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إيليوت للشؤون الدولية أمام طلبة مدرسة  سمو رئيس مجلس الوزراءآلمة  
 جامعة جورج واشنطن

2008 سبتمبر 1 8 

   

 الرئيس ناب ، 
 أعضاء هيئة التدريس ، 

  .الضيوف الكرام وأبنائي الطلبة أشكرآم جميعًا على الترحيب الحار
 

رئيس  "ي الرئيس ستيفن ناب ، أتقدم بجزيل الشكر للفتتكم الكريمة بمنح     ة ال ذه    " . ميدالي شرفني أن أتلقى ه وي
الميدالية المميزة خصوصًا وأن صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح قد تلقى الدآتوراه                

م  . الفخرية من هذه المؤسسة المميزة قبل ثالث سنوات        آما أنه من دواعي سروري أن أآون معكم اليوم ألطلعك
ذ             100نا ، وهي عالقة تمتد إلى ما يزيد عن          يتاريخية بين شعب  على العالقة ال   ى المحك من د وضعت عل  عام ، وق

  . عامًا حينما غزت قوات صدام حسين وطني واحتلته18
 

ومتكم وخصوصًا                       ه حك ذي لعبت ز ال دور الممي أتقدم شخصيًا بالتعبير عن عميق امتنان حكومة وشعب الكويت لل
د          1991قواتكم المسلحة حينما طلب منهم في عام         الشباب من الرجال والنساء في       اذ شعب بل  المساعدة في إنق

شكل                و. صغير وبعيد عن موطنهم من براثن عدوان غاشم        ات المتحدة والكويت ب ين الوالي ة ب قد تطورت العالق
د عشر سنوات     . حينما افتتحت أول قنصلية أمريكية في الكويت 1951آبير وصمدت أمام الكثير منذ  ا  ينحوبع م

 ، أصبحت القنصلية أول سفارة أمريكية وفي تلك الفترة ، أي في العشر      1961نالت الكويت استقاللها في يونيو      
ا أول وأخطر                     دما واجهن سبة للكويت وعن سنوات األولى من االستقالل آانت المملكة المتحدة هي أهم حليف بالن

رئيس العراق       ة نتيجة مطالب ال سياسة الخارجي ة ،    مشكلة تتعلق بال ى األراضي الكويتي ريم قاسم عل د الك ي عب
م               م المتحدة سيادة الكويت وت ا دعمت األم استجابت بريطانيا لطلب األمير بالمساعدة في صد الغزو العراقي آم

ام     ى ع ة حت ة العربي وات الجامع رًا بق ة أخي وات البريطاني تبدال الق ي  1963اس سحاب ف نهم االن ب م ا ُطل  حينم
ين      ارة                       1980و   1961السنوات ما ب اون في مجالي التج ى التع ا عل ة رآزت أساس ات طبيعي دينا عالق ام بل  ، أق

ة               ى           . والطاقة باإلضافة إلى برنامج بسيط في المساعدة العسكرية الثنائي سنوات إل ك ال وسعت الكويت خالل تل
  .للغرب واالتحاد السوفيتي السابق وجيرانها حفظ التوازن في سياستها الخارجية بالنسبة

ا في                    وآ د اتخذت الكويت مواقف اعتبرته ة التي ساندتها في وقت الضيق ، فق ة العربي ونها عضو في الجامع
سطينية ضد                              ر الفل ة التحري ا لمنطق ك ومن ضمنها دعمه ى خالف ذل ا واشنطن عل مصلحتها في حين اعتبرته

تالل  رائيلياالح ي   اإلس نفط ف ي لل ر العرب ي الخط ت ف شارآة الكوي ة وم  إال أن 1973 و 1967 لألراضي العربي
  .الكويت حافظت على عالقتها بواشنطن خالل تلك الفترة رغم اعتراض العديد من الدول العربية

وحصلت  .  سنوات    8 التي دامت     اإليرانية –وبدأت العالقات األمنية تتوطد في الثمانينات نتيجة الحرب العراقية          
ة              من ناقالت    11 على   األمريكيالكويت على حق رفع العلم       ة األمريكي ة البحري ذلك تحت حماي صبغها ب نفط لت . ال

ة   .  بتمويل من الحكومة     1987في يناير   " بحرب الناقالت   " بدأت جهود استبدال األعالم المعروفة       وآانت عملي
دين                  إستراتيجيةاستبدال األعالم نقطة شراآة      ين البل ة ب ات الثنائي ز العالق ات المتحدة والكويت وتعزي  بين الوالي

اني عشر من أغسطس                              والتي وات صدام حسين في الث دما قامت ق د بضعة سنوات عن  وضعت على المحك بع
  . بغزو واحتالل وطني1990

 
اريخي   م الحشد الت ه ت دة جورج بوش وحكومت ات المتح ين للوالي ادي واألربع رئيس الح الجهود المضنية لل وب

ا    المتحدة وشرعت قواتاألممللقوات متعددة الجنسيات تحت مظلة           التحالف بحملة عسكرية آبرى أطلق عليه
ة عاصفة الصحراء    "  ر الكويت     " عملي ى تحري ذلك        . التي أدت إل ل فخر ب ويتي بك سالح الجوي الك وشارك ال

ذ                        دي من ة األي م تقف الكويت مكتوف سعودية ول ة ال ة العربي ة في المملك التحالف الذي انطلق من القواعد الجوي
ة       عام ، فالرواب   18تحريرها قبل    ة األمريكي صفة الرسمية في                –ط األمني ا ال ة التي أضيفت عليه  1992 الكويتي

يج          باتفاقية ات المتحدة طوال      .  تعاون عسكرية تعززت في الفترة التي عقبت حرب الخل وعملت الكويت والوالي
دما ف              م المتحدة ، وعن ابع لألم رارات مجلس األمن الت ة وفرض إذعان صدام حسين لق سعينات لمراقب شلت الت
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راق             النطالق والعقوبات ، وفرت الكويت المنصة األساسية        ةالدبلوماسي ر الع ة تحري ة في عملي وات األمريكي  الق
  .2003عام 

  
د عن                ا يزي ا م ة باقتنائه ارات  8تعاونت الكويت أيضًا مع الواليات المتحدة لتعزيز قدراتها الدفاعي  ندوالر م  ملي

ة      ة العسكرية والتقني اتالت من طراز         المساعدات األمريكي اتريوت والمق  ،  F-18، ومن ضمنها صواريخ الب
ا المسلحة     .  ومروحيات أباتشي وسفن البحرية األمريكية M1A2ودبابات من طراز  ة قواتن ذه األنظم وتمنح ه

ا        . القدرة على العمل مع القوات األمريكية في حال تعرضنا لعدو مشترك من جديد             ال فإنن ذا االحتم ولالستعداد له
د                 نخ ة لتجدي ة األمريكي دا وض في حوار أمني رسمي مع آبار المسئولين في الحكوم ا     تالتهدي ة وردعه  اإلقليمي

  .بما فيها اإلرهاب الدولي
  

 وآشريك فعال في الحملة العالمية لمكافحة اإلرهاب بقيادة الواليات المتحدة ، توفر الكويت المساعدة العسكرية                
  . والدبلوماسية واالستخباراتية باإلضافة غلى دعم الجهود لتجفيف الموارد المالية للجماعات اإلرهابية

 فنحن حلفاء نشطون ومهمون للواليات المتحدة في الحرب           اإلقليمية،واستأنفت الكويت دورها في الدبلوماسية      
ى  ة عل ابالعالمي ات .اإلره ع الوالي ة م داوالت وثيق ا نجري م ا أنن دات  آم ي دراسة التهدي ا ف دة وجيرانن  المتح

  .الجديدة التي ظهرت في منطقة الخليج وما وراءها
  

د       راق جدي ع ع دة م ة جدي وير عالق و تط وي ه ي الحي ا اإلقليم ن دورن ر م ب اآلخ ب  . والجان ا نراق ك أنن وال ش
ين الثال                      ذي أدى اليم داد ال ى بغ اء الماضي الموافق      التطورات هناك عن قرب ، آما نتطلع إلى عودة سفيرنا إل ث

  . سبتمبر ونرحب في الوقت ذاته بالسفير العراقي الجديد لدى الكويت16
ولذلك سنواصل دعمنا لجهود    . بالنسبة للكويت آغيرها التأثير تجاوز أراضيها بالغًا الشرق األوسط وبقية العالم            

شكل آامل نحو     الواليات المتحدة والحكومة العراقية لتحقيق االستقرار ووضع أرضية لعراق      يمكنه المساهمة ب
  .االستقرار والسالم واالزدهار في الخليج والشرق األوسط

  
ة                 ة في منطق نفط الحيوي وارد ال آما أتضح تماما من األزمات والتوترات اإلقليمية بأنه ازداد اعتماد العالم على م

ة      % 47الخليج ومن المحتمل أن يستمر هذا االعتماد في المستقبل المنظور حيث أن              نفط الثابت من احتياطيات ال
دول المستهلكة    . موجودة تحت رمال الجزيرة العربية     وذلك يعني الحاجة إلى تعاون أوثق بين الدول المنتجة وال

  .لتفادي المزيد من التعطيل في امتدادات النفط وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية
ي ا   ة ف شاآل األمني ى الم ستمر عل ز الم سبب الترآي ات   وب ين الوالي ة ب ة المتين ات التجاري ة العالق يج فحقيق لخل

ة  ة من الكويت ، المملك اون المؤلف ر دول مجلس التع ة ، حيث تعتب ر معروف ة غي يج العربي دة ودول الخل المتح
سبة                             ر شريك تجاري بالن ان سادس أآب ة المتحدة وعم ارات العربي سعودية ، البحرين ، قطر ، واإلم العربية ال

شكل                           للواليات الم  ي ب ائض تجاري آل ع بف ات المتحدة تتمت د الماضي آانت الوالي تحدة ، ولعدة سنوات من العق
  . سنوي في منطقة دول مجلس التعاون ضمن جميع المناطق التجارية الرئيسية في العالم 

رب    د ح ة فبع ة المحلي ى الجبه ة       1991وعل شنا الديمقراطي ل أنع سب ب ه فح ان علي ا آ ى م د إل د البل م نعي  ، ل
ا ، وآانت          ل سلبياتها وإيجابياته شطة ونابضة بك البرلمانية على وجه التحديد ، إذ طالما آانت سياسة الكويت ن

ة           2006عملية انتقال السلطة في عام       ا عملي دولي ووصفت بأنه ى اإلعجاب ال ذي  غير مسبوقة وحازت عل  يحت
  .بها 

  
وزراء ومجلس األمة حيث نأمل              نالت المرأة الكويتية حق التصويت وأمنت لها مكان        2005ومنذ   ًا في مجلس ال

  . أن يتم انتخاب المرأة قريبًا
ا تبنت    . وبهذه اإلنجازات ، أصبحنا نموذجًا للتقدم السياسي والديمقراطية في الشرق األوسط والعالم العربي               آم

اص لتحق           اع الخ ى القط ر عل صورة أآب دنا ب صادي ، وأآ ستقبلنا االقت رة لم شاريع الح ت الم و  الكوي ق النم ي
ا والمنتجات                 ة في التكنولوجي ى المشارآة األمريكي سعى جاهدين للحصول عل شعبنا ، ون االقتصادي المستديم ل

  .والخدمات
  

اوز ت ستمرة تتج شاآل م اك م المي والههن اب الع د اإلره ب  تدي ي تتطل تقرار والت المي واالس سالم الع دد ال ي ته
ل مساعد             ضايا مث وات األوان وهي ق صعبة ، تحسين                معالجتها قبل ف دول الناشئة لتخطي مراحل التحول ال ة ال

ول  اد الحل ة ، إيج ستقرة واألسواق تجاري ة الم وارد الطاق ق أسواق لم رة ، خل دول الفقي شة في ال ة المعي نوعي
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دول المساهمة في                      بعض ال ذه الجهود يمكن ل للقضايا البيئية مثل االحتباس الحراري والتغير المناخي ، وفي ه
  .ية والخبرة وغيرها من الموارد الماليةالقوة البشر

  
ذا المجهود                        ضرورية إلنجاح ه ادة ال لكن تظل دولة واحدة قادرة على المساهمة في العنصر الرئيسي وهي القي

  .العالمي وتلك الدولة هي الواليات المتحدة األمريكية
  

  .األمريكييمة التي يتحلى بها الشعب ة والصفات الكردار بموارد فذة وقيمة وأقيمها اإلوقد أنعم اهللا على بلدآم
صاد      ... وبالنسبة لكم    طلبة مدرسة إليوت للشئون الدولية ، وأنتم مقبلون على مهن في السياسة الدولية أو االقت

ة       استدرآون بأن العالم صغير وأصبح أآثر اعتمادا على بعضه وأهمية            لمعرفة بالقضايا الخارجية في نفس أهمي
ضايا                        . ةمعرفة الشئون الداخلي   ك الق ول لتل اد الحل م الفرصة للمساهمة في إيج ه ستتاح لك ك آل لكن األهم من ذل

  .الصعبة والتأثير على مجرى النظام العالمي الجديد
  

بكم                  أشكرآم مرة أخرى لدعوتي للتواجد بينكم وأيًا آان مجاالت التي تتبعونها في دراساتكم الدولية أتمنى أن تجل
. استقباال حارًا من قبل أصدقاء ستتعرفون عليهم مستقبًالإلى الكويت حيث ستستقبلون


