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لس الوزراء في مأدبة غداء لرؤساء رئیس مجكلمة سمو الشیخ ناصر المحمد األحمد الصباح، حفظھ اهللا
البعثات الدبلوماسیة في الخارج في مؤتمرھم الخامس

2006أبریل 10

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

األخ الكریم مشاري جاسم العنجري رئیس مجلس األمة باإلنابة

الدكتور محمد صباح السالم الصباح األخ الكریم الشیخ 

ووزیر الخارجیةائب رئیس مجلس الوزراءن

، األخوة المحافظونان األمیري ودیوان سمو ولي العھد، األخوة المستشارین في الدیواألخوة الوزراء

...إخواني وزمالئي رؤساء البعثات الدبلوماسیة

، التي تظل دوما في قلوبنا ووجداننا مھما ابتعدنا عنھا ، ألعبر لكم یسعدني أن ألتقي بكم على أرض بلدنا الحبیبة الكویت 
وسمو ولى العھد مرة أخرى عن تقدیر سیدي حضرة صاحب السمو أمیر البالد المفدى ، وصاحب السمو األمیر الوالد ،

ا الغالي ، والسھر على حفظھم اهللا ورعاھم ، وأبناء الكویت جمیعًا لدوركم البارز وعطائكم المتواصل من أجل خدمة وطنن
.مصالحھ ومصالح شعبنا الوفي

..األخوات واإلخوة

ال أخفیكم أنني عندما أتطلع إلیكم في ھذه اللحظات یشدني الحنین إلى ذكریات الماضي وسنوات العمل الدبلوماسي التي 
.عشتھا في أكثر من دولة

وسأكون الحاضر،لماضي ومازلت أشعر بھا في في أجواء وصعوبات عملكم، فقد عاصرتھا في اومازلت أعیش معكم
.لما فیھ خیر وطننا الحبیبوالمعوقات،من أجل تذلیل ھذه الصعوبات معكم في المستقبل بإذن اهللا

أن البعثات الدبلوماسیة الكویتیة قد بدأت بشكلھا الحالي في عھد أمیر الكویت الراحل المغفور لھ الشیخ عبد اهللا سالم 
ثراه ، وقد تولى قیادة الدبلوماسیة الكویتیة عمید وزراء خارجیة دول العالم حضرة صاحب السمو أمیر الصباح طیب اهللا

البالد المفدى الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظھ اهللا ورعاه ، وقد سبقھ في تولي مھام وزارة الخارجیة أمیر دولة 
.یب اهللا ثراهالكویت الراحل المغفور لھ الشیخ صباح السالم الصباح ط

وفي عھد أمیر دولة الكویت الراحل المغفور لھ الشیخ صباح السالم الصباح طیب اهللا ثراه استمرت سیاسة االنفتاح على
والتي تمثلت بافتتاح المزید من البعثات الدبلوماسیة الكویتیة في العدید من الدول الصدیقة والشقیقة وال ننسى الدور العالم

، حمد الجابر الصباح طیب اهللا ثراهأمیر دولة الكویت الراحل سیدي حضرة صاحب السمو الشیخ جابر األالكبیر الذي أواله
، واإلقلیمیة فل الخلیجیة والعربیة واإلسالمیةوالذي دفع بعجلة الدبلوماسیة الكویتیة إلى األمام في العدید من المحا

.والدولیة

، والتي وقف ممثلوھا 1990م المتحدة في سبتمبر من عام جمعیة العامة لألمكما نستذكر وقفتھ الشجاعة رحمھ اهللا، أمام ال
، م الظلم الذي وقع على بلده وشعبھوصفقوا طویال لھذا الزعیم العظیم ، الذي أمن بالعمل الدبلوماسي ، عندما عرض علیھ

.على ید شقیق وجار عربي ومسلم
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السالم الصباح العبد اهللاھ حضرة صاحب السمو األمیر الوالد الشیخ سعد وال یفوتنا أن نستذكر كذلك الدور الكبیر الذي قام ب
.حفظھ اهللا ورعاه عندما زار دول العالم حامال قضیة الكویت وأھلھا على عاتقھ أثناء الغزو الصدامي الغاشم

..األخوة واألخوات

، ھي ملة ومتفردة في الحقل الدبلوماسيرسة شاإنني أشعر بالرضا والسعادة ، فمن نعم اهللا علینا جمیعًا أننا تعلمنا في مد
، التي ستظل منارة ھادیة لنا الجابر الصباح، حفظھ اهللا ورعاهجامعة حضرة صاحب السمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد 

.جمیعا في العمل الدبلوماسي والسیاسي

حكومة حضرة صاحب السمو الشیخ صباح وأود أن أؤكد لكم أیھا األخوة واألخوات بأن الحكومة سائرة على نھج وخطى
.األحمد الجابر، حیث ستطبق وستنفذ كل التزامات حكومتھ حفظھ اهللا ، اإلقلیمیة والدولیة

لقد قامت الدبلوماسیة الكویتیة بدور تاریخي وجوھري، منذ األیام األولى لالحتالل العراقي الغاشم، وھو ما تجلى في الحشد 
.ویت، في سابقة لم یشھد التاریخ مثیًال لھا، وكانت محل إعجاب وتقدیر المجتمع الدوليالدولي الذي قاد تحریر الك

وعلینا مسؤولیات متزایدة في التعامل مع إن العالم یموج بالتحدیات والتطورات، وال یمكننا أن نعیش بمعزل عنھا
وابتنا األصیلة تجاه مختلف القضایا العربیة تلك المستجدات بما یحقق أھدافنا المنشودة ومصلحة وطننا، ویؤكد ث

.والدولیة العادلةواإلسالمیة

ولعلكم تدركون أن ھناك ضرورة لمواصلة العمل من أجل إظھار الوجھ المشرق لدولة الكویت في مختلف المحافل، 
افظ على مكانة الكویت ، في تحقیق السلم واألمن الدولیین ومكافحة اإلرھاب بما یححرصھا على مساندة الجھود الدولیة و

.في المجاالت كافة، ویوطد عالقاتھا مع دول العالم ویبرز دورھا الممیز على الساحة العالمیة

والرقى یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالتطور العالمي الذي ند حد معین ، وسبیلنا إلى التقدم إن طموحاتنا یجب أال تتوقف ع
دول العالم كافة على أساس حرص على مد جسور التعاون وتنمیة مختلف أبعاد عالقاتنا مع، ومن المھم الیتنامى حولنا

.مبدأ التكافؤ أخذا وعطاء

الوسطیة منھجًا معتدالًً ، وما تتمتع بھ وفى ھذا المجال علینا التأكید دومًا على الوجھ الحضاري لدولة الكویت والتزامھا
ور المؤسسات في ظل نھج دیمقراطي أصیل وسلیم ، ووسط شفافیة في التعامل من سیادة الدستور ، وحكم القانون ، ود

مع مختلف القضایا كبیرھا وصغیرھا ، وتمسكھا بالقیم والموروثات األصیلة ، فضال عما تتمتع بھ الكویت قیادة وشعبًا
ا ، وممارساتھا الداخلیة راسخ وقوى لحقوق اإلنسان ، ومراعاتھا لتلك الحقوق ، في تشریعاتھومؤسسات ، من احترام

والخارجیة ، وتوجھاتھا العامة ، إلى جانب ما دأب علیھ شعب الكویت بأعرافھ وتقالیده ، من نصرة المظلوم ، وحب الخیر 
.، ومد ید العون لآلخرین ، وھى أعراف وتقالید تشكل المنارة الھادیة لدور الكویت اإلنساني والخیري

كم ولدوركم الكبیر في خدمة وطنكم والشكر الخاص لألخ العزیز نائب رئیس مجلس مرة أخرى أكرر شكري وتقدیري ل
منتھزًا ھذه المناسبة ألشید وزارتھ،وأركان الصباح،الوزراء ووزیر الخارجیة الشیخ الدكتور محمد الصباح السالم 

.بقیادتھ الدبلوماسیة الكویتیة باقتدار وحنكة وحكمة

أمیر البالد وولي عھده األمین حفظھما اهللا ت وشعبھا في ظل قیادة حضرة صاحب السمو وفقكم اهللا لما فیھ خیر الكوی
.ورعاھما

،،،والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ


