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في أول اجتماع یترأسھ لمجلس الوزراءكلمة سمو رئیس مجلس الوزراء

2006فبرایر 13

بسم اهللا الرحمن الرحیم

))اتقوا اهللا و لتنظر نفس ما قدمت لغد، و اتقوا اهللا إن اهللا خبیر بما تعملونأیھا الذین آمنوایا((

األخوة األعزاء

صاحب السمو األمیر حفظھ اهللا و رعاه، بأن أتولى رئاسة مجلس الوزراء، لقد تشرفت بتلبیة اإلرادة السامیة لحضرة
إذ یسعدني أن أرفع لسموه أسمى آیات االعتزاز و االمتنان على تفضلھ بمنحي ھذه الثقة الغالیة، فإنھ یطیب لي أن و

لیة الكبیرة، متعاونین أتقدم إلیكم بوافر الشكر و التقدیر، على قبولكم المشاركة معي في تحمل أعباء ھذه المسئو
إننا نبدأ . والطموحات المنشودةمتضامنین، للنھوض بأعباء ھذه المرحلة الھامة من تاریخ الكویت، و تحقیق اآلمالو

الیوم صفحة جدیدة من تاریخ البالد، حافلة باالستحقاقات داخلیًا و خارجیًا، جمیعنا یعلم دقة ھذه المرحلة، و ما تنطوي 
.تفرض علینا مزیدا من التماسك، و السیر بخطى ثابتة و مدروسةعلیھ من مستجدات 

و أننا مقبلون أیھا األخوة الكرام، على مستقبل زاھر بإذن اهللا، استرشاد ا بتوجیھات حضرة صاحب السمو األمیر 
ر، و تواصال المفدى، و سمو ولي عھده األمین، حفظھما اهللا و رعاھما، و تعاونا إیجابیا مثمرا مع مجلس األمة الموق

عملیا مع الجھود البناءة للحكومة السابقة، شاكرا لألخوة أعضائھا ، حسن العطاء والمثابرة على تحقیق المنجزات، 
بأحكام دیننا الحنیف و ثوابتنا متمسكینمتطلعین إلي مباركة و مساندة أبناء الكویت، بما یعزز الحس الوطني الصادق،

.الوطنیة الراسخة

لزمالءیھا األخوة اأ

، و یصبح من األھمیة سیادة دولة القانون و المؤسسات، و دعم القضاء، وترسیخ مسؤولیاتنا أمام ذلك كلھ تتعاظمإن
العمل على أن تظل الكویت موطن األمن واألمان، و واحة الحریة ھیبة القانون، و تطبیقھ على الجمیع بجدیة و حزم، و

.د الحر، و االستثمار اإلنمائي، منفتحا على القطاع الخاص برؤیة معاصرةو الدیمقراطیة، و مركزا متقدما لالقتصا
، و جامعة األشقاء في مجلس التعاون الخلیجيإن دولة الكویت جزء من ھذا العالم الذي نعیش فیھ، وعالقتنا راسخة مع 

یت تــتـعاون بشكل إیــجابي مع الدول العربیة، و منظمة المؤتمر اإلسالمي، و مع ھیئة األمم المتحدة، كــما أن الكــو
كافة المنظمات اإلقلیمیة و العربیة و الدولیة، و من أوائل الدول التي تحرص على الوفاء بكل التزاماتھا الدولیة، 

، و الحفاظ على الحقوق الوطنیة المساواةتتعاون مع مختلف الدول على تحقیق األمن و السالم في ظل قواعد العدل و و
.نعمل معا على استمرار ھذا النھج، مع االلتزام بكافة المعاھدات و االتفاقیات الدولیةلكل دولة، و س

نقلة بحاجة فعلیة إلىو لعلكم معي أیھا األخوة الكرام، في أننا مطالبون بالتحرر من األداء التقلیدي النمطي ، و أننا
یستوجب المبادرة بمراجعة القوانین والتشریعات، نوعیة في العمل و اإلنتاج، تقوم على التحدیث و اإلبداع، و ھو أمر

، فإن األكبر من مسئولیة العمل اإلداريو إذا كان الوزیر بحكم منصبھ یتحمل الجانب . على نحو یلبي الغایات المأمولة
تلف ھذه المسئولیة یشارك فیھا القیادیون و القائمــون على الوظائف اإلشــرافیة، بل و حتى أبـسط الوظائف في مخ

التزاما جادا بواجبات الوظیفة العامة -و على كافة المستویات-األمر الذي یستوجـب منا جمیعا . األجـھزة الحكـومیـة
متطلباتھا، و القضاء على المركزیة، و تفعیل مبدأ الثواب و العقاب، بما یؤدي إلي االرتقاء بخدمات الدولة و تحسینھا و

و یسر، و أننا مطالبون أیضا بتطویر آلیات العمل اإلعالمي، و تعزیز دور صحافتنا و إنجاز مصالح المواطنین بسھولة 
.كمنبر حر، حریص على أداء رسالتھ اإلعالمیة على خیر وجھ
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، و تنمیة الضمیر المھني، عزیز القیم اإلیجابیة لدى الشباب، تن األولویات أیضاو أنتم معي أیھا األخوة األكارم بأن م
تسامح و الحوار و االعتدال، و نبذ العنف و التعصب الدیني و الفكري، و انتھاج الوسطیة سبیال إلي وتكریس ثقافة ال

، نحمل رسالة من قبلنا إلي لمثل العلیااالنفتاح على اآلخرین، لیبقى أبناء الكویت نسیجا واحدا، و لحمة وطنیة جامعة ل
.األجیال القادمة بكل أمانة و مسئولیة

، و ستظل الكویت ملتزمة بثوابتھا المبدئیة التي جزء من ھذا العالم الذي نعیش فیھوة بأن دولة الكویت تعلمون أیھا األخ
تحكم سیاستھا الخارجیة في إطارھا الخلیجي و العربي و اإلسالمي و الدولي، و على رأسھا االلتزام الكامل بالشرعیة 

.دائما جسر محبة و وفاق و سالمالدولیة و قرارات مجلس األمن، و ستبقى الكویت كما كانت 
أسال اهللا تعالي التوفیق و الصواب فیما ینتظرنا من مھام و أعمال، باذلین كل جھد ممكن، وفاء بالقسم العظیم، وصونا 
للثقة الغالیة، و التزاما بالمسؤولیة الوطنیة، سبیال لبلوغ المقاصد فیما یحفظ مصالح البالد، و تجسیدا لتطلعات أھلھا 

، تحت رایة قائد مسیرتنا، حضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى، و سمو ولي عھده األمین، مستقبالو حاضرا
.حفظھما اهللا ورعاھم

،،،و السالم علیكم و رحمة اهللا و بركاتھ


