كلمة سمو الشيخ ناصر الدمحم األحمد الجابر الصباح في حفل تقليديه وسام
وشاح الفرسان األكبر في جمهورية ليبيريا
الجمعة ،فً  21أبرٌل 2017
فخامة السٌدة إلٌن جونسون سٌرلٌف ،رئٌسة جمهورٌة لٌبٌرٌا،
معالً السٌد جوزٌف نٌوما بواكاي ،نائب رئٌس جمهورٌة لٌبٌرٌا،
معالً السٌد جً .إمانوٌل نوجوٌه ،رئٌس مجلس النواب،
معالً السٌد أرما زولو جلال ،الرئٌس المؤلت لمجلس الشٌوخ،
سعادة المستشار فرانسٌس كركبور ،رئٌس المضاء ورئٌس المحكمة العلٌا فً لٌبٌرٌا
رئٌس وأعضاء المضاء المعاون للمحكمة العلٌا،
السادة رئٌس وأعضاء الحكومة،
السادة رئٌس وأعضاء السلن الدبلوماسً والبعثات المنصلٌة،
السٌد الممثل الخاص لألمٌن العام ورؤساء المنظمات الدولٌة،
السٌد زازان كاروور رئٌس مجلس التراث اللٌبٌري وأعضاء المجلس الكرام،
السٌد رئٌس وأعضاء المجلس األعلى للكنائس،
السٌد إٌمان رئٌس المجلس اإلسالمً فً لٌبٌرٌا وأعضاء المجلس الكرام،
السٌدات والسادة الكرام،
ٌسرنً فً البد اٌةأن أوجه لكم جمٌعا ً تحٌة ملؤها االحترام والتمدٌر ،وٌسعدنً أنأنمل
لكم تحٌات أمٌر دولة الكوٌت ،صاحب السمو الشٌخ صباح األحمد الجابر الصباح،
وأجمل تمنٌاته بالتمدم واالزدهار للشعب اللٌبٌري وحكومته ،واعتزازه بأواصر
الصدالة بٌن بلدٌنا  .كما أنملخالص تمدٌره لفخامة الرئٌسة إلٌن جونسون سٌرلٌف
ٌن ،لمكانتها
خاص
رئٌسة جمهورٌة لٌبٌرٌا ،التً ٌكن لها سموه تمدٌر واحترام
ّص
السٌاسٌة وااللتصادٌة فً عالمنا الٌوم .فلمد عرف المجتمع الدولً فخامة الرئٌسة لبل
تسنمها منصب رئاسة الجمهورٌة فً جمهورٌة لٌبٌرٌا  .عرفها كخبٌرة التصادٌة
بالبنن الدولً ،وعرفها كنائب رئٌس المكتب اإلللٌمً األفرٌمً لسٌتً بنن ،وعرفها
كمدٌر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً المكتب اإلللٌمً ألفرٌمٌا ،وعرفها كعضو
فً مجلس المٌادات النسائٌة العالمٌة  .فهً سٌدة فرضت احترامها فً المجتمع الدولً
بجدارة ،ولذلن استحمت أن تدخل التارٌخ بوصفها أول رئٌسة جمهورٌة منتخبة فً
المارة األفرٌمٌة  .و لد دخلته بجدارة شهدت بها األوساط الرالٌة فً المجتمع الدولً،
مما أهلها ألن تحوز على جائزة نوبلللسالم لعام  ،2011مع مواطنتها لٌما غوبوي
والٌمنٌة توكل كرمان .وبسب دورها البنّصاء فً إعادة االستمرار إلى جمهورٌة لٌبٌرٌا،
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والتروٌج للتطورااللتصادي واالجتماعً ،وتعزٌز وضع النساء ،لامتمجلة فوربس
بوضعها ضمن لائمة ألوى النساء فً العالم لعام .2014
أود كذلن أن أنمل لكم تعازي سموه فً وفاة سفٌر جمهورٌة لٌبٌرٌا لدى دولة الكوٌت،
السٌد كوناه بالكٌت .لمد عمل السفٌرجاهداًمن أجل تطوٌر العاللة بٌن بلدٌنا ،ووفاته
هً خسارة صدٌك عزٌز على بلدنا.
كما ٌسعدنً أن أعرب عن شكري وسروري لمبادرتكم الكرٌمة لتملٌدي وسام " وشاح
الفرسان األكبر" .وهذا التكرٌم ٌدل على عمك الصدالة بٌن بلدٌنا ،والرغبة األكٌدة فً
تطوٌرها وتنمٌتها.
السٌدات والسادة،
لمد كانت لٌبٌرٌا من الدول األفرٌمٌة األولى التً بدأت عملٌة التحدٌث فً ولت مبكر،
حٌث شرعت فً أربعٌنات المرن الماضً فً تنمٌة التصادها ،حتى وصلت فً
 .وفً تلن
الخمسٌنات إلى واحدة من أعلى معدالت النمو االلتصادي فً العالم
السنوات تم افتتاح مطار روبرتس الدولً ،الذي ٌعتبر من أوائل المطارات الدولٌة فً
أفرٌمٌا .وتمتلن لٌبٌرٌا ثانً أكبر سجل مالحة بحرٌة فً العالم ،حٌث تسجل تحت
علمها ما ٌمارب  %11من السفن فً العالم.
وأما على المستوى الدولً ،فمد كانت لٌبٌرٌا عضوا ً مؤسسا ً لألمم المتحدة فً عام
 ،1945كما كانت من أشد منتمدي نظام الفصل العنصري فً جنوب أفرٌمٌا،
ودعمت حركات التحرر واالستمالل من الموى االستعمارٌة فً عموم أفرٌمٌا،
وساهمت فً إنشاء منظمة الوحدة األفرٌمٌة  .هذه البداٌات الناجحة التً حممها الشعب
اللٌبٌري فً منتصف المرن الماضً تدل على أنكم شعب ٌملن امكانات كبٌرة،
تستطٌعون من خاللها تحمٌك الكثٌر من االنجازات المذهلة ،إذا ما تحمك لكم
االستمرار والسلم االجتماعً.
وإذا كانت لٌبٌرٌا لد فمدت استمراراها خالل العمود األخٌرة ،وأدى ذلن إلى تراجعها،
وخسرتكثٌر من انجازاتها التً سبمت بها غٌرها ،فإننً واثك أن التجرٌة الماسٌة من
التفكن والفوضى وااللتتال ،لد علّصمت الشعب اللٌبٌري مواضع الضعف والموة فٌه،
ومواضع الفرص والمخاطر ،وزودته بعزٌمة وتصمٌم للمضً لدما ً فً بناء ما تهدم،
واللحاق بما فاته من ركب التمدم.
السٌدات والسادة،
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بناء على ما تمدم ،وبصفتً متابع لبرامج التنمٌة واإلصالح ،أود أن أسجل بكل
اعتزاز ،إن المؤشرات السٌاسٌة وااللتصادٌة الدولٌة سجلت تحسنا ً باألداء فً لٌبٌرٌا .
وبغض النظر عن نسبة هذا التحسن ،إال أن ذلن ٌعتبر مؤشرا ً لوٌا ً على السٌر فً
االتجاه الصحٌحللخروج من المحنة،إذ كانت انتخابات عام  2005مؤشرا ً لوٌا ً على
االنفراج ،والتً اعتبرها المجتمع الدولً أكثر االنتخابات نزاهة فً تارٌخ لٌبٌرٌا،
مما جعل الشركات العالمٌة تشعر بارتٌاح بالغ .ولمد انعكس هذا االرتٌاح على ارتفاع
نسبة االستثمارات األجنبٌة المباشرة إلى الناتج المحلً اإلجمالً ،وانعكس كذلن على
زٌادة عدد االتفالٌات االلتصادٌة التً ولعتها الدول المانحة ،والشركات الكبرى مع
الحكومة اللٌبٌرٌة.
السادة الحضور،
اتسمت سٌاستنا الخارجٌة بالكوٌت بصبغة انسانٌة عالمٌة ،من خالل تبنٌها مبدأ دعم
مشارٌع التنمٌة فً الدول الصدٌمة ،وتمدٌم المساعدات اإلنسانٌة للمناطك المنكوبة،
ومساندة ضحاٌا الكوارث الطبٌعٌة ،والحروب والنزاعات ،والعمل على رفع
معاناتهم ،ومساعدتهم للنهوض من ذلن ؛ وه ذه السٌاسة لدٌمة تمتد إلى أوائل الستٌنات
من المرن الماضً ،وه ي التً جعلت الكوٌت تحتل المرتبة األولى خلٌجٌاً ،والثالثة
عشر عالمٌاً ،فً دعم مشارٌع التنمٌة  .وباإلضافة إلى كل هذا  ،فإن الكوٌت تمدم
مساعدات بشكل مباشر أو عبر جهات حكومٌة ،ولد احتضنت الكوٌت على أرضها
العدٌد من المؤتمرات والممم الدولٌة اإلنسانٌة والتنموٌة ،من أجل حشد الجهود
والتبرعات الرسمٌة والشعبٌة للشعوب المنكوبة .وإننً أود أن أشٌر إلى أن تلن
السٌاسة اإلنسانٌة لد أرسى دعائمها أستاذي ومعلمً سمو أمٌر البالد الشٌخ صباح
األحمد الصباح ،والتً تمٌزت بالجانب اإلنسانً واإلغاثً على مستوى العالم ،حتى
جاء وصف السكرتٌر العام لألمم المتحدة بان كً مون للكوٌت بأنها (مركز انسانً
عالمً) ،وأن سمو األمٌر (لائد للعمل اإلنسانً) ،تأكٌدا ً على الدور اإلنسانً االٌجابً
والرائد للكوٌت.
السٌدات والسادة،
فً نهاٌة كلمتً ،أود أن أتمدم بجزٌل الشكر لجمهورٌة لٌبٌرٌا ولشعبها وحكومتها،
وأخص بالذكر فخامة الرئٌسة إلٌن جونسون سٌرلٌف على منحً هذا الوسام الرفٌع،
مؤكدا ً بالغ اعتزازي بهذا الشرف ،الذي ٌعكس عمك أواصر الصدالة بٌن شعبٌنا،
والحرص المتبادل بٌننا على دعم جسور التواصل والتمارب والحوار ،مع خالص
تمنٌاتً لكم جمٌعا بالتوفٌك والسداد .
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