
 قائد الجیش العماد جوزاف عون حضرة كلمة 
 

�معالي وز�ر الدفاع الوطني المهندس الجمهور�ة العماد میشال عون ممثالً رئیس  فخامة -راعي المؤتمر -
 �عقوب ر�اض الصّراف 

 واب األستاذ نبیه بري ممثًال �سعادة النائب قاسم هاشمدولة رئیس مجلس الن -
 الدول العر�یة األستاذ أحمد أبو الغیطسعادة أمین عام جامعة  -
 أصحاب السعادة والمعالي   -
 الفكر�ة واإلعالمیة واالقتصاد�ةوالدبلوماسیة و واألمنیة السیاسیة  الشخصیات -
 أیها الحضور الكر�م -فعالیات المؤتمر -
إلقلیمي ا للمرة السا�عة على التوالي، یتشرف الجیش اللبناني �استضافة حلقة جدیدة من حلقات المؤتمر  

الخاص �منطقة الشرق األوسط، و�مشار�ة نخبة من األكاد�میین والمفكر�ن، المحلیین والدولیین، ما �شیر �صورة 
واضحة إلى نجاح هذا المؤتمر خالل السنوات الفائتة في تحقیق األهداف والغا�ات المرجّوة منه، أي تسلیط 

الحلول  منطقة، بتشعباتها وأ�عادها العمیقة، إلى جانب إقتراحالضوء على خلفیات األزمات الشائكة التي تعانیها ال
 الموضوعیة لمعالجتها بروح المسؤولیة والتجّرد والحیاد�ة.

 أهًال وسهًال �كم في مؤسسة الجیش اللبناني.
 

 أّیها الحضور الكر�م
موقعها  سببصحیح أّن الصراع حول منطقة الشرق األوسط لم یتوّقف في أّي حقبة من حقبات التار�خ �  

الجیوسیاسي واالقتصادي الممّیز، لكّن الصراع الدائر فیها حالیاً �كاد �كون األخطر على اإلطالق، إذ �ات یهّدد 
البنیة األساسیة لوحدة أوطانها وتماسك مجتمعاتها، نتیجة تفاقم العنف واحتدام التناقضات وانتشار اإلرهاب على 

أ�عاداً سیاسیة وأیدیولوجیة معّقدة، �ما أّن هذا الصراع تعّدى حدود المنطقة، نطاٍق واسع، واتخاذ النزاعات القائمة 
 لیطال �شظا�اه العدید من القارات والدول على أكثر من صعید. 

و�ذا �ان تشا�ك المصالح الدولیة حول الثروات ومناطق النفوذ في المنطقة، �شّكل جزءًا من الصراع القائم، فإّن 
في األزمات الداخلیة التي تعصف �العدید من بلدانها، والتي أضافت الى المشكالت  الجزء اآلخر منه �كمن

السیاسیة واالجتماعیة المزمنة، مشكالت طائفیة و�ثنیة وأمنیة، �مّثل اإلرهاب فیها �مسمیاته وأشكاله وأسالیبه 
 المختلفة، العنصر األكثر قدرة على تأجیج نارها واللعب على أوتار تناقضاتها. 



هنا، �ات من الضروري تكثیف الجهود الداخلیة والدولیة لمواجهة هذا الخطر، عسكر�ًا وفكر�ًا وثقافیًا، جنبًا  من
إلى جنب مع تغلیب البعد الوطني واإلنساني على أّي �عٍد آخر في المعالجات المقترحة، على قاعدة تأمین 

بول قلیات، واإل�مان بثقافة الحوار واالنفتاح وقلألالحضور الفاعل الحر�ة والعدالة والمساواة واحترام التنّوع و 
 اآلخر. 

 
 أّیها الحضور الكر�م

وسط الحرائق التي تجتاح المنطقة والتحّوالت الكبرى التي تشهدها على أكثر من صعید، آلینا على أنفسنا في 
تنا على ل جهوز�ة وحداالجیش اللبناني إعطاء األولو�ة القصوى للحفاظ على االستقرار الوطني، سواء من خال

الحدود الجنو�یة استعدادًا لمواجهة ما �خطط له العدو اإلسرائیلي أو على الحدود الشرقیة لمواجهة التنظیمات 
اإلرهابیة أو في الداخل لضبط األمن ومنع اإلخالل �ه. فهذا االستقرار �مّثل حجر الزاو�ة في البنیان الوطني 

ه التحد�ات والتجاذ�ات الداخلیة على أنواعها، �ما �شّكل الر�یزة األساس الواحد، ال بل حصنه المنیع في وج
 التي ستبنى علیها تطّلعات العهد الجدید. 

ومن على هذا المنبر أؤّ�د أمامكم الیوم، �أّننا ماضون في حما�ة هذا االستقرار، وأّننا مستمرون في مواجهة 
ة من نسمح لإلرهابیین �إ�جاد أي مالٍذ آمن لهم في أّي منطق اإلرهاب بتنظیماته وشبكاته وذئا�ه المنفردة، ولن

مناطق الوطن، مهما �ّلف ذلك من أثمان وتضحیات، وأطمئن اللبنانیین إلى أن جهوز�ة الجیش، سالحًا وعتادًا 
ومعنو�ات، هي الیوم أفضل من أي وقٍت مضى، وأننا قادرون على جبه ما قد �ستجّد من أخطار وتحد�ات، 

 اثقة و�فاءة عالیة. �إرادة و 
إلى فخامة رئیس الجمهور�ة الذي شّرفنا برعایته الكر�مة لهذا المؤتمر، والتقدیر  �خالص الشكر ختامًا، أتوّجه

ه، ، �ما أحّیي السادة المشار�ین فیممّیزة دٍ و إلى مر�ز البحوث والدراسات االستراتیجیة على ما بذله من جه
 إلى نتائج مثمرة، تعود �الخیر على لبنان والمنطقة واإلنسانیة جمعاء. وأتمّنى للجمیع التوفیق في الوصول 

 
 عاش لبنان –عاش الجیش  –عشتم 

 
 
 


