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  1963أربعون عاما على استقالة النواب من مجلس 
 ما أشبھ الیوم بالبارحة

 

      

      
  

  

تحولت السلطة التشریعیة من وسیلة في ید الشعب لتحقیق مزید من الحریات ومزید من المكاسب التقدمیة الى أداة في            •
مة وأصبح الوضع في مجلس األمة أقرب الى المسرحیات ید الحكومة ووسیلة للضغط وخنق الحریات الشخصیة والعا

 ···منھ الى المواقف الجادة
أصبحت ھوة الخالف بین الحكومة ومؤیدیھا من جانب وبین جماھیر الشعب من جانب آخر واسعة وعمیقة وتحول            •

  عببذلك مجلس األمة الى مؤسسة ال دیمقراطیة ومصدر لقوانین جائرة ال تتفق وإرادة الش
إقدام الحكومة على سن تشریع یكبل حریة الرأي والتعبیر وحریة الصحافة والنشر ھو من نوع ما تباشره الحكومات            •

  التي تحكم في ظل الدكتاتوریة والعنف
وضیق  بموجبھا حریة الناس في التعبیر عن آرائھم اإلجراءات الحكومیة أبطلت مفعول الضمانات الدستوریة وصودرت           •

  الخناق علیھم
ممارسة الصحافة لوظیفتھا في تنمیة الرأي العام  من المستحیل مع وجود القوانین الحالیة المقیدة للصحافة والنشر           •

  وتنویره بإخالص ودون مماألة
حو االستثناء األصل أو األصل الدستوري ھو الحریة وقد كفل الدستور ھذا األصل واالستثناء ھو القید وال یجوز أن یم           •

  یجور علیھ أو یبطلھ أو یعطلھ
الدیمقراطیة لیست أشكاال ونصوصا جامدة وإنما سلوك وحمایة، ومن دون الحرص عند التطبیق على المبادئ            •

  والمقومات التي تضمنھا الدستور فإن الدیمقراطیة تصبح مظلة فارغة من دون محتوى، وشكال من دون معنى
   

    
احتج ثمانیة من نواب أول مجلس أمة وتقدموا باستقالتھم المسببة عام · اب االستقالة كأنما كتبت عن وضعنا الحاليأسب

مصدر االحتجاج واالستقالة لم یكن سوى خیبة أمل من تصرف الحكومة التي احتمت باألغلبیة النیابیة المؤیدة لھا · 1965
ھوا الى ما انتھینا إلیھ اآلن حیث أفرغ الدستور من روحھ ومحتواه رغم عدم المستقیلون نب· لتمرر قوانین مناقضة للدستور

  ·المساس بنصوصھ
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في بدایة العھد الدستوري ولم یكد یمض على صدور الدستور اال سنتین بمسانده اغلبیھ دستوریة من   فقد تمكنت الحكومة  
قوانین الوظائف العامة والجمعیات واألندیة فعدلت · "بھدف تضییق الخناق على حریات المواطنین فرض قوانین قسریة

  ·والصحافة من دون أن تحسب حساباً لتناقض تلك التعدیالت والضمانات الدستوریة مع حقوق وحریات المواطنین
الیوم وبعد أربعین عاما من وقوف ثمانیة من نواب المجلس ضد االستفراد واالستقواء باألكثریة النیابیة إلقرار ما یتعارض 

لدستور، نجد أنفسنا في المربع األول كما لو لم تمر علینا ھذه العقود األربعة فال نزال نحاول تعدیل ھذه القوانین وما أتى مع ا
بعدھا وفي كل یوم نزداد ابتعادا عن دستورنا ونتوغل عمیقا في دھالیز االنفراد بالسلطة وتفشي الفساد وضیاع الفرص 

  ·التنمویة
الوثیقة التاریخیة أمال في أن نعتبر من ماضینا لما تبقى لنا من مستقبل، ولیعرف جیل الشباب أن تعید نشر ھذه " الطلیعة"

  ·الصراع من أجل مجتمع دیمقراطي حر لیس أمرا یخص جیل البناة فقط بل یعني الجمیع كل في وقتھ وزمنھ وأسالیبھ
  

  

  نص االستقالة
  

 ·رسائل الواردةتتلى الفقرة الثانیة من األوراق وال: سعادة الرئیس
الدكتور أحمد الخطیب، جاسم القطامي، سامي المنیس، سلیمان : استقالة من عضویة المجلس مقدمة من السادة األعضاء - 2

تالھا السید األمین العام ونصھا (· المطوع، عبدالرزاق الخالد، راشد التوحید، علي عبدالرحمن العمر، یعقوب الحمیضي
  ):اآلتي

  7/12/5196الكویت في 
  سعادة رئیس مجلس األمة الموقر

  تحیة طیبة وبعد،
لقد كان للبادرة الطیبة بالدعوة إلقامة المجلس التأسیسي وقع طیب في نفوس المواطنین فاستبشر الشعب خیرا واطمأن نفسا 

الكرامة عندما تم انتخاب المجلس التأسیسي تمھیدا لوضع دستور دائم للبالد یرسي دعائم المقومات الدستوریة ویصون 
اإلنسانیة للمواطنین ویمھد الطریق السوي إلى حیاة فضلى ینعم فیھا الشعب في ظل وافر من الحریة السیاسیة والمساواة 

  ·والعدالة االجتماعیة
وقد تم بالفعل وضع دستور دائم للدولة ضمن قواعد إقامة حكم دیمقراطي ونص في صلب مواده، على الضمانات الضروریة 

ة لشخصیة وحریة العقیدة وحریة الرأي وحریة الصحافة والطباعة والنشر وحریة المراسلة وحریة تكوین لمقومات الحری
  ·الجمعیات والنقابات وحریة االجتماع الخاص وعقد االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات

ھم لعضویة مجلس األمة، وعلى أساس ھذه الضمانات الدستوریة تسابق المخلصون من أبناء ھذا الشعب إلى ترشیح أنفس
وكان رائدھم في ذلك حمل أمانة تمثیل المواطنین ابتغاء تجسید ما نص علیھ الدستور من مبادىء ومثل علیا والعمل 

  ·المخلص على تطبیق نصوصھا ومقوماتھا
افر جھود المخلصین وكان یدخل في االعتبار أن التجربة البرلمانیة الدیمقراطیة في الكویت تجربة أولى رائدة ینبغي لھا تض

  ·من أبناء الشعب إلنجاحھا وترسیخھا
وال جدال أن التمثیل البرلماني وسیلة ال غایة، فھو وسیلة لتحقیق غایة نبیلة وھي بناء مجتمع أفضل یتمتع فیھ األفراد 

في ظل ھذه المقومات بجمیع الحریات ویحقق المساواة وتكافؤ الفرص بین المواطنین ویقیم العدالة االجتماعیة باعتبار أنھ 
یتمكن الفرد من الخلق واإلبداع ویستطیع المجتمع اإلسھام في إنماء الحضارة اإلنسانیة، والحق أنھ ال یمكن أن یوحد حكم 

  ·نیابي إال على أساس من الحریات العامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدل االجتماعیة
إن · افر المقومات والضمانات لحریة الرأي والعقیدة والتعبیر واالجتماعوال یمكن أن توجد الحریات العامة إال على أسس تو

الدیمقراطیة بمفھومھا الواسع ومن ضمنھا طبیعة الحال وواقعھ، الحریة نفسھا التي ھي عماد وعنوان الدیمقراطیة تختلط 
عیش من دونھا أمرا ال یتفق بمثل الجماعة وقیمھا العامة فتصیر جزءا منھا وترسخ في عقول الناس وأفئدتھم ویصبح ال

وطبیعة البشر وسنة التطور، فلیس عبثا إذاً أن نص دستورنا في مواده على كفالة حریة الرأي وحریة االعتقاد وحریة 
الصحافة والنشر وتكریس الحریة الشخصیة بمفھومھا الواسع، وعلى عدم جواز القبض على إنسان إال وفقا للقانون، وكذلك 

والمواكب، وحق تكوین الجمعیات ومساواة المواطنین في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بین حریة االجتماعات 
  ·المواطنین، وأن المواطنین سواسیة أمام القانون
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  ·تلك ھي الضمانات األساسیة للمواطن جاءت في نصوص صریحة وواضحة أضحت الدیمقراطیة معھا تدور وجودا وعدما
ت عبر التاریخ وھي أن المجتمعات البشریة بطبیعتھا تتعشق الحریة وتنشد االنطالق إلى وھنا یجب أن نقرر حقیقة ترسخ

تحقیق المثل العلیا وأن الدساتیر وجمیع التشریعات ال تنشئ الحریة أو تشیدھا من عدم، وإنما تقرر حقیقة واقعة وتصوغھا 
دون أن تقضي على الحریة أم تمنع من في مواد ثابتة واضحة إلعانة المواطنین ومساعدتھم في ممارسة حقوقھم 

  ·استعمالھا
  ··سعادة الرئیس

كانت كل ھذه اآلمال تجول في أذھاننا عندما تصدینا لمھمة تمثیل الشعب والمساھمة في إنجاح التجربة البرلمانیة الرائدة، 
ومزید من المساواة،  متغاضین عن النواقص الموجودة على أساس أن التجربة ستسیر إلى األمام نحو مزید من الحریة

  ·یحدونا في ذلك واقع الصالح العام، واالمتثال إلرادة الشعب
إال أننا الحظنا منذ بدایة الفصل التشریعي أن ھنالك محاوالت جاھدة لتقلیص الدیمقراطیة وتقویض الدعامات التي تقوم على 

طنین من وسیلة للتعبیر عن آرائھم ومواقفھم، أساسھا، كانت بدایة تلك المحاوالت فرض قانون التجمعات الذي حرم الموا
مجافیا بذلك نصا دستوریا صریحا وھو أن حق االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضاع التي 

، ورافقت ذلك مواقف مختلفة من الحكومة كانت تنم عن نیة غیر خالصة في التقید باألصول )44مادة (یبینھا القانون 
  ·الدیمقراطیة والضمانات الدستوریة

على أن ھذا االتجاه لم یلبث أن تبلور في دور انعقاد المجلس الماضي عندما ظھر بشكل بارز تكتل أغلبیة أعضاء المجلس 
لتوالي الحكومة وتؤیدھا على حق وغیر حق دون اكتراث بالمسؤولیة التي حملھا الشعب أعضاء مجلس األمة عندما 

ت بذلك السلطة التشریعیة من وسیلة في ید الشعب لتحقیق مزید من الحریات ومزید من المكاسب التقدمیة انتخبھم، وتحول
إلى أداة في ید الحكومة ووسیلة للضغط وخنق الحریات الشخصیة والعامة، وأصبح الوضع في مجلس األمة أقرب إلى 

ھا، نذكر بھذا الصدد موقف أعضاء األكثریة المسرحیات منھ إلى المواقف الجادة التي تضع صالح الشعب نصب أعین
البرلمانیة في األزمة الوزاریة المذكورة وموقفھا عند مناقشة قانون المختارین، ومن بعد األزمة الوزاریة وبعد أن ضمنت 

ة وأكثریة أعضاء المجلس باستغالل الحكومة أكثریة المجلس إلى جانبھا لمسنا أن ھناك ھوى جامحا أخذ یسیطر على الحكوم
ھذه الفرصة باندفاع وإصرار عجیبین لفرض مزید من القوانین القسریة بھدف تضییق الخناق على حریات المواطنین، وكان 
أن تقدمت الحكومة بتعدیل لقوانین الوظائف العامة والجمعیات واألندیة والصحافة والطباعة والنشر وأقرتھا األكثریة 

ة دونما اعتبار لتأثیرھا السیئ على ممارسة المواطنین لحقوقھم وحریاتھم وتناقضھا مع المقومات التي أقرھا البرلمانی
  ·الدستور

إن ھذه اإلجراءات قد أبطلت في الحق مفعول الضمانات الدستوریة وصودرت بموجبھا حریة الناس في التعبیر عن آرائھم، 
د في أول عھدھا الدیمقراطي أن یؤخذ بید المؤسسات والجمعیات الشعبیة وضیق الخناق علیھم في حین كان ینبغي والبال

ومساعدتھا على أساس أنھا وسائل لتعمیق الوعي الشعبي وإنضاج الرأي العام وتدعیم الدیمقراطیة ال أن یضیق الخناق 
  ·علیھا ویعتدي على حرمة مقارھا ویھدد ممثلیھا
النشر وكفلھا، وبدیھي القول بأن المناقشة العامة الحرة التي یستطیع من ولقد أقر الدستور حریة الصحافة والطباعة و

خاللھا المواطنون على اختالف میولھم إبداء رأیھم بكامل اإلخالص والحریة ھي دعامة للنظام الدیمقراطي وھي التي تنیر 
ا یجري في النظم المطلقة من صور الرأي العام والتي تعطي ألحكامھ وقراراتھ قیمتھا، ولھذا قیل إنھ ال قیمة البتة لم

االستفتاء أو االقتراع أو التصویت، ألنھ ال یسبقھا مناقشة علنیة حرة، وھكذا فإن إقدام الحكومة على سن تشریع یكبل حریة 
الرأي والتعبیر وحریة الصحافة والنشر ھي من نوع ما تباشره الحكومات التي تحكم في ظل الدكتاتوریة والعنت، وتحاول 

یل العقول واألرواح والذي ینم عن عدم السماحة وضیق الصدر ألنھا قائمة على اإلرھاب والتضلیل واإلزعاج وحجرھا تكب
  ·على حریة الرأي وحرصھا على أال یرى الناس من األشیاء إال الجانب الذي تریدھم الدولة أن یروه وال یروا غیره

مقیدة للصحافة والنشر ممارسة الصحافة لوظیفتھا في تنمیة الرأي العام لقد أصبح من المستحیل مع وجود القوانین الحالیة ال
وتنویره بإخالص ودون مماالة، إذ كیف تستطیع الصحافة أداء مھمتھا حین یكون من العسیر علیھا أن تمیز بین ما یجب أن 

القانون ھو إرادة الحكومة تتناولھ بالبحث واالنتقاد وما یجب أن تتجنبھ خشیة أن تقع تحت طائلة العقاب حین یكون 
  ·ورضاھا

ولقد اكتملت ھذه الحلقة السوداء من سلسلة فرض القوانین القسریة بتعدیل قانون الوظائف العامة، فقد سلب ھذا التعدیل 
الذي تقدمت بھ الحكومة وأقره المجلس الضمانة األساسیة للمواطن الموظف حین جعل مصیره معلقا بإرادة أفراد الحكومة 

الموظف یعیش تحت تھدید دائم، ولم تقف سیاسة الحكومة عند ھذا الحد فاتخذت من اإلجراءات ما من شأنھ إفساد  وأصبح
الجھاز اإلداري وبدأت في شن حرب شعواء ضد كل المخلصین سواء كان ذلك بالضغط تمھیدا للحمل على االستقالة أو 

ع وإغراء طائفة من الموظفین ال تحقیقا للصالح العام بل المضایقة الخفیة في الوقت الذي بوشر فیھ في تكتیل وتجمی
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ألغراض شخصیة بحتة، وأصبحت الوظائف العامة وسیلة بید أعضاء الحكومة توزع لكسب المؤیدین وتحقیق المكاسب 
ر أن الشخصیة، وھكذا وصلنا إلى حالة غریبة شاذة لم یتعودھا ھذا الشعب النبیل، بل وفیھا خرق صریح للدستور الذي یقر

  ·)26مادة (الوظائف العامة خدمة وطنیة تناط بالقائمین بھا ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامة 
  ··سعادة الرئیس

إن األصل في الدستور ھو كفالة الحریات العامة وضمان حریة الرأي والعقیدة واالستثناء ھو وضع حدود لھذه الحریة وذلك 
ا تنظیم ممارسة تلك الحریات وضبطھا حتى یكون المواطنون على بینة من الحدود التي ال یتجاوزونھا بسن قوانین من شأنھ

وتلك طبیعة التشریع، فاألصل الدستوري إذاً ھو الحریة وقد كفل الدستور ھذا األصل واالستثناء ھو القید وال یجوز أن یمحو 
مشرع فیما عدا حالتي الحرب واألحكام العرفیة ال یملك أن یجور على االستثناء األصل أو یجور علیھ أو یبطلھ أو یعطلھ، فال

حریة الرأي بحیث یعوقھا عن أداء وظیفة من وظائفھا في النظام الدیمقراطي، ألنھ ال یملك أن یعطل عمل النظام الدیمقراطي 
في الحدود التي تفرضھا علیھا  تعطیال كلیا أو جزئیا وإنما یملك فقط أن یضمن بتدبیر أو بجزاء عدم تجاوز حریة الرأي

طبیعتھا ووظائفھا المطلوبة منھا في البیئة الدیمقراطیة التي تعمل فیھا، ولكن لألسف فقد كبل الشعب بقیود قاسیة ال یمكن أن 
  ·یصار إلیھا إال في حالتي الحرب وإعالن األحكام العرفیة

  ··سعادة الرئیس
ي البالد العربیة قد علمنا أن جوھر الدیمقراطیة إنما یكون بالتجسید المخلص إن تاریخ التجارب الدیمقراطیة وعلى األخص ف

للمبادئ والمثل الدیمقراطیة القائم على أساس حسن النیة، فالدیمقراطیة لیست أشكاال ونصوصا جامدة وإنما ھي سلوك 
فإن الدیمقراطیة تصبح مظلة وممارسة، ومن دون الحرص عند التطبیق على المبادئ والمقومات التي تضمنھا الدستور، 

  ·فارغة من دون محتوى وشكال من دون معنى
ولقد بات واضحا أن الغرض الحقیقي وراء سلوك الحكومة ومؤیدیھا وما تم من إجراءات وتصرفات ھو محاولة إجھاض 

ة، ولقد تذرعنا التجربة الدیمقراطیة وتزییف إرادة الشعب والقضاء على كل عنصر وطني یرفض االنصیاع ألوامر الحكوم
بالصبر الجمیل رغبة منا في أن تصفو النفوس وتستیقظ الضمائر، وحاولنا جاھدین الوقوف في وجھ ھذا االتجاه الجامح 
والتنبیھ الى مواطن الخطأ والتذكیر بحكم الدستور عندما كنا نلمس أن ھناك انتھاكا لنصوصھ وافتئاتا على الحیاة الدیمقراطیة 

  ·ذه لم تعد مجدیة أمام تمادي وإصرار الحكومة ومؤیدیھاإال أن محاوالتنا ھ
وھكذا أصبحت مسافة الخالف بین الحكومة ومؤیدیھا من جانب وبین جماھیر الشعب من جانب آخر واسعة عمیقة وتحول 

  ·بذلك مجلس األمة الى مؤسسة ال دیمقراطیة ومصدر لقوانین جائرة ال تتفق وإرادة الشعب
  ··سعادة الرئیس

یجاز حقیقة الوضع الراھن الذي تعیشھ الكویت وھو وضع بات السكوت عنھ جریمة ال تغتفر بحق ھذا الشعب وھي في ھذا بإ
الحق محنة رأینا أن نوجز عناصرھا للمواطنین وللمجلس ألننا لم نعد نحتمل مسؤولیتھا التاریخیة، وشعورا منا بأن الحریة 

م من نصوص الدستور الذي ھو نقطة االنطالق كما جاء في مقدمتھ بالحرف والكرامة اإلنسانیة لم یعد لھا وجود على الرغ
  :الواحد

ویفيء على المواطنین مزیدا كذلك من الحریة ···· سعیا نحو مستقبل أفضل ینعم فیھ الوطن بمزید من الرفاھیة···· "
من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على السیاسیة والمساواة والعدالة االجتماعیة ویرسي دعائم ما جبلت علیھ النفس العربیة 

  ·"صالح المجموع وشورى في الحكم
لكل ما تقدم وشعورا منا بأن التمثیل النیابي أمانة كبرى في أعناقنا یجب أن تؤدى بكل شرف ونزاھة، وشعورا منا بأن القیام 

اركة في أعمالھ ھما مساھمة في بھذا الواجب في ظل ھذه الظروف أصبح أمرا مستحیال، لذلك فإن بقاءنا في المجلس والمش
تضلیل المواطنین وإیھامھم بأن الدیمقراطیة في أمان في حین أنھا تتعرض للتزییف وبأن الدستور مصان في الوقت الذي 

  ·تتعرض فیھ نصوصھ النتھاكات صارخة
فیھا التعدیالت الجائرة لقوانین وتجدر اإلشارة ھنا الى أننا كنا قد عزمنا على االستقالة بعد انسحابنا من الجلسة التي أقرت 

المطبوعات والنشر والموظفین واألندیة في نھایة الدورة الماضیة، بید أن شعورنا باستحالة وبعدم تصور إمكانیة أعمال 
نصوص تلك التعدیالت قد جعلنا نعدل عن تقدیم استقالتنا، ولكن بعد فض الدورة الماضیة وخالل العطلة الصیفیة للمجلس 

كومة تطبق تلك التعدیالت، األمر الذي وجدنا فیھ أنفسنا مضطرین التخاذ ھذه الخطوة في أول جلسة یعقدھا شرعت الح
المجلس، لكن الحادث المؤلم الذي تعرض لھ أمیر البالد المعظم والذي أودى بحیاتھ الغالیة، بعد ذلك قد اضطررنا الى التأجیل 

  ·والتریث
تشكیلھا على النحو الذي تم والبیان  -ة جدیدة تصلح ما أفسدتھ الحكومة السابقة، إال أن ولقد كان یحدونا األمل أن تأتي حكوم

الذي قدمتھ الى المجلس جعل االستقالة أمرا ال مندوحة منھ النتفاء كل أمل في اإلصالح وتدعیم وحدة الشعب والمحافظة على 
  ·مكاسبھ الدستوریة
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  ·ألمانة الى الشعب مصدر السلطات ونتقدم باستقالتنا ھذه من مجلس األمةإزاء كل ذلك، نجد أنفسنا مضطرین الى إعادة ا
  وتفضلوا بقبول فائق التحیة،

العضو عبدالرزاق الخالد الزید، العضو سامي أحمد المنیس، العضو علي عبدالرحمن العمر، العضو أحمد محمد الخطیب، 
جاسم عبدالعزیز القطامي، العضو سلیمان خالد العضو راشد صالح التوحید، العضو یعقوب یوسف الحمیضي، العضو 

  ·المطوع
  


