
2007

1

فــــي المؤتمر الدولي للناتو ودول الخلیج كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء

2006دیســمبر 12

صاحب السمو األخ الشیخ سلمان بن حمد آل خلیفة

ولي العھد والقائد العام لقوة الدفاع بمملكة البحرین الشقیقة

أمین عام حلف الناتو-معالي السید جاكوب جیجسبوت شیفر

أمین عام–الرحمن بن حمد العطیة عبدمعالي األخ

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

أصحاب المعالي رؤساء وأعضاء الوفود

أصحاب المعالي الشیوخ والوزراء والسفراء

الحضور الكرام

یات ح، ویشرفني أن أنقل لكم تطیب اإلقامة في ھذا البلد األمین، متمنیا لضیوفنا الكرام أرحب بكم جمیعًا
.حضرة صاحب السمو أمیر البالد، وتحیات سمو ولي عھده األمین، حفظھما اهللا ورعاھما

..والسادةالسیدات 

، و حلف في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةنلتقي الیوم في اجتماع تاریخي یضم نخبة من المسئولین
، مح أن یحقق نتائج طیبة لكل دولناط، وھو اجتماع تشاوري أول في الكویت ن"الناتو" شمال األطلسي 

. ویتطور إلى لقاء فاعل نستفید منھ جمیعا

ھذا یأتي بعد یومین من انتھاء أعمال القمة السابعة والعشرین لقادة دول مجلس التعاون لدول اجتماعناإن 
من أجل تحقیق الخلیج العربیة الذي تبذل من خاللھ دولنا في ھذه المنطقة الجھود الكثیفة لتعزیز التعاون

.أھداف شعوبنا في األمن والتنمیة

..الكرامضیوفنا 

، لعقود األخیرة من أزمات متواصلةعانت في اال شك أن الجمیع یعرف معرفة تامة أن منطقة الشرق األوسط ،
. وھي أزمات تدفع فیھا الشعوب أثمانا غالیة في األرواح وفي فرص التنمیة الضائعة

ي ، التعنھ العالم من أجل توفیر الطاقةال یستغنيولدینا وحولنا مخزون نفطيوالخلیجونحن نعیش في الكویت 
، لذا فإن االستقرار والتعاون والتنمیة ھي أھداف أساسیة لدولنا ویشاركنا ھي أساس ومحرك التنمیة الدولیة

. العالم في ذلك

دید من الذي توسعت رقعتھ لتشمل الع" الناتو " من ھنا تأتي أھمیة التعاون مع منظمة حلف شمال األطلسي 
ذه الدول من خبرات وقدرات ، بكل ما تملك ھالدول في السنوات األخیرة، حتى بلغت ستا وعشرین دولة
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، وعلى قمتھا درس ھام، وھو أن التعاون وتبادل الخبرات ھما الطریق األفضل وتجارب، تستفید منھا دولنا
.الموخدمة الشعوب ونشر السلتجاوز األزمات

بزیارة بعض الدول األعضاء في حلف الناتو ولمست مباشرة من لقد قمت في سبتمبر الماضي من ھذا العام
قیادات ھذه الدول ما یطمحون إلیھ من آمال كبیرة في ترسیخ التعاون وتحقیق األمن والسالم، لیس في مناطقھا 

.في المناطق المختلفة حول العالمبل أیضافقط

فكل منطقة ،قوم بھا التحالفات من أجل السالمإننا نشھد الیوم اختالفا في طبیعة الدور والوظیفة التي ت
، ویتیح لھا االستقرار و یجنبھا الشرورعینحول العالم من شرقھ إلى غربھ، تحرص على الدخول في تحالف م

.ولي ھو السبیل لحل الخالفاتوتكاد ھذه الظاھرة أن تؤكد أن التعاون الد. یحقق لھا التنمیة
ونحن نرحب بتعاون مثمر بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وبین منظمة حلف شمال األطلسي 

التي ینعقد ھذا لتعمیق المبادرات التي انطلقت منذ بدایة الحوار المتوسطي، وحتى مبادرة اسطنبول " الناتو"
. التعاون التي تحقق المصالح المشتركةمن أجل البحث في سبل،اللقاء في إطارھا

تستند إلى قیم االحترام والمساواة ،بیننا لتحقیق االستقرار والسالمونحن نؤكد أننا في حاجة إلى شراكة تربط 
.والعدالة والثقة المتبادلة

..اإلخوة الحضور الكرام

اسي الذي یتمناه ویرغب في سیإننا نؤمن أن لكل شعب ومجتمع ثقافة وخصوصیة في البناء االجتماعي وال
یستفید من تجارب الغیر، ویرسخ تجربتھ الذاتیة، ودول مجلس التعاون الخلیجي الیوم تتقدم بجملة ،تحقیقھ

.تقود إلى منفعة المواطن وتحقق التعاون مع الدولإصالحات سیاسیة واقتصادیة،
نامیة وتكمن في التطور التكنولوجي والبحث ولكننا ندرك أن ھناك فجوة یجب إزالتھا بین الدول المتقدمة وال

وأیضا الذي یدخل في كل مجاالت الحیاة، ویمكن لدول الناتو أن تقوم بدور فاعل في إزالة ھذه الفجوة،العلمي،
.الحفاظ على المصادر الطبیعیة وحمایة البیئة والحث على التعایش السلمي بین الشعوبالمساعدة في

وفى ھذا الشأن یأتي اجتماعنا بین الشعوب،كفیل بتحطیم كل الحواجز واألسوارإن الوقت والتقدم العلمي
بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وبین حلف شمال األطلسي، بكل ما لوضع أسس لتعاون أوثق

. یملكھ الجانبان من فرص وإمكانیات

سؤولین والباحثین في دول مجلس التعاون لذا فإننا نتطلع في الكویت إلجراء حوار مباشر ومثمر بین الم
.الخلیجي وبین المسؤولین في مؤسسات الحلف، من أجل البحث عن أفضل السبل للتعاون 

.والتوفیقلمؤتمركم النجاح اومتمنیالجمیع،وفقكم اهللا جمیعا في ھذا اللقاء الذي أرجو أن یتكرر لفائدة 

والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،


