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املجلس جّدد الثقة بوزير الدفاع
افتتح رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة اخلاصة 
العلنية أمس األربعاء ٢٦ يناير 
٢٠٢٢ ملناقشة طلب طرح الثقة 
بوزير الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلــي، وتال أســماء األعضاء 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 

من دون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغامن: في جلسة ١٨ 
يناير تقدم ١٠ أعضاء بطلب طرح 
الثقة وتال الطلب بعد التحقق 
مــن وجــود األعضــاء، وقبــل 
التصويــت ســأعطي اثنني من 
املؤيدين، واثنني من املعارضني 

ثم التصويت.
٭ شــعيب املويــزري: مؤيــد 
لالستجواب وطلب طرح الثقة: 
هذا االســتجواب لوزير الدفاع 
قــد يكون مــن االســتجوابات 
املهمــة في هــذه الظروف، أحد 
أسباب سقوط دولة الكويت في 
٢/٨/١٩٩٠ كان هناك فساد غير 
ظاهر وجتاهل ألمــن الكويت، 
اآلن عندنا فساد ظاهر ومعلن 
وكل طرف يقول ما يشاء ويقف 
مع من يشــاء، شخص الوزير 
نكن له كل احترام، ولكن أداءه 
بالنســبة لي كشخص فالدولة 
والشــعب أهم من الوزير ومن 
الــوزراء، إدارة الوزير  رئيس 
سيئة بسببك أنت بشكل مباشر 
أو من يحيط بك، هذه مشكلتك 
والكارثة انك تستمر في أدائك 
السلبي، هذه كارثة، أصبح الوالء 
واإلخــالص لهذا البلــد يقاس 
مبقياس شــخصي عند الوزير 
ورئيــس األركان ومجموعــة 
مقربــة مــن الوزيــر، توزيــع 
الوالء وصكــوك الوطنية على 
الشــعب ليس بإرادة شخص، 
وقــال الوزير باحلــرف «وايد 
زين ما أقدر أردهم كلهم»، ومت 
إقصاء مجموعة لتعيني مجموعة 
معينة من خاللها تتم السيطرة 
علــى وزارة الدفــاع، وحرصا 
على املصلحة العامة لن أتكلم 
فيها مؤقتا، فيا حمد انظر ماذا 
يدور في قطاع االســتخبارات 
واملستشفى العسكري والعقود 
التــي مت توقيعها في عهدك، ال 
أشــكك فــي ذمتك، لكــن أداءك 
ســيئ، وســيكون أداؤك سببا 
في تضــرر الشــعب الكويتي، 
١٢٠ ضابطا تقعدهم في البيت 
بال ســبب، لن أتكلم، ولكن إذا 
اجنبرت سأتكلم، ملصلحة الوطن 
اجلريح، وبلغتك شــخصيا، ال 
أنــت وال رئيس األركان وال أي 
مسؤول في وزارة الدفاع يقرر 

من هو وطني أو غير وطني.
رئيس األركان كان زميلي، 
وهناك الكثير من الشرفاء في 
وزارة الدفاع الذين يزودونني 
باملعلومات من أجل الدفاع عن 
املصلحة العامة، ويقول رئيس 
الــوزراء من عنده فســاد يبلغ 
عنــه، ومــن يبلغ عن الفســاد 
يحولوه الى النيابة ويتركون 
الفاسد، تقارير ديوان احملاسبة 
بخصوص قضيــة بدايتها من 
٢٠١٣ وهــي فــي ٢٠١٨، وهــي 
طائــرات الكاركال فــي ٦/٢٠٢١ 
الفنيــة كلها  التــي تقاريرهــا 
مضروبــة، وتســلمها الوزيــر 
وال مســؤول يريد على ديوان 
احملاسبة ويتهربون، وحولوا 
الى النيابة من كتب تقريرا في 

قضية املنطاد.
عندما صار استجواب رئيس 
الوزراء اتصل على النواب وقال 
لهم شــيلوا معامالتهم وعندما 
اســتجوب اســتدعوا معامالت 
النواب، هذا سلوك نائب رئيس 
مجلس الوزراء، نحن لسنا ضدك 
فنحــن دولة تعرضنا الى غزو 
ولــوال اهللا والشــعب ودول 
اخلليــج، اآلن ما تنهبونه اآلن 
أموال الشعب نحن في نفق اذا 
ما توعون لنفسكم قسما باهللا 
سوف تذهبون بنا الى الهاوية.

القادم  أحد أسباب االنهيار 
هــو حتالــف ثلة فاســدين مع 
الفسدة في ظل تخالف وانقسام 
الشعب، تسلم الطائرات بعهده، 
أي عقــد توقيعه يتــم تطبيق 
املــادة ٢٥ مــن القانــون ســنة 
١٩٩٦ بشــأن العمــوالت في ٦٣ 
مليون يورو، للبناني فريد الذي 
رفع دعوة للتحكيم في فرنسا 
وبلغت الوزارة بقرار التحكيم 
ولم يحرك الوزير ســاكنا ولم 
يرسل رسالة يطالب بها بتطبيق 
شروط العقد، هذه أموال وطن 
وســمعة وطن، مــا يحدث في 
وزارة الدفاع شــيء غير طيب 

وأحتفــظ عن الكالم عن بعض 
األمور أو سيتضرر اجلميع.

نحن نعلم أن اثنني من هذه 
احلكومة محســوبان على أحد 
األطراف، ونعلــم منو عينهم، 
ولن أســكت عن ولدي ثامر لو 
ميس سمعة الكويت، هذا كرسي 
للدولة كرسيك وكرسي رئيس 
الــوزراء هذا كرســي الشــعب 

والدولة.
في جلنــة امليزانيات كلمت 
وكيــل وزارة الدفــاع ورئيس 
األركان وقلت لهما هذا ال يجوز 
شرعا وال قانونيا وال دستوريا 

فخمالهم وايد.
صّلح وضعك يا وزير الدفاع 
وإذا ما تعرف منو حواليك هذه 
كارثــة نحن نتكلــم عن وضع 
حدث في عهده، اإلعالم الفرنسي 
أثار هذه الفضيحة ولم يتكلم 
أي مســؤول في الوزارة، حمد 
بينا وبني بعض كشعب وأسرة 
عهد نصونه ونتمســك به الى 
يوم القيامة، لكن اذا رأينا أحد 
أبناء األسرة يســيء الى البلد 
نتصــدى لــه، حمد هــذه دولة 
وليست شركة، معظم املسؤولني 
يتعاملون فــي وزارات الدولة 
كأنها شــركة خاصة حتى هذا 
املجلس يتعامــل البعض معه 

كشركة خاصة.
نريد احترام حقوق الشعب 
الكويتي، نريد الوحدة الوطنية، 
الوزارة تتجاهل تقارير مالحظات 
ديوان احملاسبة، ولدينا أكثر مما 
ميلكه ديوان احملاســبة، وكيل 
التجهيز اخلارجي في ٦/٨/٢٠٢٠، 

في ٢١/٥/٢٠٢١ كنت موجودا في 
الــوزارة، أصررت على تســلم 
الطائرات التي أثبتت التقارير 
الفنية أنها ال تصلح، وأن التكلفة 

زادت على الدولة.
الوزيــر   ١٤/٣/٢٠٢١ فــي 
موجــود، وأصــر على تســلم 
الطائرات في وجود (كوميشني) 
عموالت، والتقارير الفنية قدمت 
لك شــخصيا وبها وجود خلل 
في الطائرة وعدم صالحياتها.

أما أن يسكت عن لص فهو إما 

جبان أو شريك، سنتحاسب وفقا 
للدستور، القانون ميكن اليوم 
يحميكم شخص بنفوذ بإعالمه 
بتأثيره، لكن غدا لن يحميكم، 
نحــن نتكلم عن أداء، لكن أنت 
مسؤول تخطئ أحاسبكم، ووزير 
اخلارجيــة ســنهنئه على عدة 
قضايا تدل على أن الكويت تدار 
بأســلوب فاســد، خلي رئيس 

الوزراء بعدين تو الناس.
حمد تدير وزارة الدفاع وهي 
تعني األمن القومي للدولة وإذا 

بعــض  ســلوكيات  بســبب 
الضباط غيــر احملترمني، قبل 
ما تنظــر املرأة تنضم للجيش 
شوف الرجال ليش يتسربون 

ويحطمون ويتدمرون.
٭ عبداهللا الطريجي: معارض 
لالستجواب وطرح الثقة: «إن 
اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات 

الى.....».
حمــدان  النائــب  أشــكر 
العازمي على استجواب وكذلك 
وزيــر الدفاع على ردوده وهذا 

أتى منك اخللل كارثة، استمرارك 
بالوزارة إما تكون كما أنت ابن 
هــذا البلــد وتتخلى عــن فكر 
املشــيخة وتنغمس في العمل 
احلقيقي، كل أجهزتك احلساسة 
وأسلحتك احلساسة ال تصلح، 
وصلنا الى هذه احلالة بسبب 
اعتمادكم على بعض املتنفذين 
الذين يوهمونكم أنهم يحمونكم، 
نبهتك عن ٤ جهات وإن لم تقم 
مبا يلزم، العســكر الكويتيون 
يتســربون مــن وزارة الدفــاع 

االســتجواب قــدم للمصلحــة 
العامة، ولكــن متى قدم؟! قدم 
بعــد قســم الوزير بســاعتني، 
ونحن مؤمتنــون أمام اهللا في 
محاكمة عادلة لهذا الوزير، هل 
يعقل أن نتمســك بالدســتور 
والالئحة وبعد ســاعتني نقدم 

له استجوابا؟!
البد أن نتكلم عن التدرج في 
املساءلة من املناقشة واألسئلة 

ثم االستجواب.
الوزير كان متعاونا وأوقف 
القرار اخلــاص بالتحاق املرأة 
وطلب الفتوى الشرعية جاءت، 

لذلك الوزير كان متعاونا.
الوزيــر قدم له ١٣٠ ســؤاال 
أجاب عن ٩٠ سؤاال بنسبة ٨٠٪ 
إجابة إذن كان متعاونا، وباقي 
احملاور بالطائرات والعموالت، 
هــل الوزيــر كان صادقــا فــي 
التعاون والتعامل مع مالحظات 

ديوان احملاسبة أم ال؟!
نعم قــام بإجــراءات، منها 
أحال مالحظات ديوان احملاسبة 
بخصوص بند التضخم الوارد 
في بند الطائرات إلى «نزاهة».
هل كان جادا أم ال؟! الوزير 
كان جــادا ومتابعــا، والدليــل 
علــى ذلك أن رئيــس «نزاهة» 
يرد على وزيــر الدفاع ويقول 
له إنــه أحلنا التقرير املرســل 
منك، أحلنا ضابطني الى النيابة 
العامة، البعض يقول إن الوزير 
يحمي عيال عمه والشيوخ، اآلن 
رئيس «نزاهة» أحال ضابطني 
الــى النيابــة وأحدهما ولد عم 
الوزير أحد أبناء األسرة احلاكمة، 

وهذا يدل على أن الوزير يتعامل 
مبسطرة واحدة مع كل الضباط، 
وهو أحد املشــتبه بهــم، لذلك 
عندما نتكلم عن تقارير ديوان 
احملاسبة، يجب أن نكون صادقني 

من خالل إجراءات الوزير.
ما يحز في خاطري أنه في 
القاعــة نريد محاكمــة وإعدام 
الوزير في أشياء ليس لها عالقة 
بالقضايا، فامللفات متت إحالتها 

الى نزاهة.
الســر إن االخــوان الوزراء 
الشــيوخ هم املســتهدفون في 
هذا املجلــس والبعض يحاول 
االستجواب من دون أخطاء، بل 
هناك أجندة موجودة عند سراق 
املال العام، ونحن نقول لهم إنه 
ال تعتقــدون أن هؤالء الوزراء 
الشيوخ طوفة هبيطة متى ما 
كان الشيخ إصالحيا أو نظيفا 
وحتى الوزراء الباقون متى ما 
كانوا إصالحيني سنقف معهم.

املخطط املوجود سنتصدى 
له وما فينا خير إذا ما تصدينا 

لهم.
البعــض خــارج املجلــس 
يحــاول يســتغل اخلــالف مع 
بعض أفراد األســرة احلاكمة، 
فــإذا اختلفنا معهــم فمن أجل 

املصلحة العامة.
يا بوخالد أنا أتشرف اليوم 
أني معك وأني ضد طرح الثقة 
عشان انك فعال انتهجت النهج 
اإلصالحي الذي يخدم املصلحة 

العامة.
الشيخ املرحوم جابر العلي 
انسحب بكل فروسية من املشهد 
السياســي مــن أجل اســتقرار 
الكويــت، يكفي يــا حمد جابر 
العلي أن أباك اهللا يرحمه توفي 
فقير وان يده لم تلوث بأموال 
الفســاد، ووالدك معروف عند 

أهل الكويت.
متأكــد أنك ستســتفيد من 
املالحظــات، لكن يجــب عليك 
شكر الشــعب الكويتي، فألول 
مــرة في تاريخ االســتجوابات 
أن يكون هناك استفتاء شعبي، 
والشعب الكويتي منحك الثقة 

قبل أن مينحك إياها البرملان.
وإذا كان هناك مخطط على 
الشيوخ واحد واحد، ال فنحن 
بيننا وبني األسرة عقد وبيعة 
و«يخسى» من يقول سيطيحون 
واحد واحد، ال يخسى سنتصدى 
لهم وسنقف مع الوزراء متى ما 

كانوا إصالحيني.
عيــب علينا وعيــب علينا 
وعيب علينا أن يسقط الشيخ 
العلــي ونحــن  حمــد جابــر 
موجودون، والبعض من يعبر 
عــن رأيهم قبل اجللســة ليس 
عيبا أن يتراجع عن طرح الثقة.

فمن يحاسب هو رب العاملني، 
واليوم كلنا قضاة في هذه القاعة 
وسنحاسب على هذا التصويت، 
ولذلك أمتنى أن كل واحد يراجع 

تصويته.
عرضت بعض تقارير ديوان 
احملاســبة اخلاصــة ببعــض 
العموالت  الصفقات، فعمليــة 
هناك محكمة حتكيم تنظر في 
الوزير ينتظر  العموالت،  هذه 

هذه النتيجة.
علــى ثقــة أننــا ســنبارك 
ألخينا وزير الدفاع جتديد الثقة 
ويستمر في نهجه اإلصالحي.

٭ حمــدان العازمــي: (مؤيــدا 
لالستجواب وطرح الثقة): نحن 
قضــاة وبينا لكم باملســتندات 
واألخ شــعيب أيضــا وضــع 
مســتندات ملن كانوا يحاولون 
حصر االستجوابات في إقحام 
املــرأة في الســلك العســكري، 
فمــا رأيهم اليــوم عند مؤيدي 
الوزير، أما يطلع األخ عبداهللا 
الطريجي يقول ويشكك ان هذا 
وراءه سراق املال العام، واللي 
يدافع عن الوزير هذا منو وراه، 
سراق املال العام وجتار السالح 

وجتار األراضي.
جتار السالح هم من قاموا 
بحماية الوزيــر، وال نقبل هذا 
الــكالم عقــب كل اســتجواب، 
وخاصة اذا كان ألبناء األســرة 
ويقولون أجندة وأدوات وأقطاب، 
فهذا ليس شيئا جديدا، نأسف 
أن بعــض النواب لم يســتطع 
البر بالقسم فليخرج ويقول أنا 
مع الوزير، أما نشكك فال نقبل 
التشكيك، نؤكد أن استجوابنا 
مستحق، وما جاء بالفتوى أكد 
أن استجوابنا مستحق، «انتو 
من صجكم اللباس الشرعي»؟!
فأحتدى اذا مــا أبطلته من 

نال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ثقة مجلس األمة في اجللسة اخلاصة التي عقدت أمس بعد االنتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة به والتصويت عليه. وقال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن انه سيعطي الكلمة الثنني من النواب من مقدمي 
طلب طرح الثقة أو من غيرهما على أن تكون األولوية ملقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه، وذلك قبل التصويت على الطلب كما سيعطي الكلمة الثنني آخرين من معارضي طلب طرح الثقة. وحتدث النائب شعيب املويزري مؤيدا لطلب طرح الثقة قائال: ان وزير الدفاع مسؤول عن 

الصفقات العسكرية وعموالتها وذلك لعدم قيامه بواجباته على النحو املطلوب. ثم حتدث النائب د.عبداهللا الطريجي معارضا لطرح الثقة، حيث قال ان وزير الدفاع أصدر قرارا يتماشى مع الفتوى الشرعية بشأن دخول املرأة للسلك العسكري، كما أنه أجاب عن ٨٠٪ من األسئلة 
البرملانية ما يؤكد تعاونه مع النواب. من جانبه، قال مقدم االستجواب ومؤيد طرح الثقة النائب حمدان العازمي ان «ما جاء في الفتوى الشرعية بشأن ارتداء احلجاب كشرط اللتحاق املرأة بالسلك العسكري ستقوم احملكمة الدستورية بإلغائه وذلك لوجود متييز وتفرقة بني 
النساء». بدوره، أكد النائب د.خالد العنزي الذي حتدث معارضا لطرح الثقة أهمية احترام آراء النواب املخالفني لطرح الثقة بوزير الدفاع، مشيرا إلى عدم تدرج النائب املستجوب في استخدام األدوات الرقابية، كما رأى ان الفتوى الشرعية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

«صحيحة». وانتقل املجلس فور االنتهاء من املناقشة إلى التصويت على طلب طرح الثقة لتظهر نتيجة التصويت على الطلب برفض ٢٣ وموافقة ١٨ نائبا من إجمالي احلضور وعددهم ٤١ نائبا. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في نهاية اجللسة 
ان ثقة مجلس األمة به تزيد من حجم استشعاره لألمانة واملسؤولية، مؤكدا انه يضع دائما في عني االعتبار ما يقدمه النواب من مالحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات. وأعرب وزير الدفاع عن االعتزاز لتجديد الثقة به من ممثلي األمة وصوت شعبها احلر األبي الذي نص 

الدستور على سيادته وجعله مصدرا جلميع السلطات والذي ملس تعاطفه وتأييده «الكبير» ملا طرحه خالل جلسة االستجواب. وتقدم بهذه املناسبة بجزيل الشكر وعظيم االمتنان وبالغ العرفان ألبناء الشعب الكويتي الذين غمروه بصادق دعائهم وكرمي مشاعرهم عبر دعمهم 
الذي ملسه منه تأييدا ومؤازرة ملوقفه، قائال ان «هذه املشاعر إمنا هي دين في عنق كل مسؤول كويتي». وأعرب عن الشكر لرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والنواب الذين منحوه فرصة مواصلة العمل والعطاء خلدمة بلدنا املعطاء. وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة:  حسني الرمضان - سامح عبداحلفيظ  

حمدان العازمي شعيب املويزري 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي وأمني السر فرز الديحاني على املنصة ويبدو األمني العام املساعد خالد أبوصليب   (قاسم باشا)

شعيب املويزري (مؤيدًا لطرح الثقة): ال نقبل بظلم ١٢٠ ضابطًا في اجليش واإلجراء نهٌش بهذا الوطن اجلريح وعليك البحث فيما يحدث بالدائرة املالية
حمدان العازمي (مؤيدًا لطرح الثقة): أحتداكم أن احملكمة الدستورية ستبطل قرار وزير الدفاع حول ضوابط دخول املرأة للجيش والفتوى السرية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي متحدثا

جانب من جلسة أمس


