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الخطاب األمیري الذي ألقاه سمو رئیس مجلس الوزراء في افتتاح الدور الثالث من الفصل 
التشریعي الحادي عشر لمجلس األمة

2007أكتوبر 30

بسم اهللا الرحمن الرحیم
"ربنا آتنا من لدنك رحمة وھیئ لنا من أمرنا رشدا " 

صدق اهللا العظیم

سالم على النبي الكریم ، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین ومن الحمد هللا رب العالمین ، والصالة وال
.اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین

األخ رئیس مجلس األمة الموقر
األخوة األعضاء المحترمین

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،

یري یسعدني الیوم وقد شرفني حضرة صاحب السمو أمیر البالد حفظھ اهللا ورعاه، بإلقاء الخطاب األم
في افتتاح الدور الثالث من الفصل التشریعي الحادي عشر لمجلس األمة الموقر، أن أتوجھ إلیكم وإلى

الشعب الكویتي الغیور الوفي بالتھنئة الخالصة والتمنیات الطیبة، سائًال المولى عز وجل أن یكلل بالنجاح 
.مسعانا ، وأن یشملنا بھدیھ وتوفیقھ لما فیھ خیر وازدھار  وطننا

كما یسعدني بھذه المناسبة أن أتوجھ بكل مشاعر الود والتقدیر لسمو ولي العھد حفظھ اهللا، رافعًا 
سعد العبد اهللا السالم الصباح، سائًال المولى أن / أسمى آیات المحبة والوفاء إلى مقام سمو األمیر الوالد الشیخ 

.مر المدیدیحیطھ بكریم عنایتھ وینعم علیھ بوافر الصحة والعافیة والع

األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة الموقر

لقد ورثنا عن اآلباء واألجداد جیًال بعد جیل، رسالة إنسانیة وحضاریة ملھمة في بناء دیرتنا الغالیة 
عبر التاریخ، غرست فینا اإلیمان بمبادئ دیننا الحنیف وشریعتھ السمحاء، وأنارت في نفوسنا شعلـة الحریة 

طنیة ، ورسخت فینا قیم الشورى والدیمقراطیة ، وتجلى رصیدھم لنا فیما وھبھ اهللا من ثروات والكرامة الو
.مباركة ، فعلینا أن نحسن الممارسة فیما ورثناه ، ولیكن سباقنا في ذلك نحو االنطالقة المنشودة إلى األمام 

وال تقوم على التسلط في الرأي إن الوطن أمانة كبرى ال تـبنـى باألحالم الوردیة والتمنیات الطیبة ، 
واالتجـاه ، وال تزدھر بنفاذ المصالح والمكاسـب الشخصیة ، وإنما بتبني منھج یجسد الحس الوطني الواعي 
بمفاھیم دولة القانون والمؤسسات ، التزامًا بقسم عظیم ، في عدم الوفاء بھ ، إغفال للقیم والمواریث وإھدار 

وال تنازعوا " بسم اهللا الرحمن الرحیم : بالطموحات ، ونسیان لقولھ تعالى للمكاسب واإلنجازات ، وتفریط 
.صدق اهللا العظیم " فتفشلوا وتذھب ریحكم 

األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة الموقر

إن الحكومة ، وھي تتطلع إلى عالقة مثمرة مع مجلسكم الموقر ، وضمن إطار اھتمامھا األكید بدفع 
لبالد ، واإلسراع في تنفیذ المشروعات الحیویة التطویریة ، قد أحالت لمجلسكم الموقر عجلة التنمیة في ا

فقد حرصت على أن یكون ھذا ،بتنفیذ برنامج عملھابرنامج عملھا للفترة المتبقیة من عمر المجلس ، والتزاما
، إلى جانب تحدید المتطلبات المالیة ، شامًال ألدوات المتابعة والتقویم وقیاس األداءًال للتنفیذالبرنامج عملیًا قاب

.والتشریعیة والبشریة وغیرھا من المتطلبات الكفیلة بإنجاز مكوناتھ 
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وتجدد الحكومة تأكیدھا بأنھا وضعت برنامج عملھا ھذا ، في إطار إستراتیجیة المرحلة المقبلة والتي 
ة وقطاعاتھا العامة والخاصة لالنطالق تجھیز دولة الكویت بكافة مؤسساتھا الدستوریة والمدنی" تقوم على 

" نحو رؤیة إستراتیجیة وطنیة طویلة المدى للنھوض بالوطن إلى مراتب تنافسیة على المستوى العالمي 
:متبنیة األھداف والسیاسات العامة التالیة 

.بناء عالقة قائمة على الثقة المتبادلة بین الحكومة والبرلمان ـ1
.ور في االقتصاد الوطني معالجة أوجھ القصـ2
.تطویر البنى التحتیة والفوقیة لمواكبة أحدث ما توصلت إلیھ التكنولوجیا ـ3
.وضع رؤیة إستراتیجیة وطنیة للبالد طویلة المدى ـ4

ھذا ، وقد اشتمل برنامج عمل الحكومة على عّدة فصول ، لكل منھا مجاالتھا ، ولكل مجال أولویاتھ 
:قًا لإلجراءات التنفیذیة ذات الصلة ومتطلبات التنفیذ ومؤشرات المتابعة ، وھي التي تم عرضھا وف

.قضایا الشئون الخارجیة واألمن:الفصل األول
.وبناء مجتمع المعلومات والمعرفةقضایا إدارة التنمیة:الفصل الثاني
.قضایا التنمیة البشریة:الفصل الثالث
.الھیكل االقتصاديقضایا تطویر وتنویع :الفصل الرابع

.قضایا اإلصالح المالي وتطویر دور القطاع الخاص:الفصل الخامس

وإذا كانت مسیرة التطبیق خالل السنوات الماضیة قد كشفت عن بعض السلبیات فإن الحكومة بدأت 
ب الدول باإلعداد لمواجھة ھذه السلبیات بأسالیب ونماذج إداریة وفنیة أكثر حداثة وتطور ، مستعینة بتجار

األخرى في إیجاد الحلول العملیة المناسبة للقضایا والمشكالت الماثلة ، ونأمل في تعاونكم ودعمكم للوصول 
.إلى تحقیق أفضل النتائج بإذن اهللا 

وسعیًا من الحكومة إلى اتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقیق األھداف المنشودة ، فقد أحالت إلى مجلسكم 
تضمن أولویات العمل الحكومي خالل المرحلة القادمة فیما یتصل بمشروعات القوانین الموقر مؤخرًا كتابًا ی

التي سبق أحالتھا من الحكومة إلى مجلسكم الموقر ، التزمت فیھ الحكومة بتوجیھات حضرة صاحب السمو 
األولویات ، األمیر حفظھ اهللا ورعاه ، كما راعت األھمیة الموضوعیة واالعتبارات اإلجرائیة التي تحیط بھذه

.وتأمل الحكومة أن یتم إنجاز ھذه األولویات بالتنسیق الجاد والمثمر مع مجلسكم الموقر 

وعلى ذات الصعید ، وتنفیذًا ألمر وتوجیھات حضرة صاحب السمو األمیر حفظھ اهللا ورعاه باالھتمام 
أفضل الخیارات المدروسة على نحو بحسن استخدام الفوائض المالیة المتاحة ، واستثمار الموارد المالیة في 

یكفل تعظیم الفائدة وتعمیمھا على جمیع المواطنین في الحاضر والمستقبل ، فإن الحكومة تعكف على دراسة 
وتجھیز وإعداد ما یلزم نحو التوسع في إقامة العدید من المشروعات التنمویة العمالقة التي من شأنھا دفع 

:تغطي جمیع المحافظات في الدولة وتشمل ما یلي عملیة التنمیة المستدامة والتي س

إنشاء الجامعات والمعاھد والكلیات والمدارس المتخصصة الستقبال أبنائنا الطالب والطالبات ـ1
.وتأھیلھم في مختلف التخصصات العلمیة والتكنولوجیة 

لتوفیر الخدمات إقامة المستشفیات والمراكز الصحیة المتطورة المتخصصة في كافة المجاالتـ2
.الطبیة المتقدمة للمواطنین 

التركیز على سرعة إنجاز المشاریع الخدمیة ومشاریع البنى التحتیة وتطویر المطارات والموانئ ـ3
.والمناطق الصناعیة والمدن الجدیدة بكامل خدماتھا 

اطق سكنیة مكتملة البنى ترجمة المبادرة األمیریة السامیة بإیجاد وسائل حدیثة تھدف إلى توفیر منـ4
التحتیة والخدمات ، التي تتولى الدولة إعدادھا ، وذلك لتلبیة الطلبات اإلسكانیة المتراكمة ومواجھة 

ما تشھده القسائم السكنیة من مبالغة في األسعار سعیًا لتأمین مقومات العیش الكریم للمواطنین 
.وأسرھم 
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األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة

ننا في منطقة تموج باألحداث الجسیمة المتالحقة ، وبتیارات سیاسیة متباینة ، تفرض ذاتھا قدرنا أ
على واقعنا ، إلى جانب التطورات الدولیة وانعكاساتھا ، بما تحملھ من مخاطر لسنا بمعزل عنھا ، ھذا كلھ في 

ر اإلعالمي والتقني الذي زاد إطار منظومة دولیة معقدة ، متشابكة المصالح ، تعاظمت تأثیراتھا بفضل التطو
من شرایین االتصال وقنوات التداخل بین شعوب العالم ، بما یضخم األحداث ، ویلھب المشاعر والعواطف 

س ، وفي النھایة تقترب المعطیات كثیرًا من المساس سواء بمجرد الرصد أم بتوجیھ مقصود وتخطیط مدرو
بأمن بالدنا واستقرارھا ، األمر الذي یتطلب منا جمیعًا التحلي بروح المسئولیة الوطنیة وااللتزام بثوابتھا ، 

والعمل بكل جد لصیانة وحدتنا الوطنیة والتعامل مع تلك الظروف اإلقلیمیة والدولیة المحیطة بنا بأعلى درجات 
.وعي حتى ال نجر إلى دروب وعرة ومسالك غیر آمنة ، كفانا اهللا شرھا ال

األخ رئیس مجلس األمة الموقر

اإلخوة األعضاء المحترمین

إذا كان العمل الجاد ضرورة حتمیة لضمان تنفیذ برنامج عمل الحكومة كامًال وفق اإلطار الزمني 
شریعیة والتنفیذیة ھو المحرك الفعلي في تجسید ھذه المرسوم ، فإن التعاون االیجابي بین السلطتین الت

.الضرورة الوطنیة 

إن تحقیق األھداف والغایات الوطنیة الكبرى ال یمكن أن یأتي بتوافر النیات الحسنة وحدھا ، وإنما 
، یتطلب إرادة جادة وعزمًا أكیدًا وسعیًا دؤوبًا وتضافر الجھود المخلصة لتفعیل ھذه الطموحات والتطلعات

والتي بدونھا ال یمكن إدراك ھذه المقاصد ، لذا فإن األمل معقود على تجسید حقیقي لتعاون فعال بین المجلس 
والحكومة یستوعب جسامة المسئولیة ویشعر بآالم وھواجس أھل الكویت وآمالھم ، ویدرك قیمة الوقت في 

.نھضة األمم 

أبناء الكویت جمیعًا حتى صار محور كلمات سمو لقد بات موضوع التعاون بین السلطتین أمرًا یشغل 
األمیر حفظھ اهللا ورعاه في العدید من خطبھ وآخرھا كلمة سموه في العشر األواخر من شھر رمضان المبارك ، 

ثقة تامة بأن التعاون بین السلطتین ممكن ومیسور إذا ابتعدنا (( حیث أكد سموه حفظھ اهللا ورعاه أنھ على 
.))ات المسیئة والتشكیك في النوایا والقدرات وتصید أخطاء بعضنا البعض بأنفسنا عن الطروح

أھمیة تعزیز التعاون بین السلطتین وتحول ھذا التعاون (( وكرر سموه حفظھ اهللا ورعاه دعوتھ إلى 
وتوجیھ جھودنا.. بینھما إلى ممارسة تنھض بالعمل البرلماني والعملیة السیاسیة والدیمقراطیة في بلدنا

)).وطاقاتنا نحو البناء والتنمیة بدًال من استنزاف الوقت والجھود في مساجالت وحوارات ال طائل من ورائھا 

أخذتا وقتًا كافیًا في الحوار والنقاش وحتى االختالف " ورأى سموه حفظھ اهللا ورعاه أن السلطتین 
ع الكویت على خارطة النمو والتنمیة حول الكثیر من القوانین والتشریعات التي كنا نأمل إقرارھا لنض

."مستدامة التي یعیش عصرھا غیرنا لا

إن الدعوة إلى ھذا التعاون ال تعني بأي حال من األحوال تنازل أي سلطة عن اختصاصھا ، كما أنھا ال 
وة تعني مصادرة الحق الدستوري ألعضاء مجلس األمة في استخدام أدوات الرقابة والمساءلة ، وإنما ھي دع

إلى التخلي عن المبالغة في استخدام ھذه األدوات والتھدید بھا ، وااللتزام بعدم تجاوز الحدود الدستوریة 
الداخلیة لمجلس األمة ، فالتعاون المطلوب بین ةباستخدام ھذا الحق ، بما یضمن االلتزام بالدستور وبالالئح
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تقاص من ھیبة المجلس ، وال یعني زیادة في السلطتین ھو بذاتھ مقصد دستوري إیجابي محمود لیس فیھ ان
.ھیمنة الحكومة 

األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة الموقر

إننا فعًال بحاجة إلى أن نجعل ھذا التعاون صیغة وطنیة فوق السیاسة والتسییس ، تعمل في ظل 
تكریس حوار إیجابي بناء الدستور والقانون واألعراف البرلمانیة الراسخة ، وأن نجعلھ منھجًا عملیًا في 

.اطنین وتحقیق اإلنجازات المنشودةوسبیًال دیمقراطیًا متقدمًا لبلوغ طموحات المو

إن منطلقات العمل الحكومي للمرحلة المقبلة تقوم على إیمان راسخ بأن التباین في اآلراء واالجتھادات 
بیعي مقبول في ظل العمل البرلماني، وال یدعو وما قد یصاحب ذلك أحیانًا من بعض مظاھر التوتر ، ھو أمر ط

واألعراف ، وأكدتھ األحكام القضائیة، للقلق طالما یجري في إطار ما حّدده الدستور ونظمتھ اللوائح والقوانین
.والتقالید البرلمانیة والحرص على تغلیب المصلحة العامة

األدوات الدستوریة الرقابیة ، وأھمھاولما كانت المبادئ الدستوریة تقتضي التعامل مع كافة 
االستجوابات من خالل التعاون والتنسیق بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وفق قواعد وإجراءات معینة 
على نحو یساھم في تحقیق التعاون اإلیجابي بینھما فیما یخدم مصلحة الوطن والمواطنین ، لذا فإنھ ودون 

مة في ممارسة صالحیاتھم الدستوریة فإن الحكومة تؤكد على ضرورة اإلخالل بحقوق أعضاء مجلس األ
الدستوریة الختصاص كل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والتعاون بینھما في االلتزام الكامل بالحدود 

ضوء فھم مشترك لطبیعة المسائل المطلوب معالجتھا تشریعیًا بما ال یؤدي لإلسراف في استخدام أدوات 
.إطار دائرة العمل التنفیذي لألجھزة الحكومیة في دخًال تفیما یعد التشریع

األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة 

إن الدیمقراطیة خیارنا ونھجنا ، ولعلھا الثروة األثمن التي نفخر بھا لبناء مستقبلنا ، فھي الموروث 
یمنح الكویت مزیدًا من احترام وتقدیر الحضاري عن اآلباء واألجداد ، الذي نحرص على المحافظة علیھ ، بما

.وثقة العالم 
إننا جمیعا نتطلع بكل صدق وأمل إلى مرحلة من العمل البرلماني اإلیجابي والمثمر بین السلطتین 
التشریعیة والتنفیذیة یشعر من خاللھ القاصي والداني بأن تغییرًا واعدًا وتعاونًا صادقًا وسعیًا حثیثًا لتوحید 

كافة قضایا العمل الوطني قد بدت معالمھ ، لنعبر سویًا إلى مرحلة جدیدة من مراحل التعاون بین الجھود في
السلطتین ، تنفض الغبار عن التجارب السابقة ، وتدرك خطورة تداعیات التجارب السلبیة الماضیة على 

.نامستقبل أبنائ

نا إن لم نفلح في وضع دولتنا بالمنزلة إن الوقت قد داھمنا ، والتاریخ لن یرحمنا ، حیث ال عذر ل
السامیة التي تستحقھا والتي بذل السابقون أرواحھم في المحافظة على رایتھا عالیة خفاقة ، ولنخلص النوایا ، 

.ونتماسك في كیان واحد ، لنحقق بإذن اهللا ما نصبو إلیھ جمیعًا من نمو وازدھار 

األخوة رئیس وأعضاء مجلس األمة الموقر

علم جمیعًا أننا نعیش في عالم سقطت فیھ الحواجز ، وأن تحدیات التطویر والتحدیث والتقدم كثیرة، ن
وأن المسؤولیات سواء الداخلیة أو الخارجیة أیضًا كبیرة ، ولطالما تمكنت الكویت من تأكید ذاتھا بلدًا قادرًا 

الوطنیة الراسخة ومنابر الحریة والعدالة على المواجھة في كل تحد مصیري ، وھي على ثوابتھا دائمًا بوحدتھا
.على ھذه األرض الطیبة بإذن اهللاوالدیمقراطیة التي لن تنطفئ مشاعلھا أبدًا

وإذا كان قدرنا أن نعیش في منطقة یسـودھا التوتر والنزاع والتقاتل ، فإن تكریس ھذه الثوابت والًء 
وسیاج أمننا واستقرارنا ، ولیس أمامنا إال أن نكون على وانتماًء وفكرًا وممارسة یبقى مصدر قوتنا وعزمنا 
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مستوى المسئولیة في العمل المشترك والتعاون المنشود ، بما یحقق الخیر الوفیر لبلدنا ، إذ أنھ من الخطأ 
الكبیر أن ال نحسن مراجعة الذات واالستفادة من التجارب السابقة والتعلم من دروس الماضي ، فمن سوء 

.ال نضع األمور في نصابھادیر أنالتق

وختامًا ، أسأل المولى العلي القدیر أن یجعل نوایانا طیبة صادقة ، وأن یرشدنا إلى أن نخلص في 
أعمالنا ، وأن یؤید بعونھ وقدرتھ مساعینا ومقاصدنا لكل ما فیھ رفعة شأن بلدنا وتعزیز أمنھ واستقراره ، 

.عھده األمین حفظھم اهللا ورعاھم و األمیر وسمو وليوتقدمھ وازدھاره تحت رایة حضرة صاحب السم

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


