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على طلب إحالة مشروع الحكومة بتوزیع الدوائر االنتخابیة بعد الموافقة وه أمام مجلس األمةكلمة سم
إلى المحكمة الدستوریة 

2006مایو 16

بسم اهللا الرحمن الرحیم 
" َرِب أجعـَـل َھـذا َبـلـَدًا آِمنًا، وأرُزق أھلـَُھ ِمـَن الثـَّمرات " 

صدق اهللا العظیم 

نستھدیھ، فإنھ ال یضّل من ھداه، رب العالمین الذي أعاد وأبدى، نحمده على ما منح من النعم وأسدى، والحمد هللا
.ومن أضلـّھ فلن ُیھدى

معالي األخ الكریم رئیس مجلس األمة الموقر 

األخوة األعضاء المحترمین 

السابع عشر من شھر إبریل الماضي بأن تتقدم نلتقي الیوم التزامًا ووفاء بالعھد الذي قطعتھ الحكومة على نفسھا في 
، وقد أحالت لكم مشروع قانون بإعادة معالجة سلبیات النظام االنتخابيلمجلسكم الموقر بمرئیاتھا ومقترحاتھا في شأن

ذي أعلنتھ وفقًا لاللتزام ال2007، لیتم تطبیقھ في االنتخابات القادمة في عام ئر االنتخابیة الماثل بین أیدیكمتحدید الدوا
.الحكومة باعتمادھا مقترح الدوائر العشر

خبرة وكما تعـلمون بأن مجلــس الوزراء قد عھـد إلى لجنة وزاریة مطعمة بعدد من الشخصیات المشھود لھا بال
، لتتولى دراسة السلبیات التي شابت النظام االنتخابي الحالي وسبل تطویره بھدف والحرص على المصلحة الوطنیة

، وقد بذلت ھذه اللجنة ویحقق الغایات الوطنیة المنشودةجة ھذه السلبیات بما یعزز الممارسة البرلمانیة السلیمةمعال
.قصارى جھدھا من أجل التوصل إلى أفضل الحلول والبدائل المناسبة

مشروع القانون وتوصل إلى تقدیممقترحات،كما تدارس مجلس الوزراء في اجتماعات مطولة ما انتھت إلیھ اللجنة من 
.الذي تم إحالتھ إلى مجلسكم الموقر بتقسیم مناطق الكویت إلى عشر دوائر وفق الجدول المرفق بھذا المشروع

معالي األخ رئیس مجلس األمة الموقر األخوة الكرام األعضاء لقد جاء ھذا المقترح نتیجة دراسة مستفیضة ومتأنیة 
.ضوعیة وواقعیةللبدائل المطروحة وملبیًا العتبارات مو

، ضع توافق عام لدى األخوة األعضاءفقــد ولد مقترح الدوائر العشر المطروح من رحـم مجلسكم الموقر ، كما كان مو
وھو متوافق مع المشروع ـ كما كان قرار مجلسكم الموقر بأن یناقش المشروع الذي أعدتھ لجنة شئون الداخلیة والدفاع

.تقدم الحكومة بتصورھا في الموعد المحددالمقدم من الحكومة ـ إذا لم ت

إننا بال شك ننشد المثالیة وال نزعمھا ، ونسعى إلى الكمال وال ندعیھ ، وقد اجتھدنا ونسأل اهللا تعالى أن نكون من 
.أصحاب النصیبین

معالي األخ الكریم الرئیس

األخوة األعضاء الكرام

ئر االنتخابیة من أھمیة بالغة، فھـو أمر یتجاوز في خطــورة آثاره ندرك جمیعًا ما ینطــوي علیھ أمر تعدیل الدوا
، وتجسیدًا بھات بشأن مشروع القانون المقترحونتائجھ، غیره من القوانین األخرى، وإزاء ما أثیر من مالحظــات وش

من شأنھ أن یضفي للمسئولیة التي تتحملھا الحكومة فقد آثرت بأال تكون عائقــًا أمام استكمال جانب دستوري مھم 
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، وھو ما تمثل بموافقــة الحكومة على الطلب الذي تقدم بھ ـة على النظام االنتخابي المقترحالمزیــد من الطمأنینة والثقـ
بعـض الســادة األعضاء بإحالة المشروع للمحكمة الدستوریة للتأكد من استیفائھ لكافة الضوابط والشروط التي حددھا 

ن ، وخلوه من أي شبھات أو شوائب ، ولنا أن نتساءل ھنا حول مبررات وأسباب التشكیك في الدستور في ھذا الشأ
.موقف الحكومة المتمثل بحرصھا علي استكمال ھذا الجانب المھم الذي یعزز مشروعیة مقترحھا ودستوریتھ

وغني عن ! ؟ل ھذه األموروھل یضیرنا التریث وانتظار حكم المحكمة الدستوریة وھي المرجعیة المؤھلة للفصل في مث
.البیان تأكید الحكومة التزامھا الكامل بما ینتھي إلیھ رأي المحكمة الدستوریة

ن أُؤكد إیمان الحكومة الصادق معالي األخ الرئیس األخوة األعضاء الكرام باسمي وباسم األخوة الوزراء، أود أ
، أو رأي ھادف، ضیق صدورنا أبدًا من أي نقد بناء، ولن تاء الحریة التي نتمتع بھا جمیعًابالدیمقراطیة واعتزازھا بأجو

فقد شھدت قاعة مجلسكم الموقر حوارات عدیدة وجدًال واسعًا حول مختلف القضایا، تباینت فیھ المواقف والرؤى 
.وآخرًاوتعددت فیھ وجھات النظر واآلراء وكانت الغلبة فیھ دائمًا مصلحة الكویت أوًال

وإزاء مسألة جدلیة مثل تعدیل النظام االنتخابي، ینبغي أن نتوقع مثل ھذا االختالف في وجھات النظر وأال نجزع مما قد 
قیم االحترام المتبادل والتعامل یشوبھ من مبالغة في الحماس والتعبیر طالما كان ضمن إطار ما عھده مجتمعنا من

.الحضاري المعھود

ن إطار ذه القاعة یوم أمس قد تجاوز الصورة الناصعة التي نعتز بھا ونفخر لمجتمعنا الكویتي وخرج عإن ما شھدتھ ھ
، تشھد بھما أعرق ، وداللة صحة، وإننا إذ نؤكد بأن االتفاق واالختالف مصدر عطاء وإثراءثوابتنا الوطنیة المعھودة

.اء وإنجاز یقوي الوطن وال یضعفھالنظم الدیمقراطیة، وإن ممارسة الحریة والدیمقراطیة طریق بن

تمثل الفكري،والحجر على الرأي اآلخر وممارسة اإلرھاب الوطنیة،واحتكار صكوك الظالمة،فإن إطالق التصنیفات 
.وعوامل فرقة وانقسام یرفضھا أھل الكویتوتخریب،ھدم معاول

والتالحم ، یوحدھم إسالمنا الحنیف والقیم والمبادئ إن الكویت أسرة واحدة ، جبل أبناؤھا على األلفة والمودة والتكاتف
التي كرسھا اآلباء واألجداد، والتي حفظت لھذا الوطن سیادتھ ومكانتھ وعزتھ، إذا تباینت آراؤھم توصلوا بالحوار 

ا الھادئ المسئول إلى كلمة سواء، وإذا تفاوتت اجتھاداتھم استخلصوا بالشورى رأیًا یحترمونھ ویلتزمون بھ، وإذ
.اختلفت مصالحھم جعلوا مصلحة الكویت رائدھم ووضعوھا قبل كل المصالح

معالي األخ الرئیس األخوة األعضاء المحترمین إن أعباء الحاضر وتبعات المستقبل تفوق في جسامتھا وأھمیتھا
نتماء إلیھا ال یتمثل إال وخطورتھا ما اعتدنا علیھ من أعباء، وإن معیار الوالء والوطنیة الحقیقي للكویت واالعتزاز باال

.في بذل الجھد بغیر حدود ، والتفاني في خدمتھا ورفعتھا وصیانة أمنھا واستقرارھا

إن الدیمقراطیة التي یضئ نورھا سماء وطننا العزیز لیست ولیدة الیوم ، فقد تكرست ممارستھا المتجذرة في ھذا البلد 
.لمصالحالطیب قبل أن تصبح شعارات تتناولھا األھواء وا

وتحقق والقانون،وتحترم النظام الحق،ھي الدیمقراطیة التي تعلي صوت الكویت،إن الدیمقراطیة التي یریدھا أھل 
والفرقة،والدیمقراطیة التي تنبذ التحزب والمسئولیة،وتجسد الوعي والعطاء،وتدفع إلي العمل والمساواة،العدالة 

.لفوضى والالمباالةوتترفع عن اوالمغاالة،وترفض التناحر 

وإننا مدعوون لتحمل مسئولیتنا الوطنیة في أن یظل جوھر الدیمقراطیة صافیًا حتى تبقى تجربتنا نموذجًا یحتذي ، وأداة 
بناء تضیف لصرحنا الوطني الشامخ ، نعمل جمیعًا من أجل رفعة وطننا وتحقیق آمال وتطلعات المواطنین، وإنجاز ذلك 

من الحكمة والتعاون والتالحم ورص الصفوف وتجسید وحدتنا الوطنیة المعھودة لصیانة كویتنا ال یتأتى إال بالمزید 
.الغالیة
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وختامًا نشكر اهللا ونحمده على فضلھ ونعمائھ ، ونسألھ تعالى أن یحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه ، وأن یدیم علینا نعمة 
فیھ الخیر والصواب لخدمتھ في ظل قائد مسیرتنا حضرة صاحب األمن واالستقرار ویمدنا بعونھ وتوفیقھ ویلھمنا لكل ما

. السمو األمیر وسمو ولي عھده األمین حفظھما اهللا ورعاھما

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


