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في مأدبة غذاء رؤساء  كلمة سمو الشيخ ناصر المحمذ األحمذ الجابر الصباح

 في مإتمرهم الثامن البعثات الذبلوماسية في الخارج
 2102أبريل  22األربعاء 

 

 

 ثؽُ هللا اٌطحّٓ اٌطح١ُ

 ٚاٌظالح ٚاٌؽالَ عٍٝ اٌطؼٛي األ١ِٓ ؼ١سٔب ِحّس ٚعٍٝ آٌٗ ٚأطحبثٗ أجّع١ٓ

 

عبَ اٌرطافٟ ضئ١ػ ِجٍػ األِخ فٟ اٌفزطح ِٓ  عجساٌّحؽٓ ِحّساألخ اٌىط٠ُ جبؼُ ِعبٌٟ 
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 اٌىطاَاٌش١ٛخ  األذٛح ِعبٌٟ

 

ٚظ٠ط ثبالٔبثخ ٚ ضئ١ػ ِجٍػ اٌٛظضاء ربٌس اٌحّس اٌظجبح اٌاالخ اٌىط٠ُ اٌش١د طجبح ِعبٌٟ 

 اٌربضج١خ

 

 األذٛح اٌٛظضاء 

 

ٌٟٚ اٌعٙس ٚز٠ٛاْ ؼّٛ ضئ١ػ ِجٍػ  االذٛح اٌّؽزشبضْٚ فٟ اٌس٠ٛاْ األ١ِطٞ ٚز٠ٛاْ ؼّٛ

 اٌٛظضاء

 

 االذٛح اٌّحبفظْٛ

 

 اٌؽفطاء ٚضؤؼبء اٌجعثبد اٌسثٍِٛبؼ١خؼعبزح 

 

 اٌحفً اٌىط٠ُ 

 

ٚأٔب زائّب حط٠ض .. أشعط ثؽعبزح غبِطح ٚٔحٓ ٍٔزمٟ ِطح أذطٜ ثّٕبؼجخ أعمبز ِإرّطوُ اٌثبِٓ

ألٔىُ ٚاجٙخ اٌى٠ٛذ فٟ .. ف١بءوً اٌحطص عٍٝ ئٟٔ أشٛفىُ ٚأٌزمٟ ف١ىُ ألٔىُ جٕٛز اٌى٠ٛذ األٚ

ْ وً ٚاحس ف١ىُ ٠حًّ اٌى٠ٛذ أزضٞ ئ.. ِّٚٙب طبي غ١بثىُ .. ِّٚٙب طبي اغزطاثىُ .. اٌربضج 

أوطض ٚألٛي أ٘ال ٚؼٙال ثرط٠جٟ جبِعخ طجبح األحّس .. ِٚثً ِب لٍذ ٌىُ ِٓ ؼٕز١ٓ .. فٟ لٍجٗ 

 .اٌسثٍِٛبؼ١خ 

 

٠ٚىف١ٕب فرطا اٌٛؼبَ اٌٍٟ ِٕحٕب  .. أٔب أعٕٟ ِب ألٛي ..ٌّٚب ألٛي جبِعخ طجبح األحّس اٌسثٍِٛبؼ١خ 

ومبئس ٌٍعًّ ئ٠بٖ حضطح طبحت اٌؽّٛ األ١ِط اٌش١د طجبح األحّس عٕسِب احزفذ ف١ٗ األُِ اٌّزحسح 
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رشطفذ ثحضٛض  وٕذ فرٛض عٕسِبٚوُ ..  ٚرؽ١ّخ اٌى٠ٛذ ِطوعا ٌٍعًّ اإلٔؽبٟٔ.. اإلٔؽبٟٔ 

 ٚلبي ثبْ وٟ ِْٛ ِب ٚلف األ١ِٓ اٌعبَ ٌألُِ اٌّزحسحوٕذ فرٛض أ٠ضب عٕسوُ ٚ.. حزفب١ٌخ الا

 " ... ئْ لٍت زٌٚخ اٌى٠ٛذ وبْ أوجط ِٓ األظِبد ٚاٌفمط ٚاألٚثئخ" وٍّزٗ اٌّشٙٛضح

 ... شٍْٛ اإلٔؽبْ ِب ٠فزرط شان ا١ٌَٛ؟ 

 

ٚثٕفػ اٌٛلذ أشٛف ف١ٗ رٛاضع .. ٚأشٛف ف١ٗ شّٛخ اٌمبئس  وٕذ أطبٌع ؼّٛ أ١ِطٔب اٌّفسٜ

 .. ٠ٛزٟ اٌّٛاطٓ اٌى

 

 ٕٛٔخٚثٕفػ اٌٛلذ أشٛف ف١ٗ اٌٍّؽخ األث٠ٛخ اٌح.. أشٛف ف١ٗ وجط٠بء اٌس١ٔب أطبٌع ثٛٔبطط ٚ وٕذ

 .. 

ىعاد اٌؽ١بؼخ اٌربضج١خ ثىً ئٔؽب١ٔخ ١ٌعٍٓ ٌٍعبٌُ أْ أحس أثطظ ِطر اٌّفسٜ ؼّٛ األ١ِط ٚلف

ٟ٘ ضٚح شط٠عزٕب اإلؼال١ِخ اٌؽّحبء ئٚ٘بشٞ ..  اٌّحبفظخ عٍٝ اٌطٚح اٌجشط٠خ اٌى٠ٛز١خ رزّثً فٟ

 .. 

ِٕٙسغ اٌؽ١بؼخ اٌربضج١خ اٌى٠ٛز١خ ِٕص ئٔشبء  ح١ٓ ٚلف.. ا١ٌَٛ  ٚرجٍٝ ٚفبء طجبح األحّس شٌه

 .. ٚظاضح  اٌربضج١خ 

 

فٟ وٍّزٗ ٌّجبزضاد أذ١ٗ ٚضف١ك زضثٗ ؼّٛ ١ٌش١ط .. ع١ّس ٚظضاء اٌربضج١خ فٟ اٌعبٌُ  ح١ٓ ٚلف

 .. حّس ط١ت هللا ثطاٖاٌش١د جبثط األاأل١ِط اٌطاحً 

حزفبء ف١ٗ رىط٠ّب ألً٘ اٌى٠ٛذ ِٚؽ١طرُٙ ح١ٓ اعزجط اال ..ا١ٌَٛ  ٚفبء طجبح األحّس شٌهٚرجٍٝ 

 .. اٌر١طح فٟ اٌعطبء 

 

ثّبض١ٗ ٚرطاثٗ ح١ٓ لبي ثأْ اٌجط ٚاإلحؽبْ ل١ُ ِزأطٍخ فٟ ٔفٛغ  ٚرجٍٝ اعزعاظ طجبح األحّس

 .. اٌح١بحطعٛثخ ِٕص أْ وبٔٛا ٠عبْٔٛ ِٓ اٌى٠ٛز١١ٓ 

 

فمس وبْ .. فٟ حبي ا١ٌؽط  َ ٚٔحٓاٌعْٛ ٌٍٕبغ ا١ٌٛ فاْ وٕب ّٔس.. ١١ٓ اٌى٠ٛز ٕبٍٍٗ زضوُ ٠ب أٍ٘ف

 عْٛ فٟ اٌر١طاد ُٚ٘ فٟ حبي اٌعؽط٠ؽبض أجسازٔب

 

ٚهلل زضوُ ٠ب أً٘ اٌى٠ٛذ شٍْٛ حٌٛزٛا ثٍسوُ ئٌٝ ذ١ٍخ ٔحً فٟ اٌفزطح األذ١طح الؼزضبفخ ثالس 

٘صا غ١ط ِؽبّ٘بد طٕسٚق اٌز١ّٕخ .. سعُ اٌٛضع اإلٔؽبٟٔ فٟ ؼٛض٠ب ِإرّطاد ز١ٌٚخ ٌٍّبٔح١ٓ ٌ

 .. ٘صا غ١ط ِؽبّ٘بد اٌجّع١بد اٌر١ط٠خ اٌى٠ٛز١خ ٚاٌٍجبْ اٌشعج١خ ٌجّع اٌزجطعبد.. 

 ..طجبح األحّس  ٚثظ١طح  ؼطعبْ ِب ٠ىزشف طجط.. ِٚٓ ٠زبثع أحٛإٌب اٌساذ١ٍخ 

 ..األحّس   ؼطعبْ ِب ٠ىزشف حىّخ طجبح.. اإلل١ّ١ٍخ  ٕبأٚضبعِٚٓ ٠زبثع 

 .. طجبح األحّس  فطٕخ ٚ شوبء ؼطعبْ ِب ٠ىزشف.. ِٚٓ ٠زبثع عاللبرٕب اٌس١ٌٚخ 

 .. فبهلل زضوُ ٠ب أً٘ اٌى٠ٛذ ثأ١ِط ِثً طجبح األحّس اإلٔؽبْ 

 . ىُ ٌٍٍّٙٛف ٚئغبثز.. ٚٔظطرىُ ٌٍّظٍَٛ .. ٚٔرٛرىُ .. ٚهلل زضوُ ٠ب أً٘ اٌى٠ٛذ عٍٝ فععزىُ 
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 ٌٍسٚض اٌىج١ط ٌؽّٛ ٌٟٚ اٌعٙس اٌش١د ٔٛاف األحّس .. وّب رجسض اإلشبضح ثىً اإلعزعاظ ٚاٌعطفبْ

.. ٟ أعطف أٔب ثشىً شرظٟ شىثط ٠عزجطوُ أثٕبءٖ ٍٚاٌ..  ٚضعبٖ حفظٗ هللا اٌجبثط اٌظجبح

ٚثعطبئىُ فٟ .. ف١ىُ ٚثجٙٛزوُ  أعطف أٔب ثشىً شرظٟ ِمساض اعزعاظ ؼّٖٛ ٚفرط ؼّٖٛٚ

 .ذسِخ اٌى٠ٛذ ٚأً٘ اٌى٠ٛذ 

 

ؼّٛ ضئ١ػ ِجٍػ اٌٛظضاء  ٚظ١ٍِٟ اٌٍٟ ٠مسِٗ ٌىُ أذٟ اٌالِحسٚز ثبٌسعُ..  اإلشبزح وصٌه أٚز 

ٚزٚضٖ فٟ رص١ًٌ وً .. ٚاعزعاظٖ ثىُ .. ٚضعب٠زٗ ٌىُ ..  اٌحّس اٌظجبح األخ اٌش١د جبثط اٌّجبضن

  .اٌظعبة اٌٍٟ رٛاجٙىُ 

 

اٌحّس  اٌش١د طجبح اٌربٌس األخ ٔبئت ضئ١ػ ِجٍػ اٌٛظضاء ٚٚظ٠ط اٌربضج١خ ِعبٌٌٟه أ٠ضب وص

ٚاٌشىط ِٛطٛي .. ٘صا اٌطجً اٌّزفبٟٔ اٌٍٟ ٠ؽٙط عٍٝ ضاحزىُ .. ٚظ١ٍِىُ .. أذٛوُ ..  اٌظجبح

 .اٌّٛظف١ٓ ج١ّع ِٓ األخ ٚو١ً اٌٛظاضح ئٌٝ  ..ج١ّع ِٕزؽجٟ ٚظاضح اٌربضج١خ ئٌٝ 

ٚئْ شبء هللا زائّب .. ٖ اٌط١جخ ٛٚفٟ شٛفخ ٘بٌٛج.. شىثط أٔب ؼع١س فٟ ٘صا اٌجّع اٌط١ت ٠ٚعٍُ هللا 

ٚئْ شبء هللا زائّب ٍٔزمٟ ٚاٌى٠ٛذ ِٓ عع ئٌٝ عع فٟ ظً حضطح .. ٍٔزمٟ عٍٝ اٌحت ٚاٌر١ط 

 ...ٌٟٚٚ عٙسٖ األ١ِٓ اٌّفسٜ طبحت اٌؽّٛ األ١ِط 

 

 

 ٚاٌؽالَ ع١ٍىُ ٚضحّخ هللا ٚثطوبرٗ

 

 


