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 ...أصحاب السعادة

 الضيىف الكرام...

 ،ورحمت هللا حعالى وبركاجهم عليكم السال 

 

ل الشىس وخالص الخلدًس ي البداًت أن طمدىا لي فأ إلاسهص أطباز للدزاطاث أجلدم بجٍص

مت،  باإلاملىت العسبُت الظعىدًت الشلُلت والبدىر وؤلاعالم خمىُت معلى هره الدعىة الىٍس

 .الىجاح والخىفُم ألعماٌ هره الىزشت الهامت

  

 ... السيداث والسادة

 

م العالكاث الظعىدًت مظألت في غاًت مً ُجُت مع لبىان، الخل-ئن مظألت ئعادة جلٍى

هظسا للخؼىزاث الظُاطُت الخؼحرة التي حشهدها مىؼلت الشسق ألاوطؽ ألاهمُت الُىم 

ة بصىزة خاصت واإلاىؼلت العسبُت بصىزة عامت. 
ّ
هما أن اللسازاث الخلُجُت ألاخحرة اإلاخخر

مىاكف ذ ئلُه آل أمام ما، وميسجمت مع ما ًمىً اللُام بهفي شأن لبىان، حاءث مىؼلُت 

ٌ اللبىاهُت اإلاىشىفت بعع ألاػساف   مجمل اللظاًا العسبُت وؤلاكلُمُت. خى

 أن خصس الخؼسق 
ّ
ت العالكاث الخلُجُت  إلاظألت الىطع العسبي وؤلاكلُميئال اللبىاهُت مً شاٍو

التي أّدث ئلى ئعادة جلُُم العالكاث مع واإلاشاول فلؽ، ًبدو لي ػسخا مىلىصا، ألن ألاطباب 

التي جمّحز العالكاث الخلُجُت مع هفظها، جبلى ألاطباب واإلاشاول ، في الفترة ألاخحرة نلبىا

 عدًد الدٌو واللىي ؤلاكلُمُت في اإلاىؼلت والعالم.

طىف أخاٌو مً خالٌ هره اإلاداخلت بُان وجدلُل هُف أن اللصىز الفىسي واإلاعلىماحي 

في  راجُجُت وألاخر بصمام اإلابادزةوطعف البدث والخدلُل واوعدام الاطدشساف والسؤي الاطت

ت، التي حظىد مىؼلخىا هره اإلامحزاث والخأخحر في اجخاذ اللسازاث،  معالجت اللظاًا اإلاصحًر
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هي أهم ألاطباب التي ججعلىا الخلُجُت بصىزة خاصت واإلاىؼلت العسبُت بصىزة عامت، 

عت التي جيىن في أغلب ألاخُان  الُىم، هسهع وزاء الحلٌى العاحلت واإلاعالجاث الظَس

ت وزبما ال جيىن في نهاًت اإلاؼاف ذاث فعالُت جرهس في ئًجاد الحلٌى اإلاىاطبت أو  في اطؼساٍز

 معالجت اإلاشاول اإلاؼسوخت.

، بدىم أهمُتها، في جفظحر الىطعُت اإلاعّلدة العىاصسبعع  باطخعساضأبدأ اطمدىا لي أن 

هره  اهُت ئخدي أهم هماذحها.والتي جمثل الىطعُت اللبى الُىم، حعِشها اإلاىؼلتالتي 

ٌ التي الىطعُت الخؼحرة  ها ،معالجتها هداو
ّ
 وجدعمىا فيخماًت خدود أوػاهىا  في حظاعدها لعل

 . الخلُجُت والعسبُتخدمت مصالحىا 

زّوحذ مساهص البدىر والدزاطاث الغسبُت ووطائل ؤلاعالم مىر طبعُيُاث اللسن  .1

س له ، الري (Arc of Crisis)  كىض ألاشماثشسو   إلاىطى  أو إلااإلااض ي، 
ّ
هظ

ص  ول مً بالخصىص خمثل هرا اإلاشسو  في حعٍص ع. ٍو جيس ي وبسهازد لَى شبغىُى بٍس

بللىت الشسق ألاوطؽ على أطع كبلُت ودًيُت، بهدف وشس الفىض ى، التي أػلم عليها 

مع العلم أن  .، خدمت إلاصالح اللىي العظمى في اإلاىؼلت بالفىض ى الخالكت الخلا 

الجداد الظىفُاحي مً شبه اللازة ل ُتجىىبالبلدان ال  حشمل ىض ألاشماثىؼلت  كم

لي، وبؼبُعت  سة العسبُت ئلى مىؼلت اللسن ؤلافٍس الهىدًت ئلى جسهُا، وبلدان شبه الجٍص

 حصء مً هرا اللىض.هى الحاٌ فان لبىان 

وبداًت انهُاز الاجداد الظىفُاحي ، 1191مىر طلىغ حداز بسلحن في هىفمبر  .2

، طُؼسث علُه في بدأث جظهس معالم هظام عالمي حدًدالٌ خلف وازطى، واطمد

التي كظذ  الاكخصاد الحساعخماد مىهجُت نهاًت اإلاؼاف فىسة اللؼب الىاخد و 

جُا على  اهدشاز مفهىم العىإلات التي مهّدث الاكخصاد الاشتراوي، وهرلً خُاز جدٍز

 . خٌى العالم لخىمُؽ الفىس والثلافت
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عد عملُت الغصو العساقي، كّدم العالم هدًت زمُىت إلًسان اطمها ، وب2003في طىت  .3

 العساق . وال ًصاٌ العالم العسبي ٌعاوي ئلى الُىم مً هخائج هرا الغصو وجداعُاجه 

في حغُحر  ألامىز مً ئلُه ذوما آل والاكخصادًت، الاحخماعُت والثلافُتالظُاطُت و

ً اللىي  حعلى اإلاظخ اطتراجُجُت-الجُى مىاٍش  الخلُجي وؤلاكلُمي. نٍى

ىُت الظابلت وىهدولحزا زاٌع أٌو مً  ة، واهذ وشٍس 2006في طىت  .4 الخازحُت ألامٍس

اطخخدم مصؼلح  الشسق ألاوطؽ الجدًد  وذلً بدال مً مصؼلح  الشسق 

نهما ًسمصان لىفع ألاهداف اإلاخمثلت اخخلف اإلاصؼلحان، فاهما مألاوطؽ الىبحر . و 

از والفىض ى جمخد مً لبىان وفلظؼحن وطىزٍا ئلى خلم خالت مً عدم الاطخلس في 

الخظ في هرا الظُاق أن مشسو  العساق والخلُج وئًسان، وختى أفغاوظخان
ُ
. واإلا

ُزّوج له في طبعُيُاث اللسن اإلااض ي، ًلخلي في مفهىمه وأهدافه  الري كىض ألاشماث  

تي لحلذ ال الخعدًالثوأدواجه مع مشسو   الشسق ألاوطؽ الجدًد ، بالسغم مً 

 مساخل جىفُره.

5.  
 
ت  الفىض ى الخالكت  مً كبل اللىي الغسبُت التي حظعى خظب  ىاصل  ج جبني هظٍس

كىلها ئلى ئخساج الدٌو العسبُت وؤلاطالمُت مً الدًىخاجىزٍت ئلى الدًمىكساػُت. وجسي 

ت  في مخمثلت  ،أن وصٌى اإلاجخمع ئلى أكص ى دزحاث الفىض ىمً خالٌ هره الىظٍس

ت حدًدةالعىف والسعب و   . ولم هيخظس هثحراالدم، ًخلم ئمياهُت ئعادة بىائه بهٍى

ت ، ، فىض ى عازمت2011، ئذ عصفذ باإلاىؼلت العسبُت طىت جؼبُم هره الىظٍس

باطم الدًمىكساػُت وخلىق ؤلاوظان، أزحعذ بعع الدٌو  مخىاصلت ئلى الُىم،

مً آزازها العسبُت ئلى عصس الظلماث، في خحن ماشاٌ البعع آلاخس ًظّمد حساخه 

 .هبحرة بصعىبت

بُيذ جؼىزاث ألاخدار في الجزا  الحاصل في طىزٍا ومىر الخدخل العظىسي السوس ي  .6

، أن خسب بازدة حدًدة بدأث مىر وكذ كصحر، و 
ّ
ن جفصُالتها جدشيل أعلى الخؽ

. ؤلاكلُمُت والدولُتوجخغحر ًىما بعد ًىما ػبلا للظُاطاث الدولُت ومصالح اللىي 
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بدو أن فىسة  ل مً حدًد ػبلا ٍو
ّ
العالم ذو اللؼبحن زحعذ ئلى ألاذهان، وزّبما جدشي

ت.  لخؼىز ألاوطا  الظُاطُت والعظىٍس

   

 السيداث والسادة ...

لت مً ألاخدار واإلاعؼُاث اإلاهمت التي تهم مىؼلخىا الخلُجُت  في خظم هره اللائمت الؼٍى

ما هى الدوز طإالا في غاًت مً ألاهمُت: على أهفظىا ًجب أن هؼسح والعسبُت بالدزحت ألاولى، 

، وماهي الظُاطُاث التي اعخمدهاها، وما هي ألادواث التي هخلُجُحن وعسب الري هىا هلعبه

ع؟ اطخخدمىاها الخدلُل عملُاث وهل كمىا بالدزاطاث و  في مجابهت هره اإلاشاَز

 وئلى الُىم؟ والاطدشساف الالشمت إلاجابهت ول هره الخددًاث مىر مىخصف اللسن اإلااض ي 

في لبىان والحىزُحن في الُمً واطتهدافهما ألمً خؼس خصب هللا عً  هثر الحدًث الُىمئذا 

واطخلساز اإلاىؼلت الخلُجُت خصىصا واإلاىؼلت العسبُت عمىما، فسبّما وان علُىا الخدخل 

، همجمىعاث والحىزُىن إلاجابهت هرا الخؼس مظبلا ومىر طىىاث.  ئذ أن خصب هللا 

اهذ جىمى ًىما بعد ًىم، طىت بعد طىت، وواهذ جخترق ألاحهصة ألامىُت الىػىُت مخؼسفت، و

 
 
ًيىن هىان دزاطاث حّدًت خٌى ، بدون أن لدي شعىبىابر الفىس العلائدي واإلارهبي ع  وح

حن الىػني وؤلاكلُمي، وزغم اللىاعت خؼىزتها، وبدون أن  ًصدز أي زاد  لها على اإلاظخٍى

 هرا الظلىن اإلادعىم خازحُا ومً حهاث معسوفت.حرة لالخؼخداعُاث الاإلاظبلت مً 

دزًء و  هصعا لفخُل الحسوبإلاعالجت هره اإلاشاول، زّبما فّظلىا طُاطت التروٍع والاخخىاء 

جبحن أن هره الشدًد خلظُم اإلاجخمع ودعما لحماًت ووخدة الىػً، لىً مع ألاطف ل

ت في أعماٌ ئزهابُت ػت اإلاجمىعاث اإلاخؼسفت ال جإمً باألوػان، بل هي أدواث مىّز 
ّ
ومخىزػ

 ئلى وتهدف ،طُاطُت ئكلُمُت ودولُت-حعمل طمً أحىداث وخظاباث حُىوعىف وجؼسف، 

 .وطسب أمً واطخلساز اإلاىؼلتوشس الفىض ى 
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ئن الىطعُت الخؼحرة التي وصلىا ئليها في الىكذ الساهً، لِظذ في واكع ألامس، هخاج 

، بل هي أًظا وباألطاض فلؽ ول ؤلاكلُمُتللخُازاث الظُاطُت وأطالُب معالجت اإلاشا

إلاجمل كظاًاها ؤلاكلُمُت  هدُجت طعف فىسي وكصىز في اإلاخابعت والخدلُل والاطدشساف

 .والدولُت

ئن الدٌو الخلُجُت وفي ملّدمتها اإلاملىت العسبُت الظعىدًت الشلُلت، لم جبخل ًىما في دعم 

اث الظُاطُت والاكخصادًت  ت، ئًماها منها لبىان على حمُع اإلاظخٍى والثلافُت والعظىٍس

في الصف ألاٌو طمً الخدالف  ذدٌو مجلع الخعاون الخلُجي، واهأن بالعمم العسبي. هما 

  العسبي للدفا  عً الشسعُت في الُمً.

م حدًد للعالكاث الخلُجُت  زّبما ًيىن كد خان الىكذ إلاساحعت شاملت ومخابعت دكُلت وجلٍى

ٌو العسبُت الشلُلت. وهره اإلاساحعت ال حعني الخخلي عً عالكاجىا، مع باقي الدٌو بما فيها الد

زؤٍت حدًدة جخدم اإلاصالح الخلُجُت بشيل عام، في ظل  ئلىبل الهدف منها الىصٌى 

    .ؤلاكلُمُت والدولُت جظازب اإلاىاكف واخخالغ ألاوزاق

، لىنها سطميال ئن الدٌو حعمل الُىم في ظاهسها جدذ مظلت العمل الظُاس ي والدبلىماس ي

س  ئلىفي الىاكع حظدىد في كسازاتها  مساهص البدىر والدزاطاث وجىصُاث هخائج دزاطاث وجلاٍز

 (Think Tanks) الاطتراجُجُت
ُ
عها باطخخدام اللىي الىاعمت اإلاخمثلت أطاطا في ىّف ، وج ر مشاَز

عها باط خخدام اإلاىظماث غحر الحيىمُت وعلى زأطها مىظماث خلىق ؤلاوظان، وجسّوج إلاشاَز

عها ؤلاكلُمُت  وطائل ؤلاعالم الدولُت التي جمّىلها وجىفم عليها بسخاء في طبُل ئهجاح مشاَز

 أو الدولُت.

البدىر والدزاطاث  ال أعخلد، مع وامل اخترامي وجلدًسي للجهىد الىبحرة التي جبرلها مساهص

ع اطترا أو زؤي  جُجُتالعسبُت في مجاٌ البدث والخدلُل، أنها هجحذ في جلدًم مشاَز

 
ُ
 اطدشسافُت ًمىً أن ج

 
 جابه ما ج

ُ
يخجه ماهُىاث ألابدار والدزاطاث الغسبُت التي صىعىه وج

ع ؤلاكلُمُت والدولُت، في الىاكع جخّدعي الحُادًت، ولىنها  جمثل مصاوع الخؼؽ واإلاشاَز
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وطع الحلٌى الخفىحر حعمل حىبا لجىب مع خيىماتها الغسبُت، طمً هدف مشترن وهى و 

على خظاب الشعىب ألاخسي وما جملىه مً  الغسبيوالخفىق لىمى والخؼىز طخدامت اال 

 .اطتراجُجُت-مصادز ػبُعُت ومىاكع حُى

سها أخحرا في شمً 
ّ
لم حشهد فُه مىظماث ألامم اإلاخددة أهثر طعفا مً أي وكذ مط ى، ًره

ث ، فان الاطخلؼابابفترة عصبت ألامم التي أزبدذ عجصها كبُل الحسب العاإلاُت الثاهُت

بُيى حدًد، جيىن فُه مىؼلخىا -ؤلاكلُمُت والدولُت الجدًدة ًمىً أن جفط ي ئلى طاٌع

 السطا باألمس الىاكعالعسبُت الضحُت ألاولى. ولً ٌظعىا بعد فىاث الخلُجُت و 
ّ
 ألاوان ئال

 .ئلى ما طىف جفسطه اللىي ؤلاكلُمُت والدولُت الىبري والسطىخ 

 بعد اللُام بالدشخُص الظلُم الُىم ً ئهلاذهال ًمىىىا ئهلاذ ما ًمىٍبدو لي أهه و 
ّ
، ئال

 لخؼىز ألاوطا  في اإلاىؼلت، واللساءة الصحُدت إلاىاوزاث الالعبحن ألاطاطُحن في اإلاىؼلت

، وألاخر بصمام اإلابادزة الظُاطُت، واجخاذ اللسازاث الالشمت مهما واهذ مىحعت، والعالم

 خفاظا على هُاهىا الخلُجي والعسبي. 

، مىكعا وزاء مىكع، هى في اإلاىؼلت العسبُت ػاز، زبّما ال ًيىن جسن اإلاظاخاثوفي هرا ؤلا 

 هي مظازح خسوباإلاظاخاث  الحل ألامثل إلاعالجت ألاوطا  في اإلاىؼلت. فمً الؼبُعي أن

ترن، طىف ٌجدخل باخخالف أهىاعها، و 
ُ
 مً ػسف آخس.ال مدالت اإلاظاخت التي ج

 ، ال ٌظعني مً خالٌ هرا اإلاىبر
ّ
إلاسهص أطباز سي عً شىسي وجلدًسي أعّبر مّسة أخن أئال

 كد وُ ي ن، وأجمنى أهللدزاطاث والبدىر وؤلاعالم على هره الدعىة
ّ
لذ في ػسح بعع ف

ت اإلاهمت  الدظاؤالث في ظل الخؼىزاث  اإلاخاػس التي جددق بمىؼلخىا العسبُتخٌى واإلاصحًر

  .طُاطُت ؤلاكلُمُت والدولُت-الجُى

 

 هللا وبركاجه، سالم عليكم ورحمتالو 


