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من الخطاب األمیري الذي ألقاه سمو رئیس مجلس الوزراء في افتتاح دور االنعقاد الثاني
الفصل التشریعي الثالث عشر لمجلس األمة

2009اكتوبر27

بسم اهللا الرحمن الرحیم

األخ رئیس مجلس األمة   الموقر
األخوات واألخوة  أعضاء المجلس المحترمین

...وبركاتھ السالم علیكم ورحمھ اهللا

أما بعد ، وقد شرفني الیوم حضرة صاحب السمو أمیر البالد حفظھ اهللا ورعاه ، بإلقاء الخطاب األمیري 
بمناسبة افتتاح دور االنعقاد العادي الثاني للفصل التشریعي الثالث عشر لمجلس األمة الموقر ، فإني أتوجھ إلى 

الود والمحبة الخالصة ، مؤكدا التزامنا الصادق بمواصلة الشعب الكویتي الوفي الغیور بأسمى وأطیب مشاعر
.العمل والسھر من أجل رفعة وتقدم دیرتنا الغالیة وأھلھا المخلصین 

بسم اهللا الرحمن الرحیم
"واهللا خلقكم وما تعملون " 

صدق اهللا العظیم

وھبنا من نعم الدین والدنیا ، وأن إن خیر ما نستھــل بھ لقــاء الیــوم أن نحمد رب العالمین ونشكــره على ما
نستدعي اهللا في قلوبنا، ونتقیھ في نفوسنا ، وفي وطننا ، لنكون بعونھ ورضاه من الفائزین بما أوجبھ علینا 
سبحانھ وتعالى من التكاتف والتعاون واالجتماع على المصلحة العامة ، فإن في االجتماع تتوحد الكلمة ، وتتفق 

.ب ، وإن اختلفنا وتفرقنا تدخل األمور في مھب األھواء اآلراء وتتحقق المكاس

األخ رئیس مجلس األمة   الموقر
األخوات واألخوة  أعضاء المجلس المحترمین

إن أمامنا جمیعا عمال شاقا ومھمات جساما إزاء ھذه المرحلة الصعبة بتحدیاتھا الداخلیة والخارجیة ، وھو ما 
غفلة واالندفاع غیر المحسوب في ممارسة كل لدوره المسئول في ترسیخ یستوجب أن نكون على یقظة من ال

الثوابت الوطنیة وتكریس دولة القانون والمؤسسات ، والعمل الجاد من أجل مصلحة الوطن والمواطنین ، وإننا 
ومآثر إذ نستذكر مسیرة اآلباء واألجداد ، ونسترجع الخبرة التاریخیة للمجتمع الكویتي ، فإننا نتلمس فضائل

التآخي والتراحم والمثابرة والعزیمة الجامعة ، ونستشعر الرفض القاطع ألي فرز طائفي أو قبلي أو فئوي 
.ولكـل مظھــر غریب عما جبــل علیھ ھذا المجتمع عبر الزمن 

.....األخ الرئیس األخوات واألخوة  األعضاء المحترمین  

قاد األول بالعدید من الجھود واإلجراءات العملیة في مواجھة لقد حفلت الفترة التي فصلتنا عن دور االنع
-:األحداث الطارئة وتلبیة الحاجات التنمویة الضروریة ، ولعل أبرزھا 

أوال  ـ  استنفار مختلف المؤسسات واألجھزة المعنیة في الكویت لمواجھة وباء أنفلونزا الخنازیر ، واتخاذ 
الزمة    في تفعیل نظم اإلنذار المبكر للمرض وتوفیر جمیع المتطلبات الالزمة اإلجراءات والتدابیر التنفیذیة ال

للوقایة والتشخیص والمكافحة والعالج بما فیھا توفیر األجھزة الطبیة واألدویة وتأمین وسائل منع العدوى 
دوائر وحمایة المواطنین من مخاطر ھذا الوباء ، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة وسائر ال
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المتخصصة ، إلى جانب النجاح في انتظام الطالب في العام الدراسي ، وھو ما یستوجب اإلشادة بھذه الجھود 
. الطیبة ومساندتھا في تحقیق أھدافھا المنشودة 

ثانیـا ـ  لقد احتل موضوع قروض المواطنین اھتماما واضحا من الحكومة ، وقد وضعت لھ المعالجات السلیمة 
ندوق المتعثرین الذي جاء استنادا إلى أسس موضوعیة ومھنیة تحقق احتیاجات ما یواجھ بعض من خالل ص

المواطنین من صعوبات في سداد التزاماتھم المالیة ، وذلك دون اإلخالل بمبدأ العدالة الذي نص علیھ الدستور 
.لة بھذه المسألة كأحد المقومات األساسیة للمجتمع الكویتي ، وبمراعاة كافة االعتبارات ذات الص

وفي ھذا الشأن تجدر اإلشارة إلى ما ذھب إلیھ البعض من طروحات ومقترحات لم تشھد دول العالم أجمع لھا 
نظیرا ، كالدعوة إلسقاط القروض وھو مفھوم مضلل لما یخفیھ من تكالیف جسیمة على المال العام ، ناھیك 

طني ، وتكریس قیم سلبیة تجعـل من رفض ھذه عما یشكلھ من ضرر بالغ الخطورة على اقتصادنا الو
.الطروحات أمرا ضروریا وحتمیا 

ثالثا ـ   إثر تداعیات األزمة االقتصادیة العالمیة وانعكاساتھا على الواقع  المحلي ، برزت مشكلة تسریح بعض 
اءات الكفیلة المواطنین العاملین في بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص ، وقد تم اتخاذ الخطوات واإلجر

.بمعالجة ھذه القضیة على نحو إیجابي یؤدي إلى تجنیب المتضررین وأسرھم مضاعفات ھذه األزمة وآثارھا 

رابعا ـ   شھد شھر أغسطس الماضي حادث خلل أصاب محطة مشرف للضخ والصرف الصحي ، وقد  سارع 
أسبابھ وبیان أوجـھ القصور والمسئولین مجلس الوزراء بتكلیف لجنة للتحقیق في الحادث ومالبساتھ وتحــدید 

عنھ، وقد بوشر باتخاذ اإلجراءات المناسبة إلحالة تقریر اللجنة بجمیع أوراقھ ومشتمالتھ إلى النیابة العامة ، 
للتحقیق في شأنھ ، كما یتم اتخاذ اإلجراءات اإلداریة التأدیبیة بشأن ما أورده التقریر في خصوص الموظفین 

.ارة لمحاسبتھم على جوانب التقصیر التي شابت عملھم في ھذه الحادثة والعاملین بالوز

خامسا ـ  في إطار الحرص على توفیر السبل المساندة لدعم مستوى المعیشة لدى المواطنین ، فقد تم تأسیس 
بنك وربة كشركة مساھمة كویتیة تزاول المھن المصرفیة وفق أحكام الشریعة اإلسالمیة ، برأس مال قدره 

تخصص %) 76(للھیئة العامة لالستثمار و %) 24(مائة ملیون دینار كویتي ، تخصص أسھمھا بنسبة 
.كمنحة لجمیع المواطنین ، وبحیث تتحمل الدولة ھذا االكتتاب نیابة عنھم 

ھذا ، وبصدد المرحلة القادمة ، وحرصا من الحكومة على الوفاء بالتزامھا ، فقد تقدمت ببرنامج عملھا للفصل 
التشریعي الثالث عشر إلى مجلس األمة ، وھو یمثل عمال منھجیا للتعامل مع أولویات التنمیة الشاملة ، 

نحو تحویل " –2035كویت –والمتوازنة في مختلف المیادین ، وذلك في ضوء الرؤیة اإلستراتیجیة للدولة 
لخاص بقیادة النشاط االقتصادي ، إلى مركز مالي وتجاري جاذب لالستثمار ، یقوم فیھ القطاع ا"  الكویت 

ویشجع فیھ روح المنافسة ، ویرفع كفاءة اإلنتاج في ظل جھاز مؤسسي داعم ، ویوفر بنیة أساسیة مالئمة 
" .وتشریعات متطورة وبیئة أعمال مشجعة 
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ولي یشھد من التطورات والمتغیرات ما ینبيء بالمزید من التوتر والتصعید ، وال یخفى إن الواقع اإلقلیمي والد
ما یترتب على ذلك من تداعیات وانعكاسات أمنیة وسیاسیة واقتصادیة لسنا بمعزل عنھا ، األمر الذي یفرض 

على أمنھ  واستقراره ، علینا أن نلتزم الیقظة والحذر ، وأن نتخذ كل السبل واإلمكانات لحمایة بلدنا والحفاظ 
وأن تتضافر كافة الطاقات والجھود لصیانة وحدتنا الوطنیة والتي ستبقى دوما الحصن الحصین ألمن وأمان 
مجتمعنا ، كما ھو صرح العدالة في الكویت مبعث فخر واعتزاز لكل أھل الكویت ، والحكومة ال تألو جھدا في 

.دعمھ والحفاظ على مكانتھ المشھودة 
وعلى صعید آخر ، فإذا كان العالم أجمع یشھد على نجاح سیاساتنا الخارجیة عبر العقود الماضیة ، وتعاملھا 
الحكیم مع كافة المعطیات في أدق المراحل وأعقدھا ، فإن دولة الكویت حریصة على االستمرار بنھجھا الثابت 

الزیارات المتبادلة وافتتاح البعثات في توثیق وتوسیع عالقاتھا مع جمیع دول العالم من خالل تكثیف 
الدبلوماسیة وتنشیط العمل الدبلوماسي في ھذه المرحلة المھمة الحافلة بالتطورات والتحدیات على مختلف 



2009دیوان سمو رئیس مجلس الوزراء

3

األصعدة، والسیما أن دولة الكویت تتحمل مسئولیة رئاسة القمة العربیة االقتصادیة، كما ستتولى قریبا رئاسة 
ي علینا المزید من األعباء في حمل ھذه المسئولیة والسعي لخدمة مصالح دول مجلس القمة الخلیجیة ، بما یلق

.التعاون الخلیجي واألمة العربیة ورفعة شأنھا 
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عالمیة وانعكاساتھا على األوضاع إن برنامج عمل الحكومة لم یغفل صور التعامل مع التطورات والمستجدات ال
االقتصادیة واالجتماعیة المحلیة في ظل المعطیات الحاصلة ، فھذا البرنامج یشكل ثمرة جھود ومساھمات 
األجھزة الحكومیة متضافرة في إعداده وفق سیاسات الخطة الخمسیة التي تعكس آفاق الدولة وتطلعاتھا 

مع موارد المیزانیة العامة للدولة ، وھو ما استوجب توصیفا دقیقا التنمویة وقدرتھا على اإلنجاز بما یتوافق
الحتیاجات تنفیذ المشاریع من متطلبات تشریعیة ومالیة ومؤسسیة واستشاریة وجداول زمنیة محددة ، ولقد 

نموي ، حمل البرنامج ، بجوانبھ التنفیذیة المختلفة جملة آلیات ونظم فعالة للمتابعة والقیاس وتقییم األداء الت
.على نحو یكفل إعداد البیئة والمقومات الالزمة لإلنجاز 

ھذا ، ویجدر التنویھ إلى التوجھ الذي تولیھ الحكومة كل االھتمام من أجل إشراك القطاع الخاص في تنفیذ 
مشروعات برنامجھا ، مؤكدة على االلتزام بالقواعد واألسس القانونیة في ھذا الشأن  بما یلبي متطلبات 

.جھات الرقابیة ، ویضمن بالتالي سالمة كافة اإلجراءات والتعاقدات والبعد عن أي مخالفة أو شبھة ال
ویضم برنامج عمل الحكومة العدید من المشروعات الكبرى ، منھا المعني بالتوسع في الخدمات الحالیة ومنھا 

افھا ، في مجاالت المال واالقتصاد القائم على توفیر مشروعات جدیدة تنسجم مع سیاسات الخطة التنمویة وأھد
، والتنمیة البشریة والمجتمعیة والبیئیة ، واإلدارة العامة والتشریع والتخطیط والمعلومات ، وغیرھا من 
سیاسات التنمیة المستدامة ، وقد روعي في إعداد البرنامج أن یكون على أكبر قدر ممكن من الواقعیة 

كالت المواطنین ووضع الحلول المناسبة لقضاء مصالحھم ، وبالذات والشفافیة في تلمس ھموم وقضایا ومش
تلك اللصیقة بحیاتھم الیومیة ، السیما التربویة والتعلیمیة والصحیة واإلسكانیة واالجتماعیة والثقافیة والفنیة 

سكانیة والترفیھیة ،  إلى جانب شئون المرأة والطفولة والشباب ، واألسرة ومعالجة الخلل في التركیبة ال
.بمختلف أبعادھا ، وغیرھا من القضایا ، والتي تناولھا البرنامج بصورة مفصلة 
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األخوات واألخوة  أعضاء المجلس المحترمین

إننا ندعو الجمیع إلى تجاوز سلبیات التجربة السابقة ، بما شھدت من ھبوط  في الخطاب السیاسي بمفرداتھ 
ھ ومؤشراتھ ، وفي مستوى لغة الحوار ، وتشویھ للنھج الدیمقراطي في ممارسة العمل البرلماني وعبارات

باستنفاد األدوات الدستوریة ، بما ال یتفق مع أحكام ونصوص الدستور الذي ارتضیناه حكما ومرجعا ، 
عنھا سوى التراجع في بلوغ والنتیجة المؤلمة ، فقدان الثقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة والتي لم ینجم

.الغایات التنمویة المنشودة 
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من الدستور وما نصت علیھ من الفصل بین السلطات مع تعاونھا ، وكذلك القسم ) 50( إن وضوح المادة 
األساس المتین والمنھج العملي السلیم ، الذي یحكم العالقة بین العظیم الذي قطعتموه على أنفسكم ، یشكالن

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، ویكفل توجیھ سفینتنا نحو بر األمان ، وتحقیق اإلنجازات لوطننا ، واالرتقاء 
.إلى آمال المواطنین وطموحاتھم 

حده سبحانھ وتعالى ، ولكنھ خطوة جادة على ھذا، وقد ال یمثل برنامج عمل الحكومة عمال كامال فالكمال هللا و
الطریق الصحیح ، حرصت فیھ الحكومة على معالجة سلبیات برامجھا السابقة ، وإذ تجدد الحكومة دعوتھا 
الصادقة للتعاون ، مؤكدة بأنھا تـمد یدھا بقلب مفتوح ونیة صادقة ، وھي إذ تحرص على التزود بآراء 

ذلك الن المجلس والحكومة شركاء في المسئولیة والقرار ، وھو ما یؤسس المجلس ومالحظاتھ اإلیجابیة ، ف
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لتعاون مثمر بنـاء ، إیذانا بفتح صفحة جدیدة قوامھا الحوار الھادئ الرصین والتفاھم الواعي والثقة المتبادلة 
دفة ، وال في العمل المجدي باتجاه دفع عملیة اإلصالح والتطویر نحو تحقیق المنشود من اإلنجازات المستھ

شك في أن لمؤسساتنا اإلعالمیة دور مھم في تعزیز ھذا النھج ودعم التعاون المنشود وممارسة رسالتھا 
.السامیة في إطار الحریة المسئولة والروح اإلیجابیة والتزام الموضوعیة والنقد البناء 

األخ رئیس مجلس األمة الموقر
األخوات واألخوة  أعضاء المجلس المحترمین

ال شك أن الحكومة مدعوة للعمل الجاد الدؤوب لتنفیذ برنامج عملھا  كما ھو مجلس األمة مطالب بتوفیر 
.مقومات االستقرار والھدوء والحكمة لتحقیق اإلنجاز المنشود 

إنكم ـ مجلسا وحكومة ـ من یقود مسیرة التقدم والتنمیة واإلصالح ، وأنتم من یحمل ثقة أھل الكویت في 
إلى واقع أفضل ومستقبل زاھر ألجیالھم القادمة ، وھي ثقة غالیة ومسئولیة عظیمة ، أسأل اهللا أن االنتقال

.یعینكم على تحمل تبعاتھا وأعبائھا الجسیمة 
إن الكویت لجمیع أبنائھا وھي قویة بتكاتفھم وتالحمھم ، وھي باقیة على عھدھا مھد األمن واألمان وموطن 

ى ترابھا الطاھر ، إنھا النعمة الكبرى ، والمالذ المعز لوجودنا إلى ما شاء رب الخیر والرفاه لمن یعیش عل
العالمین ، واهللا نسأل أن یمال قلوبنا باإلیمان ، ویجعل نوایانا صادقة حسنة ، ویحملنا على اإلخالص في أعمالنا 

معنا ، إنھ نعم المولى ونعم وأقوالنا ، وأن یؤلف بین قلوبنا ویؤید بعونھ مساعینا ومقاصدنا لخیر بلدنا ومجت
.النصیر 

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


