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من األولالخطاب األمیري الذي ألقاه سمو رئیس مجلس الوزراء في افتتاح دور االنعقاد 
عشر لمجلس األمةلثالفصل التشریعي الثا

2009مایو31

بسم اهللا الرحمن الرحیم

ونستغفره ونشكره ونسألھ الھدایة والرشاد ، والصالة والسالم على خیر الحمـد هللا العلي القدیر ، نستعینھ
.العباد سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ إلى یوم الدین 

الموقراألخ رئیس مجلس األمة

األخوات واألخوة أعضاء مجلس األمة  المحترمین 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،
أن أتقدم إلى الشعب الكویتي الحبیب ، بأخلص التھاني وأصدق التمنیات یطیب لي في ھذه المناسبة الكریمة

على اختیار ممثلیھ في مجلس األمة وممارسة ھذه المسئولیة الوطنیة في أجواء تمیزت بالحریة والنزاھة ، 
اجب استحقت اإلشادة باالستعدادات والتجھیزات وسائر الجھود التي كان لھا أعظم األثر في تنظیم وأداء الو

االنتخابي ودعم جھود القائمین على إنجاز العملیة االنتخابیة من ممارسة مسئولیاتھم بأمانة وشفافیة ، وقد 
ساھم ذلك في تحقیق الروح األخویة الطیبة والمنافسة الشریفة التي سادت بین المرشحین والناخبین ، وترجم 

.الكویت عملیا حسن األداء الدیمقراطي وعراقة الوجھ الحضاري لدولة

ویسعدني بھذه المناسبة أن أتوجھ بالتھنئة إلى األخوات واألخوة أعضاء مجلس األمة على نجاحھم في 
االنتخابات النیابیة والفوز بثقة المواطنین فیما یتطلعون إلیھ ، وھم یجسدون بوعي ومسئولیة أسمى معاني 

تیة في ھذه االنتخابات ، والتي طالما وقفت إلى الوحدة الوطنیة ، ویسجلون فوزا تاریخیا مشرفا للمرأة الكوی
.جانب أخیھا الرجل في خدمة مجتمعھا ووطنھا بجدارة واقتدار 

الموقراألخ رئیس مجلس األمة

األخوات واألخوة أعضاء مجلس األمة  المحترمین 

دیدة من التعاون بین ونحن على أبواب نقلة نوعیة في الممارسة البرلمانیة والعمل الحكومي عبورا لمرحلة ج
السلطات ، فیما یحقق المنشود من الطموحات ، ویدفع بالعملیة التنمویة الشاملة في مختلف القطاعات وعلى 
جمیع المستویات ، فإن أجواء التوتر السیاسي التي سادت البالد خالل السنة الماضیة حالت 

اإلشارة إلى بعض الجھود ، ومنھا قیام الحكومة دون تحـقیق المتوقــع من اإلنجازات ، وقد یكون من اإلنصاف
في شأن إنشاء صنــدوق لمعالجة أوضاع 2008لسنة 28متعاونة مع مجلس األمة بإصدار القانون رقم 

المواطنین المتعثرین في سداد القروض االستھالكیة تجاه البنوك وشركات االستثمار ، حیث استھدف القانون 
أداء ما علیھم من دیون ومعالجة أوضاعھم المالیة فــي إطــار حصــول البنوك التسھیل على المتعثرین في 

.وشركات االستثمار على حقوقھا من ھؤالء المتعثرین مع سداد دیونھم من قبل الصندوق 

إضافة إلى ھذا ، فإن الجھات المعنیة بصدد دراسة بعض التعدیالت على ھذا القانون بھدف توسیع قاعدة 
لمستفیدین منھ وزیادة رأسمالھ وتمدید الفترة المقررة لسداد المدیونیة ، وذلك في إطار الجھود المواطنین ا

التي بذلتھا الحكومة بشأن تخفیف أعباء المعیشة عن المواطنین ومواجھة ظاھرة تزاید أسعار المواد 
ت الحكومة بإصدار االستھالكیة التي فرضت نفسھا مع ظھور أزمة ارتفاع األسعار عالمیا، ھذا وقد بادر

م بشأن تعزیز االستقرار المالي في الدولة بعد أن ألقت األزمة المالیة 2009لسنة ) 2(المرسوم بقانون رقم 
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العالمیة بتداعیاتھا على معظم أسواق المال في العالم وذلك لمواجھة آثار ھذه األزمة على االقتصاد الوطني ، 
.وحمایة نظامنا المالي من انعكاساتھا 

وقد أثبت تطبیق ھذا القانون نجاحھ في إزالة المخاوف التي رافقت صدوره ، والذي أقر تدخل الدولة بأقل تكلفة 
على المال العام مع أقصى الضمانات الكافیة ، علما بأن أي تأخیر أو تسویف كان من شأنھ أن یھز أركان 

المصرفي وأوضاع الشركات المدرجة وغیر الجسم االقتصادي ، ومنھا سوق الكویت لألوراق المالیة والقطاع 
المدرجة ، إلى جانب إلحاق المزید من الخسائر بصغار وكبار المودعین ، إضافة إلى البطالة التي لحقت بالقوى 

.العاملة الوطنیة في القطاع الخاص 

ي دولة الكویت ، وتجدر اإلشارة إلى أن استضافة القمة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة العربیة األولى ف
أعطت دفعا غیر مسبوق للجانب التنموي وللتكامل االقتصادي العربي ومقوماتھ ومستلزماتھ على جمیع 
المستویات ، كما تمیزت ھذه القمة بجملة من اإلنجازات األخرى وأھمھا ، تحقیق المصالحة العربیة المشھودة 

القومي العربي وتعود على المنطقة بصراعات تھز بین أشقاء باعدت بینھم الخالفات التي كادت تھدد األمن
استقرارھا ودولھا كلھا ، فضال عن تحول القمة نفسھا إلى تظاھرة جسدت التضامن مع الشعب الفلسطیني 
الشقیق في قطاع غزة  ، ویترتب على دولة الكویت متابعة تنفیذ النتائج والقرارات االیجابیة التي انتھت إلیھا 

ھا لھا ، بما یكفل انجاز أھدافھا المأمولة ، كما تحمل دولة الكویت أیضا مسئولیة رئاسة القمة القمة بحكم رئاست
الخلیجیة بما یتطلب مضاعفة الجھود لتعزیز التضامن الخلیجي ودفع مسیرة العمل التعاوني في مختلف 

.المیادین 

الموقراألخ رئیس مجلس األمة

لمحترمین األخوات واألخوة أعضاء مجلس األمة  ا

ان آمالنا كبیرة في إرساء صیغة جدیدة تعزز آلیات العمل المشترك بین المجلس والحكومة لیكون ھذا الفصل 
التشریعي متمیزا باألداء المنتج واإلنجاز المثمر ، والحكومة عاكفة بإذن اهللا على صیاغة برنامجھا للفترة 

االقتصادیة والمالیة المحلیة والعالمیة ، وذلك في سیاق المقبلة في ضوء الظروف األمنیة المحیطة والمتغیرات
متناغم مع توجھات وأھداف الخطة الشاملة للتنمیة المستدامة التي یعدھا المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة 

، الخطة التنمویة، وقریبا ستقدم الحكومة برنامج عملھا ومشروع 2013/2014–2009/2010عن السنوات 
.لموقر تمھیدا لمباشرة العمل التنفیذي بشأن كل منھما إلى مجلسكم ا

بتحویل الكویت إلى مركز مالي وتجاري جاذب ( 2035وإذ تعكس خطة التنمیة رؤیة الدولة حتى عام 
لالستثمار ، یقوم فیھ القطاع الخاص بقیادة النشاط االقتصادي ، ویعزز روح المنافسة ، ویرفع كفاءة اإلنتاج 

ة مؤسسي داعم ، ویحافظ على القیم والھویة االجتماعیة ویحقق التنمیة البشریة والتنمیة في ظل جھاز دول
فإن الحكومة ، وفي ضوء ) المتوازنة ، ویوفر بنیة أساسیة مناسبة وتشریعات متطورة وبیئة أعمال مشجعة 

ابعة والتقییم ھذه الرؤیة ، حریصة على واقعیة برنامجھا وعلى وضع جداول زمنیة مع تحدید آلیات المت
والمحاسبة ، بما یساھم في حســن تجسیـد ما یتضمنھ من قضایا ومشروعات وإصالحات ، ویعكس حرص 

.الحكومة وجدیتھا في التعامل معھا ، علـى نحـو یلبـي األھداف المنشودة 

یة الشاملة وال شك أن خطة التنمیة وبرنامج عمل الحكومة یشكالن معا األرضیة المتكاملة للعملیة التنمو
والمستدامة ، وفي مقدمة أولویاتھا االھتمام باإلنسان الكویتي وتحسین مستوى معیشتھ واالرتقاء بقدراتھ 
وإمكاناتھ العلمیة والعملیة لیكون مواطنا صالحـا یواكب أسباب التقـدم الحضاري ، وھو ما یتطلب تجاوز 

یتعذر معھا ، على المجلس كما على الحكومة ، إعطاء المسائل الثانویة التي سادت المرحلة السابقة والتي كان
.ھذه األولویة القدر الذي تستحق من الجھد واالھتمام 

وفي ھذا المقام ، یجب علینا أن نكون على وعي وإدراك تام بمختلف التحدیات األمنیة التي تشھدھا المنطقة ، 
ر ھذه التحدیات وھي تھدد مقومات االستقرار والحذر والتعاون الجاد سبیًال لمواجھة أخطاواتخاذ الحیطة
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والطمأنینة في بلدنا ، وھو ما نستشعر مالمحھ من خالل التحوالت السیاسیة وآثارھا ومضاعفاتھا على 
.الصعیدین األمني واالقتصادي لدول المنطقة 

الموقراألخ رئیس مجلس األمة

األخوات واألخوة أعضاء مجلس األمة  المحترمین 

لة اإلرھاق السیاسي التي شھدتھا الساحة المحلیة في الفترة الماضیة لم تثمر إال تراجعا في جھود بناء إن حا
الدولة العصریة التي ننشدھا ، وحصادھا أسفـر عن تراكـم ھموم وأعباء واستحقاقات مثقلة بالمخاطر إلى حد 

.ي افتقـدنا مظاھرھـا یتطلب منا جمیعا المزید من العـمل الجاد وروح اإلیثار الوطني الت
انھ من غیر المفید اآلن أن نضیع الوقت في تحدید من یتحمل مسئولیة ھذه الحالة ، ولكن علینا اإلسراع في 
تجاوز الخالفات واحتواء االختناقات  والمعوقات ، بإعالء شأن الحق في حسن استعمالھ ، وتقویم الخطاب 

قراطیة وعلى ثوابتنا  ووحدتنا الوطنیة وعلى أمن ومستقبل السیاسي الذي انعكس سلبا على تجربتنا الدیم
البالد واستقرارھا ، وسببا لتردي الجھود التنمویة وتراجع بلدنا عن موقعھا الریادي المتقدم في أكثر من مجال 

.ومیدان 

، مرحبة أمام ذلك كلھ ، فإن على الحكومة االلتقاء مع مجلس األمة تحقیقا لرغبة صادقة في العمل المشترك
بأي نقد موضوعي ألي مجال من مجاالت ومیادین العمل بغرض اإلصالح والتطویر ، كما أن المجلس مطالب 

.بممارسة دوره الرقابي والتشریعي وتحمل مسئولیاتھ في حدود اختصاصاتھ الدستوریة والقانونیة

الموقراألخ رئیس مجلس األمة

ترمین األخوات واألخوة أعضاء مجلس األمة  المح

إن المرحلة المقبلة تحمل الكثیر من األعباء والمسئولیات ، ولذلك من الضروري اتفاق المجلس والحكومة على 
صیغة واضحة وتفاھم متبادل حول آلیات تعاون مثمر في األداء نستعید بھا ثقة أھلنا بقدراتنا وحرصنا على 

.قاصد التنمویة المنشودة االستجابة لطموحاتھم في تحقیق اإلنجازات والمكاسب والم

لذا ، كانت الدعوة إلى رؤیة جدیدة للعمل الوطني ، وممارسة خطاب إیجابي في العمل السیاسي ، یقوم على 
صدق إرادة التغییر وعلى التزام ھذا النھج بشكل واضح وملموس في مواجھة إفرازات المراحل السابقة 

عن المشروع اإلصالحي التنموي الذي یعكس الترجمة الحیة لعملیات وآثارھا المتراكمة ، كما تم اإلعالن
التغییر والنھج الموضوعي في ترتیب استحقاقات العمل الوطني عبر منظومة من الملفات المحوریة في 
موضوعاتھا ، وھي ملفات ذات أولویة في إعطائھا العنایة التي تستحق ، السیما بأنھا موضع إجماع وطني وال 

ى أھمیة قواسمھا المشتركة  في دفــع عملیة البناء الوطني نحـو المنشود من الغایات ، وتشمل ما خالف عل
-:یلي 
ملف حمایة الوحدة الوطنیة ، ویتناول مظاھر وظواھر العصبیة الطائفیة والقبلیة والفئویة البغیضة التي :أوًال 

ق ومعاناة لكافة مجاالت الحیاة ومبعث تشھدھـا البـالد في أكثر من موضع وموقف حتى أصبحت مصدر قل
خوف من التأثیر على الروابط القویة بین مكونات المجتمع الكویتي ، وتھدید ثوابت ومقومات ھذا المجتمع 

.انشقاقا وانشغاال بطرح فئوي ومناطقي على حساب الوحدة الوطنیة 

ة في تطبیق القانون على الجمیع ، بحیث ملف تطبیق القوانین ، ویتناول اإلجراءات الملزمة والحازم:ثانیا 
یتعدى ھذا النھج دائرة الشعارات إلى التطبیق الحقیقي والواقعي وعلى نحو یؤدي إلى تعزیز الثقة باألداء 
المؤسسي وتكریس ھیبة الدولة ، فیما یحفظ األمن االجتماعي وینشر أجواء الطمأنینة  واالستقرار ویعمل على 

الة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام الجمیع ، إذ لیس ھناك أقوى من القانون ، وھو إرساء الحق وترسیخ العد
أمر یتطلب مراجعة وتنقیة البنیة القانونیة ، بما یواكب المتغیرات األمنیة واالجتماعیة واالقتصادیة ویحقق 

لضمان تنفیذھا ومحاسبة مختلف االحتیاجات التنمویة ، ویعزز االلتزامات الذاتیة والضوابط  المیدانیة الالزمة
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المتجاوزین لتبقى المعیار الراجح واألساس المتین في حمایة المكتسبات الوطنیة وترسیخ الوجھ الحضاري 
.لدولة الكویت 

ملف العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، ویتناول سبل معالجة أسباب ودواعي االختناقات :ثالثا 
اون بین ھاتین السلطتین ، والتي تحولت إلى مظاھر مؤلمة ومزعجة تصیب الدولة في المتكررة التي تعیق التع

أبرز جوانبھا ، وھو ما یزعجنا ویزید من قلقنا ، حیث ال مجال إال أن نتجاوز بأنفسنا قوال وفعال كافة األمور 
في إطار اختصاص كل من التي طالما عانینا منھا ، بما یعزز الثوابت التي تجسد روح الدستور وسائر القوانین

ھاتین السلطتین ، السیما في استخدام أدوات الرقابة البرلمانیة ، وصوال إلى صیغة عملیة للحوار البناء 
والتعاون اإلیجابي ، دون أي تقویض لھذا الحق أو السماح بتجاوزه تعسفا ، حتى ال یكون حصادنا على غیر ما 

، للمزایدة في ھذا الشأنالة التزامنا بالدستور وأحكامھ ال تترك مجاالنریده ونھدف إلیھ ، ولیكن معلوما بأن أص
.فدستورنا محل فخرنا واعتزازنا 

ملف اإلعالم ، ویتناول الخطاب اإلعالمي لوسائل اإلعالم المحلیة ، المقروءة والمسموعة والمرئیة ، :رابعا 
وتطویر دورھا اإلعالمي ، حیث  إنھ مع الرسمیة وغیر الرسمیة ، بغرض تقویم ما یخرج عن صحیح مسارھا

تزاید وسائل اإلعالم وأدواتھ وأمام االنفتاح اإلعالمي من خالل تكنولوجیا الفضائیات والمواقع اإللكترونیة ، 
وجدنا بعض ھذه الوسائل قد استباحت حرمة القوانین والضوابط األخالقیة واألمانة المھنیة في خطابھا 

یة المسئولة في تعرضھا للثوابت الوطنیــة بأبعادھا الداخلــیة والخارجیة ، وتجریح اإلعالمي ، متجاوزة الحر
، وھو أمر ال الرائدة في مجال حریة التعبیركرامات الناس والتشھیر بھم واإلساءة لسمعة ومكانة دولة الكویت 

ون الضمیر الحي والمنبر یمكن احتمالھ أو السكوت عنھ ، حیث كنا نأمل من الوسائل اإلعالمیة المحلیة أن تك
.الصادق في تنویـر الــرأي العـام وتوظیف رسالتھا السامیة بمـا یخدم الوطن والمواطنین 

ھذا ، وعلى المستوى التنفیذي ، فقد باشرت الحكومة اإلجراءات الالزمة ، بتشكیل فرق عمل متخصصة 
بما في ذلك االستعانة بالخبرات العالمیة تشارك في جھودھا فعالیات وخبرات من داخل وخارج القطاع الحكومي

المتقدمة ، لتقوم بالتعاون مع الجھات الحكومیة المعنیة ، وفي إطار برنامج عمل تنفیذي واضح متضمنا 
متطلبات وإجراءات العمل بصورة شاملة ومتكاملة ، بدراسة الملفات السابق ذكرھا وطرح الحلول الواقعیة 

.نھا والعملیة المناسبة بشأن كل م
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الواقع أن العمل الوطني ال ینحصر بھذه الملفات حیث أن ھناك ملفات أخرى على جانب كبیر من األھمیة 
واطنین ، وفي مرتبطة بقضایا تنمویة ضروریة ، خاصة تلك التي تدخل في صلب حاجات وھموم واھتمامات الم

مقدمتھا الملف االقتصادي ، وھو یتناول قضایا االقتصاد الوطني ، بما فیھا المشروعات التنمویة ، والتوجھ 
اإلصالحي بھذا االقتصاد نحو االنفتاح والتنوع ، من أجل النھوض بقدرات وطاقات أبنائنا اإلبداعیة ، واعتماد 

شطة بما یعزز تنویع مصادر الدخل الوطني وتجاوز المعوقات نھج الكفاءة والنمو في مختلف المجاالت واألن
المحتملة ، السیما مع تذبذب أسعار النفط ، إلى جانب تمكین القطاع الخاص من قیادة ھذا االقتصاد وتكریس 
االتجاه عملیا نحو الخصخصة الھادفة ، بغرض توفیر المزید من فرص العمل للعمالة الوطنیة ، واجتذاب 

ال والتقنیات الحدیثة ، وھو ما یعزز الجھود باتجاه تجسید الخطة التنمویة ورؤیة الدولة بعیدة رؤوس األمـو
.المدى في جعل الكویت مركزا مالیا وتجاریا مرموقا في المنطقة والعالم 

وإلى جانب ما تقدم ، ھناك ملف الخدمات الحیویة ، السیما في مجاالت الصحة والتعلیم واإلسكان وغیر ذلك ،
ویتناول السبل الكفیلة باالرتقاء النوعي لھذه الخدمات إلى جانب التوسع في تشجیع القطاع الخاص على 
ممارسة دور أكبر وفعال في نطاق كل منھا ، بما یحقق كافة االحتیاجات المنشودة ، وھو ما یزیل مخاوف 

واالنتقال بھم ومعھم من نجاح الناس وقلقھم تجاه قضایاھم الضروریة وتطلعاتھم في مختلف مجاالت الحیاة
.إلى آخر أكبر بإذن اهللا 
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لقد عاش أھلنا على ھذه األرض الطیبة جیال بعد جیل ، ولم یمنعھم ضیق العیش عن إرساء الحیاة الكریمة ، 
وطنا خالدا بإرادتھم الجامعة للعیش المشترك وجعلوھا مالذا آمنا لھم ولنا بإیمانھم وتعاونھم حتى بنوھا 

وألجیالنا القادمة ، بصبرھم وعزیمتھم وسداد بصیرتھم ، فكانت الشورى خیارھم في ترتیب أمورھم وتنظیم 
عثرات شئونھم ، وصفاء النوایا سر مرضاة اهللا في نفوسھم وفیما یعملون ، وحسن الحوار سبیال في تجاوز ال

.وتحقیق األھداف  

ھؤالء أھلنا ، آباؤنا وأجدادنا ، فنحمد رب العالمین بأن جعلنا أبناء ھؤالء الذین وھبونا عطاء كبیرا یجعلنا على 
ناصیة األمم المتقدمة ، ولنشكره سبحانھ وتعالى على ما أنعم بھ علینا من خیر وفیر ، ولنحفظ اهللا في دیرتنا 

ا متمسكین بوحدتنا وثوابتنا ورسالتنا الوطنیة ، بھویتنا وقیمنا األصیلة ، بأدبیات على نھج آبائنا وأجدادن
المواطنة ومقوماتھا والء وانتماء ، بثوابتنا الدیمقراطیة أغلى ثمرات الشورى التي أرساھا أسالفنا قوال وفعال 

.حتى أصبحت القیمة الحضاریة الغالبة في حیاتنا العامة 
نة الكبرى ، وقد أقسمنا على حملھا جمیعا أمام اهللا والشعب والتاریخ ، لتبقى الكویت ھذه ھي منظومة األما

واحة األمن واألمان  وموطن التقدم والعیش الكریم لكل من یعیش على ترابھا الطاھر ، ولتبقى وطنا حرا 
الحمھم ووحدتھم وھم على مرفــوع الشـأن بأبنائھا األوفـیاء في عالم ال مكانة فیھ وال مكان إال لألقویــاء بت

.صدق اهللا العظیم " واعتصموا بحبل اهللا جمیعا وال تفرقوا " ھـدي قولھ تعالى 
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رار لقد برھنت التجارب السابقة أن االستقرار السیاسي شرط جوھري وضروري من اجل تحقیق االستق
االقتصادي واألداء المثمر ألي مجتمع ، وطالما نحن حریصون جمیعا على تنمیة اقتصادنا بقدر حرصنا على 
حمایة المال العام وعلى مكافحة الفساد ، فإن علینا أن نعرف بأن ھذا الحرص على عالج ما نواجھ من 

یة واقتراح اإلجراءات العملیة التي تقدم مشكالت وتحدیات ال یتحقق إال بالتعامل اإلیجابي وبطرح الحلول الواقع
.لنا عالجا مدروسا لكل القضایا والمشاكل التي تواجھنا 

إن دقة وحساسیة ھذه المرحلة بأبعادھا األمنیة والسیاسیة واالقتصادیة ، إضافة إلى اإلرھاق السیاسي الذي 
سئولیة لمواجھة مختلف التحدیات ، بما حل بالبالد في اآلونة األخیرة ، تلزم الجمیع أن یكونوا على قدر الم

یعزز الثقة واألمل بأننا قادرون على حمایة إنجازاتنا واالرتقاء إلى مستوى طموحات المواطنین وتطلعاتھم نحو 
.عیش كریم في وطن آمن مستقر وزاھر بحاضره ومستقبلھ بإذن اهللا 

لى الخیر نوایانا وأعمالنا ویحفظ أھلنا من كل شر أسأل اهللا العلي القدیر أن یھدینا ویسدد خطانا ، وأن یوحد ع
وسوء ، ولتبقى الكویت بإذن اهللا وبإرادة أبنائھا المخلصین األوفیاء األمناء ، حصنا منیعا شامخا آمنا مزدھرا 

.مرفوع الرایة 

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


