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فــي افتتـاح الــدور الثاني مــن الفصــل التشریعي الحادي عشر لمجلس يالخطــاب األمیــر
األمة

2006أكتوبر 30

، والصالة ، نشكره سبحانھ وتعالى، على نعمھ وفضلھ، یھب من یشاء بغیر حسابالحمد هللا العلي القدیر
وعلى آلھ وصحبھ أجمعینالسالم على نبینا محمد بن عبد اهللا صلى اهللا علیھ وسلم و

األخ رئیس مجلس األمة الموقر

األخوة األعضاء المحترمین 

... السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
" كل امرئ بما كسب رھین " 

صدق اهللا العظیم

، فإننا الیوم على إننا وقد ودعنا أیاما فضیلة مباركة استلھمنا نور الحكمة وساطع الحجة وحسن الموعظة
موعد یجمعنا فیھ األمل والتفاؤل الستقبال الدور الثاني من الفصل التشریعي الحادي عشر لمجلس األمة، وأنھ 

لیسعدني في ھذه المناسبة الطیبة ، أن أتوجھ إلیكم وإلى الشعب الكویتي األبي الوفي ، بأسمى آیات التھنئة 
وأن ،خطانا ، وأن یكلل بالنجاح مسعانایسدد على دروب الخیر والتبریكات، سائًال المولى جلت قدرتھ أن
.یشملنا بتوفیقھ لما فیھ خیر ورفعة وطننا

سعد العبد اهللا / كما یسعدني في ھذا المقام، أن أرفع تحیة حب وعرفان لصاحب السمو األمیر الوالد الشیخ 
ز وجل أن یشمل سموه بكریم عنایتھ الباري عالسالم الصباح ، وھو الحاضر معنا دائمًا بأعمالھ وفضائلھ داعیًا

.ن یدیم علیھ موفور الصحة والعافیةطیب رعایتھ ، وأو

الموقر ... األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 

من نعمھ أن جعل وحدتنا الوطنیة سیاجًا حصینًا ألمننا ، ولقد أنعم اهللا علینا بأفضال وخیرات ال تحصى
ا نحو بناء مستقبل زاھر تًا لنھجنا الدیمقراطي ، وقوة ذاتیة لحمایة إنجازاتنا وطموحاتنواستقرارنا ، وخیارًا ثاب

.بإذن اهللا

إن وحدتنا الوطنیة كانت وستبقى ینبوع الحیاة في أوصالنا، ومخزون الخبرات الحیة والقیم المستقرة في 
زمان ومكان ، ولتبقى ھذه الوحدة أعماقنا ، وسور سیادتنا وقرارنا الوطني ، وھدفنا الذي نسعى إلیھ في كل

دومًا عاصمنا فیما نقول ونفعل ، وإرادتنا الجامعة في تكریس دولة عصریة ، بما یترجم آمالنا وطموحاتنا 
الواعدة ، ویزیدنا تمسكًا بالدستور والقوانین والمؤسسات ، وتحصنًا بسلطان القضاء نزیھًا عادًال مستقًال ، فال 

منظومة الدولة وحدود الوطن ، حتى ال یسود التساھل واالسترخاء ، فینفلت الزمام اندفاع وال جنوح خارج 
وتبقى مسئولیتنا الصراعات والحسابات باھظة األثمان والتبعاتوتستباح المحظورات دخوًال في أنفاق من

على أنفسنا في نور الكبرى أن نجعل وحدتنا الوطنیة في مأمن دائم جیًال بعد جیل ، التزامًا بالقسم الذي قطعناه
صدق اهللا العظیم. "وأوفوا بالعھد أن العھد كان مسئوال " من قولھ تعالى 

:المحترمین... األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 
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، في إطار نظام عالمي غائب المالمحأننا في مرحلة تموج باألحداث والتطورات شدیدة التأثیر سریعة اإلیقاع 
و شرق أوسط جدید، وقدرنا أن نكون على الساحة األكثر توترًا واألشد حساسیة نحودعوات مبھمة التوجھات

في ھـذا العالـم، وفي منطقة تحولت إلى مسرح للصراع والقتال وتصفیة الحسابات ، تمزقھا العصبیات
.تحركھا المصالح ، وتعبث األھواء بأمنھا واستقرارھا وتضعف شعوبھا وتبدد خیراتھاو

اإلقلیمیة والدولیة المعقدة ، ونحن لسنا ببعیدین عنھا أو بمأمن من مخاطرھا ، یتحتم علینا أمام ھذه الظروف 
أن نراجع مواقفنا وفق منظـور وطني ناضج ، نكون فیھ على درجة عالیة من الیقظة والوعي ، والحكمـة 

األوان وتعریض إنجازاتنـا والقـــدرة علــى تكییف موقعنا مھما بلغت مرارة صعوبتھا ومعاناتھا ، قبــل فــوات
.ونتاج أسالفنـا ورصیـد أبنائنا للضیاع والزوال

الموقر... یس وأعضاء مجلس األمة األخوة رئ

أن من أبرز مشاھدات الفترة السابقة ، ذلك الحدث التاریخي في تجربتنا الدیمقراطیة متمثًال بممارسة المرأة 
ري في االنتخاب والترشیح ، وتسجیل خطوة ریادیة مباركة بإذن الكویتیة للمرة األولى حقھا السیاسي والدستو

اهللا نحو استكمال دورھا الحیوي في تقدیم األفضل وتأصیل مشاركتھا الفعالة في بناء وصناعة المجتمع 
.لكویتيا

ور ھذا ، وجدیر بالتنویھ والتقدیر ذلك التعاون الطیب الذي أبداه مجلسكم الموقر مع الحكومة في مستھل الد
حیث أنھ برغم قصر مدتھ ، فقد أثمر عن إقرار بعض القوانین المھمة ، ندعو األول من ھذا الفصل التشریعي ،

:اهللا أن تكون فاتحة خیر وبركة علینا جمیعًا وأھمھا 

 إقرار مشروع القانون الذي تقدمت بھ الحكومة بشأن إعادة تحدید الدوائر االنتخابیة، بما یمثلھ ذلك
رھا دة وصادقة في طریق إصالح النظام االنتخابي، ودفع التجربة الدیمقراطیة في مسامن خطوة جا

.الصحیح نحو خدمة العمل الوطني
 بتعدیل بعض أحكام قانون 2005لسنة 30إقرار مشروع القانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم

ین المتقاعدین ممن قاموا التأمینات االجتماعیة، بما یترجم حرصنا على مساعدة األخوة المواطن
. باستبدال جزء من معاشاتھم، وتخفیف األعباء عنھم

، ي جلسة استثنائیة لمجلسكم الموقروكذلك إقرار مشروع قانون بصـرف منحـة أمیریة مالیة لكل مواطن، ف
ـي لمساعدتھم على والتي تعكس اھتمامنا جمیعًا بتلمــــس أوضـــاع األخــــوة المواطنین واحتیاجاتھـــم والسعــ

.مواجھة أعباء الحیاة وتكالیفھا

الموقر ... األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 

في إطار المراجعة الموضوعیة للمعطیات الوطنیة القائمة بمختلف جوانبھا وأبعادھا، وفي ضوء رؤیة 
لمجتمع الكویتي، مستقبلیة عكفت الجھات المختصة على صیاغتھا حول االحتیاجات والطموحات التنمویة ل

آخذة باالعتبار التطورات والمتغیرات التي تشھدھا الساحتان اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة ، فإنھ یجري إعداد 
، كما ستتقدم الحكومة ببرنامج عملھا إلى مجلسكم 2010/2011-2006/2007مشروع الخطة التنمویة 

جمًا مع توجھات الخطة في استجابة واقعیة لمطالب ھذه الموقر في القریب العاجل ، ویأتي ھذا البرنامج منس
المرحلة، وفي إطار إجرائي یتجاوز المثالب والعقبات التي قد تشوب تنفیذه على النحو المأمول، شامًال مختلف 

. المقومات الالزمة لحسن التنفیذ

لكویت بكافة مؤسساتھا ھذا، ویتأسس برنامج عمل الحكومة في مسار الخطة التنمویة باتجاه إعداد دولة ا
وطنیة طویلة المدى الدستوریة والمدنیة وقطاعاتھا العامة والخاصة لالنطالق ضمن رؤیة إستراتیجیة

.لنھوض بالوطن إلى مراتب تنافسیة على المستوى العالميل
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المكونة وإذ قطعت الحكومة شوطًا نحو تجسید ھذه الرؤیة ذات الطابع المرحلي ، فإنھا في ذلك تتبنى األھداف
:وفي مقدمتھالھا 

بناء عالقة قائمة على الثقة المتبادلة بین الحكومة والمجلس، بما یساعد على معالجة االحتقانات - أوال
والتجاذبات المتكررة التي تشھدھا الساحة السیاسیة على مستوى ھاتین المؤسستین الدستوریتین ، وتكون 

.راتیجیةكافیة لتوجیھ جھودھما نحو تحقیق تلك اإلست

:الیةوذلك بإتباع السیاسات الت

اتخاذ إجراءات فعالة لحمایة المال العام وترسیخ الشفافیة في األداء المؤسسي للدولة ومكافحة .1
.مختلف أوجھ ومظاھر الفساد

.كریس مبدأ الثواب والعقاب وتفعیل الدور الرقابي داخل أجھزة الدولةت.2
وصوًال إلى بنیة قانونیة متقدمة في لقوانین والتشریعاتإصالح النظم اإلداریة، وتنقیة وتحدیث ا.3

.استجابتھا لمطالب واحتیاجات الدولة العصریة
" وافتتاح مقر " الحكومة اإللكترونیة " تعزیز الالمركزیة في األداء الخدمي باستكمال منظومة .4

وجیا وغیر من وسائل االتصال وتكنول" دلیل خدمات المواطن " وإصدار " الحكومة مول 
.المعلوماتیة وتطبیقاتھا إلنجاز المعامالت

.االلتزام بمبدأ فصل السلطات ورفض أي تعٍد على االختصاصات الدستوریة للسلطة التنفیذیة.5
وللدفاع عن موقفھا في حالة لحمایة رأیھاتمسك الحكومة في ظل ھذه السیاسات بأدواتھا الدستوریة.6

.االختالف

:االقتصاد الوطنيالجة المثالب في معـثانیًا

:وذلك على ثالثة محاور، وھي

.اإلصالح المالي لمعالجة المثالب الھیكلیة في الموازنة العامة.1
.زیادة مساھمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي.2
.معالجة اختالل سوق العمل وباألخص فیما یتعلق بالعمالة الوطنیة في القطاع العام.3

.والفوقیة لمواكبة أحدث ما توصلت إلیھ التكنولوجیاتطویر البنى التحتیةـثالثًا

:مشاریع كبرى تتبناھا الحكومة وھيوذلك من خالل عدة 

بناء عدد من المستشفیات في مختلف مناطق دولة الكویت، وسوف یتم بدء إجراءات تنفیذ مستشفى .1
.وھو مستشفى بسعة تزید عن األلف سریر2006جنوب السرة في دیسمبر 

.میجاوات ویتم التحكم فیھا الكترونیًا بشكل كامل3000الزور الشمالیة بطاقة بناء محطة.2
استكمال عملیات إحالل شبكة األلیاف الضوئیة في مجال االتصاالت محل الشبكة الحالیة لتصبح دولة .3

.الكویت من أوائل الدول التي تطبق ذلك على مستوى الدولة كلھا
تطویر إدارة الموانئ الكویتیة وبناء میناء عالمي جدید في جزیرة بوبیان إلعداده لیكون بوابة .4

.للتجارة الدولیة
تحت األرض وفوقھا، وربط الكویت بشبكة دراسة إمكانیة إنشاء شبكة جدیدة من وسائل المواصالت.5

.سكك حدید تصلھا ببقیة دول العالم
لطیران والنقل من وإلى الكویت ولبقیة دول العالم، بحیث مشروع توسعة المطار لتنشیط حركة ا.6

.یستوعب أضخم الطائرات الحدیثة ویتسع الستقبال أكبر عدد من الطائرات
بناء مدینة الحریر والمرافق العامة في جزیرة بوبیان وربطھا بجسر الشیخ جابـــــر الذي یربط طرفي .7

.جون الكویت
.نتجع سیاحي متطورتطویر جزیرة فیلكا لتحویلھا إلى م.8
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.رابعًاـ وضع رؤیة إستراتیجیة وطنیة طویلة المدى خالل دوري االنعقاد القادمین

:وذلك من خالل اإلجراءات التالیة

دعم المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة ، بإنشاء أمانة تسعى لتلبیة احتیاجاتھ وإضافة بعض قطاعات .1
.وزارة التخطیط لھا

.لدولیة في مجال وضع االستراتیجیات والخطط والبحوث المستقبلیةاالستعانة بالخبرات ا.2

الموقر ... األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 

أن الكویت باقیة على انفتاحھا اإلیجابي المتوازن فیما یحكم سیاستھا الخارجیة ، التزامًا بثوابتھا المبدئیة في 
الوطني ، واحترامًا للشرعیة الدولیة ، تأسیسًا لروابط المحافظة على االستقالل والسیادة وخصوصیة القرار

.وعالقات إقلیمیة ودولیة قائمة على التعاون البناء في إطار المصالح المشتركة واالحترام المتبادل

لقد سلكت الكویت طریق الخیر في تعاونھا مع الدول العربیة واإلسالمیة والصدیقة وسائر دول العالم ، ال سیما 
الشقیقة دول مجلس التعاون الخلیجي فیما یبدد أجواء التوتر وینھي حاالت الصراع السائدة تطلعًا إلى جاراتھا 

. آفاق مشرقة باإلخاء والتعاون الھادف إلى تحقیق طموحات شعوب المنطقة نحو التقدم والعیش الكریم

ھا إسرائیل بحق الشعبین اللبناني وعلى جانب آخر ، وإذ نستذكر باأللم والمرارة الجرائم الوحشیة التي ارتكبت
والفلسطیني ، فإنھ وانسجامًا مع الثوابت الوطنیة ، وتأكیدًا لدورھا العربي الراسخ ، فقد بادرت دولة الكویت 

إلى تجسید صادق المشاعر في التعبیر عن تضامن الشعب الكویتي مع شقیقھ الشعب اللبناني تجاه ما تعرض لھ 
القوات اإلسرائیلیة ، واستنكارھا الشدید إلرھاب الدولة المنظم الذي مارستھ من اعتداءات ھمجیة من قبل

إسرائیل في استھداف األبریاء والعزل وتخریب البنى التحتیة والمنشآت الحیویة ، والعمل المتواصل لوقف تلك 
ى إرسال مواد إنسانیة حیث بذلت كل جھد ممكن في ھذا السبیل ، مع المسارعة إلالجرائم والممارسات الال

إغاثة عاجلة لمساعدة الشعب اللبناني على مواجھة الوضع المأساوي الذي تعرض لھ ، والمساھمة في إعادة 
.أعمار ما دمره العدوان واستعادة لبنان لعافیتھ

ھذا، ومن اإلنصاف توجیھ تحیة شكر وتقدیر للجھود التيُ بذلت إلجالء ونقل المواطنین الكویتیین المتواجدین 
. لبنان الشقیق وترتیب عودتھم إلى البالد سالمینفي

والكویت التي طالما دعت المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم وقوة في وجھ اإلرھاب المنظم الذي تمارسھ 
إسرائیل ضد أبناء الشعب الفلسطیني الشقیق ، فإنھا تجدد دعمھا ودعوتھا التخاذ كافة اإلجراءات الالزمة 

في تنفیــذ قــرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة لیم ومطالبة إسرائیل بالتقیدلوضع حد لواقعھم األ
باستعادة الشعب الفلسطیني كامل حقوقھ في إقامة دولتھ المستقلة ذات السیادة على ترابھ 

. وعاصمتھا القدس الشریف ، بما یؤدي إلى إقامة سالم عادل وشامل ودائم في المنطقةالوطني

الموقر ... أعضاء مجلس األمة األخوة رئیس و

إننا نستقبل مطلع دور انعقاد جدید لمجلسكم الموقر بفیض من األمل والتفاؤل والرغبة الصادقة والعزم األكید 
.على العمل الجاد المخلص واألداء المسئول
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لى مزید من االنفتاح وإننا إذ نتطلع إلى التقاء السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على تعـاون أكبر ، فإننا ندعو إ
على تقبل النقد البناء ، وتفعیل الحوار اإلیجابي وتبادل الرأي والمالحظات ، بحیث ال یقف التعاون عند شعار 
حسن النوایا ، بل یتعداه ألن یكون عالمة راسخة خّالقة في العمل والتفاني من أجل المصلحة الوطنیة ودفع 

. الرتقاء الحضاريالتجربة الدیمقراطیة نحو أعلى درجات ا

لقد أثبتت التجارب السابقة أن العالقة بین السلطتین ال یمكن تأسیسھا على منازعات مصلحیھ وصراعات 
تسلطیة وعلى تجاوز أو انتقاص في الصالحیات، وإنما على توافق تكاملي في الرأي والرؤیة بما یعزز الدور 

، وذلك ضمن إطار أحكام التنفیذيمة في دورھـا التشریعي والرقابي لمجلس األمة ویدعم جھــود الحكو
الدستور والقانون ، مؤكدین على الفصل بین السلطات وتعاونھا وضرورة االلتزام الكامل بحدود ومتطلبات ھذا 

. الفصل استجابة لضرورات المصلحة العامـة

األخ رئیس مجلس األمة الموقر

األخوة األعضاء المحترمین

ًال باتخاذ خطوات جادة نحو تجسید إستراتیجیة المرحلة القادمة، وھي مستمرة في العمل لقد باشرت الحكومة فع
والحقیقة المستھدفة في ھذا . المتواصل على تحقیق ما ترمي إلیھ من أھداف بكل ما تملك من سبل وإمكانیات

لطتین التشریعیة األمر، أن إستراتیجیة العمل الحكومي تقوم على بناء مقومات الثقة المتبادلة بین الس
والتنفیذیة لتكون المنطلق العملي واألساس الراسخ لتعاون وثیق مثمر یقود إلى بلوغ المأمول من اإلنجازات، 

وترى الحكومة أن ھذه الثقة تمثل صمام األمان في عالقة السلطتین، واإلرادة الجامعة على تجنب أسباب 
، وھو ما نھانا عنھ سبحانھ ما بینھماالي عرقلة العمل فیوبالتاالحتقان، وافتعال األزمات وتصعید المواقف

:وتعالى في قولھ 
.صدق اهللا العظیم" وال تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم واصبروا إن اهللا مع الصابرین " 

، مصلحة الكویت أوًال وقبل كل شيء، فإن التعاون اإلیجابي ولطالما كان رائدنا جمیعًا، وسیبقى بإذن اهللا تعالى
المنشود بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من أجل ھذه الغایة السامیة یدعونا دائمًا إلى التعالي عن األھواء 

والعصبیات والمكاسب الضیقة باعتبار أن مصلحة الكویت ھي المیزان الفیصل في القـول والعمـل أما 
لحقیقة إال السباق بالعمل الجاد وإنكار الذات الختــالف فیھا فسبب للتراجـع والتخلف والفرقة ، وال نملك في اا

.من أجل ھذه الغایـة فھي األمانــة الكبرى ، وكلنــا مسئول وشریك في حملھا جیــًال بعد جیل

الموقر... األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 

األولین فیما تركوا إننا نؤمن باهللا العظیم ورسلھ األشراف ودیننا الحنیـف وشریعتھ السمحاء ، متمسكین بنھج 
لنا من مواریث وقیم فاضلة ، فخورین بأننا أبناء ھذا البلد الصغیر بحجمھ الكبیر بمخزونھ الحضاري وحضوره 

.اإلقلیمي والدولي ، ونھجھ الدیمقراطي الراسخ-السیاسي 

ة الخّالقة والرسالة وإننا نرید الكویت وطنًا رائدًا ومنارة للفكر والمبادئ األخالقیة والكلمة الحرة والبصیر
اإلنسانیة السامیة، سالحنا فیھ العزیمة األكیدة وذخیرتنا اإلرادة الواعیة وثروتنا فیما نملك من طاقـات وقدرات، 

.وما نقدم من عطاء وتضحیات

كما نرید الكویت، موطن المعقول والممكن والمستطاع من األمنیات والطموحات والتطلعات، نھدف بھا إلى 
.تنا ونرسخ مجتمعا واحد النسیج والھویة، ثابت الترابط والتماسكإثراء حیا

أمامنا الكثیر من الملفات وااللتزامات وعلینا أن نسارع إلى حسن توظیف الوقت واإلخالص في العمل والتفاني 
الدة عھد في أداء الواجب بما یجنبنا العیش في بریق األحالم واالنصراف إلى الجدل الذي ال نھایة لھ إیذانًا بو

إلى جدید وفصل آخر من العمل الجماعي الھادف إلى االرتقاء بعملیة البناء الوطني الشامل في بلدنا وصوًال 
.المكانة المرموقة التي یستحق
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وندعو اهللا العلي القدیر أن یعیننا على أداء األمانة ، وأن یكتب لنا السالمة في الرأي ویجمع كلمتنا على الحق ، 
البركة والتقدم وسعة الخیر ، تحت ا وخطانا فیما یعود على بلدنا الغالي وأھلھ األوفیاء بالیمن وویسدد مقاصدن

، مظلة حضرة صاحب السمو أمیر البالد وسمو ولي عھده األمین حفظھما اهللا ورعاھما

،،،والسالم علیكم ورحمھ اهللا وبركاتھ 


