
2007

1

فــي افتتـــاح الــدور األول مــن الفصـــل التشریعي الحادي عشر لمجلس األمةالخطـــاب األمیـــري
رئیس مجلس الوزراءالذي ألقاه سمو الشیخ ناصر المحمد األحمد الصباح حفظة اهللا

2006یولیــــو 12

،نحمده حمدًا كثیرا علي نعمھنا أسباب الخیر والفالح ،و وفر لالذي أنعم علینا بالیمن واإلیمان،الحمد هللا العلي العظیم،
ونسألھ على رسول اهللا وصحبھ األكرمین، نشكره سبحانھ وتعالى، والصالة والسالمونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ

.سبیل الرشاد

بسم اهللا الرحمن الرحیم

"وأن سعیھ سوف ُیرى سعى، وأن لیس لإلنسان إال ما " 

مصدق اهللا العظی

...األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة الموقر 

.تحیة من عند اهللا طیبة مباركة

وأبارك لكمفیطیب لي أن أھنئكمأما بعد ،

.من أبناء ھذا البلد الكریمواضعًا األمانة لدى نخبة طیبةبعد أن قال كلمتھثقة الشعب الكویتي الغالیة
التي تحلوا بھا في للممارسة الدیمقراطیة الراقیةات التقدیر واالعتزاز،بأصدق آی،كما أتقدم من أبناء دیرتي الكرام

واسمباسميمعربًا مكانتھا المشھودة،ویؤكدعلى نحو یعكس وجھ الكویت الحضاريلمجلس األمة،ممثلیھماختیار
متمنیًا ،في البرلماننھمالتي تجلت بفوزكم نوابًا ع،ر التھاني على ثقة الشعب الغالیةعن أح،أعضاء الحكومةإخواني

.لكم التوفیق والسداد في المھام والمسئولیات التي تنتظركم

والحكومات السابقة، على جھودھا المخلصةالمجالس التشریعیة،أن نستذكر باالمتنان والتقدیروال یفوتنا في ھذا المقام
.ومواجھة تحدیات مسیرة البناء الوطنيفي حمل األمانة

ونحن نستقريء كفاحھم لآلباء واألجداد،أن نرفع مشاعل الوفاء واإلجاللبھذه المناسبة التاریخیةأیضًاكما ال یفوتنا
حتى أثمرت منھجًا تأصلت على مبادئ الشورى،بروح جامعةوتخطي الصعاب،في التغلب علي الشدائدالمشرف

ى ھدي دیننا الحنیف وشریعتنا السمحاء ماضون،ونحن عل،نحمد اهللا أن جعلنا أھلھالدولة عصریة،دیمقراطیا أصیًال
الدروس والعبر میزان تفاضلنا ، وأكسبنا قیمًا نستلھــم منھابأن جعل اإلیماَن والعدل واإلحسان،ونشكره جـل جاللـُھ

.إلیھ ونطمحالصالحة في بلوغ ما نتطلع

،أن نتوجھ برسالة حب وعرفان ووفاء،ةوطني العامر بروح األسرة الواحدونحن أمام ھذا المشھد الواسمحوا لي،
،رجل المواقف ورمز الصمود،اهللا ورعاهحفظھ السالم الصباحالعبد اهللاسعد / األمیر الوالد الشیخ لصاحب السمو

.وأن یمنحھ الصحة والعافیة والعمر المدید،یحیط سموه بكریم عنایتھوجل أنسائلین المولى عز

األخ رئیس مجلس األمة

األعضاء المحترمین األخوة
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معاھدین اهللا على أن نكون،ادي عشر لمجلس األمةللفصل التشریعي الحلیوم الفتتاح دور االنعقاد األول إننا إذ نلتقي ا
،والمضي إلى األمام في مرحلة جدیدة من العمل الوطني،مل األمانة والحفاظ على مقدراتھافي حعلى مستوى المسئولیة

بغیاب حضرة صاحب یوم فجعنا في مصابنا الجللمازالت ماثلة في نفوسنا بمشاعر المرارة،قریبفإن صورة الماضي ال
وقائد النھضة خالد الذكر واألثرطیب اهللا ثراه وجعل الجنة مثواه ،جابر األحمد الجابر الصباح/ أمیر البالد الشیخ السمو

.المشھودة

وما أستقر إلیھ الحاُل انتصارًا للنھج الدیمقراطي ، وتكریسًا للشرعیة وجمیعنا یتذكر التجربة المصاحبة لتلك الفاجعة،
الدستوریة ، مما جعلھا تجربة فریدة حازت إشادة وتقدیر العالم أجمع ، ُیحسب فیھا للشعب الكویتي األبي عزیمتـُھ فیما 

یحسب كذلك و، الھدفدة الصف وتجسیَده التلقائي لوح، وص  والوفاء لبلده و رموزه الوطنیةأبداه من مشاعر اإلخال
لمجلس األمة الموقر خطواِتھ السدیدُة 

، كما یحسب أیضًا لألسرة في إطار نظامنا الدستوري الراسخممارسٍة مسئولة راقیةحكمة ووما اتسمت بھ من وعي و
.وحرصھا على وحدة الصف والكلمة والتمسك بالثوابت الوطنیة السامیةالحاكمة حسن استبصارھا

عودة إلي ما حدث في اآلونة األخیرة ، فإن من اإلنصاف استذكارھا مسجلین اعتزازنا بنعمة الحریة التي صاحبت عملیة و
االنتخاب ألعضاء مجلس األمة ، وقد اتسمت بمناخ تنافسي شدید ، وجرت بأجواء آمنة نزیھة ، وشمولیة غیر مسبوقة في 

ى ُتمارس المرأة الكویتیة حقھا في االنتخاب والترشیح لمجلس األمة، سائلین المشاركة الشعبیة ، ال سیما أنھ وللمرة األول
ترسیخ التنمیة والمولى عز وجل مباركة ھذه الخطوة الریادیة نحو استكمال المرأة الكویتیة لدورھا الحیوي في البناء و

.على كل صعیدنظامنا الدستوري وتأصیل تجربتنا الدیمقراطیة، وتعــزیز مكانة الكویت الحضاریة
، حیث أنھ ولعل أبرز ما شھدتھ الفترة السابقة، تلك المظاھر التي صاحبت الجدل حول مسألة تعدیل الدوائر االنتخابیة

من مشاعر نحو یحقق الرؤیة الوطنیة الشاملة، وما عبرنا عنھ وبرغم الجھود التي بذلت لمعالجة ھذه المسألة على 
فعالیات المجتمع في الحوار حول ھذا المشروع الحیوي باعتبارھا مؤشرًا إیجابیًا جمیع رتیاح والترحیب إزاء مشاركة اال

.یعكس حیویة ووعي مجتمعنا الكویتي األصیل

وضمن إطار حرص الحكومة وسعیھا الجاد نحو طي ھذه الصفحة ، فقد بادرت إلى استرداد مشروع القانون بإعادة تحدید 
تقدمت بھ إلى مجلسكم الموقر في شھر مایو الماضي ، وأقرت الحكومة الجدیدة في أول الدوائر االنتخابیة الذي سبق وأن 

اجتماع لھا یوم أمس مشروع قانون بإعادة تحدید الدوائر االنتخابیة وأحالتھ إلي مجلسكم الموقر ، وھو المشروع الذي 
، والذي یقضي بتقسیم تخابي القائم وتطویرهالنظام االنانتھت إلیھ اللجنة الوزاریة المكلفة بدراسة سبل معالجة سلبیات 

، آملة بأن ینال الدستوریة المناسبة في ھذا الشأنمناطق الكویت إلى خمــس دوائر انتخابیة وذلك لیتخذ المجلس إجراءاتھ 
لمشروع ھذا األمـر ما یستحقھ من االھتمام ، وأن یتحقق التعاون المأمول بین المجلس والحكومة إلنجازه بما یمثلھ ھذا ا

.من خطوة جادة في طریـق إصالح النظــام االنتخابي ومعالجة سلبیاتھ ، ودفع المسیرة المباركة للعمل الوطني
اة عن ، وتلبیة لرغبتھ السامیة في تخفیف أعباء الحیحب السمو األمیر حفظھ اهللا ورعاهوتنفیذًا لتوجیھات حضرة صا

بحثھ ومناقشتھ في مجلس األمة الموقر، فقد أحالت الحكومة إلى ، وحسمًا ألمر طال شریحة واسعة من المتقاعدین
بتعدیل بعض أحكام قانون التأمینات 2005لسنة 30مجلسكم مؤخرًا مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 

.بء عنھماالجتماعیة والذي یستھدف مساعدة المواطنین المتقاعدین ممن قاموا باستبدال جزء من معاشاتھم وتخفیف الع

األخوة األعضاء المحترمین ... األخ رئیس مجلس األمة 

ال یفصلنا عن عطلة مجلسكم الموقر سوى مّدة قصیرة ، فإن الحكومة ستستكمل بعون اهللا ، إعداد برنامج عملھا للفترة 
ستباشر بھ القة، فإن برنامج عملھا ، والذي المقبلة، وھي إذ تبادر إلى اإلحاطة واإللمام بمختلف المعطیات الجدیدة ذات الع

مًال ، شامجمل قضایا و أولویات ھذه المرحلةافتتاح دور االنعقاد القادم لمجلسكم الموقر، سیأتي بإذنـھ تعالــى، مستوعبًا 
حسن التنفیذ تكفل لیات المتابعة الدوریة التي، بما في ذلك آلتشریعیة منھا أو المالیة وغیرھا، االمقومات التنفیذیة الالزمة

.یحقق األھداف المنشودةوالتقویم ، فیما

األخوة األعضاء المحترمین 

نعلم جمیعًا أننا نعیش مرحلة لعلھا األكثر تعقیدًا وصعوبة في تاریخ الكویت والمنطقة ، فالتطورات العالمیة متسارعة 
أن نكون دائمًا في دائرة التوازنات واالعتبارات ، وقدرنا صادم المصالح ، وتتداخل الحساباتاإلیقاع، حیث تتشابك وتت
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ما تنطوي علیھ من تحدیاتاألمنیة واالقتصادیة ، وال یخفى والتسویات اإلقلیمیة والدولیة بأبعادھـا اإلستراتیجیة ، ال سیما
.یصعب تجاھلھا

، في إطار من الرؤیة ضحیات، وبذل المزید من التا الیقظة والعمل الجماعي المشترك، وھو أمر یتطلب منإنھ واقعنا
الشاملة والقدرة المتمكنة والقراءة النافذة لمجریات ما یدور حولنا من أحداث وتغیــرات متالحقــة ، وذلك سبیلنا لتجاوز 

.التحدیات التي تواجھنا

المحترمیناألخوة 

ما تحقق من إنجازات، وقراءة ما ینتظرنا ال شك بأننا إزاء معطیات الوضع الراھن، بحاجة إلى وقفة تأمل، یتم فیھا تقویم 
.من استحقاقات، في إطار من الواقعیة والموضوعیة

.وحاضر بلدنا ومستقبلھالكرام،ودعونا نتساءل بعد أن حملنا أمانة المسئولیة وثقة أھلنا 
للجھود والطاقات ألم یأتي الوقت لتجاوز التجارب السابقة بكل سلبیاتھا وبما انطوت علیھ من ھدر للوقت واستنزاف

!الشقاق والتباعد ؟وتعطیل للقدرات واإلمكانات ، وبما حملتھ من بذور
قبل أن تتحول إلى فوضى وأداة ھدم العامة،ألن تنضبط الحریة في حدود المسئولیة وما یخدم المصلحة ألم یأتي الوقت

!وتخریب ؟

اطیة كھدف بحد ذاتھ ، ووضعھا فعًال في إطار سلیم كأداة ألیس بإمكاننا االنتقال من مرحلة التغني بالممارسة الدیمقر
!نموذجیة ووسیلة فعالة لتحقیق اإلنجازات وبلوغ الغایات ؟

ونحن نملك بحمد اهللا كل تستحق،ألم یأتي الوقت لالنطالق نحو أفاق طموحة تنتقل ببلدنا إلى المكانة المرموقة التي 
!تقودنا إلى النجاح والتقدم وبلوغ المراد من العمل الوطني ؟المقومات واألسباب والظروف المناسبة التي 

إن الحكومة إذ تفتح الیوم أولى صفحاتھا الجدیدة في التعامـل مع األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة المحترمین،
الجھود عززی، مرحبة بكل نقد موضوعي بّناء فیماغبتھا الصادقة بالتعاون اإلیجابيمجلسكــم الموقـر، فإنھا تؤكد ر

، بما یقوم على فصل السلطات مع تعاونھا ، فجمیعنا یعلم بأن نظامنا الدستوري تركة باتجاه المزید من اإلنجازات المش
، كما أنھ ال ضرر في أن ستوریة لكل سلطة بال خلط أو غموض، ویحترم الحدود الدالتداخل واالزدواجیة في الممارسةیمنع 

، ، وما دام الحوار الھادئ الرصینتباین في االجتھاد طالما كان رائده المصلحة الوطنیةیكون ھناك اختالف في الرأي و
، سبیًال لتصحیح المسار نحو بلوغ أھدافنا ة لمجلس األمة والقوانین المرعیةواالحتكام إلى الدستور والالئحة الداخلی

.وغایاتنا

االلتزام ، وھو أمر یتطلب ین السلطتین على مستوى المسئولیةب، بأننا لن نؤتي ثمارًا إذا لم یكن التعاون ولنكن على یقین
و یؤسس لنقلة نوعیة في یبتھا الوظیفیة وجوھرھا الدستوري، ، بما یحفظ لألدوات الرقابیة ھبثوابت العمل البرلماني

ري المسیرة و یسدد جھودنا فیما ُیث،تي اعترت العمل المشترك فیما سبقالتعاون على تجاوز العثرات والمعوقات ال
.التنمویة و یعزز التجربة الدیمقراطیة و یجعل الكویت ھي الرابح األكبر

، فإن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مدعوتان تور والقوانین واألعراف المستقرة، وفي إطار الدسعلى ضوء ھذه الرؤیة
ناء والعمل المشترك المسئول ، تجنبًا لالزمات لبلوغ مرحلة جدیدة من التعاون البإیجاد وسائل وأسالیب عملیة واضحة إلى 

، وقد على ھاتین السلطتینإلى بلوغ األعمال والطموحات المعقودة، وارتقاءاواستھالك الجھود في أمور غیر ذات جدوى
الرصید آن األوان لتحقیق ھذه الخطوة الوطنیة في العمل البرلماني ، استجابة لمقتضیات المصلحة الوطنیة ، وانسجامًا مع

.الحضاري للمجتمع الكویتي في الممارسة الدیمقراطیة

األخ رئیس مجلس األمة الموقر 

...األخوة األعضاء المحترمین
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، لتي أفاءت علي مجتمعنا منذ نشأتھلقد تفضل المولى الكریم علینا بالمزید من نعمھ، ولعل أثمنھا روح األسرة الواحدة ا
ثقة والتواصل، غامرة نفوسھم بالمودة والتراحم والتآخي ، موحدة بین أبناء ھذه جامعة أھل الكویت على المحبة وال

.األرض الطیبة ، استلھامًا من عبق الماضي العطر بمواریثھ ، واستشرافًا ألقصى آفاق المستقبل المأمول
وسیادتھا،عائم عزھا ودوأمانھــا،قلـب الكویت النابض ومرسـاة أمنھا اهللا،ستبقـى ھذه الروح على قدسیتھا بإذن 

.وسبـیل رخائھـا وازدھارھا

بطـیب كالمنــا ونزاھة قصدنا ومخزون قیمنا الوطنیة،وجودنا الثابت بوحدتنا ومشیئتھ،وستبقــى الكویت بعـون اهللا 
.والعمل المتجدد بالعلم والعزیمة والرؤى السدیدةوالضراء،وتالحمنا الصادق في السراء الفاضلة،

ویت علینا أمانة كبرى ومسئولیة تاریخیة نتحمل تبعاتھا أمام اهللا وأمام أجیالنا القادمة وھي أولى الحقوق إن حقوق الك
.علینا بالوفاء

العظیمة ، نستمد العون من رب العالمین ، ونستبشر الخیر في وشھادتنا في الحیاة أن نكون على قدر ھذه المسئولیة
في صدور شبابنا ، والفزعة المتأصلة في جوارح آبائنا نا ، واآلمال المتوقدةالبسمـــات المرسومــة على شفاه أطفال

.وأمھاتنا ، والشیم المغروسة في نفوس أبناء ھذه األرض الطیبة

ما یعزز مسیرة العمل الوطني في مختلف المجاالت ویحقق الغایات بأن یتحقق بتعاوننا جمیعًا وأملنا كبیر وثقتنا عالیة
ودة ، وآخر دعوانا أن یمدنا المولى القدیر بعونھ وتوفیقھ ، ویلھمنا السداد والرشاد لما فیھ خیر الكویت واألھداف المنش

.ورفعتھا تحت رایة حضرة صاحب السمو أمیر البالد وسمو ولي عھــده األمین حفظھما اهللا ورعاھما

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


