وثائقي برنامج زايد للحج 2018
نواف قوارش
م

النص

الصورة/الجرافيك المقترح

1

ّ
الحجّ ،إنه الحلم األكبر الذي يراود أكثر من مليار
إنسان حول العالم ،ينتابهم الحنين إلى األراضي
ّ
الحج بين جنباتها ما
المقدسة ،وأداء شعائر
اسطاعوا إلى ذلك سبيال.

لقطات عامة للمسجد الحرام ومكة
والمشاعر المقدسة
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ُ
اهتمام الشيخ زايد -رحمه هللا-
من هنا تج ّلى
بإخوانه المسلمين ،فأوصى بتحقيق حلم ألف
ٍ
مسلم من أنحاء المعمورة كل عام ،بتلبية نداء
الرحمن وإكمال الركن الخامس من دينهم على
نفقته الخاصة ،ليشرُف بتنفيذِ وصيتِه القائمون
على مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال
اإلنسانية و الخيرية ،عبر برنامج زايد للحج.

لقطات أرشيفية (موجودة في
اليوتيوب) للشيخ زايد رحمه هللا وهو
يؤدي الحج
 +لقطات من داخل المؤسسة
لمديرها ونائبه
 +صور تسجيل الحجاج
 +صور من أخبار الصحف
 +عبارة  :برنامج زايد للحج
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ُ
آالف
بفتح باب التسجيل أمام
رحلة العطاء
تبدأ
ِ
ِ
ّ
المتقدمين ،وفر زِهم الختيار األحق منهمِ ،من ذوي
الدخل المحدود الذين تجاوزا األربعين من
ّ
ولـما يفدوا إلى البيت الحرام.
أعمارهم

لقطات من الموقع اإللكتروني
والمقابالت الشخصية مع
المتقدمين أو المقبولين.

4

ُ
مواطن ألداء فريضة الحج مع
ترشيح ستمئة
تم
ٍ
مرافقيهم ،وعَ قدُ لقاءٍ
تعريفي بأعضاء ومشرفي
ّ
المحاضرات
الحمالت ،كما أقيم عددٌ من
ٍ
ُ
توديعهم من مطار أبو َظبْ ي.
التوعوية ،ثم
حاج من المطابقين
أربعمئة
إلى
باإلضافة
ٍ
للشروط ّ
تم ترشيحهم من خارج الدولة بالتنسيق
لتتكفل المؤسسةُ
سفارات اإلمارات بالخارج،
مع
ِ
َ
بحجّ هم.

تظهر لقطات الندوة التعريفية
لحجاج برنامج زايد للحج في مقر
المؤسسة بأبو ظبي
 40حملة
 600حاج من الداخل
 78سفارة إماراتية بالخارج
 400حاج من الخارج
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َ
ّ
زيارة
محطات هذه الرحلة اإليمانية
كانت ُأولى
المدينةِ النبوية -على ساكنها أفضل الصالة
والسالم -حيث نهلوا من معين مزاراتِها
ّ
أهم معالمها التاريخية.
الشريفة ،ووقفوا على

زيارة المدينة المنورة
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الخطوات نحو مكة..
سار ُِع
َعت النبضات ِب َت َ
ِ
تسار ِ
ُ
وعند الوصول لم يتمالك ضيوف الرحمن
ودعاء
أنفسهم من السجود على ثراها شكرا لله
ً
خالصا لمن َ
كفوف الراحة
حم َلهم على
ِ
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وقبل الشروع في أداء مناسك الحج ،ابتهج
القائمون على البرنامج بلقاء إخوانهم من حجاج
الخارج  -الذين وصلوا إلى مكة يحدُ وهم الشوق،
ً
حفال
وتحم ُلهم أرقى معاني األخوّ ة  -فأقاموا
ِ

سيناريو /نواف قوارش

الطريق إلى مكة (الحافالت)
 +لقطات عامة للحجاج في
تعبُّدهم
حفل االستقبال  +الفنادق  +الفريق
اإلداري للبرنامج  +الفريق الطبي

الستقبالهم بما يليق بهم من حفاوة ،وأشرف
ٌ
ّ
إداري،
فريق
على سكنِهم وتموينِهم ورعايتِهم
َ
وآخ َر طب ّّي ،تنافسوا في السهر على راحتهم
وتلبيةِ حاجاتهم...
فاصل  :مقطع مميز من لقاء مع أحد ضيوف البرنامج

8
9

في المشاعر ِ المقدّ سة ،كانت المشاع ُر مبتهجة،
ٍ
وبلغات
بلباس واح ٍد حضروا،
واأللسن الهِ جة،
ٍ
ّ
شتى ابتهلوا ،تساقطت ذنوبهم ّ
لما تغبّرت في
ُ
سبيل هللا أرديتهم.

طقوس الحج والمشاعر المقدسة
 +مقر البعثة
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ُ
َ
يقضوا منها َ
وطرهم،عادوا
انقضت رح َل ُتهم ولم
إلى أوطانهم راجين المولى أن يبار ك لهم حجَّ هم
ّ
بدعوات صادقة،
محملين
ويغفر ذنوبهم،
ٍ
وأمنيات خالصة ،لمن كان سببًا في وفادتهم إلى
ٍ
بيت هللا ،أن يغفر له ويرحمه ويجمعهم به في
ِ
حسنت مستق ّر ا
جنةٍ عرضها السماوات واألرضُ ،
ومُ قاما.

عدد المستفيدين من برنامج زايد
للحج منذ تأسيسه
 14605حاج
 +لقطات ختامية لم تظهر
بالفيلم
 +لقطة للشيخ زايد
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"األغنية الختامية"

اإلحصاءات اإلعالمية
شعار المؤسسة والبرنامج
 +شكر وتقدير لشركائنا
االستراتيجيين:
 -1الهيئة العامة للشؤون اٍإل سالمية
واألوقاف
 -2سفارة المملكة العربية
السعودية
 -3طيران االتحاد

سيناريو /نواف قوارش

