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 صاحب السمو الشيخ محد بن حممد الشرقي  -راعي املؤمتر 
  حاكم إمارة الفجرية –على اجمللس األعضو 

 االستاذ حممد عبده سعيد سعادة 
 غرف العربية الرئيس احتاد 

 أصحاب املعايل والسعادة،

 ،السيدات والسادة
فبببش فياليببباؤ  المببببيمر اليرببببش  اليبببو  يطيبببي لبببش رك ر بببار 

مبببذ  ببب ب الن بببب  مبببك السبببالال لثسبببييمار فبببش ائمبببك ال ببب ا ش 
بواحبلة  مبك ر طبر المسبوليك وقيالاؤ ورصحاي ائعمال المينيبيك 

  ائمك ال  ا ش فش اليال  اليربش. القضايا وركير اليحلياؤ إلحاحًا:

لولبب  ومببك  بب ا المنبببر رول رك ريوجبب  بال ببكر واليقببلير إلبب  
صبباحي السببمو ال ببي  لوبصببف   اصبب   ،اإلمبباراؤ اليربيبب  الميحببلة

حببباك  إمبببارة  –ع ببب  محمبببل ال بببرقش عضبببو المج بببال ائحمبببل ببببك 
وع   الحفباوة والوفبالة ع   يفض   باسيضاف    ب اللورة  ،الفجيرة

 .بيمروالجهل المب ول ل يمل ع   إنجاح رعمال الم
 ،السيدات والسادة

ال ينب بببش ع ينبببا، ونحبببك نينببباول رن  ببباك مبببك  ببب وك رمينبببا 
نببركك إلبب  اليهببويك.. كببث ومسببيقب ها، رك ننببلى إلبب  اليهويببل .. رو 

نمبا ننربر إلب  القضبايا فبش ويريي نيا ج  اط ب  الموقفيك  طا .. وا 
حجمها، ونواج  اليحلياؤ بمبا يقيضبي  مبك يقرب  واسبييلال وحبال 
مسببيقب ش واى.. وال ربببالا إ ا قإ ببؤ إك قضبببي  ائمببك ال بب ا ش  بببش 
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يربش.. وال نيحبل   نبا سبون انطثقبًا قضي  وجول بالنسب  ل يال  ال
الحقبا و يبلعو مبلعج  و  مك الواقبذ واسبينالًا إلب  الحقبا و.. والواقبذ

غبب ا ش فببش  لق ببو.. إك اليببال  اليربببش  ببو ركبببر منطقبب  عجببلا إلبب 
نحببو نصببت احيياجاينببا مببك ال بب ا .. ويصببل  اليببال .. إ  نسببيورل

نسببي وارلاؤ الحبببوي، و ببش مكبببوك اسببيراييجش فببش سبب   ال ببب ا  
ركير مبك االسبيهث  المح بش % و 70إل   اللولاليربي ، فش بيض 

رك  ن ال حبب ، كمببا.. وييصببلر الببلول اليربيبب  قا مبب  ركبببر مسببيورل
 . ع   مسيون اليال  مصر  ش ركبر مسيورل ل قمح

ائلم  ليسؤ جليبلة.. وقبل ينبهبؤ لهبا الحكومباؤ اليربيب  فبش 
مسبببيوياؤ واريفببباى  الر يبببب ، اليقبببول الماضبببي .. الليبببالة السبببكاني 

فببش ايسبباى  االنيبباا اللراعببش رسببهمؤ جمييبباً الببل ول، مببذ يراجببذ 
المنطقبب  .. لقببل لال عببلل سببكاك  ع بب  نحببو ميسببارى وم يببت الفجببوة
م يونببًا فببش  300، إلبب  نحببو 1960م يونببًا فببش  100مببك   اليربيبب
 600إلبب   اليببال  اليربببش.. ومببك الميوقببذ رك يصببل سببكاك 2006

لب ن ، فإ ا رضبفنا إلب   لب  يحبلن ال بح المبا ش ا2050م يونًا فش 
% فقببط مببك مببوارل الميبباب 1يواجهبب  المنطقبب  اليربيبب  اليببش يصبب ها 

الي ب  فش اليال ، نجل رنفسنا رما  سيناريو اؤ ال رقول إنها كاريي ، 
نمبببا يبببلعو إلببب  اليبببلبر واالسبببييلال، حفاربببًا ع ببب  البقبببا  وصبببونًا  وا 

 ل حضارة واليمراك.

ك والحقيقب  رك يحبلن ائمبك ال ب ا ش لب  روجب  م ي فبب .. إ  ر
لبب  بيببلًا جيوسياسببيًا ال ي فبب .. وقببل ينبهببؤ لبب  الببلول اليربيبب  فببش 
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طببببط ليحقيببببو االكيفببببا  البببب ايش فببببش السببببييناؤ  مرح بببب  مبكببببرة ب إ
والسبييناؤ،  اص  عنلما  للؤ اللول الكبرن بقطذ يوريل ال ب ا  

.. وقببل يجببلل ال ببيور بيببل حببري ركيببوبر رلًا ع بب  الحرببر البيرولببش
اليبش  بهلؤ اريفاعبًا حبالًا فبش  2008و 2007بال طر مبذ رلمب  

 2010رسبببيار ال ببب ا   ع ببب  صبببييل عبببالمش.. وكببب ا فبببش عبببامش 
، عنبببلما  بببهلؤ رسبببيار الحببببوي اريفاعبببًا ممبببايًث ر بببار 2011و

البيض إل  رن  ليي لورًا ر يسيًا فش إ يال ائوضاى فش ركيبر مبك 
ش مببك يضبب   حببال فبب  بب ب الببلول لولبب  عربيبب ، بسبببي مببا  ببهلي 

 فيرة قصيرة.  ثل  ا ي  ائساسي  رسيار الس ذ ال

اريفببباى ائسبببيار اليالميببب  ل  ببب ا  يإميبببل يحبببليًا  وال  ببب  رك
إلب  رك  وي ير ال برا  طيرًا،  اص  ل لول اليربي  غير النفطي .. 

ومبك يب  فهبو ييكبال وضبيًا لا مبًا   ا االريفاى ل  عوامبل  يك يب ، 
المثيبيك مبك الب بر انيقبال م باؤ وال يميل را رة عابرة...  لب  رك 

إل  الطبق  الوسط  فش الصيك والهنل وغير ا كاك مك  ان  ي يير 
رنمبباط االسببيهث .. ورلن إلبب  يوسببذ الط ببي ب ببلة ع بب  ال حببو  
والحبوي.. يإضبات إلب   لب  االيجباب إلب  يلايبل الط بي ع ب  الوقبول 
الحيون،  اص  فش الوالياؤ الميحلة والبراليل وغير ا.. فضبًث عبك 

اؤ الي ير المنا ش.. وك ها عوامل يإ ير إل  رك رسبيار ال ب ا  يايير 
.. و بببو مبببا  سيواصبببل اريفاعهبببا فبببش المسبببيقبل.. ببببل سييضببباعت

االسيراييجياؤ الوطنيب  واليربيب  ع ب  بنا  و  ،يقيضش منا االسييلال
   ا ائساال.

 



 

4 

 

 احلضور الكريم..
بببرغ  اليفبباوؤ فببش ائوضبباى االقيصببالي  بببيك الببلول اليربيبب ، 
ومك ي  اليفاوؤ فش يايير اريفاى رسيار ال  ا  ع   المجيمياؤ فبش 
 ببب ب البببلول.. إال رك الفجبببوة ال  ا يببب  ببببيك مبببا ننبببيج ومبببا نسبببيه   
)واليش نسل ا باالسييرال( يإميل واقيًا يواجه  اللول اليربيب  جمييبًا.. 
وحي  البلول اليبش يسبيطيذ، بواقبذ وضبيها المبالش المسبيقر، يبوفير 

.. ي بير ببالق و واإلنلعباا مك لوك إر باو لموالنايهبا ا وارلاؤ ال  
مكاني  فرض الحربر اليجبارن وحربر اليصبلير  إلا  يق ي ائسيار، وا 

فبش فيبراؤ سبابق   بالفيبل حل  و و مامك جاني اللول المصلرة .. 
إلبب  اليفكيببر فببش  الوضببذ عببللًا مببك الببلول اليربيبب   بب ا لفببذ .. وقببل

ليحقيبببو ائمبببك ال ببب ا ش.. ومبببا يإسبببم  ببببب  مسبببيلام اسبببيراييجياؤ 
"السببيالة ال  ا يبب "  رن رك يكببوك ل لولبب  القببلرة ع بب  يحقيببو رمنهببا 

 ليالة .. سوا  عبر مهما كانؤ الرروت اعيمالًا ع    ايها ال  ا ش
االنيبباا المح ببش رو الحصببول ع بب  رراض فببش ال ببارا رو غيببر  لبب  

 مك االسيرايييجياؤ. 

إك - باإلمكانيباؤ الها  ب  ل بلول اليربيب  ورنوِّب فش  ب ا المقبا 
ل ييبباوك وفببو منطببو المنفيبب    - ببش يبنببؤ اسببيراييجياؤ يكام يبب 

الميباللببب  ليحقيبببو ائمبببك ال ببب ا ش والرفببباب االقيصبببالن ل جميبببذ.. 
ول سببولاك يجرببب   را ببلة فببش  بب ا المجببال ال ينب ببش رك ي يببي عببك 

ر ببيال  ،يقببل  ف امبب  السببيل الم ببير عمببر الب ببيرر  اننببا.. وقببل 
بمبببببالرة لثسببببييمار اللراعببببش اليربببببش فببببش  ،جمهوريبببب  السببببولاك

السولاك ل مسا م  فش سل الفجوة ال  ا ي  ويحقيو ائمبك ال ب ا ش 
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اليربببببش، و لبببب  مببببك  ببببثل القمبببب  اليربيبببب  الينمويبببب  االقيصببببالي  
ويهلت  .. 2013االجيماعي  اليالي  اليش عقلؤ فش الرياض عا  

رل السببولاك الطبيييبب  ) ائرض والميبباب المبببالرة إلبب  اسببي ثل مببوا
والمنببباا والموقبببذ الج رافبببش( و لببب  باالسبببييمار فبببش سببب ذ غ ا يببب  

 .  نسبي ةيمي   فيها السولاك ميل رساسي  
 ،احلضور الكريم

لقل جربنا فش السابو اسيرايييجاؤ يقو  ع   يحقيو االكيفا  
لفجبوة النجاح المامول فش سبل ا حقوال ايش المط و والكامل، ول  ي

ينطببون ع يبب   بب ب االسببيرايييجاؤ مببك عببوار ال  ا يبب ، إ  يبببيك مببا 
اقيصببالن، ومببا ييسبببي فيبب  مببك يببل ور بي ببش، فضببًث عببك عببل  
اسببببي لا  المببببوارل ال ببببحيحي ، وع بببب  ررسببببها الميبببباب، االسببببي لا  

 ال ن يإراعش ائبيال المسيقب ي . ميلاالقيصالن ائ

اليجارة وحل ا، وفو مببلر وجربنا ك ل  اسيراييجياؤ يييمل ع   
الميلة النسبي ، وبحي  يي  سل الفجوة ال  ا ي  مبك  بثل االسبييرال.. 
ووجببلؤ الكييببر مببك الببلول اليربيبب  رك  لبب  ييرضببها ليق ببباؤ السببوو 

الميروفبب   وانفببثؤ ائسببيار اليالميبب ، فضببًث عببك الم بباطر السياسببي 
 .اليش ينيج بالضرورة عك االريهاك لثسييرال

اليببو  رك نسببي  إلبب  اسببيراييجياؤ جليببلة يمببلا بببيك  وع ينببا
ليالة االنياا المح ش، واالسيفالة مبك اليقبل  الها بل فبش يكنولوجيبا 

اإلمكانياؤ الكبيرة اليش يييحهبا اليكامبل يوريت اللراع ، فضًث عك 
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اليربببش مببك  ببثل اسببي ثل ائراضببش ائجببول، واليببش ييببوفر فيهببا 
 اليًا.اسي ثلها اقيص ويمككالمياب، 

اك جامي  اللول اليربيب  يضبذ الموضبوعاؤ الميي قب  ببائمك 
رقرؤ القم  اليربي  بالرياض فش  ال  ا ش فش مقلم  اولويايها حي  

اسيراييجي  الينمي  اللراعيب   2007مم ك  اليربي  السيولي  عا  ال
، ويييبببببببر  بببببب ب 2025-2005اليربيبببببب  المسببببببيلام  ل يقببببببليك 

ا ل يمبببل اليرببببش الم بببير  فبببش المجبببال االسبببيراييجي  إطبببارا مرجييببب
اللراعش طويل ائجل لياطير ويحليل مسار الينمي  اللراعي  اليربي  
 ببثل اليقببليك القببالميك، بمببا يحقببو اليكامببل اللراعببش اليربببش مببك 
 ثل ييليل القلرة الينافسي  واالسيفالة مك الميلة النسبي  ل لراعب  

 اليربي . 
 السيدات والسادة،

 إك  مبببو  ائمبببك ال ببب ا ش اليرببببش كييبببرة ومي بببيب .. و بببش 
يوفير السب ذ ال  ا يب  ائساسبي .. ملن النجاح فش ال يقيصر ع   
ييببببربط باالسببببيقرار االجيمبببباعش  باسببببيار مناسببببب  فيببببوفر ال بببب ا 
فبش البلول اليربيب    ورسبر الطبقباؤ الميوسبط  والفقبرا والسياسش.. 

 لمريفيببب ،  اصببب  ورنهببب  ببب  رول مبببك ييبببانش مبببك رسبببيار ال ببب ا  ا
ينفقببوك نحببو نصببت ل ببوله  ع بب  ال بب ا  )و ببو مببا يفببوو الميببلل 

 بو وجب  ر بر مهب   اليالمش بكيير(.. ويوفر ال  ا  الصحش الس ي 
.. وببرغ   بو ريضبًا اسبييمار فبش المسبيقبلو  لقضي  ائمك ال  ا ش،

فما لالؤ الصورة اليام  لألمبك ال ب ا ش ، بيض المب راؤ اإليجابي 
   ش مإق ق .اليرب
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سبكانها ع ب  نصت ال ننس  رك لول  ميل اليمك يييش نحو 
، والب ن سببا    بف  المجاعب ، بسببي اسبيمرار النبلاى البلا ر  نبا 

.. وال ننس  رك المنطق  فش مفاقم  وضذ كاك بالفيل حرجًا و طيراً 
اليربي  يإيل المنطق  الوحيلة، ب ثت افريقيا جنوي الصحرا ، اليش 

لال مبك يإيبانوك سبو  الي  يب  منب  اليسبييناؤ.. وال يلايلؤ فيهبا رعب
، فبش رك نسبب  كبيبرة مبك سبكاك اليبال  اليرببش يإيبانوك ك ل  ننس 

، يك: الجبوى والسبمن  المإفرطب يمك م بك ييك ميناقضب نفال الوقؤ،
الي  يبب .. وك هببا  مبو  وقضببايا يببريبط  نقببأ رو سبو بسبببي  و لب 

بائمك ال  ا ش فش ميناب ال بامل.. إ  ال يكفبش فبش  ب ا اللمباك رك 
يحببرأ يم بب  اإلنسبباك قويبب  لكببش يم بب  قببرارب، بببل البببل ريضببًا رك 

، بمببا يحصببل مواطنو ببا ع بب  غبب ا  صببحش وسبب ي رك  الببلول ع بب 
 مجيمياؤ.ة ع   اليطا  واالسها  فش النهوض بالر يإفرل رجيااًل قال

 السيدات والسادة،
إننبببش ريمنببب  النجببباح ئعمبببال مببببيمرك  الببب ن حرصبببؤإ ع ببب  
الم ببارك  فببش رعمالبب  إيمانببًا منببش ببباك قضببي  ائمببك ال بب ا ش  ببش 
قضببي  المسببيقبل فببش بثلنببا.. ورك لراسبب  ربيال ببا الم ي فبب ، كمببا 

،  بببش ال طبببوة ائولببب  إلعبببلال ج سببباؤ  ببب ا المببببيمريفي بببوك فبببش 
مببا يحم بب   بب ا المسببيقبل مببك يحببلياؤ، نحببك لهببا  رنفسببنا لمواجهبب 

 .ر ل بإ ك اهلل
 ، كرًا لك 
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