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كتوب –افتتاحية مجلة الزمن                                                                                        11  –العدد     1996را

 الحكومة التي تحتاجها الكويت  

إعالن نتائج االنتخابات البرلمانية واستقالة الحكومة الحالية ، سيتم تكليف من يراه صاحب  مع  

ية التقليدية المنصوص    السمو األمير حفظه هللا بتشكيل الوزارة ، بعد إجراء المشاورات الدستور

 .  من الدستور  56عليها في المادة  

ا  الحكومة أوالا  ف بتشكيل الوزارة ملزم بالضرورة بأن يأخذ باعتباره أن  والمكل   هي حكومة   وأخيرا

، الذي يمارس سلطاته بواسطة وزرائه ، وبالتالي فإن تشكيل مجلس الوزراء    صاحب السمو األمير

ا  ية  يجب أن يأتي متوافقا  ، التي ستعمل تحت رقابــة وإشراف سموه .  مع الرغبة األمير

رى  ــستوى التحديات الكب مة أكثر من أي وقت مضى لتشكيل حكومة تكون بــإن الحاجة اليوم ملح

إلى    الد وصوالا ــة بالبــالح والنهضــودة لتحقيق اإلص ــمستوى الطموحات المنشب، و  ه البالدــالتي تواج

 التنمية الشاملة .

ا  منه ، بما  ال مناص     ومن هنا فإن التدقيق في اختيار من سيتم تكليفهم بالعمل الوزاري بات أمرا

حكومة   اختيار  التدقيق من  واضحة لمستقبل الكويتيتطلبه هذه  ببرنامج ورؤية    منسجمة 

كل آ ولتحقيق النقلة النوعية التي دعا إليها صاحب السمو األمير أكثر من مرة ، ولمواجهة قضايا ت

  االحتياطي وعجز الميزانية وضمان تلبية مطالب المجتمع واحتياجات المواطنين ومواجهة تحديات

ومحاربة الفسا لتزام بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع ومراعاة  د واالاألمن الوطني للكويت 

ية    حياديــة التعامل مع المواطنين وبناء إدارة فاعلة وتطوير التعليم وإصالح مناهجه وغير ذلك  عصر

 ، التي لم تعد تحتمل التأجيل أو األنتظار.  من المتطلبات التنموية

ا     ذ القرار ومتابعة تنفيذه دونما ترددتخاإقادرين على   كما أن األمر يتطلب حكومة تضم أشخاصا

ا  ية ومكاسب  تعلى مصالح ذا  عندما يكون هذا القرار في مصلحة المجتمع والدولة ، وال يكون مبنيا

 آنية .



2 
 

ا   ورهصالتجارب عجزه وق  تتحميل المسؤولية لمن أثبت  ولعله لم يعد مقبوالا    ، وهذا ال يعني تغييرا

ا  تغييرا الوجوه فحسب بل  الممارسة الحكومية وفي العقلية وفي أساليب التفكير وطرق    في  في 

ا   عن ردود األفعال الوقتية والمواقف الشخصية .  التعامل مع التحديات بعيدا

، وبالتالي فإن من يتبوأ المقعد الوزاري ال بد أن    إن الوزارة منصب سياسي وليست وظيفة إدارية

برسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها ، وليس    عن اتخاذ القرار السياسي ومعنياا   مسؤوالا   يكون

ير موظفاا  ا   الوز ، فاألعمال التنفيذية لها من يتوالها على مستويات أخرى كوكالء الوزارات   تنفيذيا

  ال  عوناا   ونومساعديهم والمدراء  وما تحتاجه البالد وزراء يتحملون مسؤولياتهم السياسية ويكون

ا   .  عبئا

وزارة   ــ ة ال ــ اره لتولي مسؤولي ــ م اختي ــ ات العامة لمن يفترض أن يت ــ ي المواصف ــ ذه هــئن كانت هــول

ا ـــه نأمل أن يكون في األعتب ــ فإن ما نطرح  مو  ــ احب الس ــ رة ص ــ ار لحض ــ ى الخي ــ نقول : ويبق   ار ، ودوما

 األمير  

 


