
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 مسجد الحسن الثاين املعلمة الروحية والدينية الكربى 
 استعدادات الستقبال شهر رمضان االٔبرك

إذا كان اليوم يقيم الدليل أكرث من أي وقت مىض عىل تلك القدرة عىل استيعاب التأثريات  الثاين،إن مسجد الحسن 

فإنه يعكس القدرة عىل التحديث ومسايرة التكنولوجيا التي سخرت بإتقان وذكاء فساعدت عىل إحياء املايض  الخارجية،

منفتحا عىل املكاسب  امللهمة،واسترشاف املستقبل عرب حارض زاخر بالجهد. لقد ظل هذا املسجد العظيم وفيا للتقاليد 

 ق أشد ما يكون التعلق بتعاليم اإلسالم وروح الحضارة املعارصة.املتعل امللك،التكنولوجية املتقدمة مجليا شخصية جاللة 

هذا وألجل إحداث نقلة نوعية ترتقي بهذا الرصح الشامخ وتقوي حضوره من مجرد معلمة تعكس اإلبداع املغريب يف 

، فإن اإلرادة  فن العامرة مبميزاته  الهندسية والجاملية ، إىل منارة إشعاع ديني فكري وثقايف تعمل عىل نقل املعرفة

املولوية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه الله، قضت بإمتام تهيئة املرافق امللحقة باملسجد،  ( 

املكتبة الوسائطية ، أكادميية الفنون التقليدية، متحف املسجد) و بغية توفري إطار مؤسسايت يستوعب مختلف األنشطة 

ة و يستجيب للطرق التدبريية الحديثة و يزاوج بني الشفافية و النجاعة، ارتأى جاللة امللك و األدوار املنوطة بهذه املعلم

محمد السادس أيده الله، بنظرته الثاقبة ورؤيته السديدة، إحداث مؤسسة مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء تحت 

تي يفتخر بها املغاربة خاصة واملسلمون للعناية واإلرشاف عىل  هذه املعلمة ال  رئاسته الرشفية مبوجب ظهري رشيف

قاطبة . وتتكلف املؤسسة بإنجاز أعامل الصيانة، وإصالح البنايات والتجهيزات، ومراقبة املنشآت التقنية، والقيام 

 بالدراسات والتدخالت العملية الالزمة.

ا بنظافة املركب بأجمعه ولبلوغ هذه األهداف يتم التعاقد مع الرشكات يف مختلف التخصصات سواء ما تعلق منه

 املؤسسة، بحراسة جميع مرافق التقليدية، أووالذي يضم املسجد واملدرسة واملكتبة الوسائطية وأكادميية الفنون 

 .واملراقبة والدراساتالحفاظ عىل املنشئات التقنية، والبنايات والتجهيزات،  الرشكات ألجلوالتعاقد مع 

ادة من هذه املنشآت سواء فيام يخص جانب الزيارات املتنوعة للمسجد، هادفة وراء ذلك توسيع قاعدة االستف

وملرافقه، وأداء مختلف الشعائر الدينية أو فيام يهم دور االشعاع العلمي والثقايف الذي يحتضنه املسجد، واملدرسة 

 واملكتبة الوسائطية وأكادميية الفنون التقليدية.

 بالغ صحفي



ت إضافية تبدل يف كل املناسبات الدينية التي تحتضنها هذه املعلمة الفريدة عىل أنه ال بد من اإلشارة إىل أن مجهودا

شهر رمضان األبرك من كل سنة وما تتطلبه من توفري كل اإلمكانيات تلك التي تشهدها خالل  ونخص بالذكر منها

 البرشية واملادية الالزمة حتى متر يف أحسن الظروف واألحوال.

ية الفريدة خالل شهر رمضان الكريم إقبال عدد كبري من املؤمنني من مختلف بقاع وهكذا تشهد هذه املعلمة الحسن

اململكة، يفضل العديد منهم قضاء شهر التوبة والغفران برحابها، حيث يتناولون وجبة اإلفطار بساحتها (البالغ مساحتها 

ة (مساحتها هكتارين وتستوعب ألف مصل ومصلية) أو داخل قاعة الصال  80هكتارات وميكنها استيعاب أزيد من  05

 آالف مصلية يف رشفتني). 05ألف مصل و 20

احتواء وإرضاء  لهذا املد البرشي تقوم إدارة املؤسسة برتتيبات استثنائية داخل وخارج املسجد طيلة هذا الشهر املبارك 

ألف  30اويح مبعدل يومي يفوق والذي تتخلله العديد من األنشطة واملناسبات الدينية حيث تقام طيلة لياليه صالة الرت 

ألف مصل، ويرتدد عىل املسجد طيلة   250مصل ومصلية ،كام تشهد ليلة ختم كتاب الله عز وجل استقبال ما يناهز 

ألف مصل ومصلية، وبذلك يتم تجهيز الساحة مبكربات للصوت بتقنيات عالية  180إحياء ليلة القدر املباركة   حوايل 

ألف مرت مربع  من الحصائر البالستكية وباإلنارة الكافية حيث يتم تشغيل  22احة  مبا يناهزوتفريش جزء كبري من الس

 جميع  الكاشفات الضوئية والتي تغطي كل أرجاء فناء املسجد حتى متر صالة الرتاويح يف ظروف حسنة.

حاجز حديدي بغية تنظيم  400كام يتم وضع رهن إشارة مصالح مفوضية الرشطة التابعة للمسجد ما يزيد عن    

املرور بفناء املسجد، ووضع ممرات خاصة بسيارات اإلسعاف املتواجدة بالساحة طيلة هذا الشهر املبارك، علام أن 

للمسجد، وذلك بتوفري اإلمكانيات الرضورية تتمثل يف سيارات إجراءات استثنائية تقوم بها فرقة الوقاية املدنية التابعة 

 أطباء وممرضني. 03اإلسعاف وشاحنات صهريج وتجهيز مصلحة طبية بعني املكان مكونة من 

 05ونظرا للعدد الهائل من املصليات وعدم استيعاب املقصورتني املخصصتني لهن داخل املسجد (واللتان تتسعان ل 

وارتأت إدارة املؤسسة وضع حاجز بغية حجب  صبح لزاما تفريش جزء من ساحة املسجد الستقبالهن،آالف امرأة)، فإنه أ 

 مكان الصالة املخصص لهن.

ثريا،  57وللحفاظ عىل رونق قاعة الصالة وتوفري اإلضاءة الكافية تتم مراقبة جميع ثريات قاعة الصالة والبالغ عددها  

لغ حيث يتم إنزالها بطريقة أوتوماتيكية لتغيري مصابيحها وتنظيفها، كام تتم ك 1200كلغ و 600ويرتاوح وزنها ما بني 

مراقبة وتشغيل السالمل املتحركة مبقصورات صالة النساء والتي تسهل عملية الصعود إليها لكبار السن وذوي الحاجات 

 الخاصة. 

بة والتأكد من حسن اشتغال نظام اإلغاثة ولضامن سالمة جميع الوافدين عىل هذه املعلمة الحسنية الفريدة تتم املراق

 بابا. 52الخاص بفتح أبواب قاعة الصالة والبالغ عددها 

عرشة ليال وتكمن مهمته  12كام يتم تشغيل نظام أشعة الليزر املنبعث من جامور الصومعة كل ليلة إىل حدود الساعة 

 كلم من مسجد الحسن الثاين. 10يف تحديد اتجاه القبلة حيث ميكن للمرء أن يراه عىل بعد أكرث من 

ولتسهيل عملية التنقل والدخول والخروج من قاعة الصالة يتم إحداث مسالك باألعمدة النحاسية واملجادل، وبغية  

 دقائق). 5طن (زمن فتحه  1150توفري التهوية واإلضاءة الطبيعية للقاعة يتم فتح السقف املتحرك والذي يصل وزنه إىل 



ولتخفيف الضغط عىل قاعات الوضوء ملا تعرفه من اكتظاظ طوال هذا الشهر الفضيل تفتح قاعات الوضوء الخاصة 

                                                                                                     متوضئ يف آن واحد. 1400صنبور والتي ميكن أن تستوعب  600وحدة إضافة إىل  44بالنافورات والبالغ عددها 

وأوكلت مهمة النظافة إىل رشكة متخصصة يف هذا املجال والتي تضاعف عدد العامل لديها يف هذا الشهر الكريم حتى 

تحقق التنظيف العام للمسجد واملرافق التابعة له من قاعات الوضوء رجال ونساء والساحة بأكملها والجنبات املجاورة 

والبساط داخل  هكتارات) عىل أن هذه العملية تقوم بها يوميا الرشكة املكلفة بهذه املهمة. وتفريش الزرايب 05لها (

 قاعة الصالة، وتفريش الحصائر وجمعها خارج املسجد بالصحن قبل وبعد كل صالة تراويح ويوم عيد الفطر املبارك. 

تخضع ملراقبة مستمرة من طرف تقنيي املؤسسة  كام أسندت مهمة الصوت داخل املسجد وخارجه، لرشكة متخصصة

حتى يتم توفري الصوت الجيد يف كل أرجاء املركب، وتكمن مهمتها يف صيانة املعدات الصوتية مع تصويبها وتوضيبها 

 للتحقق من جودة أدائها وإيصال الصوت إىل كل جنبات ساحة املسجد ...

تقوم إدارة املؤسسة بتقديم وجبات الفطور لتقني  قرب ،ولتسهيل عملية التواجد بعني املكان وأداء املهام عن 

ومستخدمي املؤسسة والساهرين عىل السري العادي لكل األنشطة خالل هذا الشهر الفضيل، وكذا لفائدة رجال األمن 

املدنية  واملصالح الخارجية والتي يتضاعف أعدادها خالل ليلة التابعني ملفوضية الرشطة الخاصة باملسجد ورجال الوقاية 

ختم القرآن وليلة القدر املباركة ناهيك عن تواجد فعاليات املؤسسة من مراقبني ، تقنيني ، حراس ، عامل النظافة ، رجال 

 ساعة . 24األمن وعنارص الوقاية املدنية طيلة 

ج قناة السادسة بواسطة املركب السمعي البرصي الخاص باملسجد كام تتم ويتم النقل املبارش لصالة الرتاويح عرب أموا 

             تغطيتها من طرف بعض القنوات ووسائل اإلعالم الدولية والوطنية املكتوبة واملسموعة.                                               

وبهذا يشهد مسجد الحسن الثاين خالل هذا الشهر الكريم حضورا منقطع النظري والذي تكمن من وراءه دوافع كثرية 

نخص بالذكر منها جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسة املسجد (، النظافة والصحة، الصوت، شساعة املسجد، الفراش، 

باملاء الساخن، الخدمات املقدمة من طرف كل املصالح حسن التنظيم والتأطري، اإلنارة، قاعات الوضوء املجهزة 

الخارجية..)   واألهم من كل هذا وذاك دفئ ورونق هذا األثر اإلنساين العظيم الذي يأخذ زائريه يف رحلة ربانية تفيض 

 باإلميان عنوانها الطأمنينة واألمن الروحي.

رية والتقنية للمؤسسة بأطيب وأخلص  التهاين لكل املتدخلني ومبناسبة هذا الشهر املبارك املعظم يتقدم كافة األطر اإلدا

و الساهرين عىل  توفري الراحة والطأمنينة و حسن استقبال املصلني والذين ننوه مبجهوداتهم ونقدر دعمهم وتعاونهم  

جاللة امللك إلنجاح عمل املؤسسة  ، داعني الله عز وجل أن يهل هذه املناسبة السعيدة عىل أمري املؤمنني صاحب ال

محمد السادس أعزه الله ،مبوفور الصحة والعافية والسعادة وأن يبارك جهوده ليحقق للشعب املغريب كل ما يصبو إليه 

من تقدم وازدهار، وأن يقر عينيه بصاحب السمو املليك ويل العهد األمري موالي الحسن، وسائر أفراد األرسة امللكية 

  .الرشيفة

أن يعيده عىل الشعب املغريب بالخري واليمن والربكات وأن يتقبل منا ومنه صالح األعامل وينعم راجني من الله عز وجل 

 عىل وطننا الحبيب باألمن واآلمن واالستقرار.



لكرتونية خالل هذا الشهر الفضيل شاكرين لهم كام تقدر إدارة املؤسسة عمل الصحافة املكتوبة الصوتية، املرئية واال

تهم ألنشطة املؤسسة ونقلها ونرشها سواء تعلق األمر باألنشطة والشعائر الدينية أو تلك املقامة حسن التعاون ومواكب

 املسجد.باملكتبة الوسائطية، وباقي ملحقات مركب 

 وكل عام وأنتم بألف خري 
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