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كلمت سمّو الشٍخ ناصر المحمد األحمد الصباح فً مأدبت الغداء التً 

أقامها سمّوه على شرف سعادة السفٍر السوٌسري إتٍان تٍفو 

 بمناسبت انتهاء مهامو فً الكوٌت
 2015 أكتوبر 13

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ٚاٌصالج ٚاٌغالَ ػٍٝ إٌثٟ األ١ِٓ، دمحم تٓ ػثذهللا، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصذثٗ أجّؼ١ٓ 

 عؼادج عف١ش اإلذذاد اٌغ٠ٛغشٞ اٌغ١ذ ئ٠ر١اْ ذ١فٛ ٚدشِٗ، 

أصذاب اٌغؼادج، 

أصذاب اٌغؼادج اٌغادج اٌغفشاء ٚأػضاء اٌغٍه اٌذ٠ثٍِٛاعٟ، 

اٌغ١ذاخ ٚاٌغادج اٌذضٛس،  

اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسدّح هللا ٚ تشواذٗ، 

 تّمذاس عؼادذٟ ٌٍمائىُ ا١ٌَٛ فٟ ٘زا اٌذفً، أدًّ ٔفظ اٌّمذاس ِٓ األعف ٌشد١ً 

عؼادج اٌغف١ش ئذ١اْ ذ١فٛ، عف١ش اإلذذاد اٌغ٠ٛغشٞ، ٚاٌزٞ لضٝ ٌذ٠ٕا فٟ اٌى٠ٛد ٔذٛ 

ٌٚغ٠ٛغشا ِٛلغ .  خ١ش ذّث١ً أستغ عٕٛاخ، لاَ خالٌٙا ترّث١ً ٚطٕٗ ٚشؼثٗ ٚدىِٛرٗ

خاص فٟ ذجشترٟ اٌشخص١ح، ٔر١جح ئلاِرٟ ٚدساعرٟ اٌجاِؼ١ح ف١ٙا، ِّا عاُ٘ فٟ 

فمظ تٍذ اٌجّاي  فغ٠ٛغشا تإٌغثح ٌٟ ١ٌغد. ذشى١ً ئدساوٟ ٚثمافرٟ ٚٔظشذٟ ٌٍذ١اج

ٚاٌطث١ؼح اٌخالتح ٚاالصد٘اس، تً ٟ٘ وٛٔفذسا١ٌح ػش٠مح، تٍذ اٌذ٠ّمشاط١ح، ٚتٍذ اٌذش٠ح، 

– ٟٚ٘ ل١ُ ساعخح فٟ اٌّجرّغ اٌغ٠ٛغشٞ ذّرذ ئٌٝ لشْٚ - ٚتٍذ اٌؼذاٌح، ٚتٍذ اٌمأْٛ 

فشغُ أْ ع٠ٛغشا ذمغ فٟ لٍة اٌماسج األٚسٚت١ح، . فضالً ػٓ وٛٔٙا تٍذ اٌذ١اد فٟ اٌؼاٌُ

ٚسغُ ذٕٛػٙا اٌذ٠ٕٟ ٚاٌٍغٛٞ، ئالّ أٔٙا دافظد ػٍٝ د١اد٘ا ِٕز اٌمشْ اٌثاٌث ػشش 

ا١ٌّالدٞ ٚذجٕثد اٌرٛسط فٟ اٌذشٚب، ِّا جؼٍٙا ِٙذ اٌص١ٍة األدّش، ِٚٛطٕاً ٌؼذد 
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وث١ش ِٓ إٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح، ٚثأٟ أوثش ِىرة ٌّٕظّح األُِ اٌّرذذج، ٚأدذ لالع 

ٌٚؼٍٕٟ أذزوش ٕ٘ا ص١ٍِٟ ٚصذ٠مٟ اٌشادً اٌغ١ذ جاعُ دمحم . اٌؼذاٌح فٟ اٌؼاٌُ

، اٌزٞ 2012 اٌٝ 1999ػثذاٌّذغٓ اٌخشافٟ سدّٗ هللا، سئ١ظ ِجٍظ األِح ِٓ فرشج 

ال ذغرّغ تجّاي اٌطث١ؼح فٟ "واْ ٠مٛي ٌٟ وٍّا وٕد أذأ٘ة ٌٍغفش اٌٝ ع٠ٛغشا، 

ٌٚىُ ". ع٠ٛغشا فذغة تً ذّرغ تإٌظاَ اٌذ٠ّمشاطٟ اٌؼادي ف١ٙا، ٚسلٟ شؼثٙا اٌؼش٠ك

وٕد أذّٕٝ أْ ٠ىْٛ ٘ٛ ت١ٕٕا ا١ٌَٛ فٟ ٘زا اٌذفً، ٌىٕٕٟ دػٛخ ٌٚذ٠ٗ اٌغ١ذ ٌإٞ جاعُ 

. اٌخشافٟ، ٚاٌغ١ذ طالي جاعُ اٌخشافٟ، ذىش٠ّاً ٌزوشٜ ٚاٌذّ٘ا اٌؼض٠ض

أصذاب اٌغؼادج، اٌغ١ذاخ ٚاٌغادج اٌذضٛس، 

ئْ اٌؼاللاخ اٌى٠ٛر١ح اٌغ٠ٛغش٠ح ذؼرثش ّٔٛرجاً ٔاجذاً ِٓ اٌؼاللاخ اٌذتٍِٛاع١ح، اٌرٟ 

ئْ اٌرؼاْٚ ػٍٝ وً ِٓ اٌصؼ١ذ . ٚصٍد فٟ ا٢ٚٔح األخ١شج ئٌٝ أٚثك ِا ٠ىْٛ

ئْ دجُ . االلرصادٞ ٚاٌرجاسٞ ٚاٌثمافٟ ٚاٌؼغىشٞ ٚاٌّاٌٟ لذ تٍغ ِغر٠ٛاخ ج١ذج

وّا . االعرثّاساخ اٌى٠ٛر١ح فٟ ع٠ٛغشا لذ ذجاٚص ثّا١ٔح ١ٍِاساخ ٚٔصف ا١ٌٍّاس دٚالس

ُّ ِإخشاً ذذش١ٓ اٌؼاللح األواد١ّ٠ح ت١ٓ جاِؼح ج١ٕف ٚجاِؼح اٌى٠ٛد ػٓ طش٠ك  ذ

ٚفٟ وً األدٛاي ال ٠ّىٕٕا أْ ٕٔغٝ . اذفال١ح ذؼاْٚ ِٓ أجً اٌرثادي اٌرؼ١ٍّٟ ٚاألواد٠ّٟ

ٔذٓ اٌى٠ٛر١ْٛ، ِٛلف ع٠ٛغشا اٌراس٠خٟ ئتّاْ فرشج غضٚ صذاَ دغ١ٓ اٌغاشُ، ٚدرٝ 

ار اعرضافد اٌى٠ٛر١١ٓ اٌز٠ٓ ذٛاجذٚا آٔزان فٟ ع٠ٛغشا، ٚفرذد ٌُٙ . ذذش٠ش اٌثالد

وّا دػّد ِٛلف اٌى٠ٛد اٌششػٟ . أتٛاتٙا تّا ف١ٙا اٌّذاسط، ئٌٝ د١ٓ ذذش٠ش اٌثالد

ٌٚٙزا وٍٗ ذُ االذفاق ػٍٝ االدرفاي فٟ ػاَ . أِاَ األُِ اٌّرذذج ٚإٌّظّاخ اٌذ١ٌٚح

.  تاٌزوشٜ اٌخّغ١ٓ الطالق اٌؼاللاخ اٌثٕائ١ح ت١ٓ اٌى٠ٛد ٚاالذذاد اٌغ٠ٛغش2016ٞ

أصذاب اٌغؼادج، اٌغ١ذاخ ٚاٌغادج اٌذضٛس، 

فٟ ٘زٖ إٌّاعثح، أٔا أذزوش ص٠اسذٟ اٌشع١ّح ئٌٝ ت١شْ، اٌؼاصّح اٌفذسا١ٌح ٌإلذذاد 

، د١ث أجش٠د ِغ فخاِح اٌشئ١ظ اٌغ٠ٛغشٞ 2011اٌغ٠ٛغشٞ، فٟ شٙش عثرّثش 



 

 
 

 

 

 

 

3 
 

آٔزان اٌغ١ذج ١ِش١ٍٓ واٌّٟ ساٞ، ِثادثاخ اٌشع١ّح، لذِّد ٌٟ خالٌٙا اٌغ١ذ ئ٠ر١اْ 

وّا أعرزوش ٌماءاذٟ تاٌّغإ١ٌٚٓ . ذ١فٛ، وغف١ش جذ٠ذ ٌإلذذاد اٌغ٠ٛغشٞ فٟ اٌى٠ٛد

اٌغ٠ٛغش١٠ٓ، ِٚثادثاذٕا إٌاجذح، ٚص٠اسذٟ اٌّر١ّضج ئٌٝ اٌثشٌّاْ اٌغ٠ٛغشٞ، اٌؼش٠ك 

تذ٠ّمشاط١رٗ، رٞ اٌّثٕٝ اٌراس٠خٟ اٌّر١ّض،  ٟٚ٘ ص٠اسج اػرض تٙا ضّٓ ػٍّٟ 

. اٌشعّٟ

أصذاب اٌغؼادج، اٌغ١ذاخ ٚاٌغادج اٌذضٛس، 

٠إعفٕٟ ا١ٌَٛ أْ ٔٛدع ص١ِالً ػض٠ضاً ػ١ٍٕا، عؼادج اٌغف١ش ئذ١اْ ذ١فٛ، اٌزٞ واْ ٌٗ دٚس 

تاسص فٟ ذط٠ٛش اٌؼاللاخ ت١ٓ تٍذ٠ٕا، ِر١ّٕٓ ٌٗ اٌرٛف١ك اٌّغرّش فٟ ذّث١ً تالدٖ فٟ 

تم١ح دٚي اٌؼاٌُ، تٕفظ اٌّٙح ٚإٌشاط ٚاٌجذ٠ح اٌرٟ سأ٠ٕاٖ ف١ٙا خالي ذٛاجذٖ ت١ٕٕا فٟ 

ٌٚؼً ذجشترٗ فٟ اٌؼًّ اٌذتٍِٛاعٟ تاٌى٠ٛد عٛف ذثشٞ ذجشترٗ . اٌغٕٛاخ اٌّاض١ح

ػٕذ ذغٍّّٗ ِٙاَ ِٕصثٗ فٟ دٌٚح لطش اٌشم١مح، ٔظشا ٌٍرشاتٗ اٌىث١ش ت١ٓ ِجرّؼاذٕا 

وّا أْ لشب اٌّغافح ع١ّّىٕٗ ِٓ ص٠اسج . ٚأٔظّرٕا فٟ دٚي ِجٍظ اٌرؼاْٚ اٌخ١ٍجٟ

. اٌى٠ٛد ٚلرّا ٠شاء، فأ٘الً ٚعٙالً تٗ فٟ وً ٚلد

ٔضٌٕا فٟ ٘زا اٌّىاْ ثُ سدٍٕا، "ٚفٟ ٘زٖ إٌّاعثح أذزوش ت١د اٌشؼش اٌؼشتٟ اٌزٞ ٠مٛي 

". رٌه ألْ اٌذ١اج ػثاسج ػٓ ٚصٛي ِٚغادسج

أصذاب اٌغؼادج، اٌغ١ذاخ ٚاٌغادج اٌذضٛس، 

ئْ ِٓ ٠ؼًّ تاٌغٍه اٌذتٍِٛاعٟ ٠ؼٍُ أْ اٌرشداي ٚاٌرٕمً ٘ٛ لذس اٌذتٍِٛاع١١ٓ 

فاٌشد١ً ٚاٌٛصٛي ٚاٌٍماء ٚاٌٛداع ٚاٌشٛق ٚاٌذ١ٕٓ ِفشداخ ِفص١ٍح فٟ . ٚػائالذُٙ

ِٚا أْ ٠ذظ اٌذتٍِٛاعٟ سداٌٗ فٟ ِذّطح، ٠ٚثذأ ِغ ٚدشح اٌغشتح ِشٛاسٖ . د١اذُٙ

ف١ٙا، درٝ ٠جذ ٔفغٗ ٠َٛ اٌشد١ً لذ أرٙٝ تشثىح وث١فح ِٓ اٌؼاللاخ ٚاٌصذالاخ 

ََ سد١ٍٗ . ٚاٌّشاػش ٚاٌزوش٠اخ ٚاٌّٛالف ٚ٘زٖ اٌشثىح ِٓ اٌؼاللاخ ٟ٘ اٌرٟ ذثمً ٠ٛ

غ١ش أْ لذس اٌذتٍِٛاعٟ ٘ٛ أْ ٠غٍه ذٍه اٌذشوح اٌذائش٠ح اٌرٟ ذؼ١ذٖ ئٌٝ . ٚذشذّٖ ٌٍثماء
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ٔمطح اٌثذء فٟ وً ِشج، ٚٔر١جح ٌرٍه اٌذشوح اٌّرىشسج ٠رذٛي اٌذتٍِٛاعٟ ئٌٝ ثشٚج 

ِؼشف١ح ِرشاوّح ِٓ اٌثمافاخ ٚاٌٍغاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ ٚاٌراس٠خ ٚاٌجغشاف١ا، ِّا ٠جؼٍٗ 

شخصاً را ل١ّح ِر١ّضج فٟ ِجرّؼٗ؛ ٚأٔا ألٛي رٌه ػٓ خثشج اورغثرٙا ِٓ ذجشترٟ فٟ 

. اٌؼًّ اٌذتٍِٛاعٟ، ٌّذج ثالث١ٓ ػاِاً، خاسج ٚداخً تٍذٞ اٌى٠ٛد

أصذاب اٌغؼادج، اٌغ١ذاخ ٚاٌغادج اٌذضٛس، 

ئْ اٌذتٍِٛاع١ح اٌى٠ٛر١ح اٌرٟ ٚضغ لٛاػذ٘ا أعرارٞ ِٚؼٍّٟ صادة اٌغّٛ أ١ِش دٌٚح 

اٌى٠ٛد، اٌش١خ صثاح األدّذ اٌصثاح دفظٗ هللا، ٚاٌزٞ واْ ػ١ّذاً ٌٍذتٍِٛاع١ح فٟ 

اٌؼاٌُ، ذمَٛ ػٍٝ ِذ دثً اٌرٛاصً ِغ اٌج١ّغ فٟ ئطاس اٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚح ٚاٌؼشت١ح، 

وّا . ٚذغؼٝ ٌٍرمش٠ة ٚاٌرصاٌخ تذالً ِٓ اٌخصاَ ٚاٌّماطؼح فٟ ظً االدرشاَ اٌّرثادي

ٕٚ٘ان . أٔٙا ذإِٓ تأ١ّ٘ح اٌذٚس اإلٔغأٟ ئصاء شؼٛب اٌؼاٌُ إٌّىٛتح أٚ اٌّذراجح

لاػذج أعاع١ح فٟ اٌذتٍِٛاع١ح اٌى٠ٛر١ح، أس٠ذ أْ أتشص٘ا ٕ٘ا فٟ وٍّرٟ ٘زٖ، ٟٚ٘ أْ 

اٌى٠ٛد ال ذٕغٝ أصذلاء٘ا، ٚال ذٕغٝ ِٓ عأذ٘ا ٚٚلف ِؼٙا فٟ أٚلاذٙا اٌؼص١ثح 

فاٌصذ٠ك ٚلد . ٚأصِاذٙا اٌذادّج، ٚعرظً أعّاؤُ٘ تال١ح فٟ راوشج األج١اي اٌمادِح

اٌض١ك؛ ٌٚٙزا ع١ظً ِٛلف ع٠ٛغشا ِٓ اٌغضٚ اٌغاشُ ٌٍى٠ٛد ِذفٛساً فٟ راوشج 

. األج١اي، ٚفٟ ذاس٠خ اٌى٠ٛد

 وً ػٍٝ ذ١فٛ ئ٠ر١اْ اٌغف١ش عؼادج ٚأشىش ج١ّؼاً، أشىشوُ أْ أٚد وٍّرٟ خراَ ٚفٟ

 ػٍّٗ، فٟ ٚإٌجاح تاٌرٛف١ك ٌٗ ٚذ١ّٕاذٟ تٍذ٠ٕا، ت١ٓ اٌّخرٍفح اٌؼاللاخ ذذػ١ُ فٟ جٙٛدٖ

 .ٚطٕٗ ٚخذِح


