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األول من االنعقاددورو رئیس مجلس الوزراء في افتتاح الخطاب األمیري الذي ألقاه سم
عشر لمجلس األمةثانيالفصل التشریعي ال

8200یونیـــــو1

بسم اهللا الرحمن الرحیم

" .ن اهللا خبیر بما تعملون إاتقوا اهللا ، یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد و" 

صدق اهللا العظیم

م ال تـُحصى ، وجعل لنا طریق الھدایة واألسباب ، والصالة على ما أفاض بھ علینا من نعالقدیرالحمد هللا العلي 

.إلى یوم الحساب اتبع ھداھموالسالم على النبي الكریم وعلى آلھ واألصحاب ، ومن 

خوة األعضاء المحترمیناأل.. األخ الرئیس 

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،

بإذن اهللا اواعداجدیدنبدأ عھدًا وطـنیة خالصة ، وبعزیمةمن اهللا وتوفیقھ ، وعلى ھـدي كتابھ الكریم ، بعـون

رفعة الكویت وغایتنا دائمًا وأبدا ، مع افتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشریعي الثاني عشر لمجلس األمة 

.وخیر أبنائھاوتقدمھا وإعالء مكانتھا 

ویطیب لي في ھذه المناسبة الكریمة أن أتوجھ إلیكم بأصدق التھاني لفوزكم باالنتخابات النیابیة ، وعلى ثقة 

الغیور ، بالتھنئة الوفينھ لمن دواعي السرور واالعتزاز أن أتقدم من الشعب الكویتي إالمواطنین بكم ، و

أجواءممثلیھ في مجلس األمة ، وممارسة ھذه المسئولیة الوطنیة في والتمنیات الصادقة على اختیارالخالصة 

محلواحترام القوانین ، والتي كانت والحیاد المطلقالحریة والنزاھة وبالشفافیة الكاملة ، تمیزتةدیمقراطی

.عجاب وتقدیٍر الجمیع إ

األخوة األعضاء المحترمین..األخ الرئیس

في مسیرتنا الوطنیة ، فإن الحزن واألسى واأللم یعتصر قلوبنا بفقدان ھذه النقلة النوعیة الرغم من اعتزازنا بب

، ، طیب اهللا ثراهسعد العبد اهللا السالم الصباح / سمو األمیر الوالد الحاكم الرابع عشر لدولة الكویت الشیخ 

وعزیمتھ ،األصیلة من نفسھ الكریمة، تھ الوطنیة فملك قلوبھم بغیر،الرجل الذي وھب عمره فداء ألھلھ

في إعالء شأن ،النابعة من میراث اآلباء واألجداد، الصلبة 

.دیرتھ الغالیة
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، وھو رائد فلسفة التسامح وطنھإنھ الوالد اإلنسان الوفي ألھلھ ، والقائد الصلب في االنتصار لقضایا

ي ترسیخ دولة القانون والمؤسسات نھجا وممارسة ، وراعي واالرتقاء الحضاري ، والقدوة الحسنة ف

صاحب الدور البطولي ، وھو الدعوات المخلصة إلى السالم واالستقرار في المنطقة والعالم

في إعادة ،واإلنجازات المشھودة،في تحریر البالد من االحتالل العراقي البغیض ، ورجل المواقف الصعبة

.في تاریخ الكویت الوطني ،الدقة والحساسیةالبناء خالل مرحلة بالغة

وأن یجعل مثواه ،نسأل اهللا العلي القدیر أن یتغمد فقید الكویت سمو األمیر الوالد بواسع رحمتھ ورضوانھ

وإنا هللا وإنا إلیھ ،مع األبرار الصالحین ، وأن یلھم أھل الكویت جمیعا الصبر والسلوانالفردوس األعلى

.راجعون 

األخوة األعضاء المحترمین.. الرئیساألخ 

التي قامت بھا الجھات المعنیة لتنظیم واالستعدادات والترتیبات ،بمختلف الجھود أشیدأجد من اإلنصاف أن 

بدیال لنظام الدوائر الخمس ،التي جرت ألول مّرة وفقا لنظام الدوائر الخمس،وإجراء االنتخابات النیابیة

العمل بمشروع المرسوم بقانون حیث تمر العـمل بھ قرابة ربـع قرن من الزمان ، بعد أن استم،والعشرین

لمواجھة التغییر الجوھري ،في شأن انتخابات مجلس األمة1962لسنة 35بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 

على التسھیلدف بھ، في توزیع الدوائر االنتخابیة وما ترتب علیھ من وجوب تعدیل إجراءات العملیة االنتخابیة 

من إنجاز مسئولیاتھم على ،وتمكین القائمین على أداء العملیة االنتخابیة،ألداء واجبھم االنتخابي،الناخبین

.أكمل وجھ 

عن شبھات التدخــل في سیر االنتخابات ، وحرصا على الحیادیة وضمان التنافس الشریف االبتعادورغبـة في 

لحكومة بوقف التعیین وشغل الوظائف اإلشرافیة ، وكذلك النقل والندب بین المرشحین ، فقد التزمت ا

.فترة االنتخابات طوالبالوزارات واإلدارات والھیئات وسائر األجھزة الحكومیة 

وحرصا على تخفیف األعباء المعیشیة عن المواطنین في مواجھة تزاید أسعار المواد االستھالكیة ، فقد بادرت 

الء المعیشة للعاملین في القطاع الحكومي من الكویتیین والمقیمین ، وكذلك العاملین في الحكومة بصرف بدل غ

وذوي االحتیاجات ،ومستحقي المساعدات العامة، القطاع الخاص من الكویتیین وأصحاب المعاشات التقاعدیة 

تجاه دعم العدید من في ا،إلى حزمة من اإلجراءات التي قامت الجھات المعنیة باتخاذھاإضافةالخاصة ، 

ھم في توفیر مقومات العیش االمواد االستھالكیة إلى جانب التدابیر الخاصة بضبط األسعار ، وذلك بما یس

.الكریم للمواطنین 

الرابع الذي عقد الدوليالحكومة في إنجاز مؤتمر المنتدى االقتصادي اإلسالميتجدر اإلشارة إلى جھودكما 

عن مبادرة الكویت في واإلعالن، ) الدول اإلسالمیة شركاء في التنمیة الدولیة ( ان في البالد مؤخرا تحت عنو

الدور الریادي لدولة الكویت في دعم جسدت، والتي ) صندوق الحیاة الكریمة في الدول اإلسالمیة ( إنشاء
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ة األشقاء في العالم نحو مساعد،انطالقا من شعور أھلھا بالواجب اإلنساني،وتعزیز التضامن اإلسالمي

.العربي واإلسالمي 

األخوة األعضاء المحترمین.. األخ الرئیس 

األكثر توترا في العالم ، فاألوضاع األمنیة في ھذه المنطقة تزداد أصبحتفي منطقة نكونأن لقد شاء القدر

أمام تجعلناات وآثارمن تداعیتدھورا وتعقیدا ، ولعل خطورة األمر فیما نشھد على امتداد ھذه المنطقة ، 

ونحسن التصرف لحمایة أمنھ واستقراره ، فحقوق ،بلدناال نملك أمامھا إال أن نتقي اهللا في ،    تحدیات

وأمام أھلنا وأجیالنا القادمة جمیعا أمام اهللاھاالكویت علینا أمانة كبرى ، ومسئولیة تاریخیة نـتـحمل

شابت العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الفصل التشریعي أن السلبیات التي..ألخوةال شك أیھا ا

محلقد حالت دون تحقیق اإلنجاز المطلوب ، وأدت إلى تعثر مسیرة العمل الوطني ، وھو ما كان ،السابق

.استیاء شعبي شامل 

اإلخوة األعضاء المحترمین.. األخ الرئیس 

وفرضت ،روز بعض الممارسات التي أثارت العدید من التساؤالتمن باما لوحظ مؤخرنتجاھلال یمكن أن 

والتصدي لھا بكل حزم ، ولعل أبرزھا تلك الممارسات التي ،التوقف عندھاتحتاج إلىجملة من المحاذیر التي 

ال في تراثھ وال في قیمھ وأعرافھ الراسخة ، وھي ،تعزز مظاھر العصبیات التي لم یعرفھا المجتمع الكویتي

راطیة وال تخـدم المصلحة العامة وال تتفق مع الدیمق، مظاھر تضعف الوحدة الوطنیة 

أیضا تجاوز القانون والتطاول على ھیبة المؤسسات العامة ، وجمیعنا یعلم بأن في الغریبةومن الممارسات 

یمكن قبولھ أو التھاون لتدخل اآلخرین في شئونھا ، وھذا الومجاالسیادتھا ، والدولة ، مكانةعلى اعتداءذلك 

.بأي حال من األحوال ،بشأنھ

أو تجاوزذلك من ینتج عنالحدود الفاصلة بینھا ، بما قد وتخطيبأن تداخل السلطات ، لقد أكدت الممارسة 

.اإلمكانات والجھود وال یخدم المصلحة الوطنیة ویبعثرمكانة الدستور ، بیمسخلط ، إنما 

من الدستور ، ) 50(السلطات مع تعاونھا تفعیال لنص المادة بینفصلالالتمسك بمبدأ بأن ولعلنا جمیعا نعلم

تنازل أي ،ركن دستوري ال غنى عنھ في ضمان قوة الدولة ، حیث أن التعاون ال یعني بأي حال من األحوال

قوق البرلمانیة على حساب أخرى ، كما ال یعني أبدا مصادرة الحلھاأو تجاوز ،سلطة عن اختصاصاتھا

،إیجابي لیس فیھ إخالل بحقوق أعضاء المجلسھدفألعضاء مجلس األمة ، باعتبار أن التعاون المطلوب 

على دعوة إلى ضمان حسن استخدام أدوات الرقابة والمساءلة تقوم، فھي عالقة ھیمنة الحكومةوال یزید من 
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، والتزاما بأحكام الدستور والالئحة الداخلیة لمجلس وفقا للضوابط والشروط التي حددھا القانون ،محلھافي 

.الممارسة الدیمقراطیة وتحقیق أھدافھا السامیة تفعیلھم في ااألمة ، وھو تعاون بناء یس

األخوة األعضاء المحترمین.. األخ الرئیس

،ثمارھا شیئاالتي لم یحصد الوطن منلقد ضاقت ساحتنا المحلیة بالكثیر من الخطب والشعارات المفتوحة ، 

تجاربنا عن ثوابتنا الوطنیة ، تفقد صمام أمنھا ، حیث أن األمم تبنیھا التجارب التي تصقلھا كلما ابتعدتو

.عبر مسیرتھا والبارزةالمحطات اإلیجابیة 

إلیھ األوضاع فیھا على ما وصلتبعین فاحصة لنتعرف،حولنا وعلى امتداد منطقتناكي نلتفتحان الوقت لقد 

.حسابات ضیقة فانیة نتیجةوما حصدت شعوبھا من فتن ودمار وخراب ،

ونحن نتطلع إلى،إلى مستوى اآلمال والطموحات المنشودةتصلأیھا األخوة ال ، إن حصیلة الفترة السابقة 

جمیعات السابقة ، فإننا مطالبون األمل والتفاؤل في تجاوز كافة العثرات والعقبایصاحبھ،عھد برلماني جدید

الوطن تخدمالمنشودة التياإلنجازاتوالتطلعات نحقق خاللھمتمیزانموذجا أن نجعل ھذا الفصل التشریعي

.والمواطنین 

األخوة األعضاء المحترمین.. األخ الرئیس 

على إعداد الرؤیة اإلستراتیجیة العامة للدولة ، بالتعاون مع جھات االختصاص ، وھي تعكفالحكومةإن

وإحالتھا إلى مجلسكم الموقر في دور االنعقاد القادم بإذن اهللا وذلك إلصدار ا الستكمال الخطة التنمویة تمھید

كما ستتقدم الحكومة ببرنامج عملھا للمجلس الموقر قبل بدایة دور االنعقاد القادم تطبیقا ، القانون الالزم بشأنھا

واألدوات الالزمة الوسائلھذا البرنامج جمیع ملیشعلى أن مؤكدة حرصھامن الدستور ، ) 98(حكم المادة ل

بما یكفل تلبیة الحاجات الفعـلیة وفق برنامج زمني مدروسبالواقعیة وقابلیة التنفیذیتمیزلتجسیده ، وأن 

.والجھـد واإلمكانات واالستغالل األفضل للوقتلطموحاتنا التنمویة 

ن الخطة التنمویة ، متناوال لكافة القضایا الجوھریة في معنیا بتنفیذ مضامیبرنامج عمل الحكومة سیكون إن

الجھود وحشدھا بناء اإلنسان الكویتي  وھو ركن األساس في العملیة التنمویة المتكاملة ، توفي مقدمالبالد ، 

الخدمات التعلیمیة والصحیة واإلسكانیة ، وتعزیز شبكة وعلى رأسھالالرتقاء بكافة الخدمات والطاقات سبیال

.، والتي سیكون لمؤسسات المجتمع المدني دور فاعل في تنفیذھا األمان االجتماعي

یكفل لبلدنااالقتصادي للمرحلة القادمة ، بما اإلصالحسائل تنفیذ عملیة وبرنامج عمل الحكومة یتناولكما 

ر الدخل وزیادتھا كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة والعالم ، والعمل على تنویع مصادمكانتھتعزیز 

.وتفعیل عملیة التنمیة الشاملة 
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ب علیھا الطابع والتي یغلاألخوة األعضاء التي طرحھا بعضقتراحات الوال شك أن الكثیر من الدعوات وا

یجب، وھنا أسعار النفطتقلبات وارتفاع عنبالفوائض المالیة الناتجة عرفعود إلى ما االستھالكي ، قد ت

االقتصادیة وآثارھا على األحوال وأبعادھاتتناول كافة جوانبھا جادةلة لدراسة شمولیة إخضاع ھذه المسأ

البناء مساراتنحو ودفعھاالمالیة الحقیقیة األفضل للفوائضستثمار الالمعیشیة للمواطنین ، بما یكفل ا

الحاضر والمستقبل ، كما لھم سبل العیش الكریم في وتكفلوالتنمیة المستدامة التي تخدم مصلحة المواطنین ، 

بفاعلیة أكبر في للمساھمةیؤكد برنامج عمل الحكومة على دعم وتطویر دور القطاع الخاص وتعزیز إمكاناتھ 

.مختلف المجاالت بدفع عجلة التنمیة 

وبشأن االستثمار وتحسین البیئة االستثماریة في المجاالت التنمویة ، سیشمل برنامج عمل الحكومة سبل 

، مع التركیز على التوسع في التطور والتغییرمتطلبات استیعابتحدیث البنیة القانونیة بما یضمن تطویر و

الطموحات التنمویة یحققإقامة وتحدیث البنى التحتیة في مختلف القطاعات وعلى جمیع المستویات ، بما 

.المستھدفة 

روح المسئولیة وحجم ،شریعیة والتنفیذیةاإلیجابي بین السلطتین التیعكس التعاونأن ،األملكبیرولنا 

.في النھوض ببلدنا واالرتقاء بھ إلى المكانة المستحقة جمیعااألمانة العظیمة التي نحملھا 

األخوة األعضاء المحترمین.. األخ الرئیس

، ارھانتائجھا وآثھذه المرحلة ، فإننا مطالبون بأن نكون على مستوى المسئولیة في مواجھة تحدیاتأمام

لقبیلة دون غیرھا ، وأن لفئة دون أخرى ، أو لطائفة دون طائفة ، أو الكویت لیست وعلینا أن ندرك جمیعا أن

، وھي أم عطوف الوطنیة والء ألرضھا الطیبة والمحافظین على وحدتھم الكویت ألھلھا المتمسكین بھویتھم 

.اء على كل أبنائھا ، وھم جمیعا بإذن اهللا أبناء مخلصون أوفی

،أجیالنا القادمةوأمام واجـبنا الوطني في تسلیم األمانة الغالیة إلى 

، وھي المالذ لحیاتنا والمستقرھي المھد ا ، وإن الكویت في عیون أھلھا ، ھبمساسالألحد في فإنھ ال عذر 

على مكانتھا ، قبل فوات األوان ، ولنحافظوعلینا أن نتعظ، وھي الماضي والحاضر والمستقبل ، كریمة ال

دولة القانون والمؤسسات ودار األمن واألمان إلى ما شاء اهللابقائھاولنحرص على 
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األخوة األعضاء المحترمین.. األخ الرئیس 

إننا نعیش في بلد وھبھ اهللا الكثیر من خیراتھ ونعمھ ، ویملك جمیع اإلمكانات واألدوات التي تمكنھ أن یكون في 

.إلھدار المزید من الوقت والجھد واإلمكانات ، وال مجالریادة الدول المتقدمة 

على ثقة كبیرة بأنكم حریصون وقادرون على االلتقاء بإذن اهللا وعونھ على كلمة سواء تتمثل فیھا النیة إنناو

شودة لتحقیق النقلة النوعیة المنیل إرادة التغییر اإلیجابي سبیالالصادقة واإلرادة الخالصة والعزم األكید لتفع

آمال وطموحات أھل الكویت ، وإعالء شأنھا ویستھدف تكریس یحققفي كافة میادین الحیاة ومجاالتھا ، بما 

وممارسة ، وتعزیز مكانة اإلنسان الكویتي على أرضھ لیبقى القیمة لنھج الدیمقراطــي الموروث فكـراسالمة ا

تمنیات والنوایا الطیبة ، وال تزدھر بغیر التخطیط باألحالم والتقوماألعلى والثروة الحقیقیة ، فاألوطان ال 

الفزعة الجامعة نجسدشركاء في القرار والمسئولیة متعاونین متضامنین ، لسدید والعمل الجاد ، ونحن جمیعاا

" وال تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم " قولھ تعالى بمھتدینوالتراحــم وصــدق التواصل ، المحبةبیننا على 

العظیم ، مستلھمین دائمًا تعالیم دیننا العظیم وشریعتھ السمحاء ، متمسكین بثوابتنا الوطنیة ، سائلین صدق اهللا

زدھار بلدنا اومساعینا لكل ما فیھ خیر یوفقمقاصدنا ، وأن والسداد فيفي أعمالنا اإلخالصالمولى عز وجل 

.النصیر ونعمالمولى نعمنھ إ، 

ركاتھ ،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وب


