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حِجة »حمد الشاكرين«!

نزول )املطر املبهج( الذي ليس من ورائه 
ضرر وسيول وكوارث وإمنا أمطار رحمة 
غشــيت املناسك واملشــاعر املقدسة في 
يوم عرفة وكل أيام التشريق في جنبات 

مكة املكرمة.
شــعور ال يوصف وأنت في إحرامك 
واملطر يغسلك وكأمنا هذه الدمية التي 
أنزلــت ماءها على احلجيج لتغســلهم 

من ذنوبهم!
إنها بال شك أمطار رحمة وسالم وبهجة 
أفرحت احلجاج، خاصة أنها جاءت في 
شهر )أغسطس( وليس هناك أي فرصة 
للمطر في هذا الشهر احلار! لكنها رحمات 
ومنح ربانيــة أراد اهلل بها عز وجل أن 
ُيكمل املشــهد اإلميانــي الروحي الكبير 
بفضله وكرمه وآالئه على حجاجه بآمال 
العفو واملغفرة.. لن ننســى هذا املشهد 
العظيم يوم خالطت قطرات املطر دمعات 
احلجاج وهم يشاهدون رحمة اهلل بهم 

وتطهيره للمكان!

بّيض اهلل وجوهكم!
كالعادة كويــت اخلير والوفاء تقدم 
الشكر والتقدير والثناء ببرقية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، الذي 
هنأ خادم احلرمني الشريفني بنجاح موسم 

احلج.
وكذلك بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نــواف األحمد ببرقية تهنئــة الى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني مبناسبة انتهاء 
موسم احلج، كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة 
مماثلة، كمــا أن وزير األوقــاف ووزير 
الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أشاد 
باجلهــود الكبيرة التي بذلتهــا اململكة 
العربيــة الســعودية مليــكا وولي عهد 
وشــعبا خلدمة ضيوف الرحمن لتأدية 

مناسكهم على الوجه األكمل.

وهذا )تفوق سعودي( في إيصال الرسالة 
للحجاج.

كما أن ضبطهم ملنع )احلجاج املسيسني( 
من استخدام أمر احلج ألغراض سياسية أو 
دعائية أمر طيب القى استحسان احلجاج 
ليمارسوا شعيرتهم العظيمة دون أجندات 

حزبية وأيديولوجية فكرية!

سجناء حجوا!
شــاهدت في ســكاي نيوز - العربية 
تقريرا عن جتربة سعودية متكن سجناء 
من أداء فريضة احلج برفقة ذويهم حتت 
إشــراف االدارة العامة للتوجيه الفكري 

واملعنوي باملديرية العامة للسجون.
جتربة أولــى أكيد راح تقّيــم تبنتها 
السعودية كعادتها لتسهيل فريضة احلج.
واضــح أن هنــاك اهتمامــا ســعوديا 
بتحقيــق أكثر مــن هدف مــن وراء هذه 
التجربة امليدانية الدينية الروحية إلعادة 
تأهيــل الســجناء ودمجهم فــي املجتمع 
وحتفيزهــم وبرفقة ذويهم كــي يكونوا 

هم املسؤولني عنهم بالدرجة األولى!
اجلميل فــي املوضــوع أن )ضباطا( 
يرافقونهــم كمصاحبــني ومراقبني ومن 
غير )مالبس ســجن( أو أي ظاهرة قيود 

على حريتهم وتنقالتهم.
فرصة للسجني كي يغير نفسه وسلوكه 
ويستقيم ويتوب بعد أن مت تيسير عمرة 

وحجة له!
مــن يفعل هــذا غير اململكــة العربية 
الســعودية التــي اختصهــا اهلل ببيتــه 
املعمور؟! فجزاهــم اهلل خيرا.. خووش 
مشروع إصالحي.. أعجبني وسيعجبكم 
وندعو لهؤالء الســجناء احلجاج.. فكرة 

ناجحة لإلصالح املباشر.

األمطار أبهجت احلجاج
الالفــت في حج هــذا العام هو كثرة 

أعجبنــي تخصيــص 7٠٩٨ موظفــا 
وموظفة من جهات حكومية خلدمة كبار 
السن والتوجيه واإلرشاد والترجمة في 
املجــال االعالمي والصحــي والتوجيهي 

واخلدمي.
لعل من دقة اإلحصاءات السعودية هذا 
العام تسجيل عدد السيارات التي دخلت 

املناسك 3٢٩7٨ سيارة.
وحجاج اجلو: ١.74١.56٨ حاجا خالل 
١5 ألــف رحلة جوية، وفــي طريق البر: 

٩6.٢٠٩ والبحر: ٢5٠.١7.
أعجبتني )جدارية - شكر امللك سلمان( 
حيث وقع عليها أكثر من 3٠٠ إعالمي من 
ضيوف وزارة االعالم وقد دونوا مشاعرهم 
وانطباعاتهم على جدارية ضخمة في فندق 
الرتز كارلتون بجدة وكتبوا عبارات مؤثرة 
وجميلة وشكر خلادم احلرمني وحكومته 

وشعبه.

نقلة سعودية
يجب أن نفرح للنقلة احلضارية التي 
وجدناها في حج هذا العام، انسيابية املرور 
والتنقل خاصة في اجلمرات بال مخاوف من 
التدافع واملوت. مليونان ونصف املليون 
من احلجاج على مختلف ثقافاتهم وعاداتهم 
مت توجيههم في )فن سعودي إداري( الفت 

للنظر وبامتياز!
واضــح ان هنــاك اتفاقــا )حكوميا ـ 
شعبيا( متضامنا على إجناح موسم احلج 
عبر )مشاريع وبرامج ومبادرات( باسم 

منصة احلج الذكي!
كما أن الرقابة السعودية على اخلدمات 
أعطت احلج تكامال في توفير السكن والنقل 
)فتفويــج( هذه احلشــود عبــر االجهزة 
االلكترونية والبشرية في املشاعر املقدسة 
وغيرها )عمل جبار( خاصة أنني الحظت 
أن احلاج هذه السنة وكأنه بال حقيبة أو 
متاع يحمله ويدخل به االماكن املقدســة 

جنــاح فلكي حققته اململكــة العربية 
الســعودية في موسم هذا العام )١44٠هـ 
- ٢٠١٩م( واتضح هذا كله في اجلاهزية 
الفريــدة ولعــل )صور احلجــاج في كل 
املشاعر املقدسة( تغني كل صاحب بصر 
وبصيرة عن أن يؤكد جناح احلج، ولعل 
لغــة األرقام هي املقيــاس احلقيقي الذي 
يعكــس املجهود الضخــم واجلبار الذي 
قدمتــه اململكة مليكا وولي عهد وشــعبا 
وجيشا ومتطوعني، وتناقلته كل وكاالت 
اإلعالم املختلفة بعني اإلنصاف ال النكران!
صور الشــعب السعودي الشقيق كل 
منهم فــي مكانه وموقعــه وفي كل املدن 
الرئيســية بدءا من جدة الغالية الى مكة 
املكرمــة الى املدينة املنــورة وكل املواقع 
واألماكن املقدســة، أكــدت حقيقة واحدة 
وهو هذا )االحترام والتوقير( من ضيوف 
الرحمن ألهلنا في السعودية التي أبهرت 
العالم كله بقدرتها على تنظيم موسم احلج 
مباليينه البشرية التي قدمت من كل فج 

عميق ليشهدوا منافع لهم.

لغة األرقام
جناح كبير حققته الســعودية، فلقد 
بلغ عدد احلجاج ٢.4٨٩.4٠6 حجاج منهم 
١.٨55.٠٢7 حاجا من اخلارج ومن الداخل 
634.36٩ حاجا، وبلغت أعداد القوى العاملة 
خلدمة هؤالء احلجيج أكثر من 35٠ ألفا، 
إضافة الى 35 ألف متطوع ومتطوعة بينهم 
١٢ ألــف رجل أمن و٢٠٠ ألف من مختلف 

القطاعات و3٠ ألف ممارس صحي.
وزعت اجلهات واملؤسســات اخليرية 
أكثر من ٢6 مليون وجبة حتت إشراف جلنة 
السقاية والرفادة بإمارة مكة ونقل قطار 
املشاعر ٢.4٨٩.4٠6 حجاج من عرفات الى 
مزدلفة ومنى ومت تقدمي العالج ألكثر من 
نصف مليون حاج ومعتمر مت استقبالهم 
في ١73 مستشفى ومركزا صحيا وعيادة.

أعظم صورة!

 دعاء

شاهدنا عشرات، بل مئات من الصور اجلميلة في مناسك 
احلج والتي تعبّر عن )عظم أخالقيات الدين اإلسالمي الوسطي 
النقي( ولكل صورة داللة ومعنى ورسالة خاصة في موسم 
احلج، غير أنني أســجل إعجابي وماليني معي للعسكري 
السعودي )سعود خالد املسيهيج( الذي خطفت صورته األنظار 
وحققت انتشارا واسعا في )امليديا( والتواصل االجتماعي 
لعمق معانيها ولتكون الصورة األولى واألروع في موسم 
احلج وكأفضل صورة إنسانية في هذا احلج وهي بال شك 
توفيق من اهلل. والصورة التقطت من مشعر عرفات في يوم 
وقفة احلجاج بجوار )قطار املشــاعر املقدسة( وهي حلاج 
آسيوي حمله هذا )العسكري السعودي الشهم( ليوصل رسالة 
الى العالم وشعوبه بأن هذا الفعل اإلنساني هو إثبات على 
روحانية املكان والزمان وما يستشعره املواطن السعودي 
لضيوف الرحمن زوار بلده، وقد عملت منصات التواصل 

على بث الصورة لتتصدر احلدث، وقد كان!

اللهم احفظ بلدي الكويت وحكامها وشعبها من كل 
كائد وحاقد واجعل تدبيره تدميره.. وارفع عنا احلسد 
والفســاد والدسائس.. الكويت جميلة وما مثلها بلد، 

احفظها لنا يا رب!

شكر خاص
حلملة د.عبداهلل الكندري وحلملة علي املكيمي فأبو احلارث 
وأبو أحمد لم يقصرا مع حجاجهما ونالهما الثناء والشكر والتقدير 

وهما يستحقان هذا الثناء العاطر، وحج مبرور وذنب مغفور.

بقلم: يوسف عبد الرحمن
y.abdul@alanba.com.kw


