
 7  محليات  االثنين  ٧  فبراير  ٢٠١١   

 أحمد الحمود 
 .. رجل «الداخلية» يعود إليها

 محمد ناصر
  في مرحلــــة ما بعد حترير 
الكويــــت كان الوزير الشــــيخ 
احمد احلمود من رجاالت تلك 
املرحلة العصيبة عندما تولى 
الداخليــــة والدفاع  حقيبتــــي 
وساهم مســــاهمات فعالة في 
تدعيم ركائز ومكائن استتباب 
األمن في تلك الفترة ليكون اول 
وزير للداخليــــة في حكومات 
ما بعد التحرير وليشهد شهر 
االحتفــــاالت الوطنية املجيدة 
الوزارة  الــــى  عودته مجــــددا 
التــــي عرفتــــه وخبرته رجل 
عطاءات واجنازات، إذ شــــغل 
احلمود منصب وزير الداخلية 
في احلكومة اخلامسة عشرة 
التي شكلت في ٢٠ ابريل ١٩٩١ 
والسادسة عشرة التي شكلت 
في ١٧ اكتوبر ١٩٩٢ وفي التعديل 
الوزاري الذي جرى في ابريل ٩٤ 

اصبح احلمود وزيرا للدفاع.
  فبعيدا عــــن التصريحات 
والصخــــب االعالمــــي مارس 
احلمود عملــــه في تلك الفترة 

وصــــد كل احملاوالت للنيل من امن الكويت واســــتقرارها بصالبة 
اجلبهة الداخلية ومتاسك الشعب مع قيادته ومبقدرته الفذة على 
التعامل مع االمور بدراية وحكمة وحزم خاصة انه كان يردد حينها 
ان املعركة احلربية مع النظام العراقي انتهت اال ان املعركة االمنية 
مســــتمرة، حيث مت بعد ذلك تشــــكيل فريق عمل كويتي برئاسته 
كمنســــق عام لعمليات عودة االســــرى من العراق، وكانت جهوده 

واضحة وكبيرة في هذا املضمار.
  وقد كان الشيخ احمد احلمود في اي منصب تبوأه الرجل املناسب 
في املكان املناسب، مؤمنا بأن خدمة الكويت تكون عبر اي منصب 
يسند اليه او حتى من اي موقع شغله فكان حتى في خروجه من 

املراكز التي شغلها كبيرا تدل عليه اجنازاته التي حتققت.
  عرف عنه عالقاته الطيبة باجلميع وديبلوماســــيته املعهودة، 
ومستمع لآلراء واالنتقادات التي يتقبلها بصدر رحب ويعمل على 
معاجلتها، اختاره صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في 
فبرايــــر من العام املنصرم ليكون مستشــــارا في الديوان االميري 
بدرجة وزير ليكون التعيني مبثابة شــــهادة من والد اجلميع على 

اخلبرة السياسية واالخالص الكبير للحمود لهذا الوطن.

  والوزير اجلديد من مواليد 
١٩٥١/١٢/٨ عــــرف بالتواضــــع 
وحسن اخللق وسعة االطالع 
درس فــــي مــــدارس الكويت، 
العامة  الثانوية  حصل علــــى 
ثم ســــافر الى اململكة املتحدة 
وحصل على دبلوم من الكلية 
البحرية البريطانية تدرج في 
سلك الداخلية وشغل املناصب 
التالية:عمل ضابطا في مخفر 
املباركيــــة ٦٧ ـ ٦٩ وعلى اثر 
اســــتحداث كثير مــــن كليات 
جامعة الكويــــت عمل ضابطا 
في املدينــــة اجلامعية ٦٩ ـ ٧٠ 
ثم انتقــــل للعمل فــــي وزارة 
الداخلية ٧٠ـ  ٧١ ونظرا ملا يتمتع 
به من ذكاء ثاقب اثرى العمل 
العامة في  االعالمي للعالقات 
وزارة الداخلية ٧١ـ  ٧٢ وله الدور 
البارز في تدعيم العمل االمني، 
فقد عمل فــــي ادارة التفتيش 
بالوزارة من ٧٣ ـ ٨٨ وقد ترك 
الشيخ احمد احلمود الصباح 
بصمات واضحــــة واصبحت 
نبراسا ساطعا جلميع العاملني 
في ســــلك الداخلية ومنذ اللحظة االولى لصدور املرسوم االميري 
باستحداث محافظة الفروانية وتعيني الشيخ احمد احلمود اجلابر 
الصبــــاح محافظا لها اخذ على عاتقه العمــــل على تطوير املرافق 
واخلدمات املوجودة في دائرة احملافظة وتسخير جميع االمكانيات 
املتاحة خلدمة املواطنني من خالل خطط العمل التي اسهمت كثيرا 
في التطويــــر واالرتقاء باحملافظة. لم يكن األمــــن املجال الوحيد 
الذي برع فيه احلمود حيث كانت له مســــاهمات عديدة في مجال 
الهيئات والنقابات وخاصة الرياضية حيث ترك بصمات واضحة 
في هذا املجال اذ شــــغل عضوية في النادي العربي بدء من عام ٧١، 
ويعتبر من نخبة أعضاء اجلمعية العمومية للنادي العريق ونال 
منصب نائب رئيس مجلــــس إدارة النادي ورئيس احتاد املبارزة 
وعضو اللجنة االوملبية الكويتية ٧٤ ـ ١٩٧٦، ونائب رئيس احتاد 
كــــرة القدم الكويتي ٧٦ـ  ١٩٨٤، ونائب رئيس االحتاد العربي لكرة 
القدم ٧٨ ـ ١٩٨٢، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم ٧٨ 
ـ ١٩٨٢، ورئيس جلنة املســــابقات في االحتاد اآلسيوي ٨٠ ـ ١٩٨٢، 
ورئيس اللجنة األوملبية الكويتية ٨٥ـ  ١٩٨٦، ورئيس فخري الحتاد 

الشطرجن وغيرها من املجاالت الرياضية املتعددة. 

 رحلة الخالد من الوزارة إلى االستقالة
 محمد ناصر

  بعد مشــــاركته في حكومات ناصر احملمد الرابعة 
واخلامسة والسادسة كوزير للداخلية مت قبول استقالة 
الشــــيخ جابر اخلالد والذي دخل الوزارة في أكتوبر 
٢٠٠٧ في التعديل الــــوزاري، وفي ٢٨ مايو ٢٠٠٨ عاد 
على رأس وزارة الداخلية، وبعد عام واحد وحتديدا في 
٢٩ مايو ٢٠٠٩ تشكلت احلكومة اجلديدة وكان اخلالد 

فيها وزيرا للداخلية.
  أيام معدودة أعقبت التشــــكيل قّدم النائب مسلم 
البراك بعدها اســــتجوابه للوزير في ٣ محاور تتعلق 
بالتفريط في األموال العامة واإلساءة للعملية االنتخابية 
ونصب كاميرات تلفزيونية ذات تقنيات أمنية مبواجهة 

مجلس األمة.
  ودخل الشيخ جابر اخلالد جلسة طرح الثقة ليكون 
بذلك أول وزير من األسرة يغامر بخوض اجللسة التي 
اجتازها بـ ٣٠ صوتا مقابل ١٦ صوتا أيدوا طرح الثقة 
وامتناع عضوين. ورغم تصريحات اخلالد املتتابعة 
وتعهداته مبحاربة ومكافحة الفساد مبختلف أنواعه 
وصوره بدءا من استغالل السلطة واإلساءة الى القانون 
والنظام اال ان االنتقادات النيابية استمرت في مالحقته، 
وأبرزها الكالم الدائم عن التجاوزات في وزارة الداخلية 
فيما يخص العالج باخلارج واالنفالت األمني وجتنيس 
البدون ومزدوجي اجلنسية والتعيينات في الوزارة، 
وتوســــطه في اطالق سراح شــــخصني أحدهما تاجر 
مخدرات واآلخر ميارس مهنة الطب من دون ترخيص، 
فضــــال عن صفقة اللوحات اإلعالنية وما شــــابها من 
جتاوزات علــــى املال العام وانتقــــادات نيابية أخرى 
بشأن مساهماته في ضرب الوحدة الوطنية واالزدحام 
املروري. واستمر التصعيد جتاه وزارة الداخلية حتى 
١٨ نوفمبر عندما قّدم النائب مســــلم البراك استجوابا 
آخر للوزير في محور واحد دار حول قضية اللوحات 
االعالنية في فترة االنتخابات النيابية السابقة متهما 
اياه بتضليل الشعب واملجلس وارتكاب اخطاء تتنافى 

وميني القسم الدستورية.

مت حسمه بالتصويت، وأكد الوزير في رده على ان هناك 
مزدوجي اجلنسية انه لو جاءتنا معلومات عن وجود 
جنسية أخرى ســــواء كان نائبا او وزيرا فستسحب 

جنسيته فورا.
  واستطاع اخلالد وللمرة الثانية عبور حاجز طرح 
الثقة بأغلبية نيابية بلغت ٢٦ صوتا مقابل ١٨ صوتا 

وامتناع ٥ نواب.

  وكان رد الوزير قائال لقد حمل النائب مسلم البراك 
خالل العطلة البرملانية أجندة خاصة تستهدف اسقاطه 

واستجوابه احلالي لم يحمل اي جديد.
  وأشــــار الى ان البراك ســــعى الى تغيير املواقف 
النيابية من خالل اتهامنا بالتضليل واخفاء معلومات 
عن املجلس، مؤكدا ان البراك أراد تكريس سابقة خطيرة 
في العمل البرملاني وهي اعادة التصويت في موضوع 

  واستمرت األزمة تراوح مكانها بتصريحات نيابية 
منددة باخلالد من تسريبات «ويكيليكس» التي جاء 
فيها قوله عن معتقلي غوانتانامو «اتركوهم ميوتون 
في أفغانســــتان» ما أثار هجوما عنيفا ضده الى عقد 
الندوات السياســــية ومنعها حتى أتــــت حادثة وفاة 
املواطن محمد املطيري بعد تعذيبه لتكون األقســــى 
على الوزير حيث أصدر بيانا أكد فيه ان كرامة املواطن 

واحترامه أمر أساســــي في عمــــل كل األجهزة األمنية 
التابعة لوزارته.

  وتابع قائال: ان كرامة املواطن واحترامه أمر أساسي 
في عمل كل األجهزة األمنية.

  وفــــي ١٣ يناير قّدم الوزير اســــتقالته على خلفية 
احلادثة اال ان احلكومة طلبت من الوزير اخلالد االستمرار 
في عمله واســــتكمال جميــــع التحقيقات واالجراءات 
املتعلقة مبلف املتهمني في قضية املواطن محمد املطيري 
وتكليفه مبتابعة االجراءات القانونية بحق كل من قام 
بالتضليل وإعطاء معلومات مغلوطة والتســــتر على 
اظهار احلقيقة في اشــــارة الى املخالفات التي وردت 
في البيانات األولية التي أصدرتها الوزارة يوم وفاة 

املواطن ونفت فيها تعرضه للتعذيب.
  وفي ٢٤ يناير ٢٠١١ قــــّدم النواب وليد الطبطبائي 
وشــــعيب املويزري وسالم النمالن استجوابا للوزير 
جابر اخلالد يتكون من محور واحد احتوى على عدد 
من املخالفات والقضايا التي تلخصت في وفاة مواطن 
بسبب التعذيب، وتضليل الرأي العام، وسوء استخدام 

السلطة، واحلنث بالقسم.
  ليتم ترحيل جلسات مجلس األمة املقرر عقدها في 
شهر فبراير الى شهر مارس املقبل ليأتي قبول استقالة 
الوزير جابر اخلالد امس بعد بقائه ٤ ســــنوات على 

رأس وزارة الداخلية.

  التحديات التي واجهته:

  ـ تطوير وإصالح األجهزة األمنيةـ  ملف التجنيس 
وازدواج اجلنسية وجتنيس البدون ـ ملف االزدحام 
املروري. ـ ملف التنصت والنظام البوليسي ـ انتشار 
الفســــاد والرشــــوة والبيروقراطية ـ ملف املخدرات 
ومكافحتها ـ ملف إدارة التحقيقات في الوزارة ـ ملف 
اإلعالنات االنتخابية ـ ملف منع الندوات ـ ملف إبعاد 

اإليرانيني ـ ملف التدوير والتعيينات في الوزارة.
  ـ ملف خلية التجسسـ  أزمة إسقاط جنسية ياسر 

حبيب. 

  والوزير اجلديد من مواليد 
 عــــرف بالتواضــــع 
وحسن اخللق وسعة االطالع 
درس فــــي مــــدارس الكويت، 
العامة  الثانوية  حصل علــــى 
ثم ســــافر الى اململكة املتحدة 
وحصل على دبلوم من الكلية 
البحرية البريطانية تدرج في 
سلك الداخلية وشغل املناصب 
التالية:عمل ضابطا في مخفر 
٦٩ وعلى اثر 
اســــتحداث كثير مــــن كليات 
جامعة الكويــــت عمل ضابطا 
في املدينــــة اجلامعية ٦٩ ـ ٧٠

ثم انتقــــل للعمل فــــي وزارة 
 ونظرا ملا يتمتع 
به من ذكاء ثاقب اثرى العمل 
العامة في  االعالمي للعالقات 
٧٢ وله الدور 
البارز في تدعيم العمل االمني، 
فقد عمل فــــي ادارة التفتيش 
٨٨ وقد ترك 
الشيخ احمد احلمود الصباح 
بصمات واضحــــة واصبحت 
نبراسا ساطعا جلميع العاملني 
في ســــلك الداخلية ومنذ اللحظة االولى لصدور املرسوم االميري 
باستحداث محافظة الفروانية وتعيني الشيخ احمد احلمود اجلابر 
الصبــــاح محافظا لها اخذ على عاتقه العمــــل على تطوير املرافق 
واخلدمات املوجودة في دائرة احملافظة وتسخير جميع االمكانيات 
املتاحة خلدمة املواطنني من خالل خطط العمل التي اسهمت كثيرا 
في التطويــــر واالرتقاء باحملافظة. لم يكن األمــــن املجال الوحيد 
الذي برع فيه احلمود حيث كانت له مســــاهمات عديدة في مجال 
الهيئات والنقابات وخاصة الرياضية حيث ترك بصمات واضحة 
٧١في هذا املجال اذ شــــغل عضوية في النادي العربي بدء من عام ٧١في هذا املجال اذ شــــغل عضوية في النادي العربي بدء من عام ٧١، 
ويعتبر من نخبة أعضاء اجلمعية العمومية للنادي العريق ونال 
منصب نائب رئيس مجلــــس إدارة النادي ورئيس احتاد املبارزة 
، ونائب رئيس احتاد 
، ونائب رئيس االحتاد العربي لكرة 
، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم ٧٨

، ونائب رئيس االحتاد العربي لكرة 
، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم 

، ونائب رئيس االحتاد العربي لكرة 

، ورئيس جلنة املســــابقات في االحتاد اآلسيوي ٨٠ ـ ١٩٨٢، 
، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم 

، ورئيس جلنة املســــابقات في االحتاد اآلسيوي 
، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم 

، ورئيس فخري الحتاد 

  والوزير اجلديد من مواليد 
 عــــرف بالتواضــــع 
وحسن اخللق وسعة االطالع 
درس فــــي مــــدارس الكويت، 
العامة  الثانوية  حصل علــــى 
ثم ســــافر الى اململكة املتحدة 
وحصل على دبلوم من الكلية 
البحرية البريطانية تدرج في 
سلك الداخلية وشغل املناصب 
التالية:عمل ضابطا في مخفر 

٦٩
اســــتحداث كثير مــــن كليات 
جامعة الكويــــت عمل ضابطا 

في املدينــــة اجلامعية 
ثم انتقــــل للعمل فــــي وزارة 
 ونظرا ملا يتمتع 
به من ذكاء ثاقب اثرى العمل 
العامة في  االعالمي للعالقات 

٧٢
البارز في تدعيم العمل االمني، 
فقد عمل فــــي ادارة التفتيش 

٨٨
الشيخ احمد احلمود الصباح 
بصمات واضحــــة واصبحت 
نبراسا ساطعا جلميع العاملني 
في ســــلك الداخلية ومنذ اللحظة االولى لصدور املرسوم االميري 
باستحداث محافظة الفروانية وتعيني الشيخ احمد احلمود اجلابر 
الصبــــاح محافظا لها اخذ على عاتقه العمــــل على تطوير املرافق 
واخلدمات املوجودة في دائرة احملافظة وتسخير جميع االمكانيات 
املتاحة خلدمة املواطنني من خالل خطط العمل التي اسهمت كثيرا 
في التطويــــر واالرتقاء باحملافظة. لم يكن األمــــن املجال الوحيد 
الذي برع فيه احلمود حيث كانت له مســــاهمات عديدة في مجال 
الهيئات والنقابات وخاصة الرياضية حيث ترك بصمات واضحة 

في هذا املجال اذ شــــغل عضوية في النادي العربي بدء من عام 
ويعتبر من نخبة أعضاء اجلمعية العمومية للنادي العريق ونال 
منصب نائب رئيس مجلــــس إدارة النادي ورئيس احتاد املبارزة 
، ونائب رئيس احتاد 
، ونائب رئيس االحتاد العربي لكرة 

، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم 
، ونائب رئيس االحتاد العربي لكرة 

، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم 
، ونائب رئيس االحتاد العربي لكرة 

، ورئيس جلنة املســــابقات في االحتاد اآلسيوي 
، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم 

، ورئيس جلنة املســــابقات في االحتاد اآلسيوي 
، وأمني صندوق االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم 

، ورئيس فخري الحتاد 

 احلمود في إحدى جلسات مجلس األمة 

 مع عناصر من اجليش الكويتي أثناء توليه وزارة الدفاع 

 اخلالد يستقيل بعد مشاركته في ٣ حكومات شكلها ناصر احملمد 


