كلمة سمو الشيخ ناصر المحمد األحمد الجابر الصباح
بمناسبة االحتفال بمرور خمسين عاما على العالقات الكويتية – السويسرية
الجمعة ،فً  52نوفمبر 5112
بسم هللا الرحمن الرحٌم ،والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن ،سٌدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعٌن،
سعادة السٌّد أٌف روسٌٌه ،وزٌر الدولة للشؤون الخارجٌة،
السٌّد غٌوم بارازون ،عمدة مدٌنة جنٌف،
السٌّد إٌف فلوكٌجر ،رئٌس جامعة جنٌف العرٌقة،
السٌّد بٌار ّ
وٌال ،مدٌر شؤون العالقات الدولٌة فً جامعة جنٌف العرٌقة،
معالً سفراء دول مجلس التعاون وأعضاء السلك الدبلوماسً،
معالً الممثلون الدائمون لمكتب األمم المتحدة فً جنٌف،
السٌّدات والسادة،
مساء الخٌر
نحتفل الٌوم بمرور خمسٌن عاما على العالقات الكوٌتٌة السوٌسرٌة ،وهو احتفال
ٌأخذنً فً أعماق ذاكرتً إلى نصف قرن من الزمان ،أستعٌد فٌها السنوات التً
قضٌتها كأول دبلوماسً كوٌتً تم تعٌٌنه قنصال عاما لالتحاد السوٌسري ومق ّره فً
جنٌف عام  ،1622ومندوبا دائما للمكتب األوروبً لألمم المتحدة ،أتذكر فٌها األٌام
المفعمة بالحٌوٌة فً أروقة ومكاتب وقاعات بالٌه دي ناسٌون Palais des
 .Nationsال زلت أذكر الٌوم الذي ق ّدمت فٌه أوراق اعتمادي فً المدٌنة القدٌمة
بجنٌف ،وما زالت ذاكرتً تحتفظ بطابعها القدٌم ،بشوارعها وأزقتها وحدائقها
وأسواقها وبحٌرتها الشهٌرة ،كما أننً ما زلت أحتفظ بصداقاتً وعالقاتً داخل
المجتمع السوٌسري.
غٌر أن جنٌف لم تكن بعٌدة عن مشاعري قبل تعٌٌنً قنصال عاما ،فلقد وطئت قدمً
سوٌسرا ألول مرة فً أبرٌل  ،1626وقضٌت سنوات تعلٌمً الجامعً فٌها،
وتبلورت ثقافتً السوٌسرٌة فٌها ،وتخرّ جت من جامعة جنٌف العرٌقة التً تأسست
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عام  ،1226واقتبست كثٌرا من علومها وثقافتها وجمالها وذوقها الرفٌع ومفاهٌم
الحرٌة والدٌمقراطٌة .ولعل سنواتً التً قضٌتها فً جامعة جنٌف العرٌقة كانت
األكثر تأسٌسا لتفكٌري ونمطً فً الحٌاة .فقد اكتسبت من عراقتها األصالة ،ومن
تنوعها الفكري والثقافً الحداثة ،ومن صرامة مناهجها الجدٌة ،ومن علو مراتب
أساتذتها الجودة ،ومن فصولها ومكتبتها وأبحاثها ودراساتها ثراء المعرفة ،ومن
هٌئتها اإلدارٌة النظام والدقة.
وال ٌسعنً بهذه المناسبة إال أن أتوجه بجزٌل الشكر إلى كل من تعلمت منهم ،أو
اكتسبت عن طرٌقهم فائدة تثري بصٌرتً ،إلى أساتذتً على وجه الخصوص،
والهٌئة التدرٌسٌة بالجامعة على وجه العموم ،وإلى الهٌئة اإلدارٌة من أكادٌمٌٌن
وموظفٌن وعاملٌن ،كما أخص بالشكر مجلس الجامعة ،وعلى رأسه رئٌس الجامعة
السٌد اٌف فلوكٌجٌر  Yves Fluckigerعلى تكرٌمً بوسام سكوال جنفانسٌس
( ،)Schola Genevensisوالذي اعتبره فخرا اعتز به طوال حٌاتً .كما أشكر
القائمٌن على مؤسسة هاردت  Hardt Foundationالتً استقبلت هذا االحتفال فً
مبناها العرٌق ،وبٌن أرفف مكتبتها ،مما ٌضفً على احتفالنا طابعا أكادٌمٌا وعلمٌا.
السٌّدات والسادة،
أو ّد فً كلمتً هذه أن أعطً نبذة سرٌعة عن السٌاسة الخارجٌة الكوٌتٌة التً تقوم
على احترام المبادئ واألهداف التً تتضمنها مواثٌق األمم المتحدة ،وجامعة الدول
العربٌة ،ومجلس التعاون لدول الخلٌج العربً ،وعلى االستفادة من التوازانات
الدولٌة ،وتوثٌق الصلة بالقوى السٌاسٌة الدولٌة الصاعدة ،واستثمارها للمصالح
الوطنٌة ،وتجنب النزاعات والصراعات االقلٌمٌة قدر المستطاع ،والتحرك المستمر
من أجل السالم واألمن الدولٌٌن ،ورفض الممارسات التً تهدد السالم العالمً أو
تكرّ س الظلم والعدوان .كما تدٌن الكوٌت كافة أشكال اإلرهاب العالمً ،وترفض
محاوالت ربط اإلسالم بأعمال العنف التً ٌقوم بها قلة من المنتمٌن إلٌه.
وعلى المستوى االقتصادي فإن الكوٌت تعمل على اتباع سٌاسة متوازنة فً مجال
النفط ،وتسعى الستقرار السوق من التقلبات واالضطرابات.
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أما على المستوى اإلنسانً ،فلقد اتسمت السٌاسة الخارجٌة الكوٌتٌة بصبغة انسانٌة
ممٌزة من خالل تبنٌها لمبدأ دعم مشارٌع التنمٌة فً الدول النامٌة ،وتقدٌم المساعدات
اإلنسانٌة للمناطق المنكوبة ،ومساندة ضحاٌا الكوارث الطبٌعٌة ،والحروب
والنزاعات.
السٌّدات والسادة،
ٌقوم على تنفٌذ سٌاستنا الخارجٌة ثلة متمٌزة من الكوٌتٌٌن داخل وزارة الخارجٌة،
وهً السٌاسة التً أرسى دعائمها أستاذي ومعلمً سمو أمٌر البالد المف ّدى والتً
تتمٌز بالجانب اإلنسانً واإلغاثً على مستوى العالم ،حتى جاء وصف السكرتٌر
العام لألمم المتحدة ،السٌّد بان كً مون للكوٌت ،أثناء التكرٌم الرسمً لسمو األمٌر
فً مبنى األمم المتحدة فً نٌوٌورك ،بأنها (مركز إنسانً عالمً) ،كما وصف سموّ
األمٌر بأنه (قائد العمل اإلنسانً) ،تأكٌدا على الدور اإلنسانً االٌجابً والرائد
للكوٌت.
السٌدات والسادة
نحن فً الكوٌت ال ننسى أبدا موقف االتحاد السوٌسري المؤٌد للكوٌت إزاء عدوان
صدام حسٌن ،وال ننسى كٌف تفاعلت مدٌنة جنٌف مع معاناة شعبنا عندما فتحت
سوٌسرا مدارسها ألبنائنا ،وقدمت خدماتها لكل الكوٌتٌٌن المقٌمٌن على أراضٌها
بالمجان .كما أننا ال ننسى موقف الحكومة السوٌسرٌة من قضٌة األسرى والمفقودٌن،
من خالل جهودها المبذولة داخل اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر التً ٌقع مقرّها فً
جنٌف ،والتً ال ٌسعنا إال ّ نشٌد بجهودها من أجل دعم الشعوب المنكوبة وتأمٌن
المساعدات اإلنسانٌة لهم.
وفً الختام ،أود أن أشٌر إلى عالقتنا المتٌنة التً ترسخت طوال تلك السنوات ،حتى
صارت سوٌسرا من أهم البلدان التً ٌفضلها رجال األعمال الكوٌتٌٌن ،لما توفّره من
بٌئة مالٌة آمنة ،وقضاء نزٌه وعادل ،وفوق كل هذا ،فإن سوٌسرا ٌفضلها السواح
الكوٌتٌون ،الذٌن وصل عددهم الى ما ٌقارب  01ألف زائر فً السنوات األخٌرة،
وهنا أود أن أشٌر إلى أن عددا كبٌرا من السٌّاح المسلمٌن لم ٌعد ٌقطع إجازته
الصٌفة لٌعود إلى بلده فً شهر رمضان المبارك ،وذلك بفضل سٌاسة احترام األدٌان
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التً تمٌّز بلدكم الكرٌم ،السٌّما أن معظم الفنادق السوٌسرٌة قامت فً السنوات
األخٌرة بتخصٌص غرفة للصالة لضٌوفها المسلمٌن وبدأت بتقدٌم اإلفطار الرمضانً
الذي ٌبدأ بعد غروب الشمس ووجبات السحور التً ُتق ّدم قبل طلوع الشمس.
السٌّدات والسادة،
أود أن أعبر لكم عن شكري على دعوتكم الكرٌمة ،وسروري البالغ ألن أتحدث
بٌنكم ،وسعادتً بتكرٌمً بمٌدالٌة سكوال جنفانسٌس ()Schola Genevensis
من جامعة جنٌف العرٌقة.
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