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إعداد: بداح العنزي b-alenzi@hotmail.comاملجلس البلدي

ال اعتماد ملشاريع تتعارض مع املخطط الهيكلي الرابع
أكد مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحي أن جميع مشــاريع 
الدولة تخضع للدراسة من قبل 
إدارة التخطيط الهيكلي، وفي 
حالــة وجــود أي تعارض مع 
رؤية املخطط الهيكلي الرابع 

للدولة لن  يتم اعتمادها.
وقال املنفوحي في رده على 
ســؤال العضو د.حسن كمال 
بشأن املخطط الهيكلي الرابع:
باإلشــارة الى كتابكم رقم 
(IN-٠٠٠٤٥-٢٠٢٢-١٥٥-١٦٠)
واخلاص بالســؤال املقدم من 
عضو املجلس البلدي د.حسن 
كمال، بشأن املخطط الهيكلي 
الرابع لدولة الكويت. نفيدكم 
بالتالي:ما أسباب تأخير االنتهاء 
من إعداد املخطط الهيكلي الرابع 
للكويت ألكثر من ٥ سنوات؟

- قلــة عدد اخلبــرات في 
ملراجعــة  املختصــة  اإلدارة 
التقاريــر نظرا إلنهاء خدمات 

االجنليزية (عــدد ٧٠ تقريرا 
مبجموع ٨٩٦٠ صفحة) متهيدا 

لترجمتها للغة العربية.
- علما أنه مت تشكيل جلنة 
مختصــة مبراجعــة تقاريــر 
مشروع املخطط الهيكلي ملدة 
١٢ شهرا ابتداء من ٣١/٥/٢٠٢٢.
مــا اآلثــار املترتبــة على 
التأخيــر في إصــدار املخطط 

تخضع لدراسة إدارة املخطط 
الهيكلي في ضوء الدراســات 
احلالية ومنها املخطط الهيكلي 
الرابــع، وعليــه ان كانت هذه 
املشــاريع تتعارض مع رؤية 
املخطط الهيكلي الرابع لن يتم 
اعتمادها. هل توجد اختالفات 
جوهرية في املخطط الهيكلي 
الرابع للدولة مقارنة باملخطط 
الهيكلي الثالث؟ يرجى ذكرها.

- مت تزويد املجلس البلدي 
بنسخة من مســودة املخطط 
الهيكلي الرابع مبوجب كتابنا 
-٥٠-١٦٠-٢٠٢٢-IN) رقــم

٠٠٠١١). منذ بدء أعمال مشروع 
املخطط الهيكلي الرابع ٢٠٤٠

قمنا من خــالل األمانة العامة 
للتخطيط والتنمية بالتنسيق 
مع جميــع اجلهات احلكومية 
بال اســتثناء لترتيب اخلطط 
واملشاريع واخلطط املستقبلية 

للدولة.

الهيكلــي الرابــع للدولة على 
اخلطط العمرانية املستقبلية 

للدولة؟
- ال يوجد آثار مترتبة من 
التأخيــر في إصــدار املخطط 
الهيكلي الرابــع على اخلطط 
العمرانية املستقبلية للدولة، 
حيث يتم دراسة واعتماد هذه 
املشاريع باإلدارة بشكل مستمر 
البلدي  وإرســالها للمجلــس 
إلصدار القرارات بالتوازي مع 
دراسة املخطط الهيكلي الرابع 
ودراســة مدى تعــارض هذه 
املشاريع مع املخطط الهيكلي 
الرابع، وفي حال وجود تعارض 

لن يتم اعتمادها.
أال يتســبب إقرار مشاريع 
الدولة حاليــا طبقا للمخطط 
الهيكلــي الثالث للدولة ٢٠٠٨
في ان تكون غير متطابقة مع 

املخطط الهيكلي الرابع؟
- جميع مشــاريع الدولة 

د. حسن كمالم.أحمد املنفوحي

املستشارين وتقاعد عدد آخر 
من املوظفني الكويتيني من ذوي 

اخلبرة واالختصاص.
متى سيتم االنتهاء فعليا من 
إصدار واعتماد املخطط الهيكلي 
الرابــع للدولة؟ يرجى حتديد 

التاريخ.
- املشروع مبرحلة اعتماد 
النهائيــة للتقارير  املســودة 

إغالق مرادم النفايات واختيار مواقع جديدة
كشــف مديــر عــام البلدية 
م.أحمد املنفوحي عن ان جميع 
مرادم النفايات التابعة للبلدية 
ال تخضع ألي معايير بيئية او 
فنية عنــد اختبارها وأن احلل 
األمثل هو إغالقها وإعادة تأهيلها 
واختيار مواقع جديدة حســب 

االشتراطات الفنية والبيئية.
وجاءت ردود املنفوحي في 
على سؤال م.منيرة األمير بشأن 
املرادم التي تشرف عليها البلدية 

على النحو التالي:
ما معايير اختيار مواقع املراد 

املعمول بها حاليا؟
٭ إن مواقع ردم النفايات البلدية 
الصلبة التابعة لبلدية الكويت 
العاملــة حاليا لــم تخضع ألي 
معاييــر بيئيــة او فنيــة عند 
اختيارها، حيث إنها باألساس 
عبــارة عــن مواقــع خصصت 
للدراكيل (حفر الستخراج املواد 
الفعلية) وبعد نفاد كميات املواد 
املقلعية مت استغالل بعض هذه 
املواقع لــردم النفايات البلدية 

الصلبة واإلنشائية.
ما مصير املرادم التي سبق ان 

مت إيقاف العمل بها؟ وهل هناك 
خطط للتعامل معها مستقبال 

بشكل أو بآخر؟
٭ سبق أن قامت بلدية الكويت 
متمثلة بقطاع املشاريع - إدارة 
شؤون البيئة - بتنفيذ مشروع 
دراسة خدمات استشارية ملواقع 
ردم النفايــات املغلقــة التابعة 
لبلدية الكويت وعددها ٣ مواقع 
وهي: (القرين - جليب الشيوخ 
- شمال الدائري السابع)، حيث 
مت حتديــد أماكــن ومســاحات 
النفايات املردومة التي ســيتم 
تأهيلها من هذه املواقع وكذلك 
حتديد البديل املناسب لتأهيل 

هذه املواقع والتي ســيكون لها 
عائــد بيئي كبير علــى الدولة، 
املاليــة رفضــت  إال ان وزارة 
تخصيــص ميزانية ملشــاريع 
تأهيل هذه املواقع ضمن امليزانية 

العامة لبلدية الكويت.
ما اخلطط املرسومة في حال 

اقتربت الكتل السكنية من أماكن 
املرادم (قدمية أو جديدة) وكيفية 

التعامل مع ذلك حال حدوثه؟
٭ إن احلل األمثل هو إغالق جميع 
املواقع العاملة وإعادة تأهيل كل 
املواقع العاملة واملغلقة، واختيار 
مواقع جديدة حســب املعايير 
البيئية والفنية إلنشاء مشاريع 
معاجلة النفايات وكذلك حسب 
االشتراطات واملواصفات الفنية 

والبيئية.
ما اخلطط املستقبلية 

لتطوير املراد من وجهة نظر 
املتخصصني بالبلدية؟

٭ إن املواقــع املخصصة حاليا 
لردم النفايات، وفي ظل التزايد 
الكبير في كمية النفايات البلدية 
الصلبــة لن تكون قــادرة على 
استيعاب هذه الكميات الكبيرة 
من النفايات بعد فترة، وحيث 
ان قانون حماية البيئة رقم (٤٢

لسنة ٢٠١٤) والئحته التنفيذية 
مينع التوســع في هذه املواقع 
وكذلــك إقامة أي مواقع جديدة 
ويلــزم البلديــة بتطوير نظام 
إدارة النفايات البلدية الصلبة 
املعمــول به حاليا وعليه قامت 
البلديــة ممثلة بإدارة شــؤون 
البيئة بدراسة عدة بدائل ملشاريع 
معاجلة النفايات البلدية الصلبة.

هذا ومن خــالل تنفيذ هذه 
املشاريع سيتم تطبيق أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا في 
مجال معاجلة النفايات البلدية 
الصلبة ويحقق توجهات البلدية 
في التحول من أســلوب الردم 
املتبــع حاليا فــي مواقع الردم 
واســتبدالها مبنظومــة بيئية 
حديثة ملعاجلة النفايات البلدية 

الصلبة.
ما طرق التعامل مع امللوثات 
املنبعثة من هذه املرادم؟ وما 

وسائل متابعتها؟
٭ سبق أن قامت البلدية باإلعداد 
لطرح مشــروع دراسة خدمات 
استشارية لتحديد أنظمة رصد 
االنبعاثات الصادرة عن مواقع 
ردم النفايــات التابعة للبلدية، 
إال انه مت إيقاف إجراءات طرح 
املشروع نظرا لعدم إدراجه من 
قبل وزارة املالية ضمن ميزانية 
بلديــة الكويت، علما ان الهيئة 
العامة للبيئة تراقب وبشــكل 
دوري االنبعاثات الصادرة عن 
املــرادم وفق اإلجراءات املتبعة 

لديها بهذا الشأن.
هل هناك اي تدخل من قبل 
البلدية او اي جهة حكومية 

اخرى للتقليل من االنبعاثات 
الصادرة عن هذه املرادم 

متت مبعرفة البلدية؟ يرجى 
إطالعنا على مثل هذه التدخالت 

والتقارير الناجتة عنها.
٭ كما سبق ان مت إيضاحه أعاله، 
فإن البلدية قد أعدت مشــروع 
دراسة خدمات استشارية لتحديد 
أنظمة رصد االنبعاثات الصادرة 
عن مواقع ردم النفايات التابعة 
للبلدية، ولم يســبق أن قدمت 
أي جهــة حكوميــة تقارير عن 
االنبعاثات الصادرة عن مواقع 

ردم النفايات التابعة للبلدية.
ملاذا ال يتم فرز النفايات الصلبة 
قبل وصولها الى املرادم؟ وهل 
هناك خطط لذلك في املستقبل 

القريب؟ يرجى إطالعنا على هذه 
اخلطط وآلياتها. 

٭ ال يوجد نص قانوني بالقرار 
الوزاري رقم ١٩٠ لســنة ٢٠٠٨
بشــأن الئحــة النظافــة ونقل 
النفايات يلزم بفرز القمامة، إال 
ان جلنة النظافة العامة ببلدية 
الكويت بعد البحث واملناقشــة 
أوصــت بأنه ســوف يتم األخذ 
بعني االعتبار فرز النفايات من 
املصدر، وذلك عند إعداد وثائق 
مناقصات أعمال النظافة العامة 

اجلديدة.
هل هناك خطة لزيادة نسبة 

الفرز للنفايات الصلبة حاليا؟ 
وهل ميكن االطالع عليها؟

٭ بخصوص فرز النفايات حاليا 
في مواقع الردم فإنه واستنادا 
الى آلية العمل في املواقع والتي 
تتمثل من خالل الشركة املتعاقدة 
مع البلدية، فقد مت تضمني العقد 
اخلاص بأعمــال ردم النفايات 
بنــد بشــأن الســماح للمقاول 
القابلة للتدوير  النفايات  بفرز 
واالستفادة منها بدال من ردمها، 
واملقاول يقوم بفرز أكبر كمية 
ممكن االستفادة منها من النفايات 

وفق احتياجات السوق.

ال يتم فرز أكثر من ٩٠٪ من 
النفايات الصلبة في الكويت 

حتى اآلن، فكيف سيتم 
التعامل مع النفايات القدمية 

في حال إيجاد آلية فرز جديدة 
وتطبيقها؟

٭ فــي حــال إيجــاد آليــة فرز 
جديدة للنفايات وتطبيقها فإن 
ذلك يتطلب عمل دراسة جدوى 
لتحديد مدى إمكانية االستفادة 
من النفايات املردومة املخلوطة 
التي ســبق أن مت التعامل معها 
من خالل ردمها في مواقع الردم.

هل هناك عملية فرز وتدوير 
تتم مراقبتها من قبل البلدية 

للنفايات اإللكترونية نظرا 
حلساسيتها وأهميتها في 

الوقت نفسه؟ وهل هناك خطط 
لتطوير ذلك؟ هل ميكن إطالعنا 

على طبيعة عملية الفرز لهذه 
املكونات وأين يتم توجيهها؟ 

وكيف يتم تقييم هذه النفايات 
في حال توجيهها إلعادة 

التدوير؟
٭ تعتبر النفايات اإللكترونية 
من النفايــات اخلطرة التي ال 
تقع حتــت اختصــاص بلدية 
مينــع  وبالتالــي  الكويــت، 
اســتقبالها والتعامل معها في 
مواقــع ردم النفايــات التابعة 
للبلدية، هذا وفي حال اكتشاف 
أي نفايات إلكترونية مت إدخالها 
للمواقع ضمن النفايات البلدية 
الصلبة فإنه يتم إلزام املقاول 
على جتميعها في موقع مؤقت 
أو في حاويات خاصة مغلقة، 
ثم نقلها الى اجلهات املختصة 
للتعامــل مع هذه النوعية من 
النفايــات مثل الهيئــة العامة 
للصناعــة ووفق اشــتراطات 

الهيئة العامة للبيئة.

«البلدي» يبحث اإلثنني تخصيص مخازن باملنطقة الشمالية
يبحــث املجلــس البلــدي 
خالل جلســته العادية برئاسة 
عبداهللا احملــري االثنني املقبل 
اقتــراح رئيس املجلس بشــأن 
تخصيــص أراض فــي املنطقة 
الشمالية تستغل مخازن وخدمات 
لوجســتية. ويتضمــن جدول 

األعمال التالي:
٭ محضــر االجتمــاع اخلامس 
للجنة محافظة الفروانية من دور 
االنعقاد االول للفصل التشريعي 
الثالث عشــر للمجلس البلدي 

املنعقد يوم االحد٢٠٢٢/١١/٦ .
٭ طلب وزارة الشــؤون تغيير 
نشــاط فرع الغاز القدمي مبركز 
ضاحية اشــبيلية قطعة ٣ الى 

مخزن.
٭ مالحظــات محضــر جلنــة 

محافظة الفروانية.
٭ محضــر االجتمــاع اخلامس 
للجنة محافظة اجلهراء من دور 
االنعقاد االول للفصل التشريعي 
الثالث عشــر للمجلس البلدي 
املنعقد يوم الثالثاء ٢٠٢٢/١١/٨.

٭ طلب الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب املوافقة 
على ارتفاع مباني مجمع كليات 

ومعاهد ضمن حــدود محافظة 
اجلهراء بارتفاع أرضي وخمسة 

طوابق.
٭ طلب وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية زحزحة موقع مسجد 
ومواقــف للســيارات مخصص 
مبنطقة ســعد العبداهللا مقابل 

قطعة ٧ مبحافظة اجلهراء.
٭ مالحظــات محضــر جلنــة 

محافظة اجلهراء.
٭ محضــر االجتماع الســادس 
للجنة الفنيــة من دور االنعقاد 
االول للفصل التشريعي الثالث 

عشــر للمجلس البلدي املنعقد 
يوم األربعاء ٢٠٢٢/١١/٩.

٭ الكتــاب املقدم مــن األعضاء 
محمــد الرقيب، فهيد املويزري، 
حمد املدلج، عبدالوهاب بورسلي، 
عبداهللا الرومي، حمدي العازمي، 
بشــأن طلب إلغاء قرار املجلس 
البلــدي اخلاص باحملوالت رقم 

(م ب/ف (٢٠٠٢/٠٢/٢١/١.
٭ مالحظــات محضــر اللجنة 

الفنية.
٭ محضر االجتماع الرابع للجنة 
محافظة العاصمة من دور االنعقاد 
األول للفصل التشريعي الثالث 
عشــر للمجلس البلدي املنعقد 

يوم االثنني ٢٠٢٢/١١/١٤.
٭ طلــب الهيئــة العامة للبيئة 
تخصيــص موقــع مبنى مخفر 
الشويخ سابقا مبنطقة الشويخ 
الثالثة ضمن القطعة (ج) كمركز 

مراقبة لها.
٭ طلــب بلديــة الكويت قطاع 
املشــاريع تخصيــص مطاعــم 
ومقاهي بدون شيشــة مبنطقة 

أسواق الري.
٭ طلب وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية تخصيص موقع إلقامة 

مصلى ومواقف سيارات مبنطقة 
الشويخ الصناعية بجانب دوار 

شهرزاد.
٭ مشروع تطوير شاطئ الشويخ 
املقابل ملركز الشيخ جابر األحمد 

الثقافي.
٭ بند ما يستجد من أعمال.

٭ طلــب وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة تخصيص موقع 
محطة حتويل ثانوية مبنطقة 

الدعية قطعة ٣.
٭ مالحظــات محضــر جلنــة 

محافظة العاصمة.
٭ محضــر االجتمــاع اخلامس 
للجنــة محافظة حولي من دور 
االنعقاد االول للفصل التشريعي 
الثالث عشــر للمجلس البلدي 

املنعقد يوم االحد ٢٠٢٢/١١/١٣.
٭ الطلب املقدم من الهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية توسعة 
املستشــفى البيطــري الكائنة 

مبنطقة الساملية.
٭ مالحظــات محضــر جلنــة 

محافظة حولي.
٭ محضر االجتماع السابع للجنة 
الفنيــة مــن دور االنعقاد األول 
للفصل التشريعي الثالث عشر 

للمجلــس البلــدي املنعقد يوم 
الثالثاء ٢٠٢٢/١١/١٥.

٭ كتاب وزارة الداخلية بشــأن 
دعــوة االجتمــاع الرابع للجنة 
الفنيــة مــن دور االنعقاد األول 
للفصل التشريعي الثالث عشر 

للمجلس البلدي.
٭ االقتــراح املقــدم من العضو 
م.منيرة األمير بشأن التعاقد مع 
مكتب خبرة عاملي لوضع األسس 
الفنيــة لعقود النظافة وحتديد 
معاييــر الرقابــة ومســتويات 

التكلفة.
٭ مالحظــات محضــر اللجنة 

الفنية.
٭ محضر االجتماع التاسع للجنة 
القانونية واملالية من دور االنعقاد 
االول للفصل التشريعي الثالث 
عشــر للمجلس البلدي املنعقد 

يوم اخلميس ٢٠٢٢/١١/١٠.
٭ مالحظــات محضــر اجلنــة 

القانونية واملالية.
٭ االقتراح املقــدم من عبداهللا 
احملري (رئيس املجلس البلدي) 
بشــأن تخصيــص أراضي في 
املنطقة الشمالية تستغل مخازن 

وخدمات لوجستية.

عبداهللا احملري

املطيري رئيسًا لـ «حترير األراضي» واجلدعان مقررًا

زّكت جلنة حترير األراضي السكنية في املجلس البلدي خالل اجتماعها 
امس خالد املطيري رئيسا للجنة وناصر اجلدعان مقررا.

وتضم اللجنة في عضويتها كال من: فهد العبداجلادر وعبداهللا العنزي 
وم.عبداللطيف الدعي وم.إسماعيل بهبهاني وناصر الكفيف.

خالد املطيري خالل ترؤسه جلنة حترير األراضي

الشلفان رئيسة املخطط الهيكلي ومنيرة األمير مقررًا

زّكت جلنة املخطط الهيكلي في املجلس البلدي خالل اجتماعها امس، 
م.شريفة الشلفان رئيسة للجنة وم.منيرة األمير مقررا.

وتضم اللجنة في عضويتها كال من: د.حسن كمال وم.إسماعيل بهبهاني 
وم.عبداللطيف الدعي وم.علياء الفارسي وم.فرح الرومي.

م.شريفة الشلفان مترئسة جلنة املخطط الهيكلي

«الزراعة»: صرف األعالف املدعومة «أونالين»

محمد راتب

اجتمع مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة 
امــس مع ممثلي شــركة مطاحــن الدقيق 
واملخابز الكويتية. aوضم االجتماع موظفي 
ادارة نظم املعلومات مبكتب مدير عام هيئة 
الزراعة، وذلك إلمتام اجراءات صرف االعالف 

املدعومة للمربني عن طريق «أونالين» بهدف 
توفير الوقت على املراجعني.

وكان القريفة أعلن أخيرا عن اجراءات 
سيتم تدشينها مليكنة عدد كبير من املعامالت 
فــي الهيئــة، وهو مــا ميثل نقلــة نوعية 
ستســهم في احلد مــن التالعب والتزوير 
في احلصول على األعالف املدعومة والتقدمي 
على احليازات الزراعية والقسائم احليوانية.

م.مشعل القريفة مترئساً االجتماع مع ممثلي «املطاحن الكويتية»

م. منيرة األمير

«التربية»: السماح بطلب االستبدال 
أثناء اخلدمة إلكترونيًا

.. وتنهي املوافقة ملديرة مساعدة مبدرسة 
أجنبية لدعوتها الطلبة إلى زيارة «إسرائيل»

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن وكيــل وزارة التربيــة باإلنابــة 
فيصــل املقصيد عن الســماح للعاملني في 
الوزارة بطلب االستبدال أثناء اخلدمة عبر 
املوقــع االلكتروني. جاء ذلــك في التعميم 
الذي أصدره املقصيد وقال فيه: حرصا من 
«التربية» على تنفيذ التوجيهات الســامية 

للقيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء 
ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي بالتحول إلى اخلدمات اإللكترونية، 
يســر الــوزارة أن تعلن عن إطــالق خدمة 
إلكترونيــة عبــر موقعهــا تتيــح للعاملني 
الراغبني بتقدمي طلب االستبدال أثناء اخلدمة 
وحتميل املستندات املطلوبة وذلك عبر املوقع 

.(https://www.moe.edu.kw) :اإللكتروني

عبدالعزيز الفضلي

أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة التربية 
أحمــد الوهيــدة أن الــوزارة قامــت باتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة بشأن ما مت تداوله 
في وسائل التواصل حول قيام مديرة مساعدة 
مبدرســة خاصة بدعوة الطالب للسفر إلى 
«إســرائيل». وقال الوهيــدة: فتحت اإلدارة 
العامــة للتعليم اخلــاص حتقيقا بالواقعة، 
وخلصت إلى إنهــاء املوافقة املمنوحة منها 
للمديرة املساعدة املعنية وحظر إصدار موافقة 

لها على أي مدرسة خاصة أخرى، فضال عن 
اتخــاذ اإلجراء املقرر قانونا بحق املدرســة 
في ضوء ما ثبت بحقها من مخالفات، حيث 
مت توجيــه إنذار لهم بعــدم تكرار مثل هذه 

التصرفات مستقبال.
وتابع: وإذ تعرب الوزارة عن استيائها من 
التصرف الشخصي للمديرة املساعدة تؤكد 
أنها لن تتوانى في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ضد كل مؤسســة تعليمية أو العاملني فيها 
حال ثبــوت قيامها بالترويج الســم الكيان 

الصهيوني قوال أو فعال.

أحيانا تتداعى الذكريات.. ويسطر القلم 
اخلواطر!

وحتتشد راية الفرسان وكلهم جنوم.. 
في الذاكرة والتاريخ!

تتصفح تاريخ (رجاالت الصحراء العربية) 
وتتذكر فروسيتهم النبيلة!

هي صفحات ال تعد وال حتصى لرجال 
كتبوا سيرتهم العطرة مبداد الشجاعة والكرم 
واإلباء، ويحق ألتباعهم الفخر بهم وببطوالتهم 

وسيرتهم.
اليوم هناك ِســير أعالم جنباء اعتلوا 
صهوة املجد جيال بعد جيل ومت تسجيلهم 
في مدونات (التدوين والتأريخ)، وذهبوا إلى 

خالقهم مبا لهم وعليهم!
إنها صفحات متأل تاريخ اجلزيرة العربية 
الرجال  إنهم صالبة  الشاســعة،  املشمسة 
األشداء بعراقة نسبهم وفروسيتهم اجلامحة 

نحو املجد واخللود!
من هؤالء الذين سجلوا وسطروا تاريخهم 
الشــيخ راكان بن حثلني (األمير والشاعر 
والفارس) رحمه اهللا، الذي بلغت شــهرته 
اآلفاق وتعدت اجلزيرة العربية حتى وصلت 
بطوالته إلى األناضول في تركيا وحدودها 
مع الصرب، وتغنت بــه األجيال لبطوالته 

ومناقبه وسيرته العطرة!
أســماء كثيرة هنا وهناك حتمل اسم 
«راكان» الذي يعود نسبه إلى قبيلة العجمان، 
وهي من أشد القبائل العربية سطوة وبأسا 

وأقواها في احلروب.
تربى راكان بن حثلني في بيت والده الشيخ 
فالح بن حثلني زعيم قبيلة العجمان، شّب 
وترعرع على الشهامة والرجولة والبطولة 
والفروســية، وحتلــى بصفــات الصدق 
والشجاعة، فكان «راكان» فارسا وشاعرا، 
وهناك مئات القصائد، منها ما هو له وبعضها 
منسوب إليه، وهذه القصائد آن األوان أن 
تراجع وتصحح حتت نظر وعني العم سلطان 
بن حثلني (أبو راكان)، أطال اهللا في عمره.

هذا البطــل العربي يحتاج إلى «مؤلف» 
جديد يكتب تاريخه ويقره العم الوالد الشيخ 
سلطان بن سلمان بن حثلني، وليجيزه أوال 
للتاريــخ واألجيال القادمة حتى تكون على 
بينة مــن أن ما كتب (صح) وليس العكس، 
فبعض األحداث واألشعار حتتاج إلى «وقفة 
تصحيح وتدقيق» ملســيرة هــذا الفارس 

وزعامته التاريخية.. وخصوصاً أشعاره!
تاريخ «راكان» صفحــات حقيقية من 
تاريخه  املواقف واألحداث وأيضــا طالت 
زيــادات حتتاج إلى «توقــف فاحص» مبا 
فيها بعض األشعار التي نُسبت له وعندما 
تناظرها وتقرأها تعلم علم اليقني أنها ال متثل 

شخصية مثل راكان وال أخالقه وصفاته!
قصة نفيه إلى تركيــا هناك في القلعة 

التركية (نيش) ملدة سبع سنوات بعيدا عن 
أهله وقبيلته وعشيرته، هذه الغربة الطويلة 
حتتاج إلى تدقيق، خاصة مع السجان «حمزة»!

٭ ومضة: نعلم علم اليقني أن راكان بن حثلني، 
رحمه اهللا، كانت له قدرة قتالية وشجاعة غير 
عادية وبطولة وإقدام على مواجهة اخلصوم، 
وخبرة في أســاليب املعارك مع أعدائه في 

ساحات املعارك والقتال.
في السرد التاريخي أن األتراك أعجبوا 
ببطولة وإقــدام وشــجاعة راكان وقتْله 
«املسكوفي» وأتباعه، وقرروا اإلفراج عنه 
واجته بحرا إلى مصر ثم جدة ثم نزل مبكة 

واملدينة لتأدية العمرة... إلخ.
هذه الفترة حتتــاج إلى رصد تاريخي 
أكبــر بالعودة إلى الوثائق التركية ألن فيها 
من األحداث والتفصيالت الكثير الذي أغفله 

التاريخ، لألسف!

٭ آخر الكالم: راكان بن حثلني، فارس عربي 
ظهر في اجلزيرة العربية وكسب «حباً» غير 
مسبوق من الناس في كل البلدان، لسيرته 
العطرة ونبــل أخالقه وبطوالته ومغامراته 
وأشعاره اجلزلة، وعلى سبيل املثال أذكر منها:

يا محال الفنجال مع سيحة البال
في مجلٍس ما فيه نفس ثقيله

هذا ولد عم وهذا ولد خال
وهذا رفيق ما لقينا مثيله

٭ زبدة احلچي: قصة تاريخ راكان بن حثلني 
وبطوالته وأشعاره جتسد (تاريخ شخصية 
عربية) فــي اجلزيرة العربية، وقد برز من 
القوية وبطوالته  العفوية  خالل شخصيته 
وفروسيته وأشعاره وأخالقه، واحتل قلوب 
اجلماهير العربية في الديار العربية لتاريخه 
النضالي املشــرف كبطل، وظلت أشعاره 

وقصته على كل لسان عربي.
يقول في قصيدة له:

ما قل دل وزبدة الهرج نيشان
والهرج يكفي صامله عن كثيره

الذم ما يهفي لألجواد ميزان
واملدح ما طّول ايديٍن قصيره

وغدا هذا الشطر من الشعر حكمة راكانية 
بليغة.. اللهم ارحم واغفر للشيخ راكان بن 
حثلني، فقد أتعب من هم بعده من آل حثلني 

الكرام.
هذه خواطر (محب) لهذه الشــخصية 
العظيمة على أمل أن نرى (مجلدا تاريخيا) 
يروي تاريخ هذا الرمــز الذي ذاع صيته 

في األمصار.
فما أحوجنا إلى ضــرورة إعادة كتابة 

التاريخ من جديد.
.. في أمان اهللا.

ومضات

كتابة تاريخ: 
فارس الصحراء!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن


