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رئیس -كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء في حفل العشاء على شرف السید لي كوان یو 
مجلس وزراء سنغافورة السابق

2006نوفمبر 18

معالي الرئیس لـي كوان یـو الوزیر الناصح

معالي الشیخ جابر العبد اهللا الجابر الصباح 

معالي الشیخ مشعل أحمد الجابر الصباح 

طنيرئیس الحرس الونائب

لمعالي الشیوخ والوزراء والسفراءأصحاب ا

السیدات والسادة

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

مع بلدكم العزیز سنغافورة، والتي أعطت العالم نسعد كثیرا بلقائك في الكویت البلد الذي یتشابھ بصورة ما
جتماعیا بسبب قیادة حكیمة وشجاعة اقتصادیا وسیاسیا وافي كیفیة نجاح بلد صغیرالكثیر من الدروسالیوم

.مثل قیادتكم التي نقلت سنغافورة من العالم الثالث إلى العالم األول

وكانت الكویت وقتھا محتلة من غاصب شرس، 1990ویسعدني أن أستذكر معكم زیارتي لبلدكم في نوفمبر 
ومن حكومتكم، ما أكد الموقف وكان لموقفكم الشجاع والمبدئي في دعم الكویت والحفاوة التي لقیتھا منكم

المبدئي المحب للسالم وأمن الشعوب الذي كنتم والزلتم تؤمنون بھ، كما الزالت ذكرى تلك الزیارة عالقة في 
.ذھني وزمالئي من الوفد الكویتي

كما فعلتم في في تطویر بلدنا اقتصادیا وسیاسیاونحن في الكویت مصرون أیضا أن نحصل على نتائج ایجابیة
من سیدي صاحب السمو الشیخ صباح األحمد ، أمیر البالد المفدى، وھذا اإلصرار یأتي برغبة كریمةنغافورةس

اقتصادیا لتواكب العالم، ولتقدم لشعبھا الرفاه مصحوبا بالتنمیة المستدامة، الذي وضع لنا قاعدة تطویر الكویت
.وھنا وجھ التشابھ بین بلدنا وبلدكم

السید الرئیس 

وھى )من العالم الثالث إلى العالم األولقصة سنغافورة(مذكراتكم التي نشرتموھا أت بشوق وبمتعةلقد قر
بلغات عدیدة عالمیة، وفیھا قصص لھا معنى كبیر،كما نشرتنشرت باللغة العربیة،بالمناسبة كما تعرفون

ذلك في إطار من اإلیمان ومقابلة التحدي بالتحدي، كلوھو إصرار الرجال أمثالكم على مواجھة الصعاب
وھا ھي سنغافورة تتمتع بحیاة اقتصادیة متطورة وباستقرار سیاسي، ولقد بشعبكم وحقھ في الحیاة والتقدم،

وكان لتاریخكم السیاسي الذي امتد كان لقیادتكم الفضل األكبر في وصولھا إلى ما وصلت إلیھ من العالمیة،
.كرئیس وزراء لفترة تقارب الثالثین عاما، أكبر األثر في ھذا التطور المذھل الذي تم في بلدكم

وكان والتشابھ بین بلدینا ال یتوقف، فنحن أیضا واجھنا صعابا كبرى وناضلنا من أجل التخلص من جار غاصب
مواجھة تلك یت رجاال ونساء، ولقد استطعنا والحمد هللا بنجاحذلك بفضل تصمیم الرجال وإخالص شعب الكو

.الصعاب كما نجحتم أیضا
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وإذا كانت بدایات سنغافورة في الطریق الطویل من أجل االستقرار والتنمیة التي قدتموھا بنجاح في ستینیات 
و یصبح لھا ل الكویتفإنھا توافق البدایات ھنا في الكویت أیضا، حیث حرص اآلباء أن تستقالقرن الماضي،

دستور حدیث ینظم شؤونھا العامة، وھو الذي نحرص على رعایتھ وتفعیلھ من أجل السیر في طریق 
فاحترام الدستور وتطبیق القانون ھو من أھم ركائز االستقرار والتنمیة، على أن یكون القانون مرنا التنمیة،

.یخدم الناس ویحقق طموحاتھم

صدیقتكم ن أختار قوال قالتھ السیدة مارجریت تاتشر رئیسة وزراء بریطانیا السابقة،أواسمحوا لي في النھایة
كل خطاب یلقیھ لي حرصت على قراءة وتحلیلحینما كنت في الحكم((وصدیقة الكویت حیث قالت في مذكراتھا

عبیر بوضوح عن في اختراق الوسائل واألسالیب الدعائیة الزائفة، والتووجدت أن لدیھ أسلوبا فذایوكوان
.))قضایا عصرنا وطرق التعامل معھا، ولم یخطئ

و ما أحوجنا الیوم من جدید الختراق الوسائل واألسالیب الدعائیة المضللة لصالح شعوبنا في جو من التصمیم
مرة أخرى أرحب بكم ضیفا وصدیقا .على اللحاق بالعصر، ومتابعة مسیرة التنمیة لصالح اإلنسان والمواطن

.الكویت، مثمنا جھدكم الضخم لخدمة وطنكم واإلنسانیةباسم


