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محمد الزعبي

وعدت فأوفيت.. 
شكراً وزير اإلسكان

وعدت احلكومة في العام 
املاضي ممثلة بوزير 

اإلسكان ياسر أبل بتوزيع 
12000 وحدة سكنية 

سنويا في محاولة منها 
لتقليص الفترة الزمنية 
الطويلة النتظار مقدمي 

طلب احلصول عليها، وقد 
حققت بالفعل ما وعدت 

به في سابقة أولى لتوزيع 
هذا الكم الكبير من 

األراضي واملنازل والشقق 
املنجزة، فقد وزعت 

وزارة اإلسكان 12030 
وحدة إسكانية، وهي 

أيضا بصدد توزيع مثلها 
في العام املالي احلالي.

هذا اإلجناز غير املسبوق 
- والذي هو مبنزلة حبل 

جناة ملن تلتهم اإليجارات 
السكنية جزءا ال يستهان 

به من مدخوالتهم 
الشهرية وال سيما فئة 

الشباب - يحسب لصالح 
حكومة الشيخ جابر 

املبارك والتي تضافرت 
جهود مؤسساتها 

والهيئات التابعة لها 
ووزارات الدولة املعنية 

لتتكلل بهذا النجاح والذي 
بال ريب إن استمر على 
هذه الوتيرة فسيقضي 

على املعضلة اإلسكانية - 
التي أرقت الكثير - حسب 

البرنامج الزمني الذي 
وعدت به احلكومة.
غير بعيد عن هذا 

اإلجناز اإلسكاني، ولعلها 
كانت محركا رئيسيا 
من محركاته، اللجنة 

اإلسكانية في مجلس األمة 
ورئيسها النائب الفاضل 

راكان النصف وبقية 
أعضائها والتي تابعت منذ 
البداية أداء وزارة اإلسكان 

واجتمعت مع وزيرها 
حللحلة القضية وضمان 

تنفيذ الوعد احلكومي.
التوسع اإلسكاني األفقي 
ال ميكن بحال أن يستمر 

حتى في ظل الوفرة املالية 
للدولة بسبب استهالكه 
للكثير من األموال عبر 

تهيئة البنية التحتية 
وكذا زحفه على األراضي 

التابعة لوزارة النفط، 
ومن األجدى وضع هذه 
األموال واستغاللها في 

التوسع الرأسي وفق 
اخلصوصية الكويتية 
وما يناسب احتياجات 
العائلة مع توفير كافة 
اخلدمات املتعلقة بها، 

ورمبا يواجه هذا اخليار 
بعض االمتعاض لكن 

تطبيقه بالشكل النموذجي 
على أرض الواقع سيقنع 
املزيد من طالبي اخلدمة 

اإلسكانية على التوجه إليه 
وال سيما إذا علمنا أنه 

يسهم في إجناز الوحدات 
اإلسكانية في وقت أقصر 

وكلفة أقل حتى على 
املواطن نفسه.

حتى يكتمل هذا اإلجناز 
ينبغي اإلسراع في تهيئة 

البنية التحتية املتكاملة 
لهذه الوحدات السكنية 
حتى يشرع احلاصلون 

عليها في بناء املنزل الذي 
انتظروه طويال، وإال 

فالتأخير يعني حصول 
املواطن على أرض جرداء 

ال ميلك حق بنائها وهو 
ما سيفسد فرحته فضال 

عن انقالب هذا اإلجناز 
إلى وجع جديد في جسد 

احلكومة.

منعطف: وحده اإلجناز 
قادر على إسكات 
املعارضني باحلق 

وبالباطل.

www.salahsayer.com
@salah_sayer كلم

طارق بورسلي

صالح الساير

صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وزير الدفاع ورئيس الديوان امللكي 
واملستشار اخلاص خلادم احلرمني 

الشريفني، أصبح في واجهة األحداث 
منذ انطالقة عاصفة احلزم التي 

أطلقتها اململكة العربية السعودية 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك 

سلمان بن عبدالعزيز.
جنم األمير محمد بن سلمان سطع 

عن استحقاق، فخالل حدث هكذا 
مثل عاصفة احلزم والتي هي ليست 

حدثا إقليميا بل عاملي كون آثارها 
ونتائجها ستنعكس على العالم أجمع، 

استطاع األمير محمد بن سلمان أن 
يضع بصمته اخلاصة على احلدث 

وأن يثبت ان القيادة ليست باخلبرة 
فقط، بل بالعمل اجلاد، فكان خير قائد 

لعملية كهذه.
عمره 30 عاما فقط، ولكن نشاطه 

السياسي بدأ منذ العام 2007 

كمستشار متفرغ في هيئة اخلبراء 
التابعة ملجلس الوزراء السعودي، أي 

منذ 8 سنوات، وخاللها تنقل بني عدد 
من املناصب املهمة في أكثر من هيئة 
ومنصب حيوي حتى تعيينه وزيرا 

للدفاع بداية العام احلالي، وأعتقد انه 
خالل هذه السنوات اكتسب خبرة 
عالية جدا، باإلضافة إلى ان حنكته 

التي عرف بها كلها مكنته من قيادة 
العملية بكل اقتدار.

اجلانب األهم في شخصية األمير 
محمد بن سلمان هو أنه أسس 

»مؤسسة األمير محمد بن سلمان 
اخليرية« »مسك اخليرية« التي 

يترأس مجلس إدارتها، والتي تهدف 
إلى دعم تطوير املشاريع الناشئة 

والتشجيع على اإلبداع في املجتمع 
السعودي، من خالل متكني الشباب 

السعودي وتطويرهم، وتعزيز تقدمهم 
في ميادين العمل والثقافة واألدب 

والقطاعات االجتماعية والتقنية.

األمير محمد بن سلمان يجمع 
الصفتني في القائد، احلزم واخلير.

>>>
السؤال الذي يتردد اآلن هو: هل 

ميكننا أن نتحمل حرب اليمن التي 
ميكن أن تستمر أشهرا كما تقول 

تقارير إعالمية أجنبية؟ في احلقيقة 
أنه وعلى كل املستويات ميكن أن 

نتحمل هذه احلرب التي تعرف 
باسم »عاصفة احلزم«، وال أعني 
الكويت فقط بل أعني جميع دول 
اخلليج، واألسباب هي أن الدول 

املشاركة في العاصفة بدءا من اململكة 
العربية السعودية التي تقود العاصفة 
املستحقة مرورا بالكويت وانتهاء بكل 

الدول اخلليجية املشاركة، جميعها 
دول قائمة على مؤسسات مستقلة 

وفاعلة وعاملة ولها ثقلها إقليميا 
وعامليا.

ال تقلقوا، نحن بخير ودولنا بخير 
وستظل بخير.

األحداث تغلي دومنا توقف في 
طنجرة الشرق األوسط التي لم تهدأ 

النار حتتها منذ أكثر من نصف قرن، 
وكلما خمدت النار قليال جاء من يضع 

فيها املزيد من احلطب. فمع نشوب 
أول حرب عربية ـ إسرائيلية دارت 

طاحونة القالقل لتبدأ بالنكبة عام 
1948 والتي توالت بعدها االنقالبات 

العسكرية في املنطقة لترتفع أصوات 
املجنزرات والشعارات الفضفاضة 

واإلذاعات الزاعقة وقت كان ال صوت 
يعلو فوق »سوط« املهزلة.

>>>
استمرت حالة عدم االستقرار حتى 

بلغنا عام 1967 عندما هوت مطرقة 
الهزمية فوق الرؤوس، فتحايل 

بعضنا على ذواتهم ومت توصيف 
احلالة بأنها »نكسة« وفي عام 1975 

ظهرت حالة »أنكس« منها حني 
اشتعلت احلرب األهلية في لبنان، 
واختلط حابل العرب بنابلهم، غير 
ان املطبخ العربي استمر في تقدمي 

وجبات الوهم املسلوقة في ماء 
السراب، واستبدل وجبة »شيش 

كباب« بأخرى تدعى »شيش كالم«!
>>>

بعدها بسنوات اشتعلت اجلبهة 
العراقية ـ اإليرانية بسبب أوهام 

تصدير الثورة وبعد تلك احلرب 
الضروس وبسبب أوهام حارس 

البوابة الشرقية متت محاولة 
ابتالع الكويت، ليتقلب العرب في 
طنجرتهم الساخنة التي سايرت 

العصر فتحولت إلى طنجرة 
ضغط، سمع العالم صفيرها 

في العراق بعد »غزوة منهاتن« 
واستمر الصفير مع »داعش« في 
دولة اخلالفة، ولم تزل الطنجرة 

تغلي وتصفر وتقدم آخر وجباتها 
املسمومة في اليمن في املطبخ 

احلوثي بإدارة الشيف )احملروق( 
علي عبداهلل صالح.

األمير محمد 
بن سلمان
»احلزم« و»اخلير«

شيش كالم

سلطنة حرف

السايرزم

فقدت الكويت رجال من خير الرجال، وبرحيل 
العم بداح بن محسن بن شليويح العجمي عن 

عمر يناهز 74 عاما غيّم على نفوسنا حزن 
على فقده، فقد ووري جثمانه الطاهر الثرى 
يوم أول من أمس االربعاء 12 جمادى اآلخرة 

1436هـ املوافق 1 أبريل 2015 مبقبرة صبحان، 
والتي تقاطر إليها أهل الكويت من كل املناطق 
معزين، يدعون له باملغفرة، بعد ان استرد اهلل 

أمانته بهذا الرجل الفقيده.
والعم »أبوفيصل« له من اسمه نصيب 

فـ »بداح« تعني الرجل الشجاع وهو كذلك 
تشهد له مواقفه وآراؤه وسيرته العطرة، وقيل 

»بداح« متسع من األرض.
وهو ميلك قلبا اتسع للجميع في داخل 

الكويت وخارجها. ويقال ان بداح األرض اللينة 
الواسعة، واهلل انه كان لينا في غير ضعف 
وال وجل، واسع احلكمة والرأي واملشورة.

عمل عمي »بداح« في بداية حياته في القطاع 
اخلاص وكان، رحمه اهلل، من مؤسسي منطقة 
وارة ثم انتقل الى األحمدي ثم انتقل في 1972 

الى الصباحية.
شهد له اجلميع بالدور الوطني الشامخ وكان 
له دور في أثناء العدوان واالحتالل الصدامي 
العراقي في عام 1990 ويشهد له بهذا جيرانه 

وأصدقاؤه، فبدأ عمله بالداخل حيث وصى 
أوالده مبساعدة الناس، واألسر املتعففة، والكل 

يذكر أوالده الكرام )فيصل ـ محمد ـ طالل ـ 
نايف ـ خالد( بأدوار وطنية مختلفة، فهؤالء 

األشبال من ذاك األسد.
ويذكر انه بدأ اتصاالته في اخلارج مع الشيخ 

علي صباح السالم )أبوثامر( رحمة اهلل عليه، في 
منطقة اخلفجي، وأيضا مع الشيخ سالم صباح 

السالم )بوباسل( طيب اهلل ثراه.
كان عمي »بداح الشليويح« طيب اهلل ثراه 

ومثواه من املنادين دائما بطاعة أولي األمر، 
وكان له دوره وحضوره في كثير من 

االنتخابات بإقناع الناس بجدوى املشاركة 
ال املقاطعة، وله دور ال ينسى في اجلاهات 

والوسطات ما بني أبناء القبائل، خاصة العجمان، 
وأنا أعرف ان املجالس أمانات، وقد سرني 

بالكثير من أفعاله الطيبة التي قام بها في صمت 
عجيب من بناء مساجد ومدارس ودور أيتام 
وكفالة عوائل فقيرة ومحتاجة، ورعاية بعض 

من القاصرين واأليتام والضعفاء، أذكرها داللة 
على سمو نفسه وجميل أعماله وأفعاله.

في أيامه األخيرة رأيت حزنه على أخيه عمنا 
املرحوم بإذن اهلل العم منصور بن محسن 

الشليويح، الذي توفي ووري الثرى يوم 
السبت 24 ربيع األول 1435هـ املوافق 25 

يناير 2014م وكالهما علمان بارزان في منطقة 
الصباحية فقدناهما، وندعو لهما، ونحب 

ونكرم نسلهما خاصة اخي العزيز املغفور 
له بإذن اهلل شهيد الواجب خالد منصور بن 
محسن شليويح العجمي، والذي فقدناه مع 
اخينا وحبيبنا املقدم الشهيد راجح عويضة 

العجمي، وهما فخر لنا وللكويت، شهيدا 
الواجب اللذان راحا ضحية حريق الفحيحيل 

الشهير.
بداح الشليويح في ذمة اهلل، أحد رجاالت 

الكويت املخلصني، له أياد بيضاء في أعمال 
اخلير، والفزعة ألهل الكويت في النائبات 

وامللمات، وكان بحق رجال وطنيا حرا شريفا، 
له دوره في العالقات االجتماعية، وكان ذا حس 
إنساني وطني، ترك بصمته التي ال تنسى عند 

وطنه وأهله وأصدقائه.

ومضة: رحل عنا والدنا طيب الصيت )أبوفيصل(، 
وهذه تعزية باسمكم مقدمة للعم مسفر بن 

محمد بن شليويح، وعموم أهلي وعزوتي آل 
شليويح الكرام، وللعم الغالي الشيخ سلطان 
بن سلمان بن حثلني أمير قبيلة العجمان ـ 

بوراكان ـ الذي قال لي في فقد »أبوفيصل« 
ومن قبله »أبوخالد«: فقدنا رجال احلكمة 

واملشورة والرأي السديد، وديوانه دائما يذكرنا 
بشعر راكان وشوقه وحبه ألهله وقبيلته:

ومن عقب ذا يا مال شرب فنجال
في مجلس ما فيه نفس ثقيله

هذا ولد عم وهذا ولد خال
وهذا رفيق ما لقينا بديله

وأعزي وجهاء القبيلة الكرام جميعا، وأصدقاءه 
املقربني الذين أعرفهم، والسموحة ملن غفلت 

عنهم وهم علي الزعبي، ومحمد سلطان 
الزعبي، وغامن الدبوس، وراشد بن مشهود، 

ومحمد الدوسري، ومن الشيوخ الشيخ حمد 
جابر العلي، والشيخ صباح جابر العلي.

آخر الكالم: يا رب يا حي يا قيوم، ان هذا عبدك 
وابن عبدك وابن امتك بداح بن محسن بن 

الشليويح خرج من روح الدنيا وسعتها 
وأحباؤه فيها الى ظلمة القبر وما هو مالقيه، 
فيا رب اجعل قبره روضة من رياض اجلنة، 
ومثواه الفردوس األعلى من اجلنة، واحشره 

مع املتقني الى الرحمن وفدا، وبشره بروح 
وريحان، وجنة النعيم، واغفر له يا رحمن، 
وانقله من ضيق اللحود الى جنات اخللود.
هذا الدعاء ومنك االجابة، رحم اهلل والدي 

احلبيب بداح الشليويح.. وتسقط دمعات على 
عم علّمنا ان األخالق ترفع الرجال، وقد صدق 

هذا اخللوق اإلنسان املوحد.. بداح.. ترحموا 
عليه تكفون في الليلة الفضيلة ليوم اجلمعة 

الذي فيه ساعة إجابة.

y.abdul@alanba.com.kw
يوسف عبدالرحمن

بداح الشليويح.. 
»فقيده«

ومضات

عادل عبداهلل المطيري 
إن مقولة »الضربات اجلوية ال حتسم 

املعارك على األرض« أصبحت في 
عصرنا هذا غير دقيقة، فبعض 

احلروب ميكنها حسم األمر جوا، 
خاصة إذا كان الهدف الرئيسي للحرب 
هو تغيير ميزان القوى على األرض أو 
حتييد بعض األسلحة الثقيلة للخصم 

من املعارك كالدبابات واملدرعات 
والصواريخ الباليستية والتي ستكون 

أهدافا واضحة جدا وسهلة.
كل حرب تختلف عن األخرى من 
حيث الهدف والشكل، فمثال حرب 
عاصفة احلزم تختلف في أهدافها 

وشكلها ووسائلها عن بقية احلروب، 
فمن أولوياتها حماية بعض املدن 

اليمنية ومنها »عدن« من السقوط في 
أيدي قوات اخلصم »اتباع علي صالح 

واحلوثيني« وكذلك تهدف إلى تقدمي 
الدعم اجلوي من أجل مساندة »قوات 

اللجان الشعبية« التي تعمل على 
األرض.

من املؤكد أن اليمنيني ال يحتاجوا إلى 
مقاتلني على األرض من قوات التحالف 

اخلليجي، فلديهم ما يكفي منها، 
وهم فقط بحاجة إلى قيادة وتوجيه 
وتسليح، وهذا ما تقوم به عمليات 

عاصفة احلزم.
هناك من يتخوف من أن يتورط 

اخلليجيون بحرب اليمن كما تورط 
األميركيون سابقا في حرب ڤيتنام، 

وتناسوا أن اليمن قريب جدا لنا 
كخليجيني، فهو جزء ال يتجزأ 

من جغرافية اخلليج وأمنه بعكس 
احلالة في ڤيتنام وأميركا، كما أن 

اخلليجيني لم يختاروا هذه احلرب 
بل أجبروا عليها بعد فشل جهودهم 

الديبلوماسية املتمثلة في »املبادرة 
اخلليجية«، فاحلوثيون وعلي صالح لم 

يريدوا للجهود اخلليجية النجاح كما 
لم يريدوا لليمن االستقرار.

ختاما، حرب عاصفة احلزم مستمرة 
في حتقيق أهدافها واملنطقة مازالت 
مستقرة، وردود فعل إيران مازالت 

محدودة، ورمبا هذا الهدوء الذي سبق 
العاصفة لن يستمر بعدها، فإيران 
حتاول ضبط نفسها حتى تنتهي 

مفاوضاتها النووية لعلها حتصل 
على قيود بسيطة جدا على أنشطتها 

النووية مقابل ذلك الهدوء.
ولكن ماذا لو لم حتقق أهدافها النووية 

في املفاوضات؟ هل ستزداد إيران 
عدوانية جتاه أزمة اليمن؟

وفي املقابل، ماذا لو حتققت أهداف 
إيران من املفاوضات؟ وأصبحت قاب 

قوسني أو أقل من أن تصبح دولة 
نووية؟ ما سيترتب عليه اختالل 
عميق جدا في ميزان القوى في 

املنطقة وعلى حساب اخلليجيني الذي 
سيفكرون جديا في امتالك األسلحة 
النووية أيضا، وستدخل املنطقة في 

سباق تسلح نووي خطير جدا.
اخلالصة: على اخلليجيني دعم 

حلفائهم باليمن وتنظيمهم ليشكلوا 
قوة عسكرية تعمل على األرض، وان 

يتجنبوا قدر اإلمكان التدخل البري 
املباشر إال للضرورة القصوى، وعلينا 
أن نراقب اإليرانيني ونتيجة مباحثاتهم 

النووية وانعكاسها على حرب اليمن 
وميزان القوى في منطقتنا.

عاصفة احلزم 
البرية والنووي 
اإليراني

صدى األحداث


