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كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء فـي افـتـتاح المنتدى االقتصادي و السیاسي بین دولة 
بروكسل -الكویت و دول اإلتحاد األوروبي 

2007دیسمبر 18

بسم اهللا الرحمن الرحیم

السادة الحضور 

أود في البدایة أن أعرب لكم عن سروري للتحدث إلیكم ومشاركة جمعكم الطیب الحوار والنقاش في منتدى 
لمي األول،  كما یسعدني أن أنقل لكم  تحیات شعب الكویت  وفي مقدمتھا تحیات حضرة صاحب الكویت  العا

السمو أمیر البالد وولي عھده حفظھما اهللا، واسمحوا لي أن استعرض لكم مقومات الكویت كمركز مالي 
.واقتصادي في منطقة جنوب غرب آسیا، وكبوابة للتجارة الدولیة  بین الشمال والجنوب

لمقوم األول ھو اإلنسان الكویتي،  إذ نشأت الكویت منذ أكثر من ثالثة قرون على ضفاف میناء تجاري فا
واحترف أھلھا التجارة وصید اللؤلؤ، وقد وصف المجتمع الكویتي بین أھل المنطقة منذ بدایة تكوینھ بالتجاري 

صناعة المال،وھي خبرة لم تتوقف  ووصف الكویتیون  بصانعي المال، فالكویت تمتلك خبرة عریقةبالتجارة و
بعد ظھور النفط بل واكبت كل التطورات العالمیة المعاصرة في االقتصاد العالمي،  ولعلني ال أبالغ إذا قلت أن 

الكویتیین یملكون في داخلھم غریزة تجاریة، ولعل ھذه الغریزة ھي التي تدفع الكویت باستمرارألن تكون أسبق 
تبني األنظمة والھیاكل واألسالیب المالیة واالقتصادیة الحدیثة، كما أن ھذه الغریزة من غیرھا في المنطقة في

ھي التي أكسبت الكویتیین میزة التواصل بین الشعوب والرغبة في االنفتاح على ثقافاتھا، وروح التسامح 
، واستطیع القول بثقة بینھم ومع غیرھم، وھي التي كرست المیل لالستقرار  واحترام القواعد المنظمة للعالقات

أن اإلنسان الكویتي بخبرتھ العریقة وقیمھ وصفاتھ ھو الثروة الحقیقیة للكویت،وھو األساس الذي نبني رؤیتنا 
المستقبلیة علیھ ،ولذا تحتل خطط التربیة والتعلیم موضع الصدارة في تفكیرنا، فبناء اإلنسان لدینا  أھم من 

التربویة والتعلیمیة  لتلبي حاجات الخطط التنمویة في البالد، ونضع أكثر تشیید العمران، ونحن نضع سیاساتنا 
من مسار تعلیمي حتى نضمن أكبر استفادة من األجیال القادمة ونستثمر كل القدرات الكامنة فیھم، ولذلك فإننا 

لتكنولوجي ال نھتم بمخرجات التعلیم األكادیمي فحسب، بل نعطي أھمیة كبرى لمخرجات التعلیم التطبیقي وا
.ولمخرجات التدریب

المقوم الثاني ھو أرض الكویت، فأرضنا تقع في شمال الخلیج وقمتھ، وھذا الموقع منحھا بعدا مھما على كل 
المستویات،إذ یعتبر أقرب نقطة لساحل البحر األبیض المتوسط، ویحیط بثالثة كیانات إقلیمیة كبیرة، وكانت 

ون الثالثة الماضیة لتزوید المناطق القریبة بالسلع والمواد األساسیة،  الكویت المصدر الرئیسي خالل القر
ولعل ھذا الموقع أغرى بعض الدول في أوائل القرن الماضي لبناء سكة حدید  تربط أوروبا بالخلیج،  وتبدأ 

بإحیاء ببرلین وتنتھي بالكویت، ونحن بالكویت ندرك تماما  أھمیة موقعنا وقیمتھ ، لذلك فإننا نفكر جدیا 
الطریق التجاري القدیم الذي كان یبدأ من الخلیج ویسلك نھر الفرات صعودا إلى سوق دورة قرب أبو كمال 

بسوریة،  وتنتقل منھا البضائع بالقوافل عبر صحراء الشام إلى تدمر أو غیرھا ومنھا إلى موانئ البحر األبیض 
بیة الواقعة في شمال الكویت لتكون مركزا مالیا المتوسط، إننا نفكر بأن نبنى مدینة كبیرة  في منطقة الص

وتجاریا یخدم المحیط المجاور الذي یمتد إلى ضفاف بحر قزوین وضفاف البحر األبیض المتوسط، وقد وضعنا 
مخططاتھا وباشرنا في المراحل األولي للتنفیذ ، وھي من المشاریع الضخمة التي قد یصل االستثمار فیھا إلى 

ملیار دینار، كما سنبني جسرا طولھ یزید عن خمس وثالثین كیلومترا ویربط مدینة الكویت ما یزید عن مائتي 
بتلك المدینة الجدیدة، وعلى الضفة المواجھة للمدینة الجدیدة سیتم إنشاء میناء كبیر في جزیرة بوبیان 

نوب األرض، فنحن الستقبال الحاویات القادمة من دول وسط آسیا وروسیا وأوروبا التي یتم تصدیرھا إلى ج
، والذي یربط دول وسط آسیا TRACECAنفكر جادین بربط المیناء بالخط الحدیدي المسمى تراسیكا 

ببعضھا ویصلھا بأوروبا، مما یعطي دول وسط آسیا وشرق أوروبا طریقا مختصرا نحو الجزء الجنوبي من 
زة أو لبنان أو سوریة لیربط الخلیج األرض،وكذلك نفكر جادین بإنشاء ممر یصل الكویت  بأحد الموانئ في غ

العربي بالبحر األبیض المتوسط، وھو ممر یعید إحیاء الطریق البري التجاري القدیم، وسیكون ممرا بریا 
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موازیا لقناة السویس،  ویتضمن سكك حدید وطرق سریعة للشاحنات وخطوط أنابیب لنقل النفط وخطوط 
ن یمتد ھذا الممر  لیصل إلى میناءي جبل على بدبي وصاللة بعمان طیران شحن دوریة بین المیناءین، ونأمل بأ

، إن المدینة الجدیدة التي أطلقنا علیھا مدینة الحریر ومیناء بوبیان وممر الكویت الممتد للبحر المتوسط 
والربط مع مشروع سكة حدید تراسیكا، كل ذلك یمثل مستقبلنا البدیل عن النفط، وفي نفس الوقت یقودنا إلى 

آفاق واسعة  في مجاالت االستثمار  ویفتح آماال جدیدة  للتعاون بیننا وبین شعوب العالم، وإننا قد باشرنا فعال 
في وضع التصمیمات للمدینة الجدیدة  وبدأنا بإعداد الدراسات المطلوبة للبدء بالمشروع،  كما بدأنا المراحل 

باشرنا منذ عام بإعداد الدراسات المتعلقة بربط األولیة من تنفیذ مشروع میناء بوبیان، وفي نفس الوقت
.الكویت بشبكة من سكك الحدید مع جیرانھا

المقوم الثالث ھو استقرارنا السیاسي ،  فنحن شعب مسالم اختار الحوار والتشاور والتفاھم وسیلة لھ لالتفاق 
یمقراطیة  دون اتفاق مكتوب، فإننا وصنع القرار،وإذا كان أجدادنا األوائل ساروا على تقالیدھم السیاسیة الد

حرصنا منذ اللحظة األولى ونحن نبني الدولة الحدیثة أن نجعل تقالید اآلباء مكتوبة في وثیقة دستوریة  تحظى 
باحترام الشعب الكویتي قاطبة، وھي وثیقة ضمنت للكویتیین نظاما دیمقراطیا فریدا في المنطقة العربیة  تحكمھ 

أشخاصا، وضمنت كذلك فصال للسلطات مانحة البرلمان سلطات رقابیة واسعة على مؤسسات دستوریة  ولیس
أعمال الحكومة ، كما ضمنت استقالال للقضاء الكویتي  بشكل یمنح رجال األعمال والمستثمرین األجانب  

كما لدینا اطمئنانا كبیرا،  وتتمتع الكویت بدیوان محاسبة  مستقل یمارس عملھ بحمایة ال تتوفر إال للقضاء، 
حریات صحافیة  تكاد تضاھي  ما ھو موجود بالغرب من تعبیر أو إصدار صحف أو محطات تلفزیونیة، وإضافة 

لكل ھذا  فإن لدینا مجتمعا مدنیا ینتج سنویا  عدة مؤسسات فاعلة على الساحة االجتماعیة والسیاسیة  
صناعة الفكر والرأي،  ونعتقد بأن ھذه البیئة والثقافیة واالقتصادیة، وتمارس تلك المؤسسات  دورا فاعال في

لیس األفراد، وھو ما یحتاجھ أي الدیمقراطیة توفر للكویت بیئة تشریعیة مستقرة  تتحكم فیھا المؤسسات  و
مستثمر أجنبي  لحمایة استثماراتھ من التغیرات الطارئة أو المزاجیة، كما أنني باشرت منذ تسلمي مقالید 

ات الحكم الرشید، إذ قمت بعدة زیارات لدیوان المحاسبة مطالبا إیاه بتوسعة دوره إلحكام منصبي لتكریس مقوم
في أعمالھا،  كما وقعنا اتفاقا مع البنك الرقابة على مصروفات الحكومة ومراقبة حالة الشفافیة والنزاھة  

الدولي لمراجعة التشریعات الكویتیة وفحصھا  لمعرفة مدى ضمان الشفافیة فیھا، ولمساعدتنا في إنشاء ھیئة 
حكومیة      تتصدى لكافة أشكال الفساد وفق ما طالبت بھ اتفاقیة األمم المتحدة لمحاربة الفساد، ودعمنا إنشاء 

حاربة الفساد، ویسعدني أن أقول أن الكویت سبقت كثیرا من دول العالم في سن قانون لحمایة منظمة أھلیة  لم
المال العام منذ مطلع التسعینات،  وھو من القوانین المكرسة لمبدأ الشفافیة ومحاربة الفساد، وعلى بند 

ن ھیمنة القطاع العام أولویات الفصل التشریعي الحالي للبرلمان تشریعات كثیرة ھدفھا تحریر االقتصاد م
وتشجیع المستثمر األجنبي ومنحھ تسھیالت ضریبیة وتكریس الشفافیة وغیرھا من مشاریع قانونیة، إن 

االستقرار السیاسي الذي تتمتع بھ الكویت، ومناخھا الدیمقراطي الممیز، وبیئتھا التشریعیة الخاضعة 
.إال الكویت في تلك المنطقة من العالملمؤسساتھا الدستوریة، كل ذلك میزة فریدة  ال تتمتع بھا

المقوم الرابع  ثرواتنا الطبیعیة والمالیة، فالكویت تملك رصیدا ضخما  من احتیاطات النفط المؤكدة، إضافة إلى 
أنھا تملك مخزونا كبیرا من النفط یمكن تطویره  لیزید كمیات االحتیاطي المؤكد ویزید من عمر اإلنتاج، وتشیر 

سات أن الكویت ستظل تنتج نفطا عندما تنفذ احتیاطاتكثیر من الدول النفطیة، ورغم أننا نعتقد أن معظم الدرا
الطلب على النفط  سوف یتزاید في العقود القادمة، وأن العرض قد ال یلبي كل حاجة السوق، إال أننا نعتقد أن 

ب  على النفط، فنحن قررنا رفع ھناك مسؤولیة حضاریة تقع على الدول المنتجة لتوفیر أكبر قدر من الطل
السعة اإلنتاجیة إلى الضعف تقریبا  لمواجھة زیادة الطلب في المستقبل،  كما نسعى إلى تطویر موانئنا حتى 

نكثف من عملیات التصدیر، 

وال یخفى علیكم أن فكرة الممر البري الذي یربط الخلیج بالبحر األبیض المتوسط  تضمنت خط أنابیب لنقل نفط 
كویت والعراق إلى أوروبا، فالنفط الخلیجي یكاد یكون محصورا في بحیرة لھا مخرج واحد ھو مضیق ھرمز، ال

مما یھدد عملیات تصدیر النفط ألي طارئ یغلق المضیق، فالبحث عن نقاط تصدیر خارج الخلیج ھو موضع 
تستخدم كسالح في الخالفات اھتمامنا ألننا نؤمن بأن النفط أو غیره  من المواد األساسیة للعیش یجب أال

.السیاسیة والحروب
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إن االحتیاطات النفطیة المؤكدة ستبقى الكویت  دولة ممتلئة مالیا في نظر المؤسسات المالیة العالمیة إلى 
منتصف القرن الحالي على األقل، وھي ثروة توفر قدرا كبیرا  من الفوائض المالیة التي نرى أنھا یجب أن

تحدیث البنى التحتیة والخدمات المساندة التي تحتاجھا الكویت كمركز مالي تتجھ لبناء اإلنسان الكویتي و
واقتصادي،  وللوصول إلى ذلك قمنا بالتعاون مع حكومة سنغافورة بتنفیذ خطة للوصول إلى الحكومة 

،  2008نأمل بأن ینجز  مع نھایة عام اإللكترونیة، وقد أنشأنا ھیئة حكومیة لمتابعة ھذا المشروع الضخم  الذي 
في إدخال أحدث تكنولوجیا االتصاالت  كجزء من تطویر البنیة التحتیة، إذ أننا ننفذ نحن نفخر بأننا سباقونو

، وكذلك Fibre optics cablesمشروع  توصیل كوابل األلیاف الضوئیة اآلن المرحلة األولى من
ة من الكویت  كمرحلة أولي مع نیة ربط جمیع مناطق الكویت،  مع منطق30في Fibre-to-Homeللمنازل

. Next Generation Network NGNاالستفادة من أحدث حلول  شبكة الجیل الجدید والتي تعرف 
میغابایت  لكل مشترك  مع بدایة العام 70بسعة تصل إلى BANDWIDTHونأمل بتقدیم حزمة النطاق
تستخدم ھذه التكنولوجیا على كامل أراضیھا، كما أننا أنجزنا من أوائل الدول التيالجدید وبھذا تكون الكویت 

التصامیم األولیة لبناء شبكة مواصالت للمترو تحت األرض وفوقھا ونستعد للتنفیذ في األشھر القلیلة القادمة، 
أجزائھا، وتملك ثالثة للطرق السریعة  تربط الكویت بكلت تتمتع بشبكة حدیثة ومتطورة إضافة إلى أن الكوی

موانئ حالیة ھي قید التطویر  بالشراكة مع مشغل عالمي، كما أننا نعتز بتجربة مؤسساتنا المالیة الناھضة  من 
ما تقدمھ من خدمات شركات استثماریة ومصارف وشركات تأمین  وھیئات مالیة  وأسواق أوراق مالیة  و

.مة  مقارنة بمثیالتھا في المنطقةمصرفیة  وتأمینیة متطورة،  فھي رائدة ومتقد

أیھا الحضور الكریم 

اقتصادیات غیر متنوعة  تعتمد على إنتاج وتصدیر النفط  بصورة لقد كانت أقطار الخلیج العربي  كلھا ذات
رئیسیة وھي اقتصادیات مفتوحة  على العالم الخارجي،  وتتجھ أغلب تجارتھا  نحو األقطار المتقدمة، إال أن 

یت بدأت منذ أواخر الستینات في تنویع مصادر دخلھا، فھي بجوار إنتاج النفط  تنمي فوائضھا المالیة الكو
وتستثمرھا بالخارج، وقد وصلت عائدات االستثمار في فترات ما قبل الغزو العراقي للكویت  إلى مستوى یقارب 

ات وعدم أدراجھا ضمن إیرادات الدولة عائدات النفط، غیر أننا سلكنا سیاسة نعتز بھا وھي ادخار تلك العائد
السنویة، وھذه االستثمارات قوة مالیة  نستند إلیھا في كثیر من خططنا ، ولكننا لم ولن نستخدمھا كوسیلة 

إذ بدأت األسواق األوروبیة تتحدث ھذه األیام عن ظاھرة صنادیق السیادة االستثماریة ضغط أو سالح قط، و
الستثمارات الكویتیة سبقت ھذه الظاھرة منذ عھد بعید  وصنعت لھا سمعة طیبة  وتبدي تخوفاتھا منھا، فإن ا

في األسواق العالمیة منحتھا الثقة الدولیة، ولقد تجاوبت االستثمارات الكویتیة  في كثیر من الحاالت  مع 
لبیع جزء الرغبات السیادیة  لكثیر من الدول التي استثمرت فیھا، ولیس أدل على ذلك من اضطرار الكویت

كبیر من حصتھا في أسھم شركة برتش بترولیوم إلى حد طمأن حكومة المحافظین آنذاك،  بل إننا نؤكد أن 
.استثماراتنا  ساھمت في أحیان كثیرة  في إنعاش األسواق  وإنقاذ بعض المؤسسات العریقة

مبكر بإنشاء صندوق الكویت وشعورا منا بالمسؤولیة الدولیة  تجاه مشاكل الفقر  قامت الكویت منذ عھد 
للتنمیة  الذي ساھم على مدى عقود  في دعم مشاریع التنمیة في كثیر من العالم، في إفریقیا وآسیا وأمریكا 

.الجنوبیة وأوروبا، ومازال ھذا الصندوق  یقوم بدوره  بشكل ملحوظ وناجح

أیھا الحضور الكریم

زا مالیا وتجاریا وبوابة للتجارة الدولیة  في منطقة جنوب ھذه مقومات الكویت التي تؤھلھا ألن تكون مرك
غرب آسیا، وإنني أرجو أن أكون قد قدمت مالمح رؤیتنا الستكمال بناء دولتنا الحدیثة وإدخال كافة 

المستلزمات العصریة فیھا ، كما أرجو أن أكون قد قدمت لكم صورة للكویت تربط ماضیھا وحاضرھا بمستقبلھا 
.خالص شكري وتقدیري إلصغائكمالمنشود،  مع 


