�أتوينج ثم «ال�س���ادة» �إلى «وادي ال�ش���ق» و�إلى
«�أم عمارة» والرقعي .وباجتاه �شعيب الباطن
و�صوالً �إلى احلفر ،بعد م�سافة تقدر بـ 180
ً
مي�ل�ا ومن هن���اك �إلى بري���دة لي�سلكوا «درب
احلج���از» م���ن بريدة �إلى مك���ة املكرمة ،ومن
بريدة ميكن االخرتاق باجتاهني من �أراد مكة
اجته جهة اجلن���وب الغربي ومن �أراد املدينة
اجته جه���ة الغرب وطريق املدينة ينق�سم الى
طريق�ي�ن :طري���ق ق���دمي ي�سمى طري���ق حاج
الب�صرة وطريق جديد ي�سمى طريق الإبل.

من الإبل �إىل ال�سيارات

مع مطلع عام 1954م توقفت جميع حمالت
احل���ج الكويتية عن طريق االبل ،وانتقل عدد
كب�ي�ر منها الداء احل���ج بوا�سط���ة ال�سيارات
نظ���را ل�سهولة الطري���ق وق�صر م���دة ال�سفر
وراحة احلجاج.

احلج عرب البحر

احلج بالطائرات

ع���رف ابن���اء الكوي���ت الذه���اب للح���ج عرب
الطائ���رات يف �شه���ر يوني���و  1948عندم���ا
اقلع���ت اول طائرة الى ج���دة ناقلة  24راكبا
الداء فري�ض���ة احلج ،وهي الرحلة االولى من
نوعها .فقد كانت طائ���رة ع�سكرية �سعودية،
ويذك���ر احلجاج الذي���ن رافقوا تل���ك الرحلة
ان مقاعد الطائ���رة كانت خ�شبية مثبتة على
جانب���ي الطائ���رة ،وكان احلج���اج يجل�س���ون
متقابلني .ومل تكن هذه الطائرة باالولى التي
تهب���ط على ار�ض الكويت ،فق���د هبطت اول
طائرة على ار�ض الكويت يف عام .1928

طائرة داكوتا

يذك���ر احمد بزيع اليا�س�ي�ن ان الطائرة التي
كان���ت تنق���ل الكويتيني الى احل���ج من مطار
النزه���ة ا�سمه���ا داكوت���ا ) .(DC3وا�ستمرت
الطائ���رات تنق���ل احلج���اج الكويتي�ي�ن الداء
فري�ض���ة احل���ج ،ويف ع���ام  1954ت�أ�س�س���ت
اخلط���وط اجلوية الكويتي���ة ويف العام نف�سه
�شرع���ت اخلط���وط اجلوية الكويتي���ة بتوفري
رحالت الداء منا�سك احلج عرب رحالتها.
عن كتاب :حمالت احلج الكويتية عرب التاريخ

العامـــل

ا�ضط���ر �أبناء الكوي���ت الى الذهاب للحج عن
طريق البحر ،نظرا النعدام الأمن يف الطريق
الربي ،و�أق���دم حج عن طريق البحر هو عام
1261ه���  ،1853 -عندما حج والد ال�شيخ

حمم���د ال�صالح االبراهيم ع���ن طريق البحر
مع احلاج �شاهني الغامن ووالد ال�شيخ يو�سف
ب���ن عي�سى القناعي عن طري���ق البحر ،وكان
عددهم ما بني الع�شرين واالربعني حاجا.
 الطريق الأول:وه���و طريق ال�سف���ن ال�شراعي���ة ،حيث يقوم
ع���دد من مالك ال�سفن ال�شراعية  -من ابناء
الكوي���ت  -الذاهبة الى الهند ب�أخذ جمموعة
من احلجاج معه���م الى بومبي يف الهند ،ويف
بومب���ي ينتظر احلاج اكرث م���ن ا�سبوع احدى
ال�سف���ن الذاهب���ة الى ج���دة ،وه���ذا الطريق
�سلكه ابناء الكويت قبل عام .1900
املرحلة الأولى:
ه���ذا الطريق يبد�أ �سريه م���ن الكويت ثم الى
بو�شه���ر فالبحري���ن ،ثم قطر ث���م دبي فبندر
عبا����س ث���م م�سق���ط ،ومنه���ا ال���ى كرات�شي،
واخ�ي�را بومب���ي ،وه���ذه املرحل���ة االولى من
الطريق ت�ستمر ع�ش���رة ايام بدءا من الكويت
ال���ى ميناء بومب���ي يف الهند ،ث���م االقامة يف
بومبي اكرث من ا�سبوع ،وبعدها املغادرة.
املرحلة الثانية:
تب���د�أ بع���د احل�صول على �سفين���ة ذاهبة الى
ج���دة ،انطالقا من بومبي عن طريق املحيط
الهن���دي لت�ص���ل الى مدينة امل���كال يف جنوب
اليم���ن ث���م تبحر الى عدن ،ومنه���ا الى ميناء
بربرة على ال�ساح���ل ال�صومايل ،ومنه تدخل
باب املندب موا�صل���ة امل�سري الى ميناء جدة،
وهذه الرحلة ت�ستغرق ع�شرة ايام.
الطريق الثاين:
وه���ذا الطريق كانت ت�سلكه ال�سفن التجارية،
او ال�سف���ن ال�شراعي���ة ،ويب���د�أ م���ن الب�صرة،
انطالقا من الكويت.
وق���د كانت البواخر الهندي���ة التي تنقل ابناء

الكوي���ت الى بومبي ت�سمى «دواركا» واالخرى
ت�سمى «دام���را» وكان وكيلها يف الكويت هني
مكنزي ،وقد عملت على هذا اخلط التجاري
�سفن �شركة الهن���د التجارية التابعة حلكومة
الهن���د على خط الب�صرة ال���ى عمان ،ثم الى
خط البحر الأحمر او الى �شرق افريقيا.
كما عملت رو�سيا منذ عام  1901على ان�شاء
اخلط التجاري اجلديد اوي�سا  -اال�سكندرية
ــ اخللي���ج العربي للجمعية الرو�سية للمالحة
والتج���ارة الت���ي �س�ي�رت عل���ى ه���ذا اخل���ط
ال�سفينة التجارية «كورنيلوف».
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