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االستثنائي لمجلس الوزراء لبحث موضوع النظام كلمــة سمو رئیس مجلس الوزراء في االجتماع
االنتخابي

2006مایو 2

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،

ینعقد مجلس الوزراء الیوم في اجتماع استثنائي لمناقشة التقریر المقدم من اللجنة المشكلة بمقتضى قرار مجلس 
والتي تحددت مھمتھا في دراسة السلبیات التي أبرزھا الواقع 10/10/2005في اجتماعھ بتاریخ ) 1080( الوزراء 

التطبیقي للنظام االنتخابي القائم واقتراح السبل العملیة المناسبة لمعالجتھا وتطویر النظام االنتخابي بما یعزز الممارسة 
.ةالبرلمانیة السلیمة ویحقق الغایات الوطنیة المنشود

وال یسعني في البدایة إال أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساھم في دعم ومساندة ھذه اللجنة التي تشكلت بتوجیھات 
من سیدي حضرة صاحب السمو المغفور لھ الشیخ جابر األحمد الجابر الصباح طیب اهللا ثراه عندما كان أمیرا للبالد 

السالم الصباح أمده اهللا بالصحة والعافیة العبد اهللالوالد الشیخ سعد وبمؤازرة من أخیھ حضرة صاحب السمو األمیر ا
.عندما كان ولیا للعھد

وقد أخذ حضرة صاحب السمو األمیر المفدى الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظھ اهللا عندما كان رئیسا لمجلس 
ئاسة سمو ولي العھد الشیخ نواف األحمد الوزراء على عاتقھ ترجمة ھذه التوجیھات السامیة وتم تشكیل اللجنة بر

.الجابر الصباح حفظھ اهللا عندما كان نائبا أول لرئیس مجلس الوزراء وزیرا للداخلیة
وفى كال العھدین كان الوطن الغالي شامخا ...لقد ولدت فكرة ھذه اللجنة في عھد ونحن في عھد جدید لبلدنا الحبیب

.بقادتھ ورجاالتھ وأبنائھ

ة العمل في ھذه اللجنة النائب األول لرئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة ووزیر الدفاع معالي األخ الشیخ وأكمل مسیر
جابر مبارك الحمد الصباح وإخوانھ أعضاء اللجنة الذین واصلوا العطاء واضعین نصب أعینھم مصلحة الكویت العلیا بما 

.نھجایعزز ویفعل الحیاة الدیمقراطیة التي آمنا بھا طریقا و

، ذا المحور من محاور العمل الوطنيوقد جاء تشكیل ھذه اللجنة تعبیرا صادقا عن قناعة مجلس الوزراء بمدى أھمیة ھ
وبأن دفع مسیرة العمل البرلماني وتطویره وتدعیم دوره یأتي في مقدمة األولویات السیاسیة والتشریعیة والتنفیذیة 

اطن الكویتي، ومن ثم بات ھذا المحور الذي انعقدت اللجنة لتفعیلھ من أھم باعتباره یمس عن قرب آمال واحتیاجات المو
.المحاور التي یولیھا مجلس الوزراء جل اھتمامھ وعنایتھ

إال أن أحیي ھذا العمل الممیز المشكور بما ال یسعني معھ في ھذا المقام وإذ أنجزت اللجنة مھمتھا علي النحو المنشود
ي بذل في إعداد الدراسة القیمة التي تضمنھا التقریر بما اشتمل علیھ من تشخیص واضح والذي یبرز حجم الجھد الذ

.لسلبیات النظام االنتخابي وتحدید للمبادئ والمعاییر التي استندت إلیھا

مجرد وھا ھو بین أیدینا بتوفیق اهللا تقییم علمياالنتخابي، إن موضوع اجتماعنا االستثنائي الیوم النظر في تعدیل النظام 
.ودراسة دقیقة لكافة جوانب األمر المعروض

وال شك بأن ھذه المسألة بما تنطوي علیھ من جوانب وتفاصیل ال تخلو من التعقید والحساسیة ، على نحو یتوقع معھ 
تباین االجتھادات ووجھات النظر التي تھدف جمیعھا إلي تحقیق المصلحة الوطنیة ، وكلنا حریص على إیجاد الصیغة 

.مثل للنظام االنتخابي الذي یحقق األھداف المنشودةاأل

لیكن تجردنا وصدق رغبتنا في الخطو لألمام نحو دیمقراطیة واعدة ھو رائدنا جمیعا، ولتكن مصلحة الوطن ھي الھدف 
.والغایة
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، تنا الغالیةكوینسال المولى القدیر لنا جمیعا التوفیق والسداد في مواجھة مسؤولیتنا الوطنیة لكل ما فیھ خیر ومصلحة
.تحت رایة سیدي حضرة صاحب السمو األمیر المفدى، وولى عھده األمین، حفظھما اهللا ورعاھما

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


