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أجواء حاالت حل مجلس األمة.. كيف بدأت وتفاقمت وانتهت»١-٧«

احلل األول.. انحراف املمارسة البرملانية
مع صدور املرسوم االميري 
بحل مجلس االمة، نستعرض 
في هذه احللقات اجواء حاالت 
حل مجلس االمة، كيف بدأت 
انتهــت  الــى ان  وتفاقمــت 

مبرسوم احلل:
لم يكتب للفصل التشريعي 
الرابــع ملجلــس االمــة الذي 
افتتــح اعمالــه فــي نوفمبر 
١975 االستمرار حتى نهايته 
املقررة وفقا للدستور، وعقد 
آخر جلســاته في 20 يوليو 
١976، حيــث قدمت احلكومة 
اســتقالتها في 29 اغسطس 
١976 وفــق كتاب ســمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
االمير الراحل الشــيخ جابر 
االحمدـ  طيب اهلل ثراهـ  »عدم 
تعاون« نتيجة خالف نشب 
بني احلكومــة ومجلس االمة 
متثل فــي اتهامــات متبادلة 
بتعطيل مشروعات القوانني، 
االمــر الــذي ادى الــى فقدان 
التعاون بني السلطتني، حيث 
اتهمت احلكومة مجلس االمة 
بتعطيل مشروعات القوانني 
التي تراكمت منذ مدة طويلة 
لدى املجلس والتهجم والتجني 
على الوزراء واملسؤولني دون 
وجه حق وضياع الكثير من 
جلســات املجلــس مــن دون 
فائــدة، مــا ادى الــى فقــدان 

التعاون بني السلطتني.

مبررات الحل األول
وألقى سمو االمير الراحل 
الشيخ صباح السالم كلمة الى 
الشعب مبناسبة حل مجلس 
االمة في 29 اغســطس ١976 

وجاء نصها كالتالي:
)إن اهلل يأمركم أن تؤدوا 
األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
بني الناس أن حتكموا بالعدل 
إن اهلل نعما يعظكم به ان اهلل 
كان سميعا بصيرا ـ النساء: 

5٨(، صدق اهلل العظيم.
ابنائي االعزاء

أحتدث اليكم اليوم واأللم 
يعتصر قلبــي واحلزن ميأل 
نفسي مما تردت اليه األحوال 
في بلدنــا العزيز إلى حد لم 
يكــن يجــول بخاطــري في 
حلظة من اللحظات أن نصل 
اليه، ولكن لألســف الشديد 
وقع ما لم يكن مقدرا وحدث 
ويحدث مــا لم يكن متوقعا، 

سنة ١962.
ابنائي

اننا جميعــا نؤمن اميانا 
الســليمة  بالدميوقراطيــة 
واحلريــة ألنهــا نابعــة من 
نفوسنا، وعليها شبت اجيالنا، 
وحتى ال نفقد دميوقراطيتنا 
التي نعتز بها الى االبد، فقد 
اصدرنــا امرنا ســالف الذكر 
حتــى تســتمر احلريــة في 
بالدنــا اكثــر ثباتــا، واعظم 
استقرارا، فينعم شعبنا كله 
بنورها ويطمئن ابناؤنا الى 

غد مشرق.
ابنائي

ان هــذا الوطــن امانة في 
عنقنــا جميعــا، وانــي فــي 
هذه الظروف احلاســمة من 
تاريخ شعبنا العريق احملكم 
امانتكــم، وادعوكــم الــى ان 
حتافظوا على وطننا الكويت 
رمز العزة ومصدر اخلير من 

كل مكروه.
أبنائي: حيث ان مسؤوليتنا 
اجلسيمة أمام أبناء هذا الشعب 
العزيز تلزمنا، وقد أفاء اهلل 
علينــا بكثير مــن نعمه ـ ان 
نحقق له حيــاة كرمية، وان 
نوفر له ســبيل اإلصالح في 
كافة املجاالت، وتوجب علينا 
ايضا ان نحافظ على وحدة هذا 
الوطن واستقراره وتدعونا ان 
نصد عنه استغالل املستغلني 

ومننع عنه عبث العابثني.
لذلك فقــد اصــدرت أمرا 
بتنقيح الدستور، وستشكل 
جلنة من ذوي اخلبرة والرأي 
للقيام بهذه املهمة. وستعرض 
الناخبــني  بــإذن اهلل علــى 

ونحن جميعا رجاال ونســاء 
شيوخا وشبابا مسؤولني عن 
ذلك بأيدينا قدنا أنفسنا الى 

هذا الوضع املؤلم
لقــد صبرنــا وصبــرمت 
طويال، وحتملنــا وحتملتم 
كثيــرا لعل األحــوال تتبدل 
ويعلو احلق ويعود الرشد، 
ولكن األمور أخذت تزداد سوءا 
يوما بعد يوم، حتى كدنا أن 
نصــل الــى طريق مســدود. 
وكان مــا وصلنا اليه باســم 
الدستور الذي صدر للحفاظ 
على وحدة الوطن واستقراره 
ولتحقيق الدميوقراطية لهذا 
الشعب الوفي، والدميوقراطية 
السليمة براء مما هو حادث 
الوطن واســتقراره  ووحدة 
تتعرض الى كل ما تتعرض 

له من هزات.
أبنائي

اننا جميعا لم نقف موقفا 
صلبا صارما لكل ما هو حادث 
فان األمور قد تتطور الى حد 

ال يعلم اال اهلل مداه.
و ملــا كنــت علــى رأس 
املســؤولية فــي هــذا البلــد 
الطيب األمني، وقد اقســمت 
بــأن  قســما ال أحيــد عنــه 
أحميه من كل ما يهدد كيانه 
ووحدتــه واســتقراره. و ملا 
كنت أشــعر أننــي والد لكم 
جميعا علي رعايتكم وتوفير 
األمن والرفاهيــة لكم، لذلك 
أجد نفســي مضطرا في هذه 
الظــروف العصيبــة الى أن 
أصدر أمرا بتنقيح الدستور 
لتجنــب ما وصل اليه احلال 
في ظل دستور ١١ من نوفمبر 

مشــروع تنقيــح الدســتور 
أو علــى  لالســتفتاء عليــه 
مجلس األمــة املقبل إلقراره 
خــالل مدة ال تزيد على أربع 
سنوات من تاريخ إصدار هذا 

األمر، واهلل املوفق.

تنقيح الدستور
وتشــكلت جلنة لتنقيح 

الدستور من 32 عضوا:
وقد اســتمر عمــل جلنة 
تنقيح الدستور حوالي أربعة 
أشهر اذ أنهت أعمالها في 22 
يونيو من العام نفسه )١976( 
وقد أقرت اللجنة تعديل املادة 
الثانية من الدستور ليصبح 
نصها »دين الدولة اإلســالم 
والشريعة اإلسالمية، املصدر 
الرئيسي للتشريع« بدال من 
نص ان »دين الدولة اإلسالم 
والشريعة اإلسالمية مصدر 
رئيسي للتشريع«، كما أقرت 
اللجنة عدة تعديالت أخرى 
للدستور، ومن بينها تعديل 

املادة 7١ من الدستور.
وقــدم االقتــراح بتنقيح 
الدســتور وقد مت التصويت 
على مبدأ التنقيح في جلسة 
الثالثاء ١4ـ  ١2ـ  ١9٨2م، حيث 
وافــق 37 عضوا مــن بينهم 
١6 وزيــرا على مبدأ التنقيح 
فــي الوقــت الــذي كان عدد 
املعارضني 27 نائبا. وقد أحيل 
الى جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية مشــروع تنقيح 
الدســتور بتعديل املواد 50 
و65 و66 و69 و7١ و73 و٨0 
و٨3 و٨7 و9١ و93 و95 و١00 

و١0١ و١04 و١05 و١١2.

األمير الراحل الشيخ صباح السالم في احدى جلسات مجلس األمة


