااود أكثاار ماان
متحااورت  الدراسااة حااول طبوىلرافيااة اجلاليااة الربماويااة يف مكااة املكرمااة، وتطر اا  إىل إمكانيااة رجااوعهم إىل بلاادهم أو ماادى إمكانيااة 

 .م(2113، )الثقفي ، إىل أخرى منظمة نقلهم إىل خار  مكة باه مدن و رى أخرى أو على األ ل نقلهم من األحياء العشوائية 
ماان عينااة الدراسااة  % 31افااراد تشااكل  (11-3)والااارة نفاا  الدراسااة السااابقة اىل أن حجاام االساارة الااذين يتكااون افرادهااا ماان   

افاراد كما توصل  الدراساة اىل ان الوالبياة العظماى مان   البلد،وهذا يدل على أن لديهم الرىلبة يف زيادة اعدادهم وتكاثرهم داخل 
مان  %21مقارنة بالاذين ولادوا يف بورماا حياث ج يتجااوزا  ،%1.العينة مت  والدهتم ونشأهتم يف اململكة العربية السعودية بنسبة 

 االسالمي،)الندوة العاملياة للشاباب  النشأة،وهذا يعطي مؤلراً بأن والئهم  د يكون للملكة العربية السعودية حبكم  الدراسة،عينة 
1924.) 

رىلم تواجد ابناء اجلالية الربماوية على ارد الوطن لسنوات عدة اال أهنم جيدون صعوبة يف اتقان اللوة وفهم العادات والتقاليد       
االجتماعياااة واالنااادما  يف اجملتماااع بصاااورة عميقاااة رىلااام أن هاااذا االمااار ال ينطباااق علااايهم مجيعااااً فنجاااد املتعلماااني أكثااار انااادماجاً مااان 
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لك تواجدهم يف احياء عشوائية تضم الوالبية العظمى منهم تفتقر احياناً ملعظم اخلدمات العامة اال أهنم و ا يدل على ذ االخرين،
 يسكنون فيها وال يفضلون االنتقال اىل احياء ىلالبيتها من السعوديني.

 اجلاليات:مكاتب تنسيق 
مت اساتدعائهم  إذا إلايهمالتعريف علايهم والوصاول تقاوم با اجلالية، حيثينتشر يف االحياء اخلاصة باجلاليات ما يسمى مبكاتب     

وتتبع  اجلالية،وتقدل الدعوة والنصح واالرلاد هلم وتكون مبثابة حلقة الوصل بني اجلهات الرمسية وابناء  احلكومية،من  بل اجلهات 
م يساااعد ابناااء اجلاليااة يف وتقااوم باادور اجتماااعي يتمثاال يف عماال ر ااايب ماانظ واالرلاااد،هااذه املكاتااب يف تنظيمهااا ملكاتااب الاادعوة 

 احلصول على اخلدمات والسعي يف تسوية اخللفات فيما بينهم عن طريق االصلل االجتماعي.
 اخلريي :الربامج االجتماعي  عن طريق اجلمعيات 

احملتاجة وفق نطا  معني تقدم اجلهات اخلريية متمثلة يف اجلمعيات اخلريية املساعدات العينية املبالرة ومنها رعاية الفقراء واالسر    
، وكااذلك رعايااة االيتااام واملساااكني وتقاادل كاال مااا ماان لااأنة مساااعدة االساارة وفااق لااروط واليااات ال بعلهاام يتكلااون علااي اجلهااات 
اخلرييااة فيصااابحوا عالاااة علاااى اجملتمااع ، كماااا تقااادم اجلهاااات اخلريياااة بعاا  الاااربامج املناسااابة هلااام والاايت تسااااعدهم علاااى التأهيااال وبنااااء 

ات اللزمااة لاابع  الف ااات ماانهم ، تقاادل املشاااريع املناساابة الحتياجاااهتم عاان طريااق مااا يساامى مجعيااات جمااال  االحياااء والاايت املهااار 
لديها برامج متعددة ومتنوعاة ومنهاا االحتفاال باألعيااد ، والقوافال الصاحية ، واحلمالت التوعوياة ، والسالل الوذائياة ، والادوريات 

 ية وىلريها من الربامج اليت تقدم عن طريق اجلمعيات واملؤسسات اخلريية خدمة ألبناء اجلالية.  الرياضية ، والدورات التدريب
 الربماوي :برنامج تصحيح اوضاع اجلالي  

تبن  امارة منطقة مكة املكرمة بالتعاون مع العديد من اجلهات احلكومية ذات العل ة والصلة بتصحيح اوضاع اجلالية الربماوية     
الربناااامج بعااادة اجناااازات وخطاااوات وتقااادل العدياااد مااان اخلااادمات منهاااا بدياااد اال اماااات املنتهياااة لعااادة سااانوات مضااا   ،حياااث  اااام

واالعفاء من الورامات املتاكمة املتتبة عليها ، والواء بلىلات اهلروب بسبب عدم التواصل مع كفلئهم ،كما مت احالاة ماا يقاارب 
ومشل التصحيح الوضع العمايل حيث مت توري ية ألثبات الزوجية والبنوة واالعالة ، ( لخصاً اىل حمكمة االحوال الشخص.192.)

املهاان ملاان ال حيماال مهنااة فرديااة أو عماليااة حسااب احتيااا  صاااحب العماال، واعتماااد برنااامج حتفيااز املنشاا ت )نطا ااات( باحتساااب 
فالة العائل واستثنائهن من نقل كفالتهن اىل املنش ت العامل الربماوي الواحد بربع عامل وافد ، وابقاء العاملت الربماويات على ك

اليت يرىلنب العمل فيها، وكذلك مت حتصينهم اثناء مراجعتهم لعملية التصحيح ضد االمراد الوبائية املعدية )الدرن، احلمى الشوكية، 
احلااالت املرضاية الطارئاة وحتويلهاا الاف مساتفيد برمااوي ، واساتقبال  31111.الكزاز، االنفلونزا املومسية( وذلك ألكثر مان حاوايل 

( البالواة B.Cحالة، وعل  احلااالت املصاابة بالكباد الوباائي ) 31.اىل املستشفيات احلكومية يف مكة املكرمة وبلو  أكثر من 
ومت تصحيح ، مليون لاير سعودي 2..(، وبلغ امجايل التكلفة املالية لتقدل اخلدمات الطبية والو ائية والعلجية ما يقارب .223)

( مدرساة، 121وضع الطلب والطالبات باملراحل الدراسية الثلث االبتدائياة واملتوساطة والثانوياة ساواء يف املادارس اخلريياة البالواة )
( الف طالب وطالباة، كماا اساتفاد مان بارامج املانح اجلامعياة الطلباة املتفاو ني مباا 62،631او احلكومية اليت بلغ عدد الطلب هبا )

( طالب وطالبة، ومن ابرز اخلدمات االجتماعية اجملانية املقدمة أثناء عملية التصحيح تقدل الوجبات اليومية ألكثر .131)يقارب 
( الفاي عباوة يوميااً، وكاذلك تقادل الرعاياة 2111مستفيد مان اجلنساني طيلاة فاتة التصاحيح ، وساقيا املااء مباا يقاارب ) 1311من 

( مستفيداً مينمارياً، واكادت املفوضاية الساامية لألمام املتحادة 1116.2زمزم ومجعية لفاء لعدد )الصحية اجملانية عن طريق مجعية 
لشؤون اللج ني أن تصحيح اوضاع اجلالية الربماوية بربة رائدة ميكن االستفادة منهاا وتعميمهاا علاى دول العااج، وكرما  اململكاة 

 (..211ق، )صحيفة سب العربية السعودية نظري جهودها االنسانية.
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وسااااهم تصاااحيح اوضااااع اجلالياااة الربماوياااة يف حصااار اعااادادهم وتقااادل اخلااادمات الضااارورية واللزماااة هلااام، واالهتماااام مبشاااكلهتم   
واملعو ات اليت حتول دون االستفادة من اخلادمات احلكومياة املقدماة هلام، ومازالا  احلكوماة الساعودية ملتزماة مبسااعدة هاذه اجلالياة 

ان العيش الكرل هلم باإلضافة اىل تبين  ضيتهم يف املنظمات الدولية وحماولة اجياد حلول سياسية ودبلوماساية وحفظ كرامتهم وضم
لرفااع املعناااة عاانهم واالعااتاف حبقااو هم الشاارعية ومنهااا العااودة اىل مااوطنهم االصاالي مااع الضاامان عاادم املساااس هباام أو اضااطهادهم 

 .م(.211)صحيفة سبق ، وتشريدهم وهتجريهم  سراً من موطنهم االصلي، 
 

ا ك تاب عان اجلالياة الربماوياة مان حياث طبيعتهاا والتعارف عليهاا وعلاى املساح االديب ملاحباث وصافي لتحليال مضامون  :البحثنوع 
 اخلدمات املقدمة هلم.

 منهج البحث:
يعتماد جتماعياة، فهاو االمنااهج البحاث العلماي املساتخدمة يف الدراساات  أحاديعتمد هذا البحث على منهج حتليل املضمون     

 العلميااة،علاى مجااع وحتلياال املااواد العلميااة املكتوباة يف هااذ اجملااال سااواء كاناا  يف وساائل االعاالم أو الكتااب أو الدارسااات والبحااوث 
  .املنهج يعتمد على اجلانب النظري ال امليدا  كما أنة
  البحث:حدود 
من الناحية التارخيية  الروهينجيا(املكتوبة عن اجلالية الربماوية أو يسمى )يقوم هذا البحث على مجع املادة العلمية  :البشري احلدود 

 واالوضاع احلالية ملعيشتهم.
يقوم الباحاث جبماع املعلوماات والتعارف علاى طبيعاة اجلالياة الربماوياة املقيماة يف اململكاة العربياة الساعودية وخاصاة  :املكاني احلدود 

 املكرمة.املقيمة يف مكة 
 وحتليهااا،هااا فااتة زمنيااة جلمااع املااادة العلميااة ووصاافها 1934/1991حاادد الباحااث الفصاال الدراسااي الثااا  لعااام  :انيةة الزماحلةةدود 

 ها.  1991ها ح  منتصف لهر لعبان 1991الذي يبدأ يف ىلرة لهر مجادى االوىل لعام 
ل املضمون حملتوى ما كتب عن اجلالية : يستخدم البحث املسح االديب النظري باستخدام منهج حتلياالداة املستخدم  يف البحث

 الربماوية يف الصحف واجمللت والكتب العلمية والتارخيية والدراسات والبحوث العلمية، مبا يتناسب مع اهداف هذا البحث.

  البحث:نتائج 
مضامون املساح لتحقياق أهاداف البحاث واالجاباة علاى تسااؤالتة مان خالل حتليال  حتليل املضاموننهج ملقد استخدم الباحث    

والدراساااات  اليومياااة،أوضااااع اجلالياااة الربماوياااة يف الكتاااب واجملااالت العلمياااة واملقااااالت واالخباااار يف الصاااحف املكتاااوب عااان  االديب
 والبحوث العلمية وكان  النتائج على النحو التايل:

  املكرم ؟ما طبيع  اجلالي  الربماوي  يف مك  
  املاوطن االصاالي للجالياة الربماوياة املقيماة حالياااً يف اململكاة العربياة السااعودية  أناملساح االديب أتضاح مان خالل البحااث يف

يطلق عليهم )الروهينجيا أو االركانني( نسبة اىل إ ليم أراكان الذي يقع جنوب البلد، وهو ما يسمى اليوم باحتاد مينمار و 
، ومن اجلنوب خليج البنوال وتايلند، ومن وتقع يف جنوب لر   سيا، دولة ذات مساحة كبرية، حيدها من الشمال الصني

الشر  تايلند والصني ومجهورية الوس، ومن الورب خليج البنوال وبنولديش وهي تتكون من عدة واليات من أمهها والية 
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ملياون  3( مان نسابة الساكان والاذي يبلاغ عاددهم %13)أراكان( اليت يتمركز هبا املسلمون لاعب )الروهينجياا( وميثلاون )
 نسمة.

  اىل أسااوء مظاااهر انتهاااا حقااو  االنسااان يف العصاار احلااديث ومنهااا هلجاارة تعرضااوا مساالمو الروهينجيااا تثباا  الكتابااات أن
القسرية وطم  اهلوية الثقافية والدينية واعتبارهم مواطنني ىلري لرعيني يف بلدهم وارضهم وموطنهم االصلي وحسب تقارير 

 التااريخ ألساباب عر ياة فالاية دينياة مقيتاة، باإلضاافة اىل الساجن والتعااذيب املنظماات الدولياة تعرضاوا هلجارات متتالياة عارب
والقتل والسخرة ومصادرة االرضي واملمتلكات وفرد الضرائب اجلائرة والتنكيل وحروب االبادة،  ا أدى اىل تشاريدهم يف 

عربية الساعودية نصايب مان اساتقبال العاج االسلمي يف ظروف بي ية  اسية ادت اىل هلا العديد منهم، وكان للمملكة ال
 هؤالء املهجرين من بلدهم االصلي.

  هاجر مسلمو اجلالية الربماوياة فاراراً حبيااهتم وديانهم اىل أرد احلارمني الشاريفني و اد هااجروا علاى دفعاات ويف موجاات مان
دخال عارب احلادود  ها وكان عاددهم بااأللف فمانهم مان1341ها ح  عام .136اهلجرة عرب سنني وعقود بدأت منذ عام 

و صادوا املادينتني املقدساتني  والعمارة،ومنهم مان مت اساتقبالة عان طرياق احلاج  واالردن،مالياً على اال دام عن طريق اليمن 
ويتكااز عااددهم االكاارب يف مكااة  هااذا،وسااكنوا هبااا واسااتوطنوا حاا  يومنااا  هلااا،املدينااة املنااورة( واملاادن اجملاااورة  املكرمااة،)مكااة 

 ياء جبوار احلرم املكي الشريف.املكرمة يف اح
  ازداد عدد أفراد وأسر اجلالية الربماوية وتضاعف  اعدادهم حياث هااجروا اىل اململكاة العربياة الساعودية بضاع م اات ويقادر

وهااذه االعااداد حباجااة ماسااة اىل رعايااة وخاادمات  نساامة،يف اململكااة العربيااة السااعودية حبااوايل نصااف مليااون اليااوم عااددهم 
 ا جعل الدولة تصحح أوضاعهم وتقدر حجم احتياجاهتم، وتتعرف علاى املخااطر االمنياة  العيش،هم على خمتلفة تساعد

 األصلي.واال تصادية واالجتماعية النابة عن استمرارهم كمقيمني على أرضيهم ويتعذر عودهتم اىل موطنهم 
 القتصادي  واالجتماعي  يف مك  املكرم ؟ ما اخلدمات املقدم  للجالي  الربماوي  من الناحي  التعليمي  والصحي  وا

   أن التعليم ضرورة انسانية وحاجة ملحة وحق من حقو  أي أنسان يف أي بلد ساواء كاان مواطنااً أو مقايم ولقاد التزما
 .1226الدولااااااااة السااااااااعودية حبااااااااق ابناااااااااء اجلاليااااااااة الربماويااااااااة يف التعلاااااااايم لااااااااذلك صاااااااادر  اااااااارار وزياااااااار الداخليااااااااة ر اااااااام 

، بضاارورة احلااا هم باملاادارس النظاميااة احلكوميااة وانشاااء ماادارس خرييااة خاصااة هباام ملاان لااي  هااا 13/12/1913وتاااريخ:
مدرساة، وفيماا مت  33لدية ا امة نظامية حتا  الاراف وزارة التعلايم حا  وصال عادد املادارس يف تلاك الفاتة  أكثار مان 

ملا  معاايري ودماج للعدياد مان ه افاادت بأناة ع1931تكليف هي ة لأللراف على مدارس اجلاليات ففي تقريرها عاام 
( مدرسااة بنااني وبنااات،  34املاادارس ومرا بتهااا وتزوياادها مبااا حتتااا  اليااة حيااث بلااغ عاادد املاادارس حتاا  الااراف اهلي ااة )

( طالباً وطالباة، وماازال يقادم 962.( معلم ومعلمة، بينما بلغ عدد الطلب والطالبات )934وبكادر تعليمي  وامة )
جمانااااً دون رساااوم مسااااوة بااااملواطنني االصااالني ساااواء يف التعلااايم احلكاااومي العاااام او بعااا  املعاهاااد التعلااايم ألبنااااء اجلالياااة 

املتخصصة مثل معهد احلرم ومدراس اجلاليات اخلريية، ولقد أثبت  احدى دراسات اوضاع اجلالية الربماوية اىل أن نسبة 
ينما الوالبياة العظماى مانهم توزعاوا باني مراحال التعلايم ، ب%.1االمية يف اجلالية الربماوية وفق عينة الدراسة ال يتجاوزن 
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من عينة الدراسة، وهذا يدل على أنة هنااا اساتعداد  %64املختلفة ابتدأ مبن يقرا ويكتب ح  التعليم اجلامعي بنسبة 
 وميول ورىلبة يف االباه اىل التعليم، وان الدولة تسعى جاهدة اىل حتسني وضعهم التعليمي وحتفيزهم لذلك. 

  اماا اخلاادمات الصااحية فتشامل الرعايااة الصااحية االولياة ويسااتفيد ابناااء اجلالياة الربماويااة كثاارياً مان العاال  يف املستوصاافات
احلكومية وخاصة مراكز الرعاية االولية واليت تشمل رعاية االمومة والطفولة من متابعة احلمل لألمهات، وتطعيم االطفال 

ا مراكاااز رعاياااة اوليااة منتشااارة يف االحيااااء والقطاعاااات الاايت يساااكنها ابنااااء اجلالياااة ، والعاال  مااان االماااراد البساايطة وهناااا
الربماوية، اما العال  يف املستشافيات احلكومياة فبعاد عملياة تصاحيح اوضااعهم حتا  الاراف اماارة منطقاة مكاة املكرماة 

 صحيفة عكاظ بأنة يستطيع واصدار ا امات نظامية أكد مدير عام الشؤون الصحية بالعاصمة املقدسة يف تصريح لة يف
ابناء اجلالية الربماوية العل  يف املستشفيات احلكومية مبكة املكرمة باجملان على نفقة وزارة الصحة يف مجيع املستشفيات، 
باإلضافة اىل توفري التأمني الطا امللزم هلم على اصحاب العمل للعل  يف املستشفيات اخلاصة، وكاذلك احتاات الفرصاة 

العااال  عااان طرياااق اجلمعياااات اخلريياااة الطبياااة املتخصصاااة يف اجملاااال الصاااحي ودفاااع تكااااليف الكشاااف والعملياااات هلااام يف 
والعاااال  ماااان الصاااايدليات، ويف دراسااااة اوضاااااع اجلاليااااة الربماويااااة السااااابقة اتضااااح أن الوالبيااااة ماااان االساااار يااااتددون علااااى 

يااذهبون اىل الصاايدليات واطباااء ماان نفاا   ماان عينااة الدراسااة %21املستشاافيات واملستوصاافات اخلاصااة، ىلااري أن نساابة 
 اجلالية، أو االعتماد على الوصفات الشعبية الن ا اماهتم ىلري نظامية.

   باااأن وضااعهم اال تصاااادي بصاافة عاماااة ضااعيف جاااداً حبيااث مياااتهن أباااءهم املهااان  هااا1932دراسااة الشااايعا  لقااد أثبتااا
 – 311ف القدمياة ، وأن دخلهام الشاهري ياتاول ماا باني )التقليدية مثل الكهرباء والسباكة والبناء والنجارة وبعا  احلار 

( لاير لهرياً ، فيما جند أن من ضمن اخلدمات احلكومية اليت تقدم هلم اخلادمات العاماة وهاي متدياد ميااه الشارب، 411
الصرف الصاحي، لابكات الطا اة، خادمات االتصااالت، خادمات النقال واملواصالت يف االحيااء اخلاصاة هبام، ولكنهاا 

ا  اىل تطوير وتأهيل يشمل يف بع  االحياء اىل االزالة وتعوي  اهلها ونقلهم اىل احياء افضل منها وهذا ما حيصل حتت
حالياااً يف كثااري ماان االحياااء الاايت يسااكنون فيهااا، كمااا جنااد أن املهاان واحلاارف اليدويااة وهااي جمماال احلاارف واملهاان الاايت كااانوا 

كة ، و اموا مبمارستها حالياً ومنها : اخلياطة ، العمل اليدوي، السباكة، جييدوهنا يف موطنهم االصلي  بل  دومهم اىل م
النجارة، أعمال البناء، احلراسة،  يادة السيارات وىلريها، وهذه املهن هي من تسااعدهم علاى حتمال اعبااء احليااة والعايش 

 طاعاً  93طاعات من أصل منها، ويعد السكن مظهر من مظاهر احلالة اال تصادية حيث يسكن الربماويون يف مخ   
 طاااع الرصاايفة ،  طاااع النكاسااة،  طاااع االحياااء  – طاااع جاارول  –عشااوائيا  اارب املنطقااة املركزيااة وتشاامل "  طاااع كاادي 

املتفر ة، وهذه املساكن واالحياء تعك  وضاعهم اال تصاادي واملاادي واملعيشاي املانخف ، كماا أهنام ينشاطون يف العمال 
اصااة والقطاااع اخلااريي حسااب االمكانيااات واملااؤهلت الدراسااية لااديهم ،وماان هااذه املهاان داخاال املؤسسااات احلكوميااة واخل

 نظافة املساجد ، والتدري  يف مجعيات حتفيظ القران الكرل، وإمامة املصلني يف املساجد و التاويح يف رمضان.
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 ق النااادوة العاملياااة للشاااباب أماااا اخلااادمات االجتماعياااة أتضاااح مااان خلااال دراساااة اوضااااع اجلالياااة الربماوياااة املقدماااة عااان طريااا
مااان عيناااة الدراساااة يرىلباااون يف العاااودة اىل بلااادهم االصااالي، كماااا توصااال  الدراساااة اىل ان الوالبياااة  %23االسااالمي أن 

، مقارناة بالاذين ولادوا يف بورماا %1.العظمى من افراد العينة مت  والدهتم ونشاأهتم يف اململكاة العربياة الساعودية بنسابة 
و تقاوم  من عينة الدراسة، كما ينتشر يف االحياء اخلاصاة باجلالياات ماا يسامى مبكاتاب اجلالياة، %21حيث ج يتجاوزا 

هااذه املكاتااب بااالتعريف علاايهم والوصااول الاايهم اذا مت اسااتدعائهم ماان  باال اجلهااات احلكوميااة، وتقاادل الاادعوة والنصااح 
ليااة، وتتبااع هااذه املكاتااب يف تنظيمهااا ملكاتااب واالرلاااد هلاام وتكااون مبثابااة حلقااة الوصاال بااني اجلهااات الرمسيااة وابناااء اجلا

الاادعوة واالرلاااد، وتقااوم باادور اجتماااعي يتمثاال يف عماال ر ااايب ماانظم يساااعد ابناااء اجلاليااة يف احلصااول علااى اخلاادمات 
والسعي يف تسوية اخللفات فيما بينهم عن طريق االصلل االجتماعي، كما تقدم اجلهات اخلريية متمثلاة يف اجلمعياات 

املساعدات العينية املبالرة ومنها رعاية الفقراء واالسر احملتاجة وفاق نطاا  معاني، وكاذلك رعاياة االيتاام واملسااكني  اخلريية
وتقدل كل ما من لأنة مساعدة االسرة وفق لروط واليات ال بعلهم يتكلون علي اجلهاات اخلريياة فيصابحوا عالاة علاى 

الصااحية، واحلماالت التوعويااة، والساالل الوذائيااة، والاادوريات الرياضااية، اجملتمااع، وتشاامل االحتفااال باألعياااد، والقوافاال 
 والدورات التدريبية وىلريها.

ومن أهم الربامج االجتماعية والقانونية يف الو ا  احلاايل والاذي يعتارب نقلاة حقيقياة يف معاجلاة أوضااع اجلالياة الربماوياة يف اململكاة   
تبناا  امااارة منطقااة مكااة املكرمااة بالتعاااون مااع العديااد ماان اجلهااات احلكوميااة ذات يااث ح الربماويااة،برنااامج تصااحيح أوضاااع اجلاليااة 

 اام الربناامج بعادة اجناازات وخطاوات وتقادل العدياد مان اخلادمات  الربماوياة، حياثالعل ة والصلة برناامج تصاحيح اوضااع اجلالياة 
 منها:

   والواااء بلىلااات اهلااروب  عليهااا،املتاكمااة املتتبااة  بديااد اال امااات املنتهيااة لعاادة ساانوات مضاا  واالعفاااء ماان الورامااات
التصحيح الوضع العمايل حيث مت توري املهن ملن ال حيمل مهنة فردية أو عمالية  كفلئهم، ومشلبسبب عدم التواصل مع  
 واعتماد برنامج حتفيز املنش ت )نطا ات( باحتساب العامل الربماوي الواحد بربع عامل العمل،حسب احتيا  صاحب 

 .وابقاء العاملت الربماويات على كفالة العائل واستثنائهن من نقل كفالتهن اىل املنش ت اليت يرىلنب العمل فيها وافد،

  .احالة اعداد منهم اىل حمكمة االحوال الشخصية ألثبات الزوجية والبنوة واالعالة 

   وعاال  احلاااالت املصااابة  املومسيااة،االنفلااونزا  الكاازاز، الشااوكية،احلمااى  )الاادرن،التحصااني ضااد االمااراد الوبائيااة املعديااة
 املكرمة.واستقبال احلاالت املرضية الطارئة وحتويلها اىل املستشفيات احلكومية يف مكة  (،B.Cبالكبد الوبائي )

   او  اخلريياة،تصحيح وضع الطلب والطالبات باملراحال الدراساية الاثلث االبتدائياة واملتوساطة والثانوياة ساواء يف املادارس
 وكذلك االستفادة من برامج املنح اجلامعية الطلبة. احلكومية،
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  املااااء،وساااقيا  للجنساااني،تقااادل الوجباااات اليومياااة  ،تقااادل اخلااادمات االجتماعياااة اجملانياااة املقدماااة أثنااااء عملياااة التصاااحيح 
  .وكذلك تقدل الرعاية الصحية اجملانية عن طريق مجعية زمزم ومجعية لفاء

اع اجلالياااة الربماوياااة يف حصااار اعااادادهم وتقااادل اخلااادمات الضااارورية واللزماااة هلااام، واالهتماااام مبشاااكلهتم وسااااهم تصاااحيح اوضااا  
واملعو ات اليت حتول دون االستفادة من اخلادمات احلكومياة املقدماة هلام، ومازالا  احلكوماة الساعودية ملتزماة مبسااعدة هاذه اجلالياة 

ة اىل تبين  ضيتهم يف املنظمات الدولية وحماولة اجياد حلول سياسية ودبلوماساية وحفظ كرامتهم وضمان العيش الكرل هلم باإلضاف
لرفااع املعناااة عاانهم واالعااتاف حبقااو هم الشاارعية ومنهااا العااودة اىل مااوطنهم االصاالي مااع الضاامان عاادم املساااس هباام أو اضااطهادهم 

 وتشريدهم وهتجريهم  سراً من موطنهم االصلي.
 التوصيات: 

مان تائج اليت توصل هلاا الباحاث مان خالل املانهج االساتقرائي واملساح االديب لابع  ماا ك تاب عان اجلالياة الربماوياة بناء على الن    
العلميااة، فأنااة ميكاان والدراسااات والبحااوث  اليوميااة،الناحيااة التارخييااة يف الكتااب واجملاالت العلميااة واملقاااالت واالخبااار يف الصااحف 

 الوصول اىل التوصيات التالية:
 ل حصر اعدادهم وحتديد اماكن تواجدهم وتصحيح وضعهم القانوي ملن هم داخل البلد حالياً.استكما .1

 التصدي لزيادة عددهم عن طريق اهلجرة ىلري الشرعية والدخول اىل البلد بصورة ىلري نظامية يف املستقبل. .2

ة اعااادهتم ملاااوطنهم االسااتمرار يف مناصاارة  ضاااياهم يف املنظماااات الدوليااة والعماال علااى اعاااادة حقااو هم وحماولاا .3
االصاالي مااع ضاامان  ااايتهم وعاادم االعتااداء علاايهم ليحظااوا بكاماال حقااو هم االنسااانية والعااودة اىل اراضاايهم 

 و تلكاهتم.

السمال لكل ف اهتم بالتعليم يف كل املراحل التعليمية وتوفري  بوهلم يف التعليم احلكومي او التعليم اخلريي حت   .9
 الراف وزارة التعليم.

أوضاعهم اال تصادية واملعيشية من خلل ففيف الرسوم عليهم والسمال هلم مبزاولة املهن اليت جييدوهنا حتسني  .3
 ومنحهم رخ  العمل النظامية.

متكيااانهم مااان العااال  اجملاااا  للحااااالت املستعصاااية والطارئاااة والعملياااات املكلفاااة ماديااااً ساااواء يف املستشااافيات  .6
 ت اخلريية.احلكومية أو اخلاصة أو عن طر  اجلمعيا

تقاااادل الااااربامج االجتماعيااااة اللزمااااة ملساااااعدهتم سااااواء باااارامج االىلاثااااة أو باااارامج التأهياااال والتاااادريب، والااااربامج  ..
 االجتماعية التفيهية، وبرامج دجمهم يف اجملتمع.

ر حتساني بي ااهتم واحياائهم العشااوائية عان طرياق التأهياال أو االزالاة أو التعاوي  املااادي أو نقلهام اىل احيااء أكثاا ..
 ملئمة للعيش الكرل.   
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 اخلامت 
 احلمد ع والصلة والسلم على نبينا حممد وعلى  لة وصحبة امجعني                     .. أما بعد         

ة عرف االنساان مناذ القادم اهلجارة يف ساعية للتكياف ماع الطبيعاة الايت يهااجر اليهاا، والايت ىلالبااً تتاوافر فيهاا سابل العايش الكارل لا  
وموجاات  اجلفااف،هربااً مان  احليااة،وكان  اهلجرة يف القدم على لكل مجاعات هبدف البقااء علاى  ياد  عشريتة،وألفراد أسرتة أو 

ولكان كانا  تلاك اهلجارات دون  ياد او  منهاا،لاذا كانا  اهلجارة يف ذلاك العصار حتمياة ال مفار  واحلاروب،والوازو  واجلوع، اجلراد،
ن اىل أخر سوى أنة ال بد أن يكون ملئماً للعيش فية معتمدين يف ذلك على الزراعة والصناعات لرط أو اذن باالنتقال من مكا

 التقليدية.

بلد الدين  الذلك جند هجرة اجلالية الربماوية هجرة  سرية حتمية  زوجة بالقسوة والشدة والظروف االنسانية الصعبة، فاختارو       
وأطهر بقاع الدنيا، واحتضنتهم البلد والعباد على مدى العقود ليحضوا برعاية خاصة كخاصة واالمان واالستقرار والعدل واملساواة 

  ضيتهم بني لعوب العاج، ومناصرة  ضاياهم يف كل احملافل اال ليمية والدولية ح  يومنا احلايل.

ني واملقيماني وحفاظ حقاو  اجلمياع، ولقاد أن هذه البلد منذ تأسيسها وهي  ائمة على مبادئ العادل واملسااواة باني املاواطن        
ناصرة هذه اجلالية يف اوضاع ا تصادية صعبة للبلد ولن تتخلي عنهم بعد هذا العهد الزاخر وع احلمد، ان ماا وجاده الباحاث مان 

الرعاية واالهتمام، تقارير ودراسات علمية واخبار صحفية، يدل على اهتمام الدولة هبذه اجلالية واعطائها أولوية خاصة يف التنظيم و 
 يف الشأن القانو  واال تصادي والتعليمي والصحي واالجتماعي، مراعاة لظروفهم واحواهلم املعيشة ونصرة لقضيتهم االزلية.

أن مااا يقاادم ماان خاادمات هلااذه اجلاليااة حباجااة اىل تقياايم مياادا  للتأكااد ماان  يمااة مااا ينفااق ويبااذل خلاادمتهم فيااتم تعزيااز ذلااك،     
جوانب القصاور واالمهاال أن وجاد والقياام علاى معاجلتاة وتقيماة وتقادل احللاول املناسابة لاة ولان ياتم ذلاك اال بدراساة  والتعرف على

ألوضاااع واحااوال هااذه اجلاليااة الربماويااة، واتطلااع اىل أن يكااون هااذا البحااث بدايااة مشااجعة للباااحثني واملتخصصااني  ةميدانيااة تقييمياا
 يف هذا اجملال. واملهتمني ملزيد من البحوث والدراسات 
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