
 كلمة معالي وز�ر الدفاع الوطني األستاذ �عقوب ر�اض الصراف 
 ممثًال فخامة رئیس الجمهور�ة العماد میشال عون 

 
 الفكر�ة واإلعالمیة واالقتصاد�ةلوماسیة و والدبواألمنیة السیاسیة  الشخصیات -
 أیها الحضور الكر�م -فعالیات المؤتمر -

ینعقد المؤتمر اإلقلیمي السا�ع لمر�ز البحوث والدراسات االستراتیجیة في الجیش، وسط الكثیر من التحد�ات 
ما یرافق ذلك ط، و والتطّلعات. تحد�ات ناجمة عن استمرار التصعید العسكري والسیاسي في منطقة الشرق األوس

من تناقضات و�عادة خلٍط لألوراق والتوازنات، وانعكاس ذلك �ّله على لبنان �شكٍل أو �آخر. أّما التطلعات، 
فهي تلك المدفوعة �إرادة صلبة من العهد الجدید �قیادة فخامة رئیس الجمهور�ة العماد میشال عون، والتي 

األزمات التي تلّف المنطقة، واالنطالق في ورشة النهوض تقتضي تجنیب لبنان إلى أقصى حدٍّ ممكن، شبح 
�الدولة و�صالح مؤسساتها، مهما اعترض ذلك من مصاعب وعقبات، فال مناص من تضافر الجهود وشبّك 

 السواعد للتقدم إلى األمام والوصول �الوطن إلى شاطئ األمان واالستقرار. 
 

 أّیها الحضور الكر�م
سسة الجیش اللبناني هي في طلیعة المؤسسات الوطنیة التي تشّكل أعمدة بنیان لیس خافیًا على أحد أّن مؤ 

االستقرار الوطني ال بل حجر الزاو�ة فیه، �عد أن أثبتت هذه المؤسسة على أرض الواقع و�إمكاناتها المحدودة، 
له وسالمة ه واستقالجدارتها في مواجهة اإلرهاب، واستعدادها الالمحدود للتضحیة دفاعاً عن وحدة الوطن وسیادت

أراضیه ومیاهه اإلقلیمیة واالقتصاد�ة، األمر الذي القى إعجاب المجتمع الدولي وزاد من حجم المساعدات 
الدولیة المقّدمة إلیها. من هنا، �ضع فخامة رئیس الجمهور�ة العماد میشال عون في سّلم أولو�اته، تعز�ز قدرات 

ة، أو من خالل التعاون مع الدول الصد�قة، انطالقًا من حرص هذه الجیش، سواء �اإلمكانات المحلیة المتاح
األخیرة على حما�ة استقرار لبنان، ومن الجهد الدولي المشترك في محار�ة اإلرهاب، والذي �ساهم لبنان فیه 

 �كّل ما أوتي من طاقاٍت و�مكانات. 
 

 أّیها الحضور الكر�م
ة في إقامة هذه المؤتمرات، ذات البعد االستراتیجي الذي یتناول إّن نجاح مر�ز البحوث والدراسات االستراتیجی

أبرز المعضالت والمشكالت التي تعانیها المنطقة، وصوًال إلى توصیف أسبابها ال االكتفاء بتوصیف أعراضها 



لهو دلیل واضح على المستوى الفكري والثقافي الرفیع الذي یتمّتع �ه ضباط الجیش، والشعور ونتائجها فحسب، 
العالي �المسؤولیة لدى قیادته تجاه قضا�ا المنطقة، �جزء ال یتجّزأ من مسؤولیة لبنان الرسالة، في نشر ثقافة 

 ب المنطقة. التنوع واالنفتاح والحوار، وتعبید الطر�ق إلى السالم الذي تطمح إلیه شعو 
ولعّله من المفید جدًا، االستنارة �التوصیات واالقتراحات الصادرة عن المؤتمرات التي �شارك في صنعها نخبة 
من المفّكر�ن والباحثین واألكاد�میین، المحلیین والدولیین، ما �ضفي علیها مساحة واسعة من الموضوعیة 

، تتناول النواحي العسكر�ة واألمنیة والسیاسیة، جنبًا إلى والمصداقیة، ال سّیما وأّن موضوعات هذه المؤتمرات
جنب مع النواحي االقتصاد�ة واإلدار�ة، التي تشمل فیما تشمل، ر�ائز التنمیة االقتصاد�ة واالجتماعیة، ووضع 
مبادئ وآلیات فّعالة لمكافحة الفساد �مختلف وجوهه. إن الجیش هو الكفیل �صون حر�ات المواطن وحما�ة 

 الوطن والضامن لألمن االجتماعي واالقتصادي. سیاسة
 

 أّیها الحضور الكر�م
�اسم فخامة رئیس الجمهور�ة الذي شّرفني بتمثیله بینكم الیوم، أتوّجه �التقدیر إلى قیادة الجیش ومر�ز البحوث 

لمشابهة في ا والدراسات االستراتیجیة والتشجیع على مواصلة إقامة مؤتمرات مماثلة، وعلى التفاعل مع المراكز
أورو�ا وأمیر�ا وآسیا، �ما أتوّجه �التقدیر إلى جمیع الذین أسهموا وشار�وا في إقامة هذا المؤتمر، وأخّص 

 المشار�ین األصدقاء على حضورهم وجهودهم ومحبتهم لبنان. 
 أهًال وسهًال �كم ضیوفًا أعّزاء في ر�وع وطنكم الثاني. 
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