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  آلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في أول جلسة لمجلس الوزراء

  2009 مایو 30
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

   المحترميناألخوة
  

 ورعاه بتولي رئاسة مجلس ة السامية لحضرة صاحب السمو األمير حفظه اهللالقد تشرفت بتلبية اإلراد
 ، ونحن في أول انه ليسعدنإ وتبعاته ، وبمسؤولياتهقبولكم المشارآة في العمل الوزاري  أقدر، آما الوزراء

نحنا ثقته بملقاءاتنا المثمرة بإذن اهللا ، أن نرفع لمقام سموه أسمى آیات االعتزاز واالمتنان على تفضله 
 ومساندته الطيبة التوجه بعظيم اإلآبار لسمو ولي العهد حفظه اهللا على مبارآته وتمنياته ا، آما یسعدنالغالية

 أعضاء واألخوةاألخوات  بروح المسئولية التي تجلت لدى شيدن بهذه المناسبة أن االمعهودة ، وال یفوتن
  . خدمة الوطن والمواطنينمخلصة فيالحكومة السابقة ، وما قاموا به من جهود 

  
   األفاضلاألخوة

  
 ندرك حجم التحدیات والمسئوليات  ، ولعلنا جميعا اليوم إلى رحاب مرحلة جدیدة من العمل الوطنينتطلعإننا 

 ، وإذا آان علينا المسارعة إلى تجاوز الداخلية والخارجيةها دابعأ هذه المرحلة بتنطوي عليهاالجسام التي 
فإننا مطالبون بالمزید والمزید من العزم والجهد  ، بتبعاتها وتداعياتهااسي التي أثقلت البالد حالة اإلرهاق السي

 لتحقيق دفع عجلة اإلصالح والتطویر سبيالالمشترك لنكون بعون اهللا على قدر هذه المسئولية العظيمة في 
  . والمستهدف من اإلنجازات التنمویة المنشود

  
 من مرارة على آل انعكاساتها حملته  ، ولنعترف بأن الجميع مسئول عمابة قاسية بتجراألخوةلقد مررنا أیها 
ة على عاتقنا ، حيث لم یعد مجدیا وال يد ، وليس أمامنا إال االرتقاء إلى مستوى المسئولية الملقاعمستوى وص

  .تنمية عوض في الوقت والجهد والمال ، وبالتالي تعطيل عجلة المقبوال أن یستمر الهدر الذي ال ی
 بإذن اهللا ، لن نسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء بل على الجميع تنقية ننا ومع تطلعنا إلى غد واعدإ

 من نتائج حصاد أليم أرجو أن نضعه خلف ظهورنا ، ونحن نؤسس لمسيرة جدیدة قوامها وأخذ العظةالذاآرة 
 نهج المسئولية في ممارسة معتمدینبات الوطنية ، العمل واإلنتاج والتقييم والمحاسبة في إطار الحقوق والواج

   .أمورنا آافة  مع مختلف القضایا واألمور التي تهم الوطن والمواطنين في تعاملنااختصاصاتنا وأساليب 
  

   الكراماألخوة
  

لعل أول ما نتطلع إليه مع انطالقة عمل الحكومة ، توجيهات ونصائح حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه 
 البالد ومسيرتها بمستقبلخصها المتعلقة أب على وضعها في دائرة االهتمام وسيما تلك التي دأال ورعاه ، اهللا

 بين أبناء الكویت ویترجم التالحم التنمویة ، وفي مقدمتها المحافظة على الوحدة والثوابت الوطنية ، فيما یعزز 
 والعادات الفاضلة ، إلى جانب القيم والموروث من  تمسكنا بالقيم والمبادئ التي أرساها دیننا الحنيفعمليا

تكریس هيبة دولة القانون والمؤسسات في إرساء الحق وترسيخ األمن والعدل وتكافؤ الفرص وحمایة 
ى تلبية احتياجات المواطنين ،  علوالمتواصلالمكتسبات وتحقيق المستهدف من الغایات ، هذا مع العمل الجاد 

 الحيویة آالصحة والتعليم واإلسكان ، فيما یبدد همومهم ویرفع عنهم معاناة ضغوط سيما في مجال الخدماتال
 یعتمد على، علميا وعمليا متقدما  جهزة الدولة ، وهو ما یتطلب نهجاالحياة ویحملهم على استعادة الثقة بأداء أ

  .وآفاءة البرامج التنفيذیة  واقعية وشمولية التخطيط 
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  األخوة المحترمين
  

 ضوابط دستوریة یستوجبها عمل الحكومة آأولویة في ممارسة هناكضرورة هذا النهج ، فإن أهمية ورغم 
  :وهي ، مهامها ومسؤولياتها

  :من الدستور فيما یكفل ) 128(االلتزام بأحكام المادة     ـأوال
عمال مجلس تفاق جميع أعضاء الحكومة على موقف موحد إزاء ما یتصل بأاالتضامن الوزاري بتأآيد   ـ1

 ، وتجسيد هذا التضامن في التصدي الجماعي القضایا والمسائل المطروحة محليا وخارجياوسائر الوزراء 
  .للدفاع عما تنتهجه الحكومة من سياسات في معالجة القضایا والمشكالت المواجهة 

رائهم وتصوراتهم بحریة تامة  ، بما یتيح للوزراء إبداء آمجلس الوزراءالمحافظة على سریة أعمال   ـ2
 على الموضوعية والمصداقية وتوفير الحمایة الالزمة للمداوالت والمعلومات من التسرب تجنبا لعرقلة حرصا
  طيل أعمال وتوجهات مجلس الوزراءوتع
 من الدستور والتي تنص على أن نظام الحكم یقوم على أساس الفصل بين) 50(االلتزام بأحكام المادة   ـثانيا

  :وهو ما یقتضي ، السلطات مع تعاونها
التمسك باختصاصات السلطة التنفيذیة في أي حال وآل مجال ، حيث ال یجوز ألي سلطة النزول عن آل أو   ـ1

وهو ما یؤآد استقاللية السلطات  ، األخرى، آما ال یجوز تدخل أي سلطة في اختصاصات اختصاصاتهابعض 
  . للقوانين ذات العالقة  وفقاهامسئولياتالي تحمل آل منها تبعات في ممارسة اختصاصاتها ، وبالت

غة توافقية تعزیز العالقة بين مجلس األمة والحكومة في إطار نهج توافقي یسمح بوضع صيعلى الحرص   ـ2
 وتهيئةس صور التعاون المأمول للتصدي لمختلف القضایا والموضوعات المطروحة آلليات عمل مشترآة تـكر

 لتجاوز ما قد یثار حوله الخالف بشأنها ، وإزالة یجابي الرصين سبيالغة الحوار اإللتعاون بتغليب لأسباب ا
  .أجواء التوتر واالحتقان ونزع فتيل الخالفات السياسية وسائر األزمات المحتملة 

اء الحكومة ، وإلى جانب االلتزام بهذه الضوابط الدستوریة ، هناك منطلقات تشكل حجر الزاویة في نجاح أد
  :وفي مقدمتها 

في إطار الخطة المعتمدة للتنمية الحرص على وضع برنامج عمل واقعي یلبي االحتياجات الفعلية   ـأوال
في   الكفاءةعالية للتنفيذ بموجب آليات  ، على أن یكون برنامجا قابالة والبعيدةها القریبدابعأالمستدامة ب

أي تقصير ، وهو ما یدعو آل جهة ألن تعرف دورها في تنفيذ ما یخصها من لمتابعة والتقویم والمحاسبة تجاه ا
ال یخضع في تنفـيذه مشروعات وفق جدول زمني محدد ، وذلك على نحو یؤدي إلى تكریس عمل مؤسسي 

لالجتهادات والضغوط ، بما یعزز هيبة القرار الحكومي وتأآيد المصداقية في تطبيقه وبالتالي ترسيخ الثقة 
  .ادلة مع المواطنين المتب
لقوانين ل التطبيق الجادال جدال حول أهمية حيث  ،قانون على الجميع دون أي استثناءتطبيق الب االلتزام ـثانيًا

في تكریس هيبة الدولة وتعزیز الثقة باألداء المؤسسي ، وهو ما یستوجب المبادرة إلى وضع اآلليات الالزمة 
لقانونية استجابة الحتياجات التنمية الشاملة ومواآبة المتغيرات واستيعاب لمراجعة وتطویر وتحدیث البنية ا

  .مطالب الدولة العصریة 
  

   الكراماألخوة
  
وهو ما یتطلب تعاون الجميع وتالقي الجهود ن ما تقدم یشكل مالمح اإلطار العام النطالقة العمل الحكومي ، إ

ما نحن فاعلون ، جميع ینتظر وال،  الحكومي تحت المجهر األداءوال یخفى عليكم أن  على نهج عملي مسئول ،
 متميزة  واإلیثار ، وهو ما یستوجب جهودا واليقظةاالستعداد أن تتحقق إرادة التغيير باتجاه المزید من آمال

 غير عادي فيما یبدد مشاعر القلق واإلحباط والترقب لدى المواطنين ، ویدفع بمسيرة اإلنجازات اوعطاء
  . إلى األمام التنمویة

 السياسي واألمني واالقتصادي التي تسود المنطقة ، وما یترتب عليها االضطراب، وال یخفى على أحد حالة هذا
 بشتى الوسائل لمواجهة هذه التحدیات  ارجية تستوجب من الجميع استعدادا متكامال داخلية وختحدیاتمن 

االزدهار والرخاء والتقدم الحضاري  موطن قى دائما وأبدالبالد واستقرارها ، ولتب ، فيما یحفظ أمن االمتاحة
 المولى عز وجل أن یكون لنا خير سند ومعين على ترسيخ الدور الطليعي لدولة الكویت في  ، سائالهالذي ننشد

 تحت رایة حضرة  جميعا إليها تطلعنالممارسة الدیمقراطية وتحـقيق اإلنجازات المستهدفة وبلوغ المراتب التي 
  .ـب السمـو أمير البالد وسمو ولي عهده األمين حفظهما اهللا ورعاهما صاح

 ،،،هوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآات


