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ورد من وزارة الداخلية رد طويل عريض مليء باألرقام ومسودات 
ومختصرات قوانني »ما توكل خبز« وهو رد على جزئية اتهامي في 
مقال س���ابق لي لوكيل وزارتها بأن���ه أراد تطبيق قانون مطبوعات 
خاص به عندما منع وحظ���ر على جميع قياديي الداخلية التواصل 
مع الصحافة ومنع نشر صورهم في الصحف وهذا نص الرد حسب 

ما ورد من الداخلية:

األستاذ رئيس حترير صحيفة »األنباء« احملترم
نتوجه اليكم بخالص التحية وعميق التقدير على دوركم اإلعالمي 
البارز في خدمة قضايا األمن واملجتمع.. والتحية والتقدير موصوالن 
إل��ى الكاتب األس��تاذ ذعار الرش��يدي على ما تناوله ل��كل من ما يهم 

الصالح العام.
وباإلش��ارة إلى ما تناوله الكاتب ف��ي صحيفتكم بالعدد رقم 12181 
الصادر بتاريخ اليوم اخلميس املوافق 2010/2/18 بزاوية »احلرف 29« 

حتت عنوان »250 يوما والنتيجة صفر«.
تود إدارة اإلعالم األمني بوزارة الداخلية إيضاح احلقائق اآلتية:

أوال: السيد وكيل وزارة الداخلية لم يصدر قرارا ولكنه اصدر تعميما 
رقم 12 لس��نة 2010 بش��أن التأكيد على االلتزام بأحكام التعميم رقم 
34 لس��نة 2006 واألمر اإلداري رقم 2 لسنة 2001 والتعاميم الصادرة 
بشأن حظر النشر دون إذن واحملافظة على سرية العمل بالوزارة تنفيذا 
الحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديالته 

واملرسوم الصادر في 1979/4/4 في نظام اخلدمة املدنية وتعديالته.
ثاني��ا: كل تلك التعاميم واألوامر اإلدارية تأتي اتفاقا مع قانون رقم 
23 لس��نة 1968 بشأن نظام قوة الش��رطة الذي نص في الباب االول 
)أحكام عامة( في املادة 15 على انه يحظر على رجل قوة الش��رطة ان 
يفش��ي أي معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالش��رطة، 
والكتابة بالصحف أو النش��ر بأي وس��يلة من وسائل النشر لرأي أو 
مقال أو رس��م إال ب��إذن من وكيل وزارة الداخلي��ة بعد االطالع على 

نسخة مما سينشر.
فيرجى التكرم بنشر رد الوزارة على ما جاء في زاوية الكاتب احملترم 
بذات الصفحة واملكان املنشور فيه مقالته وفقا ملا ورد في قانون رقم 
2006/3 في شأن املطبوعات والنشر. لذا يرجى نشر الرد للتوضيح.

ال���رد كما قرأمت كتلة من النقاط مف���اده أن ما أصدره الوكيل هو 
مج���رد تعميم حرصا على املصلحة العامة وإليكم حقيقة ما دار في 
اجتماع الوكيل مع قيادات الوزارة في اليوم السابق إلصداره تعميمه 
والذي ارتأينا أال ننشره في وقته احتراما للعالقة بيننا وبني وزارة 
الداخلية، فقد قال وكيل الوزارة بالفم املليان للقيادات من األمن العام 
خالل االجتماع: »ال تعطون الصحافة وجه«، وهو ذاته وكيل الوزارة 
ال���ذي ركضت فاكس���ات إعالمه األمني إلى الصحاف���ة لينفي وجود 
تدوير في وزارته األس���بوع املاضي، وبعد ثالثة أيام من نفيه صدر 
التدوير ونشرت الصحافة التي ال يريد أن يعطيها وجه التدوير في 
القيادات الوس���طى، فقط ثالثة أيام بني النفي والتدوير، ال أحد ضد 
سياسة وزارتكم في احملافظة على جزئية اخلصوصية وسرية العمل 
ولكن نحن نرفض سياسة التعتيم، واألهم نرفض متاما سياسة »يا 
متدحونا أو ال تكتبون عنا ش���يء«، لس���نا دولة بوليسية ولم نكن 
يوما كذلك ونرفض التحول إلى ذلك، الغريب في رد وزارة الداخلية 
أن كت���اب الرد جاء حول جزئية واحدة فقط وهي اخلاصة بالتعتيم 
اإلخباري ومنع القياديني م���ن احلديث إلى الصحافة، ولكن الكتاب 
خال من نقطة هامة أثرتها في مقالتي بل وأخطر وهي ماذا حدث في 
قضية اللوحات االنتخابية وإل���ى أين انتهى أمرها؟ »أموت وأعرف 
ليش طنشتوا هاجلزئية؟«، حسنا ومبا أنكم تعشقون الردود على 
الكتاب فإليكم هذا الس���ؤال:« ماذا فعلتم باملنظومة الرادارية؟ وماذا 
حدث في مناقصتها؟ وأنتم حتى اليوم لم جتيبوا على سؤال النائب 
الفاض���ل جمعان احلربش الذي طرح���ه برملانيا منذ أكتوبر املاضي 
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مع الشكر اجلزيل تلقيت الكثير من االتصاالت 
والرسائل الهاتفية، ومن خصني بقلمه وعّبر بلسانه 
من الكويتيني بعد مقال »اجلنس���ية مرة أخرى« 
والذي مت نش���ره قبل األس���بوع املاضي، ومع كل 
احترام���ي وتقديري لكل من أثنى وأش���اد، إال أن 
خدمة الكويت وأهلها واجبة على كل مواطن، وبدل 
الثناء أمتنى مش���اركة الكويتيني أنفسهم في كل 
موضوع لبلدهم مصلحة فيه، س���واء بالصحافة 
أو باللقاءات املرئية واملسموعة دون االنتظار ملن 
يبدأ، وال خير فينا إن لم نحم الكويت وش���عبها، 
واملواطن الكويتي اليزال يحتفظ بصفة السلبية 
التي يكرهها الوطن في أبنائه وهو أيضا من هواة 
التشجيع ال اللعب، أي أنه يكتفي بالثناء من خالل 
اتصال أو رسائل هاتفية دون أن يشارك في امللعب، 

وهذا ليس كافيا.
ولتوضيح ما مت نشره باملقال السابق عن البدون، 
ليس املقصود به من ضحى من أجل الكويت وأميرها، 
وال من أصيب في احلروب للذود عنها أو من أثبت 
والءه لها، بل املقصود الذين وصلت أعدادهم إلى 
الرقم املخيف والثابت بالسجالت الرسمية وهو مائة 
ألف شخص، فال عقل يقبل وال قلب يطمئن عندما 
تهتز التركيبة السكانية بسبب مطالبة من يدعون 
أنهم من أبناء الديرة من نواب وكّتاب، وأقول لهم 
حسبنا اهلل ونعم الوكيل فيكم وفي احلكومة إن 

وافقتكم على جتنيس من ال يستحق.
ملاذا ال يرتفع صوت الكويتيني بدل االعتراض 
بهمس في الغرف املغلقة، وبصوت علني إليصال 
رسالتهم لكل من يحاول أن يستغل الصحافة وقبة 
البرملان ليعلن من خاللها ما ال يعجب أهل الديرة 
وما ال يك���ون في صاحلها؟ فال نريد أن نصل إلى 
مرحلة جتعلنا ن���ردد املثل الكويتي »البيت بيت 

أبونا والقوم حاربونا«.
وعلى من بيدهم األمر والقرار أال يلتفتوا ملطالب 
بعض النواب الذين بدأنا نشك في وطنيتهم لألسف، 
وهم قلة والعشم في األكثرية لرفض هذا الطلب، 
أو أن تس���تخدم احلكومة فرامله���ا إذا كان فرامل 

املجلس خالي الدهن.
وكما ذكرنا، بل نؤكد عليه، ليس هناك أكثر من 
رحمة الكويتيني بغيرهم، فال نريد أن نسمع تلك 
األصوات النشاز باالسطوانة املشروخة من بعض 
األعضاء وآخرين عن دغدغ���ة العواطف ملصالح 
معروفة، فلسنا أغبياء وال بلهاء وال جبناء، فانهضي 
يا حكومة وانت صاحبة القرار وانفضي البش���ت 
من على ظهرك ليعرف من يعيش على هذه األرض 
قوة قرارك، فإما أن يستمر املقيم محترما البلد الذي 
يعي���ش فيه معززا مكرم���ا أو أن يغادر من حيث 
أت���ى، أو ليبحث عن بلد آخر يطالب بجنس���يته، 

فبالد اهلل واسعة.
ال نريد للكويتي أن يصاب بالداء احلكومي ملرض 
ما يس���مى بالصمت املس���تدمي عن حقوق الوطن 
وسيادته، واألجيال تتعاقب، ومازلنا نلف وندور 
في مشاكلنا دون حل، وكلما طالت اتسعت رقعتها 
وتش���عبت وصعب حلها فإلى مت���ى يا حكومتي 

العزيزة؟
تسلمنا الكويت من آبائنا وأجدادنا نقية وغير 
مش���وهة ونحن مؤمتنون عليها، فلزاما علينا أن 
نسلمها ألبنائنا وألجيالنا القادمة كما هي نظيفة، 
فصونوا األمانة أيها املس���ؤولون ونناشدكم عدم 
العبث مبا يؤث���ر على األمن الوطني والنس���يج 
االجتماع���ي وهويته الكويتية، فليس هناك وطن 
آخر اسمه الكويت، فالكويت للكويتيني وجنسيتها 
ليست صدقة نتصدق بها على كل من يضع رجله 
على ترابها، وليست عيدية يوزعها النواب كيفما 
أرادوا ومتى ش���اءوا، فمن يرد أن يتصدق فعليه 
أن ينفق من حر ماله، ومن يرد أن يستضيف أحدا 
فليرحب به في بيته أو ليذهب إليه في عقر داره، 
فالقضية ليس���ت هبة وليس���ت مصالح وليست 

عواطف.
وكثير من الناس يقبلون احلقيقة عندما تكون 
لصاحلهم، أما احلقيقة امل���رة فهي التي يرفضها 
صاحبها لتضاربها مع مصاحله، وهو ما ينطبق 
على كثير من االخوة فئة غير محددي اجلنس���ية 
الذين يجب أن يفهموا من هي الفئة املقصودة في 
هذا املقال وما قبله، ومن يعارض ذلك فهو كالذي 
حسس البطحة التي على رأسه ويعلن عن نفسه 

بأنه من غير مستحقي اجلنسية.
أما املطالبة احلديثة للسادة النواب بتجنيس 
ألفني من العس���كريني، فهل مت ذلك على أس���اس 
اس���تحقاقهم للجنس���ية؟ أم أن الطلب سيشمل 
جميع العس���كريني، والدفعة األولى هي البداية؟ 
إذا كان األمر كذلك فاملؤسسات العسكرية باجليش 
والشرطة واحلرس هي التي تستطيع أن تقرر من 
يس���تحق من عدمه وفق ملفاتهم ومدة خدمتهم، 
وليس للنائب احلق في التدخل بالقرار السيادي 
ومصادرة اختصاصات السلطة التنفيذية وتناسي 

مبدأ الفصل بني السلطات.
وأسوة باجلاليات العربية واآلسيوية والغربية 
التي غادرت أوطانها إلى الكويت وأتت لتحس���ني 
املستوى املعيش���ي ألسرها وال يعني ذلك والءها 
لها، والوظيفة هي الس���تمرارية احلياة املعيشية 
مبا فيها الوظيفة العسكرية وهذا ال يعني أن كل 
من انخرط في السلك العسكري يستحق اجلنسية، 
وهو ما يطلبه االخوة النواب الذين يتس���اهلون 
ف���ي الطلبات دون التفكير في اآلثار املس���تقبلية 
املترتبة على ذلك لألجيال القادمة، فال تظلموا وطنكم 
وجتنبوا لعنة أبنائكم إلى يوم الدين فالوطن باق 

وأنتم الزائلون.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

وأيضًا الجنسية

المواطن علي الجابر األحمد

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

كم���ا ذكرت ف���ي املقالة 
السابقة فإن املبادرة اجلديدة 
واجلريئة من قبل الش���يخ 
أحمد الفه���د الذي أخذ على 
عاتقه إع���داد خطة التنمية 
بعد فترة طويلة من التوقف 
عن إعداد اخلطط التنموية، 
وعلى ضوء التجربة الطويلة 
التي قضيتها في التخطيط 

فإن أهم عائ���ق في نظري هو عدم وجود التش���ريعات 
امللزمة التي تعطي اجلهة املعنية واملش���رفة على تنفيذ 
اخلطة احلق في التدخل لتحقيق جناح اخلطة مبا يتفق 
مع أهداف وبرامج خطط التنمية، في الوقت نفس���ه فإن 
األجهزة احلكومية تعتبر هذا األمر تدخال في اختصاصها 
وبني هذين النقيضني، تتلكأ اجلهة املنفذة وقد تتأخر في 

عملية تنفيذ اخلطة.
وأهم أداة في هذه العملية هي إعداد امليزانيات العامة 
على أساس البرامج وليس وفق نظام األبواب كما هو وارد 
في الدستور الكويتي عند إعداد امليزانية العامة للدولة، 
ألن التحكم في اخلطة وفق برامجها هو السبيل الوحيد 
لتنفيذ اخلطة ألن اجلهة املشرفة على تنفيذ اخلطة بإمكانها 
توقيف أي برنامج إذا ل���م تقم اجلهة املنفذة بتنفيذ هذا 

البرنامج وفق متطلبات اخلطة.
لم أطلع حتى اآلن على التشريع اخلاص باعتماد وتنفيذ 
خطة التنمية، لكن أنا على يقني أنه من دون إعطاء اجلهة 
املشرفة على تنفيذ اخلطة حق مراقبة وتنفيذ ومحاسبة 
املقصرين فإن مصير تنفيذ اخلطة س���يكون مجهوال من 
دون وجود تقارير متابعة كل ثالثة أشهر على األقل توضح 

سير اخلطة والعوائق التي تعترض مسيرتها.

هذه العملية حتتاج فريقا 
كامال متجانسا من اخلبراء 
وعلى علم بجميع تفاصيل 
اخلط���ة، واملش���اركون في 
إعداده���ا يتولون من خالل 
جلان تخطيط في كل وزارة 
اإلشراف واملتابعة واملراقبة 
الدائمة، ورغم أهمية اجلهاز 
التخطيط  املتابع لعملي���ة 
فإنني استغرب من إلغاء وزارة التخطيط التي كانت تقوم 
باألعمال الالزمة إلعداد اخلطط من دراسات وفيها العديد 
من اخلبراء الذين يشاركون في إعداد اخلطط ويتولون 
اإلشراف على تنفيذها، وال أعتقد ان أمانة املجلس األعلى 
للتخطيط تس���تطيع ان تتولى هذه املسؤولية، حيث ان 
املس���ؤولية كبيرة جدا ومعقدة وحتتاج الى أجهزة ذات 

كفاءة وقادرة على القيام بهذه املسؤولية.
فإذا كان هناك أي حتفظ على وجود وزارة التخطيط، 
فاقترح ان ننشئ هيئة مستقلة بكامل أجهزة وزارة التخطيط 
س���ابقا تكون مسؤولة مباشرة أمام نائب رئيس مجلس 
الوزراء املختص بخطط التنمي���ة، وله احلق الكامل في 
متابعة عملية التنفيذ والتحك��م باملبالغ املخصصة ملختلف 
املشاريع واألنشطة والبرامج املعتمدة للخطة ومحاسبة 
املقصرين أوال ب���أول حتى ال تتراكم املخالفات ويصعب 
األمر بعد ذلك في الكشف بصورة دقيقة عن نقاط الضع��ف 

في خط���ة التنمي��ة وت���دارك إصالحها.
هذه مالحظات من واقع خبرة طويلة ومعاناة في إعداد 
اخلطط ومتابعة تنفيذها، اذكرها لألخ الكرمي الشيخ أحمد 
الفه���د حتى يأخذها بعني االعتبار وهو مقدم على عملية 

صعبة، أمتنى له فيها النجاح والتوفيق من عند اهلل.

في يوم اخلميس املاضي 
قرأت مق���اال للزميل ذعار 
الرشيدي بعنوان »250 يوما 
والنتيجة صفر«، فتذكرت 
على الفور »ظاهرة النينو« 
قد تسألون عن وجه التشابه 
بني املقالة وتلك الظاهرة التي 
تعد كارثة طبيعية للعالم، 

حتى أن كثيرا من الدول املتقدمة تسعى إلى جتنبها. في 
البداية »النينو« هي ظاهرة تطلق على ما يحدث من تغير 
مؤقت في مناخ املنطقة االستوائية باحمليط الهادي، ما 
يس���بب تأثيرات متباينة على مناطق كثيرة في أنحاء 
العالم من جفاف وحرائق للغابات وأمطار غزيرة، ومن 
ذل���ك التعريف العلمي لتلك الظاهرة يتأكد ما ذهب إليه 
الزميل الرشيدي من حقائق سياسية في مقالته. نعم.. 
نحن نعيش على مدار 250 يوما في ظاهرة النينو، ومن 

املمكن أن تكون املدة أطول من ذلك. 
وبعيدا عن استفسارات الزميل عن الكثير من القضايا 
املطروح���ة في مقالته والتي تع���د ثقال على كل مواطن 
كويتي، نتبع الربط بني املقال والظاهرة الطبيعية، والنينو: 
هو اسم اسباني يعني الولد أو ابن املسيح، وأطلق ذلك 
االس���م من خالل الصيادين في األكوادور والبيرو على 
تلك الظاهرة ألنها تأتي قرب أعياد امليالد وكانت جتعل 
احمليط الهادي أكثر دفئا وتغيرا في اجتاه التيار، وتلك 
التغيرات تؤدي إلى قتل األسماك بشكل ملحوظ فيمكث 
الصيادون في بيوتهم دون صيد، أما نحن فهذا الركود 
يس���ود على مجتمعنا ليس لفترة معينة بل على مدار 
السنة بأكملها، ويصبح لدينا بيات شتوي طوال العام 

دون صيد، أي دون أمل.
قد يستغرب البعض مما أكتبه ولكن هذه هي احلقيقة، 
والدالئل كما ذكر الزميل الرشيدي في مقالته على سبيل 
املثال ال للحصر مش���اكل الكهرباء والصحة فهي ليست 
مشكلة وقتية أو وليدة حلظة بل مشاكل أساسية اجتازت 

أكثر من 250 يوما وال حلول 
لها، بل أصب���ح احلال من 
سيئ إلى أسوأ ومن انقطاع 
كهربائي جزئي إلى انقطاع 
كامل لبع���ض املناطق، أما 
الكثيرة  الصحة فمشاكلها 
لم نعد جند لها تعريفا في 

قاموس املواطن الكويتي 
»النينو« تعد كارثة في علم الطبيعة وفي علم اإلنسان 
مل���ا يصاحبها من أضرار على املجتمع���ات واألفراد من 
أمراض وكوارث وفيضانات وهذا ما نعيشه نحن أيضا 
من خالل كل من الكوارث التربوية والتعليمية واألمنية 
والسكنية واملتعثرين وأخيرا البطالة، كل تلك الكوارث 
تترك رواس���ب في املجتم���ع ككل وعلى الفرد باألخص 
عندما يصاب بخيب���ة أمل بل ويفرض عليه أيضا كبت 

احلريات عندما يقول »ال«. 
الزمي���ل ذعار الرش���يدي أنهى مقاله بالس���ؤال عن 
االس���تجواب الذاتي بني كل م���ن رئيس مجلس الوزراء 
ووزرائ���ه عما قاموا به من إجنازات، ولكن بكل ما ذكره 
الزميل في مقاله تعد عكس ما يظنون وهنا أعطى الزميل 
احلل وهو يش���ابه حل انتهاء ظاه���رة النينو فظاهرة 
النينو ال يوقف جماحها شيء إال ذاتها، فدورتها تنتهي 
عند تالقي موجاتها بنفس���ها، فالنينو متتلك موجتني 
األولى تكون بطيئ���ة مثل قراراتنا الوزارية، أما املوجة 
األخرى والتي تدعى »الروس���بي« فتكون سريعة مثل 
أس���ئلتنا البرملانية، وعندما تض���رب املوجه باألخرى 

تتوقف ظاهرة النينو. 
***

كلمة وما تنرد: )فبما رحمة من اهلل لنت لهم ولو كنت 
فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
لهم وش���اورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل إن 

اهلل يحب املتوكلني - آل عمران - 159( 
atach_hoty@hotmail.com
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