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الحوار الوطني لإلصالح السیاسي الذي تقیمھ كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء في مؤتمر
لصدور الدستور في دولة الكویت) 46( جمعیة الشفافیة الكویتیة بمناسبة الذكرى 

2008نوفمبر 11

بسم اهللا الرحمن الرحیم

الموقراألخ رئیس مجلس األمة 
األخوات واإلخوة الكرام

یكم ورحمة اهللا وبركاتھالسالم عل

إنھ لمن دواعي سعادتي أن أتحدث أمام مؤتمركم ھذا الذي تقیمھ جمعیة الشفافیة الكویتیة تحت عنوان
في مناسبة عزیزة على قلوبنا جمیعا ھي الذكرى السادسة واألربعون " الحوار الوطني لإلصالح السیاسي " 

التي تختلف كثیرا عن أي مناسبة أخرى ، حیث إن جمیع ھذه المناسبة الغالیة.. لصدور الدستور الكویتي 
المكتسبات واإلنجازات التي تحققت في وطننا كانت انعكاسا لھذا الدستور الذي وضع قواعد ثابتة ودعائم صلبة 

.انطلقت منھا دولة الكویت الحدیثة 
طیة والحریة وھما من أعظم كما أن نھضتنا الحدیثة قامت على أركان ھذا الدستور الذي جسد مبادئ الدیمقرا

.المكاسب التي نفاخر ونعتز بھا 
وإذا كنا نحتفل الیوم بذكرى صدور دستورنا العظیم فإننا نستذكر بكل عرفان وتقدیر رجاالت الكویت األوائل 

. الذین تركوا لنا میراثا عظیما ، ینیر طریقنا ویھدینا إلى السبیل المستقیم 

تذكر بكل إجالل وتقدیر ذلك الدور التاریخي الكبیر الذي قام بھ أمیر البالد الراحل وفي ھذا المجال البد وأن نس
المغفور لھ بإذن اهللا تعالى الشیخ عبداهللا السالم الصباح طیب اهللا ثراه ، الذي أخذ على عاتقھ أن یصنع للكویت 

والحریة فكانت والدة الدستور ركیزة صلبة ودعائم ثابتة ال تھزھا الریاح ، وحمل المشعل لیقود مسیرة النور 
ومیالد دولة الكویت ، دولة عصریة ، قویة األركان شامخة البنیان ، عنوانھا التكاتف والتالحم ، ودستورھا 

.التعاون والمحبة ، ونھجھا الشورى والدیمقراطیة 
عناصره ومفرداتھ لقد كان رحمھ اهللا صاحب نظرة ثاقبة وبصیرة نافذة قرأ المستقبل وأدرك دعائمھ وثوابتھ و

فكان قراره التاریخي بوضع دستور للبالد یھدف إلى إشراك الشعب في إدارة الدولة على أساس مبادئ 
.دیمقراطیة تنطلق من واقع الكویت وتتالءم مع أھدافھا 

الكویت الراحلین المغفور لھم الشیخ صباح السالم الصباح ، والشیخ كما نستذكر في ھذا المقام الجلیل أمراء
جابر األحمد الجابر الصباح ، والشیخ سعد العبداهللا السالم الصباح ، تغمدھم اهللا بواسع رحمتھ ، الذین تسلموا 

مكانتھا الرایة من بعده ، فحافظوا على األمانة ، وواصلوا الجھد والعطاء من أجل سمو ھذه الرایة وإعالء
والتي سوف تستمر بإذن اهللا عالیة خفاقة في ظل القیادة الحكیمة لحضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى 
الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح وسمو ولي عھده األمین الشیخ نواف األحمد الجابر الصباح حفظھما اهللا 

.ورعاھما 

ھا والتي ازدھرت ونضجت بعد قرابة نصف قرن من الزمان ، فإنھ وإذا كنا الیوم نفاخر بالدیمقراطیة التي نعیش
.من واجبنا الحفاظ على ھذا اإلنجاز العظیم ، الذي یحقق لنا كیاننا ، ویحفظ لنا وجودنا

إن الدیمقراطیة التي عاشتھا الكویت والتي نعیشھا اآلن كسب كبیر لنا جمیعا ، إن حفظناه نقیا من األھواء 
.نا وحدتنا وحفظ لنا وطننا العزیز العارضة ، حفظ علی

ولقد أثبتت األیام واألحداث صالبة وقوة تجربتنا الدیمقراطیة، وإن االختالف في الرأي أو التباین في وجھات 
النظر ، ھو دلیل سالمة الممارسة ونضجھا ، فالحوار البناء الذي یھدف إلى تحقیق مصلحة الوطن والمواطنین 
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األساس السلیم الذي تقوم علیھ ، وبدون الحوار البناء والنقد الھادف لن تكتمل ھو جوھر الدیمقراطیة ، و
. عناصر الدیمقراطیة التي ھي الحصن الذي نلجأ إلیھ ونعتصم بھ بعد اهللا تبارك وتعالى 

د إن أمامنا الكثیر من األھداف والطموحات التي نتطلع إلى تحقیقھا ، وسبیلنا الوحید في ذلك ھو تضافر الجھو
كافة وتعاونھا من أجل بناء وطننا الذي یجب أن نتفانى في عطائنا لھ ، حتى تظل ھامتھ عالیة ورایتھ خفاقة في 
ظل قائد مسیرتنا وراعي نھضتنا حضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى وسمو ولي عھده األمین حفظھما اهللا 

.ورعاھما 

،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،


