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كــلمة سمو رئیس مجلس الوزراء
مجلس األمة بعد أداء القسم الدستوري بمناسبة تشكیل الحكومة الجدیدةفي

2007أبریل 2

بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمد هللا رب العالمین، نسألھ تعالت قدرتھ دوام النعمة والتوفیق، منھ نستلھم المدد، ھو المولى ونعم النصیر، 

م على خیر خلقھ سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ األكرمین، ونشكره والصالة والسال
.سبحانھ وتعالى، إلیھ المرجع والمصیر، وعنده وحده ما نرجو من حسن الثواب

معالي األخ رئیس مجلس األمة الموقر

المحترمیناألخوة أعضاء مجلس األمة 

بركاتھ،و.. .السالم علیكم ورحمة اهللا

صباح األحمد / أما بعد، وقد تشرفنا من جدید بتلبیة اإلرادة السامیة لحضرة صاحب السمو األمیر الشیخ 
الجابر الصباح حفظھ اهللا ورعاه ، بتولي أمانة رئاسة مجلــس الوزراء ، وبقـبول األخـوة الوزراء المشاركة 

كومة مجتمعة، أن ترفع لحضرة صاحب السمو األمیر أسمى في تحمــل أعــباء ھذه المسئولیة، فإنھ لیشرف الح
ال یفوتنا في ھذا المقام أن نتوجھ بعظیم التقدیر الغالیة، واالعتزاز على تفضلھ بمنحھا ثقتھآیات الشكر و

لى كل من ساندنا بمشورتھ الكریمةواالمتنان لسمو ولي العھد حفظھ اهللا على مباركتھ وتوجیھاتھ الحكیمة، وإ
.صدور التشكیل الوزاري الجدیدحتى 

كما ال یفوتنا أن نتوجھ بالشكر الجزیل إلى األخوة أعضاء الحكومة السابقة على مثابرتھم واجتھادھم 
.المخلص في تولي ما أنیط بھم من مسئولیات كبیرة

سعد / والد الشیخالوفاء صاحب السمو األمیر الویسعدنا في ھذه المناسبة أن نتقدم من رمز العطاء و
، سائلین المولى العلي القدیر أن یشمل سموه العبد اهللا السالم الصباح، حفظھ اهللا، بتحیة حب وإكبار وعرفان

.بكریم عنایتھ، وأن یدیم علیھ أثواب الصحة والعافیة

فإننا نحمل إلى وإننا أیھا األخوة األفاضل، إذ نتوجھ إلیكم بأصدق معاني المودة والتقدیر واالحترام ، 
، مستذكرین تاریخ اآلباء واألجداد، مستنیرین ي كل مشاعر الود والمحبة الخالصةالشعب الكویتي الوف

بمواقفھم المشّرفة في تحدي الصعاب وتحمل التضحیات والتفاني في العمل والعطاء ، رصیدھم في ذلك اإلرادة 
إال حرصا علي الخیر والصالح وبعدًا عن م سعة الرزقالواحدة واإلخوة الجامعة والشمائل الراسخة ، ولم تزدھ

القشور وصغائر األمور ، حتى مھدوا لحاضرنا ما نفخر بھ ونعتز ، من شواھد ومواریث فاضلة ، وسلمونا 
.األمانة لنسلمھا بدورنا إلى من بعدنا بإذن اهللا

ح والحداثة في رحاب مخزون من إن كویت الیوم ثمرة تضحیات وجھود وإنجازات ، تواصلت نحو االنفتا
القیم والحضارة ألبنائھا جیًال بعد جیل ، وسجل زاخر بالكفاح والعطاء واإلبداع سطره األولون ، وكویت الیوم، 
دولة دیمقراطیة عصریة، والدیمقراطیة فیھا لیست ولیدة الیوم، ولم تدخلھا قسرًا أو فرضًا، وإنما ھي استجابة 

، وَتَجّدُد حضاري راسخ في حترام الرأي اآلخر و الفكر المثمراراسخ في الشورى وتاریخیة حّرة لتراثھا ال
.حتى أصبحت سیاجًا وطنیًا منیعًا وخصوصیة متفردة رائدةوجدان أبناء ھذه الدیرة الطیبة،

رحلة دقیقة، ، أن نحمل األمانة التاریخیة لبلدنا ونتولى أمر قضایانا الوطنیة في مقدرنا أیھا األخوة الكرام
.بظروفھا ومتطلباتھا، ونحن نحاول التقدم في إنجازاتنا المنشودة واستعادة الریادة الكویتیة المعھودة
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الموقرمعالي األخ رئیس مجلس األمة

المحترمیناألخوة أعضاء مجلس األمة

ختناقات المتكررة التي تحـرص الحكومة على اإلفـادة من الجھـود والخبرات المحّقَقة، السیما في ظل اال
، طریق ما نصبو إلیھ من اإلنجازاتشھدتھا الساحـة السیاسیـة المحـلیـة التي باتـت تـشكل عقبـة كبیرة في

من الدستور ، فإن الحكومة ستتقدم قریبًا لمجلسكم الموقر ببرنامج عملھا ) 98(ونزوًال عند مقتضیات المادة 
لویات والقضایا واإلجراءات التنفیذیة والمتطلبــات المالیــة والذي تحرص أن یأتي شامال لمجمل األو

.والتشریـعـیــة الالزمــة إلنجـاز مختلف المشروعــات ومعالجة كافة القضایا والموضوعات

في شأن التخطیط االقتصادي واالجتماعي ستتقدم 1986لسنة ) 60(ھذا والتزامًا بنص القانون رقم 
نعقاد القادم لمجلس األمة بمشروع خطة التنمیة الخمسیة لدولة الكویت، والذي یعكف الحكومة خالل دور اال

المجلس األعلى للتخطیط والتنمیة على إعداده بصورتھ النھائیة مشتمًال كافة القضایا التي تھم الوطن 
.والمواطنین

المناسبة إلعداد دولة الكویت وسعیًا لوضع أسس عملیة تكفل معالجة السلبیات الماثلة وتھیئة األجواء 
بكافة مؤسساتھا الدستوریة والمدنیة وقطاعاتھا العامة والخاصة لالنطالق في مضمار رؤیة إستراتیجیة وطنیة 

:طویلة المدى للنھوض بالوطن إلى مراتب تنافسیة على المستوى العالمي ، تتمثل أبرز محاورھا فیما یلي
لتزام بتطبیق القانون على المتبادلة بین الحكومة ومجلس األمة من خالل االـ بناء عالقة قائمة على الثقة أوال

، واعتماد سیاسات وآلیات تھدف إلى محاربة الفساد وتكریس الشفافیة وحمایة المال العام وتفعیل مبدأ الجمیع
.الثواب والعقاب ومحاسبة المسئولین المقصرین

ني، عبر آلیات اإلصالح المالي وتطویر التشریعات وزیادة مساھمة ثانیًا ـ معالجة أوجھ الخلل في االقتصاد الوط
.القطاع الخاص في النشاط االقتصادي

.، واستكمال المشروعات الكبرىكبة متطلبات التكنولوجیا الحدیثةثالثًا ـ تطویر البنیة التحتیة والفوقیة لموا

نحو بناء وتطویر القدرات التنافسیة لدولة ولعلھا أیھا األخوة األفاضل فرصة تاریخیة تسمح بالتوجھ 
الكویت وتعزیز دورھا كمركز مالي وتجاري إقلیمي یمھد السبیل إلى انطالقة قویة القتصادنا الوطني تسھم في 

.تحقیق المزید من النماء واالزدھار والرفاه لمجتمعنا

الموقرمعالي األخ رئیس مجلس األمة

المحترمیناألخوة األعضاء

ذا كان الھدف من برنامج عمل الحكومة تلبیة آمال وتطلعات المواطنین في وطن آمن مستقر مزدھر، یعید إ
والتي كانت وستظل بمشیئة اهللا قمة رائدة على مختلف األصعدة، فإن للكویت مكانتھا المعھودة التي تستحق،

لة السابقة ال تسمح بتحقیق تلك اآلمال التجربة العملیة لطبیعة العالقة بین مجلس األمة والحكومة خالل المرح
والطموحات التي یعلقھا علینا أھل الكویت، وقد زادت آثار وانعكاسات العالقة بین السلطتین من جراح الوطن، 

، وأصبح الجمیع منھمكًا في التعامل مع أزمات وتوقفت عجلة التنمیة، وتعثر اإلنجاز وتراجعت الطموحات
.متوالیة ال مبرر لھا في كثیر من األحیان، وباتت تداعیات األمور تشكل تھدیدًا ألمن الوطن واستقراره

وتقتضي منا جمیعًا وقـفــة تأمل جادة وصــدقًا والمصارحة،إننا أمام مرحلة عصیبة تستوجب الوضوح 
.موضوعـیــة شاملــة لمسیرة العمل الوطنيمع النفـس لمراجعــة

لنتحول إلى العمل اإلیجابي النافع الموعظة،ونستلھم منھا وعثراتنا،فقد آن األوان ألن نستفید من تجاربنا 
.لوطننا ومجتمعنا في مناخ مفعم باالستقرار والروح اإلیجابیة والتفاؤل
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راسخة صلبة من الفھم المشترك واإلدراك المسئول لطبیعة وآن األوان ألن نقف سویًا على قاعدة 
.، بما تنطوي علیھ من مخاطر وتحدیاتوطننا والمنطقة والعالمألوضاع الدقیقة التي یمر بھاا

آن األوان لكي نكرس معًا معاني ومقتضیات القسم العظیم في احترام القوانین وااللتزام بتطبیقھا تحقیقا 
.اة بین الجمیعللعدالة والمساو

الموقرمعالي األخ رئیس مجلس األمة

المحترمیناألخوة األعضاء

ھا الفصل بین السلطات إن أھم أسس العمل البرلماني االلتزام بما ورد في الدستور من مبــادئ على رأس"
ى الحوار ھو التعاون الذي یقوم علھو واجب وطني دستوري، إن التعاون الذي ننشده ، ومع تعاونھا
ة ھذا النقد البناء وحسن الظن وصدق القول والعمل لبلوغ الرأي األصوب والغایة المثلى لمصلحوالدیمقراطي

تلك كانت كلمات حضرة صاحب السمو األمیر حفظھ اهللا ورعاه، ونحن بإذن ."الوطن في الحاضر والمستقبل
.اهللا قادرون على ترجمتھا وتلبیتھا

بمواجھة مسئولیتنا في اجتیاز العقبات التي تعیق التعاون المطلوب بیننا مجلسًا وحكومة ـإننا مطالبون ـ 
، في إطار المبادئ الدستوریة وأحكام الدستور دًا وأكثر تفاھمًا وأوثق تعاونًالنخرج من ھذا الوضع أصلب عو

.از أھدافنا وغایاتنا الوطنیةوالقانون، عبر وسائل عملیة فعالة تكفل تجاوز العثرات القائمة وتسھم في إنج
أعود للتأكید على أنھ ما لم نتمكن من استیعاب ھذه المرحلة بمعطیاتھا األمنیة والسیاسیة واالقتصادیة، 

، وقیام كل منھا والوقفة المتأنیة للسلطتین معًاوما لم تتم تلك الوقفة الالزمة مع النفس لكل سلطة على حدة،
موضوعیة لتصحیح المسار، فإنھ لن یكون لخطوتنا الجدیدة من قیمة تذكر، وستضاف إلى بالمراجعة الواقعیة ال

.سلسلة اإلخفاقات السابقة والتي سیسجلھا التاریخ علینا

الموقرمعالي األخ رئیس مجلس األمة

المحترمیناألخوة األعضاء

لتي عقـدت مع العدید من أصحـاب الخبرة اللقاءات العلكم جمیعًا تابعتم أیھا األخوة الجھود التي بذلت و
والرأي من أبنـاء الكویت، منذ تشرفي بصدور األمر السامي لتكلیفي بتشكیل الوزارة الجدیدة، لالستنارة 

اون المنشود بین المجلس بآرائھم ومشورتھم من أجل التوصل إلى التشكیل الذي یتیح أكبر مساحة من التع
؟والحكومة

ز من عقبات ـشكیل لجنـة وزاریة خماسیة لتتولى مھمة التنسیق مع المجلس وتذلیل ما قد یبركما بادرنا بت
.، والعمل من أجل تحقیق اإلنجاز المشتركتعیق التعاون المطلوب

إنھا دعوة مخلصة تتقدم بھا الحكومة للمجلس الموقر بقلب مفتوح وأیٍد ممدودة لفتح صفحة جدیدة من 
، وھي رغبة جادة في نا العزیزالبناء الذي یحقق ما نصبو إلیھ جمیعًا من رفعة ونماء لوطنالتعاون اإلیجابي 

أو اختصاص بین السلطتین دون انتقاصٍ  من حق إیجاد وسائل عملیة فعالة تمنع التداخل بین الحدود الفاصلة 
صول واألعراف األأي منھما، وذلك في إطار التزام كامل بأحكام الدستور والقانون، وما استقرت علیھ

وره المنشود في الرقابة ، األمر الذي یسھم في تمكین المجلس الموقر من ممارسة دالبرلمانیة الراسخة
وتمكین الحكومة من تنفیذ برنامجھا على النحو المنتظر، كما یسھم كذلك في تجنب أسباب األزمات ،والتشریع

نحو ، ویؤدي إلى توجیھ الطاقات م المصلحة العامةال یخدالمتكررة، والخوض في مساجالت ومشاحنات وجدل
.العمل واإلنجازالمزید من 

، إال اعتبارھا إحدى مكتسباتنا الوطنیةاعتزازنا بالدور الحیوي لصحافتنا المحلیة بوال یفوتنا أن نعرب عن
م الموضوعیة وممارسة ، والتزاف مظاھر الشحن واإلثارة والتأجیجأننا نؤكد أن علیھا مسئولیة كبرى في تخفی

.النقد الھادف البناء وتعزیز الرأي العام المستنیر
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إن الحكومة على أمل كبیر بتجاوب مجلسكم الكریم في االتفاق على تكریس الثقة وتجسید التعاون االیجابي 
.سبیًال لدفع عجلة اإلنجازات استجابة لمصالح الوطن والمواطنین

ثروتنا الحقیقیة تكمن ، وكلنا یعلم أنمحیطة بنایقیة في مواجھة التحدیات واألخطار التلك ھي المناعة الحق
، وكلنا على یقین بأن ذلك یحتاج إلى المزید من الجھد مقومات النجاح واإلبداع والتمیز، وبأننا نملكفي ذواتنا

، أو المساس إلى الوراءستطیع تحمل ترف التسویف والتأجیل، والقبول بالتراجعوالتضحیات، وبأننا ال ن
.بالمكانة المتقدمة لكویتنا الغالیة

، تجمعھم روابط المصیر المشترك وتحكمھم اشوا أسرة واحدة متكافلة متضامنةوالحمد هللا أننا أبناء قوم ع
اتھ روابط المودة واإلخاء، وكان خیارھم دائما النزوع نحو الخیر والفضیلة، حتى حقق المجتمع الكویتي مكتسب

وإنجازاتھ المشھودة بتماسك أبنائھ وحكمة قیادتھ، محافظًا على قدسیة وحدتھ الوطنیة ، متمسكًا بدولة القانون 
بھا ومعھا نشق طریقنا سلیمًا في عالم لن نقبل إال أن والمؤسسات، وھي األمانة األبدیة في أعناقنا جمیعًا،

.یكون لنا فیھ حضور فاعل مشرف، وموقع حضاري ممیز

الموقرعالي األخ رئیس مجلس األمةم

المحترمیناألخوة األعضاء

الحمد هللا الذي ســدد خطانا بنور اإلسـالم وشریعتھ السمحاء، نحمده على ما ھدانا إلیھ وأعاننا علیھ، 
ونسألھ سبحانھ وتعالى أن یجمع كلمتنا على سواء السبیل وأن یمأل قلوبنا باإلیمان ویجعل نوایانا طیبة 

وصادقة، ونبتھل إلى اهللا عز وجل أن یفیض علینا بواسع عونھ لنكون على قدر المسئولیة في حمل األمانة 
، ودعاؤنا دائمًا أن یحفظ الكویت وأھلھا من كل سوء ، وفاء بالقسم العظیمالتاریخیة وبناء المستقبل الواعد

.ھده األمین حفظھما اهللا ورعاھماومكروه تحت رایة حضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى وسمو ولي ع

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


