ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﻟـ »ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ« :ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ  24.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ
ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ً ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ  -ﺍﻟﺴﻨﺪ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﺒﻨﺎﻥ
.ﻓﻲ ﻣﺤﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ «ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ،ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﺃﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺭﺑﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ« ،ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻬﺎ »ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ 649.3
ﻭﺇﺫ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﺍﻥ »ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﻦ !»ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،2008ﺑﻨﺴﺒﺔ  24.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ« ،ﺗﻤﻨﻰ ﺍﻥ »ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ،ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ« .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺃﻋﻼﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﺭﻉ،
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﺳﻄﻊ »ﻧﺠﻤﻪ« ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺭﺟﻞ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ  .1999ﻋﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،2004ﻭﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
.ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺳﻌﺔ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﻭﺩﻗﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺴﺘﻄﻠﻌﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﺻﺪﺍء ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ» ،ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ«
:ﻭﻣﺴﺘﻔﺴﺮﺓً ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻔﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ؟ »ﻫﻞ ﺛﻤﺔ »ﺛﻤﺎﺭ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﺍ ،ﻭﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺃﺭﺑﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .ﻭﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ،ﻭﺳﻴﻌﻮﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﻨﺠﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
.ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ

ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﺣﻔﺎﻭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻷﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﺷﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ،ﻭﺩﻋﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .ﻭﻧﺤﻤﻞ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺃﺻﺪﻕ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﻰ
.ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﻫﻞ ﻟﺤﻈﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﻁﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ؟
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺷﻬﺪﺕ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺟﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺿﻌﺖ
ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ .ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .ﻭﻧﺤﻦ
ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﺅﻭﺱ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺃﺟﺪﻯ ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺿﻮء ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺗﻬﺎ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺃﻣﻴﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻻﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺪﻋﻢ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻮﻝ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .ﻭﺑﺮﺃﻳﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪﻭ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪﺍ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺹ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻅﻬﺮ
ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻭﻗﻮﺓ ،ﻭﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻭﻭﺍﻋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻮﻓﺮ ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺨﺠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻮﺭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
.ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺑﺮﺃﻳﻚ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ؟
ﺍﻥ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺮ .ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﻣﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ .ﻭﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﺩ .ﻭﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻌﻮﺩ ﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻁﻊ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ،ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﺤﻖ ،ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺷﻌﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺼﻌﺐ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﻒ ﻭﻗﻔﺔ ﻋﺰ ﺗﺠﺎﻩ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .ﻭﺣﻴﻦ ﺃﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
.ﺗﺨﺘﻠﻂ ﻭﺗﺘﺰﺍﺣﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻟﺪﻱ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﻤﻖ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻜﻨﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻭﻟﺸﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ
ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻴﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ
ﺍﻷﺧﺮﻯ؟ ﻭﺍﻟﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻄﻤﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ؟

ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻭﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ .ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ،ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2009ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  368ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  585ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  .2008ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  2009ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 77.3
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  291ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ،ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﺹ ﻟﻤﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺳﻼﻣﺔ
ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .ﻭﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻧﺤﺼﺪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺪ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ .ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﺍﻋﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
.ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ  -ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻓﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺭﺑﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ  649.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  ،2008ﺑﻨﺴﺒﺔ  24.4ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺍﺗﺠﻬﻮﺍ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺼﺪﺭ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻲ ﻣﻦ
ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻋﻠﻤﺎ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮﺍﻟﻲ  7ﺑﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ
 2009.ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﻄﺎﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺣﻴﺎء ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻻﺻﻄﻴﺎﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ .ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻋﺎﻡ  2009ﺣﻮﺍﻟﻲ  69ﺃﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺍﺣﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺡ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ
 ،2009ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺪﺩ  28ﺃﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  15ﺃﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ،2008ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  87ﻓﻲ
.ﺍﻟﻤﺌﺔ
ﺛﻢ ﺍﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻﻧﻬﺎء ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﻤﺎﺭ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻁﻮﺍﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ
ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺴﺨﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﻒ  2006ﻣﻦ ﻫﺒﺎﺕ ﻭﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
.ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﻴﺔ
ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬﻯ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﻣﻌﻴﻨﺔ؟

ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺟﺪﺍ
ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  -ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ ،ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﺫﻥ ﷲ .ﻓﻔﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﺎﻡ  1996ﻟﻴﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ
ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
.ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺑﺮﺃﻳﻚ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؟ ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﺩ
ﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﺼﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺹ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﺭﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ،ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﻤﺎ
.ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؟ ﻫﻞ ﺛﻤﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ؟
ﻫﻞ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎء ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻵﻳﻠﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ،
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1981ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎﻡ  .2005ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ 1998ﻟﺘﺮﺍﻋﻲ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﻭﻧﺴﻌﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻏﺮﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﺭﻛﻨﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻐﺮﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻟﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .ﻭﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ .ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺳﺘﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺹ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .ﻭﺃﺷﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﻟﻰ
 ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻋﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ 360ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺭﻗﻢ
ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺼﺒﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ،ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﺟﺎﺯﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﺟﺎﺯﺍﺕ
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﺳﻮﻡ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎء ،ﻭﺍﻻﻋﻔﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻀﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ

ﺃﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؟
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﺼﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻤﻞ
ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻭﻧﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺩﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻁﻴﺪ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻟﻠﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﺃﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
.ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
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النهار االقتصادي

الكويت ولبنان طموحات مشتركة لعالقات اقتصادية مستدامة

ملف اقتصادي

الكويت ولبنان ..مسيرة اقتصادية تاريخية
بدأت منذ الستينيات وتعمقت في التبادل التجاري واالستثمار
اعداد غنوة غازي

ساهمت زيارة رئيس الحكومة اللبنانية االخيرة سعد رفيق الحريري الى
الكويت في اع��ادة ص��ورة العالقات االقتصادية بني البلدين ال��ى الواجهة،
بعد عقود من التواصل السياسي والتعاون االقتصادي والتبادل التجاري
امل�ش�ت��رك .وت�ع��ود ال�ع��الق��ات امل�ت�ب��ادل��ة ب��ني ل�ب�ن��ان وال�ك��وي��ت ال��ى ت��اري��خ ب��دء
العالقات الديبلوماسية بينهما في الستينيات من القرن املاضي ،مرحلة
تأسيس مكتب السفارة الكويتية في الجمهورية اللبنانية .وهي املرحلة
ّ
السباق ال��ى االع�ت��راف ال�ف��وري باستقالل
العملية التي لحقت ق��رار لبنان
الكويت عام .1961
وال شك بان العالقات السياسية الوطيدة بني لبنان والكويت ،املستندة الى
تاريخ عميق من العالقات االنسانية بني شعبي البلدين ،انعكست بشكل
واض��ح في املجال االقتصادي ،حيث انتجت مجموعة تاريخية مهمة من
االت�ف��اق�ي��ات االق�ت�ص��ادي��ة ب��ني ال�ب�ل��دي��ن ،ت��وزع��ت على ق�ط��اع��ات مختلفة في
مجال االستثمار واالع�ف��اءات الضريبية والتسهيالت الجمركية وتنظيم
ال �خ��دم��ات ال �ج��وي��ة وال �ت �ع��اون ال �ت �ج��اري واالع ��الم ��ي وال �ث �ق��اف��ي .وق ��د لعب
التشابه في النظامني االقتصاديني اللبناني والكويتي في توطيد العالقات
االق�ت�ص��ادي��ة بينهما ،الس�ي�م��ا ان ال�ب�ل��دي��ن يتمتعان بحيوية استثنائية
في نظامهما الديموقراطي وف��ي حيوية اقتصادهما املبني على مبادرة
القطاع الخاص ،وفي كونهما دولتني صغيرتني تعيشان في محيط اقليمي
محفوف باملخاطر وفي احترامهما ملنظومة املصالح العربية ،والتزامهما
املواثيق الدولية وع��دم التدخل في الشؤون الداخلية الي دول��ة شقيقة او
صديقة ،وفي سعيهما لبناء افضل العالقات مع جميع الدول الصديقة.
ول��م تقتصر ث�م��ار ال�ت�ع��اون اللبناني  -ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني

وحدهما ،بل ان لبنان استفاد منه ليعبر ال��ى تعاون اقتصادي رفيع مع
مختلف دول الخليج ال�ع��رب��ي .تحقق ه��ذا االم��ر عندما استفاد لبنان من
رئ��اس��ة دول��ة الكويت ملجموعة دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ف��ي العام
 ،2004ليكون اول ال��دول العربية واالجنبية املوقعة على اتفاقية التجارة
الحرة مع املجموعة .وهو أول اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بني املجلس
وبني دولة من دول العالم .وقد عكس هذا االتفاق دالالت كثيرة اهمها ثقة
قيادات الدول الخليجية بلبنان ورغبتهم في تعزيز العالقات معه من جهة،
والحب الكبير للبنان ،الذي لطاملا كانت له مواقف طيبة وجيدة وممتازة
في دعم القضايا العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص .وقد انعكست
النتائج االيجابية ل�ه��ذه االتفاقية على ال�ع��الق��ات االق�ت�ص��ادي��ة ب��ني لبنان
والكويت من خالل منطقة التجارة الحرة ،فساهمت في زيادة حجم التبادل
ال�ت�ج��اري وال �غ��اء ال��رس��وم ال�ج�م��رك�ي��ة ب�ع��د س��ري��ان�ه��ا وزي� ��ادة ح�ج��م ت�ب��ادل
االستثمارات بني الطرفني.
وغالبًا ما كانت دول��ة الكويت سباقة في دعم لبنان ،فساهمت في انعاش
اق �ت �ص��اده ،م��ن خ��الل ال�ت�ق��دي�م��ات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي أداره� ��ا ال�ص�ن��دوق الكويتي
ً
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ع��رب �ي��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ،ف �ض��ال ع��ن م�ج�م��وع��ة ال�ه�ب��ات
ال�ت��ي استثمرها ال�ص�ن��دوق ف��ي مشاريع ه�ن��اك .وتمتد العالقة ب��ني لبنان
والصندوق الكويتي الى العام  1966عندما ابرم الطرفان أول اتفاقية قرض
لتمويل محطة كهرباء في جونيه .وق��د تعززت العالقة معه بعد العدوان
االسرائيلي االخير على لبنان في يوليو عام  ،2006وانطالق ورشة االعمار.
وعندها برز ال��دور الفاعل للكويت في مسيرة إع��ادة االعمار التي اطلقها
رئيس الوزراء اللبناني االسبق الشهيد رفيق الحريري .اال ان دعم الكويت
لم يتوقف عند مد يد العون وبلسمة الجراح بعد العدوان ،بل ظل الكويتيون
دائما في طليعة الزوار واملستثمرين واملبادرين في كل فترات الهدوء التي

ينعم بها ل�ب�ن��ان ،فساهموا ف��ي االزده ��ار امل��ال��ي واالق�ت�ص��ادي ال��ذي حققه
لبنان منذ الستينيات من القرن املاضي حتى اآلن .باملقابل ،شكلت خطوات
االنفتاح والتحرر في دولة الكويت جاذبًا للمستثمرين عمومًا واللبنانيني
خصوصًا .وتعتبر الكويت شريكًا اقتصاديًا بالغ األهمية بالنسبة للبنان.
تؤكد ذلك املشروعات املشتركة التي تجمع بني قطاعي األعمال في البلدين.
تشير آخ��ر االحصائيات ال��ى ان ع��دد اب�ن��اء الجالية اللبنانية ف��ي الكويت
تخطى املئة الف! كما أن اهتمام الكويتيني املتزايد بلبنان يترجم بازدياد
حركة توافدهم وتدفق رساميلهم إليه .وهم يستثمرون في شقق ومنازل
قيمة ويقومون غالبًا باستثمارات ف��ي قطاعات ذات قيمة مضافة عالية
كالبناء واملصارف والصناعة والسياحة والفنادق ،وغيرها.
وم ��ن ال �ب��دي �ه��ي أن ي �س��اه��م ت ��واج ��د م �ص ��ارف ل�ب�ن��ان�ي��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي ال �س��وق
الكويتي وم�ص��ارف كويتية ضخمة ف��ي ال�س��وق اللبناني ،ل�ه��ؤالء العمالء
خدمات املشورة والحاجات التمويلية الضرورية للحفاظ على مصالحهم
االقتصادية وحماية استثماراتهم وتجنيبهم العثرات الناجمة عمومًا عن
استثمارات غير مدروسة .يضاف إلى ذلك أن حسن الوفادة والضيافة التي
يحظى بها االنتشار اللبناني منذ عقود في الكويت يساعد ويعزز وجود
مصارف لبنانية في الكويت .فاملصارف اللبنانية التي تتولى في األصل
العمليات املصرفية لكبار املستوردين اللبنانيني ،يمكن أن تستفيد من
وج��وده��ا في الكويت لتأمني التواصل مع الشركات الكويتية واللبنانية
وفتح االعتمادات الالزمة لعمليات االستيراد والتصدير .االمر الذي أثمر
ع��الق��ات مهمة ب��ني ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى امل�س�ت��وى امل�ص��رف��ي ،ي��أم��ل ال�ق� ّ�ي�م��ون على
القطاع ان تتطور لترقى الى مستوى التواصل االقتصادي القائم واملرتجى
بينهما.

دور متقدم للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في لبنان

صادقي لـ «راهنلا» :مسؤوليتنا تنفيذ مشاريع البنى التحتية االقتصادية
واالجتماعية ..ومساهماتنا قاربت  600مليون دوالر حتى أغسطس 2009

{

يلعب الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية دور
سفارة التنمية في لبنان ،وذلك من خالل مساهمته الفاعلة
في تحقيق الجهود االنمائية في هذا البلد الصغير .وهو
يعكس اي �م��ان دول ��ة ال�ك��وي��ت ب �ض��رورة ال�ت�ع��اون والتكافل
والترابط االنساني ،في سبيل تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية املطلوبة ّللنهوض بالعالم العربي والعالم الى
مستوى االنسانية الحقة.
ّ
ويتمتع الصندوق ب��دور ه��ام ج�دًا في لبنان ،وه��و يعكس
ّ
عمق العالقات االقتصادية ب��ني البلدين ،ويشكل مساحة
فاعلة ل�ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات واالم �ك��ان��ات االق�ت�ص��ادي��ة ،واألداة
األسمى ملد جسور الصداقة واألخاء بني البلدين.
ّ
ومل��ا ك��ان م��ن ال�ص�ع��ب إح �ص��اء ع��دد امل�ش��اري��ع ال�ت��ي نفذها
العربية ،والتي ال
الصندوق ًالكويتي للتنمية االقتصادية ً
ّ
توفر مجاال في التنمية وال تستثني منطقة لبنانية ،التقت
«النهار» املمثل املقيم للصندوق في لبنان د .محمد صادقي،
الذي شرح أهمية الصندوق ودوره ،في الحوار اآلتي:
● ما املشاريع الجديدة التي يعتزم الصندوق تمويلها ّوتنفيذها؟
■ لدينا اهتمام كبير جدًاَ بقطاع املياه .وقد وقع الصندوق
ال �ك��وي �ت��ي ب ��االح ��رف االول � ��ى ات �ف��اق��ًا ل�ت�م��وي��ل م �ش ��روع سد
ال�ق�ي�س�م��ان��ي ،وه ��و م��وج��ود ف��ي م�ن�ط�ق��ة ف��ال��وغ��ا ف��ي جبل
ّ
لبنان ،وهو عبارة عن ّ
سد تحويليّ ،
يوجه املياه الى خزان
ّ
ي�س�ت��وع��ب م�ل�ي��ون م�ت��ر م�ك��ع��ب م��ن امل �ي ��اه ،وي � ��روي خمسة
وث��الث��ني ق��ري��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .م ��دة تنفيذ ه ��ذا امل �ش��روع بني
ع��ام� نْ�ني وع��ام��ني ون�ص��ف ،يتم تحديدها بحسب ال��دراس��ات
التفصيلية التي يتم اجراؤها للمشروع.
● ما كلفة هذا املشروع؟
■ التقديرات االولى للتكاليف ّ
تبني انها بحدود  18مليون
دوالر ،ونتوقع ان يتم توقيع العقد بشكله النهائي أواخر
الشهر الحالي او في مطلع ابريل املقبل.
● هل ثمة مشاريع أخرى جديدة؟
■ طبعًا ،فالصندوق يهتم بمجموعة من املشاريع ،منها ما
ّ
يتعلق بالكهرباء والطرق ومشاريع انتاجية عدة.
ّ
● هل حملتكم زي��ارة رئيس الحكومة اللبنانية االخيرة الى الكويت
مسؤولية مشاريع جديدة؟
■ طبعًا .فهناك أولويات لدى الدولة اللبنانية ،اهمها املياه
وال �ك �ه��رب��اء ،وق��د ط��رح ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري مواضيع
تتعلق بامكانية ال�ص�ن��دوق الكويتي او اي��ة جهة كويتية
اخ ��رى ف��ي امل �ش��ارك��ة لتنفيذ م�ش��اري��ع ف��ي ه��ذه ال�ق�ط��اع��ات.
وث�م��ة ح��دي��ث ع��ن ان�ش��اء محطات لتوليد الكهرباء تتولى
الكويت تزويدها بالوقود .ج��رى الحديث بهذا الشان في
الكويت ،وبحسب اط��الع��ي عبر املستشارين ال��ذي��ن رافقوا
الرئيس الحريري ال��ى الكويت ،ب��ان النقاشات بهذا الشأن
كانت ايجابية ،وثمة خ�ط��وات عملية تحصل بيننا وبني

الجهات الرسمية في لبنان بخصوص موضوع الكهرباء.
اما فيما يتعلق باملياه ،فثمة تخطيط ملجموعة من اللقاءات
الثنائية التي س��وف تجمع الصندوق الكويتي مع جهات
رسمية لبنانية من اجل النظر في كيفية مساعدة لبنان في
هذا املجال.
● ما القيمة االجمالية للمبالغ املالية التي صرفها الصندوق الكويتي
في لبنان منذ تأسيسه حتى اآلن؟
■ لقد قاربت القيمة االجمالية للقروض واملعونات ّ
املقدمة
حدود ال�  600مليون دوالر اميركي .فقد بلغ اجمالي القوض
امل�ق� ّ�دم��ة م��ن ال�ص�ن��دوق ،حتى اغسطس  ،2009ح��وال��ي 550
ّ
مليون دوالر اميركي ت��وزع��ت على سبعة عشر قرضًا .اما
املنح واملعونات الفنية ،فبلغت قيمتها االجمالية اكثر من
 11مليون دوالر مقسمة الى سبع منح.
● هل ثمة سقف ّ
محدد للمساعدات في املستقبل؟
ّ
■ ك��ال ،ه��ذه امل�ب��ال��غ م �ح��ددة بحسب ك��ل م �ش��روع ،وال��دول��ة
ّ
ّ
ونقرر
تتقدم ع��ادة بطلب ،ونحن ن��درس الطلب
اللبنانية
ّ
ّ
قيمة املبلغ امل�ق��دم .وال يوجد سقف معني للمشاريع التي
يمولها ال�ص�ن��دوق .ام��ا بالنسبة للمشاريع ال�ت��ي ّ
ّ
تمولها
ُ
الحكومة الكويتية ،فثمة سقف ح��دد ب�  300مليون دوالر،
صرف  50في املئة منها حتى اآلن.
● أي دور يلعبه ال�ص�ن��دوق الكويتي ف��ي دع��م االق�ت�ص��اد اللبناني
بشكل عام؟
■ يتمتع مكتب الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية في بيروت بخصوصية ،ألنه يقوم باعمال الجهة
القائمة على تنفيذ امل �ش��روع ،ففي لبنان ،نحن كصندوق
كويتي نقوم بتنفيذ املشاريع .أي تحديدها ،اجراء الدراسات
ّ
الالزمة لها ،وتنفيذها .وبعد االنتهاء من تنفيذها نسلمها
للجهة املستفيدة .وكل ذلك يتم طبعًا بالتوازي مع الجهات
الرسمية اللبنانية ،لكن بالتنسيق مع هذه الجهات في كل
خطوة نقوم بها .وفي هذه الحالة ،نعتبر جهة مسؤولة عن
تنفيذ مشاريع البنى التحتية في لبنان .من هنا ،يكتسب
الصندوق اهميته كونه الجهة القائمة على تنفيذ املشاريع،
ً
ول �ي��س ف�ق��ط ت�م��وي�ل�ه��ا م �ث��ال ،ع�ن��دم��ا ت �ن��وي وزارة ال�ط��اق��ة
اللبنانية اقامة محطة لتوليد الطاقة ،يأتي دور الصندوق
الكويتي في التمويل والتنفيذ .ومن هنا لدينا عدد كبير من
املشاريع ّ
حددناها بالتنسيق مع الوزارات ومجلس االنماء
واالع� �م ��ار ،ون�ت��ول��ى ن�ح��ن م�س��ؤول�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا .وف ��ي اط��ار
ّ
واملتعهدين
التنفيذ نتعامل مع عدد كبير من االستشاريني
اللبنانيني ال��ذي��ن يساهمون ف��ي التنفيذ ،وم��ن ش��أن هذه
االعمال بالطبع ان تخلق ف��رص عمل للشركات اللبنانية،
وان تحد من ظاهرة الهجرة لالفراد من لبنان الى الخارج.
وهذا هو الهم االساسي للصندوق ،ألن هذه املؤسسات ،من
مقاولني واستشاريني ،عندما يتوافر لهم العمل في لبنان،

يستغنون عن الهجرة ومخاطرها ،السيما على مستوى
اض �ع��اف البنية املحلية واالم �ك��ان��ات اللبنانية للنهوض
بالبلد واعادة اعماره.
● هذا واح��د من اهدافكم طبعًا .ما االه��داف االخ��رى للصندوق في
لبنان؟
■ ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي ،ف��ي لبنان كما ف��ي ك��ل ال ��دول التي
يوجد فيها ،هدفه ان يختار بالتنسيق والتعاون مع الدول،
مشاريع تساعد ف��ي نهوض ال ��دول م��ن الناحية التنموية
االقتصادية واالجتماعية ،ملساعدة لبنان وغيره من دول
االزمات ،للخروج من معاناتهم.
● ما دور الصندوق في دعم القطاع الخاص في لبنان ،وفي تكريس
التعاون بني القطاعني الخاصني في لبنان والكويت؟
■ هدفنا االول في مسيرة التنمية هو االنطالق من دولة قوية
بكل مؤسساتها .فالصندوق الكويتي يعمل بشكل كامل مع
مؤسسات الدولة ،اال ان ذلك ال يعني اننا ال نشجع القطاع
ال �خ��اص .ب��ل على ال�ع�ك��س ،نحن نعطي م�س��اح��ات واسعة
جدًا ملساهمة القطاع الخاص في االقتصاد الوطني للدول.
ومن هنا ّ
شجع الصندوق الكويتي الحكومة اللبنانية على
ال�ت�ع��اون وال �ش��راك��ة م��ع ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ف��ي ع��دة مشاريع
يتولى الصندوق تمويل حصة الجانب الدولة فيها.
ّ
وفي هذا االطار ،يتولى مكتب الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية في لبنان حاليًا تنفيذ خمسة مشاريع،
تشترك فيها ال��دول��ة م��ع ال�ق�ط��اع ال �خ��اص .وه��ذه املشاريع
انمائية ،تشبه ال� «موالت» التجارية .وتجتمع فيها االعمال
ال �ت �ج��اري��ة ،ال�ص�ن��اع��ات ال�خ�ف�ي�ف��ة ،ال �خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة،
والخدمات الرياضية وغيرها ،وتمتد ه��ذه املشاريع على
مساحات شاسعة تقارب ال�  600الف متر مربع .وهذه املراكز
الخمسة تتوزع على كل املناطق اللبنانية ،منها اثنان في
الجنوب ،واثنان في الشمال وواحد في البقاع .ولهذه املراكز
توجهات وتخصصات تتواءم مع طبيعة كل منطقة .فاملركز
ً
مثال له ّ
توجه تجاري صناعي ،لكنه يعنى
الخاص بالبقاع
بالقطاع الزراعي بشكل كبير .لقد نفذنا التصاميم الكاملة
لهذه املشاريع ،وساعدنا الجهة الحكومية التي سوف تقوم
باختيار املستثمر ،من خالل اعداد معايير اختيار املستثمر.
ونحن ننتظر اعتماد هذه املعايير لطرح املناقصات والبدء
بتنفيذ هذه املشاريع .اما بالنسبة لطبيعة املشاريع ،ففي
ال �ج �ن��وب ل��دي�ن��ا م �ش��روع ان �ش��اء م��رك��ز ان �م��ائ��ي اق�ت�ص��ادي
واجتماعي ف��ي منطقة الشمع ف��ي ق�ض��اء ص��ور ،وآخ��ر في
منطقة كونني في قضاء بنت جبيل .وكذلك مركز انمائي
ً
اقتصادي واجتماعي ف��ي منطقة املنية  -طرابلس شماال
وآخر انمائي زراعي في منطقة عكار.
● من ناحية ثانية ،كيف تستفيد الدولة اللبنانية ،اقتصاديًا ،من خالل
الخبرات التي ّ
يقدمها الصندوق الكويتي؟ هل تعتبر انكم تساهمون،

بشكل او بآخر ،في تصحيح السياسة االقتصادية في لبنان؟
■ الشك ان اهتمامنا بلبنان كبير جدًا .وأحد مؤشرات هذا
االهتمام هو مسارعة الصندوق ال��ى انشاء مكتب دائ��م له
ف��ي ل�ب�ن��ان ،يساهم م��ن خ��الل��ه ف��ي دع��م ب��رام��ج التنمية في
ل�ب�ن��ان .وط�ب�ع��ًا ،ع�ن��دم��ا ننفذ امل�ش��اري��ع ف��ي ل�ب�ن��ان ،نستند
ال��ى ك��ل الخبرات التي راكمها الصندوق ف��ي ك��ل امل�ج��االت،
وفي كل االنظمة االقتصادية التي نعمل فيها في كل دول
العالم .وبالتالي ،فان وجود الصندوق الكويتي في لبنان
هو مؤشر مهم جدًا ،ويدل على نظرة الكويت الى لبنان من
الناحية التضامنية بشكل ق��وي ج �دًا ،لكي نساعد الدولة
اللبنانية على تخطي الصعوبات التي تواجهها .ومن هنا،
تستفيد الدولة اللبنانية من الصندوق الكويتي ،ليس ماديًا
فقط ،بل كذلك لناحية الخبرات املوجودة لديه.
● هل من دور للصندوق في فتح املجال لفرص عمل جديدة للبنانيني
في الكويت؟
■ طبعًا .فدعم البنية التحتية واالقتصاد الوطني في لبنان،
وق��رب لبنان من الكويت ،تنشط التكامل بني الدولتني من
الناحية االقتصادية .وثمة الكثير من االنشطة التي تخلقها
أيد عاملة
مشاريعنا بني البلدين ،وهذه االنشطة تحتاج الى ٍ
كويتية ولبنانية ،وم��ن هنا يتم تبادل في االي��دي العاملة
ً
بني البلدين في كل املجاالت .ففي املجال الزراعي مثال ،ثمة
نشاط زراع��ي واس��ع ج�دًا ب��ني لبنان وال�ك��وي��ت .فاملزارعون
اللبنانيون في البقاع ّ
يلبون طلب نظرائهم الكويتيني .ويتم
تبادل الخبرات في املجاالت املختلفة بني البلدين من خالل
ال�ل�ق��اءات وامل��ؤت�م��رات املشتركة ب��ني البلدين ،وال�ت��ي تفسح
املجال الستقطاب االي��دي العاملة والخبرات من الطرفني.
ث�م��ة م�س��ار م�ش�ت��رك م��ن ال �ت �ع��اون وال �ت �ب��ادل ع�ل��ى املستوى
االقتصادي بني البلدين ،اتوقع ان يشهد تحسنًا كبيرًا في
املستقبل.
● هل تؤمن بامكانية اقامة توأمة اقتصادية بني لبنان والكويت؟
■ ان� � ��ا أؤم� � � ��ن ب� � ��ان ال � �ع ��ال ��م ك� �ل ��ه ي �ع �ي��ش اآلن ف � ��ي أف� �ك ��ار
واستراتيجيات عاملية ،والعوملة تدخل في شبكة النشاط
االقتصادي ،واعتقد ان العالقات القوية بني الكويت ولبنان
والدول املجاورة ،تجعل هذه الشبكة اقوى واقوى .فكيف اذا
دخلت العالقات التاريخية العميقة بني دولتني مثل لبنان
وال�ك��وي��ت؟ أعتقد ان ه��ذه ال�ت��وأم��ة قائمة ف��ي ال��واق��ع ،وهي
ف��ي طريقها الن تصبح اق��وى ف��ي املستقبل .وهنا اق��ول ان
الصندوق الكويتي يعتمد على مبدأ التنمية .وبالتالي ،فان
كل مشاريعه تتوخى عنصر الديمومة واالستمرارية.
● هل ثمة صعوبات تواجه عمل الصندوق في لبنان؟
■ طبيعة عملنا فيها صعوبات كثيرة جدًا بسبب تشعب
ً
االن�ش�ط��ة ال�ت��ي ن�ق��وم ب�ه��ا .ففي لبنان م�ث��ال ،ننفذ مشاريع
وانشطة في جميع القطاعات ،بالتعاون مع كل ال ��وزارات،

محمد صادقي

وف��ي كل املناطق اللبنانية .وه��ذا التنوع في العمل يشكل
تحديًا كبيرا جدًا للصندوق .ويواكب هذا التحدي صعوبات
في تنفيذ املشاريع وحسن تنفيذها .ومن هنا نعتمد على
الدعم الذي حصلنا عليه من الحكومة اللبنانية واملؤسسات
الرسمية في لبنان وم��ن املواطنني اللبنانيني ايضًا .ليس
ُ
ثمة عراقيل تذكر ،بل ان طبيعة عملنا فيها صعوبات وقد
تعترضها مفاجآت طبيعية معينة تؤخر اعمالنا احيانًا،
ً
شتاء .اما على مستوى
مثل توقف بعض االعمال في لبنان
ال��دول��ة وامل�ع��ام��الت الرسمية ،ف��ال تواجهنا اي مشاكل في
لبنان ،حيث نبني عالقاتنا املباشرة على مستوى الفنيني
ك�م��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى أص �ح��اب ال �ق��رار ف��ي امل��راك��ز ال�ع�ل�ي��ا .كل
املسؤولني في كل املواقع اللبنانية يدعمون عمل الصندوق،
ً
االمر الذي يشكل عامال اساسيًا في نجاح عملنا في لبنان،
وحافزًا للتفكير بمشاريع جديدة للمستقبل.
● أخيرًا ،هل تعتبر ان اعمال الصندوق في لبنان تعكس ايمان الكويت
بان التنمية هي السبيل االفضل ملقاومة كل خطر ،وبان االقتصاد
املقاوم خير من السالح املقاوم؟
■ اعتقد ان فكرة الصندوق الكويتي تتوجه اليوم ال��ى كل
ال��دول ف��ي ال�ع��ال��م ،الن االح ��رار ف��ي العالم غايتهم وهدفهم
تحقيق العيش ال�ك��ري��م .وه ��ذا ه��و اس ��اس عمل الصندوق
الكويتي :توفير الحياة الكريمة للمواطنني ،واحترام سيادة
ال��دول .فنحن ال نرضى ككويتيني ،ان يقلل أحد من احترام
سيادة الكويت .وف��ي الوقت نفسه ،نخصص درج��ة عالية
م��ن االح�ت��رام لسيادة ال��دول بشكل ع��ام ،ولبنان على وجه
الخصوص.

جهاد أزعور :نحو دور مالي إقليمي أكبر للبنان بدعم اقتصادي من الكويت

جهاد أزعور

تربط لبنان وال�ك��وي��ت ،تاريخيًا ع��الق��ات هامة على مستوى
ّ
ال�ق�ط��اع امل��ال��ي وامل �ص��رف��ي ف��ي ك��ال ال �ب �ل� نْ
�دي��ن ،وي�ت�ج��ل��ى ال��دع��م
الكويتي للبنان ماليًا من خالل اشكال عدة ،ابرزها القروض
ّ
امليسرة التي يمنحها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ه� �ب ��ات ال �ح �ك��وم��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ب �ن��ان ع� ��ن ط��ري��ق
الصندوق ،االستثمارات الكويتية في لبنان ،وعائدات الجالية
اللبنانية العاملة في الكويت .ويعكس تبادل الفروع املصرفية
نْ
البلدين عمق الثقة بالنظام املالي واملصرفي لكل منهما
بني
الجهازين املصرفينينْ
نْ
وحجم التنسيق والتعاون القائم بني
الكويتي واللبناني ،ال��ذي ينسحب على م�ج��االت ع��دة منها
السياسة النقدية وال�ت��دري��ب ومكافحة غسل االم ��وال ونظام
املدفوعات ومركزية املخاطر.
وف��ي ح��ني اعتبر امللتقى االق�ت�ص��ادي الكويتي ،ف��ي آخ��ر لقاء
ل��ه ،ان «ح�ج��م ال �ت �ع��اون ب��ني ل�ب�ن��ان وال �ك��وي��ت م �ح��دود نسبيًا

ع�ل��ى الصعيد امل��ال��ي وي �ك��اد ي�ك��ون اح ��ادي ال �ج��ان��ب» ،م�ش��ددًا
على «ض��رورة االستفادة من املعطيات املتوافرة في السوقني
على الصعيد املصرفي»ّ ،
تبني الوقائع اهمية ال��دور الكويتي
ف��ي تقديم ال��دع��م امل��ال��ي للبنان ،ليس على مستوى املشاريع
االس�ت�ث�م��اري��ة ف�ح�س��ب ،ب��ل أي �ض��ا ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال��دع��م الكبير
ل�ل��وض��ع امل��ال��ي وال�ن�ق��دي ف��ي ل�ب�ن��ان .وذل ��ك م��ن خ��الل ال��ودائ��ع
في مصرف لبنان في أكثر من مناسبة ،كانت آخرها وديعة
دولة الكويت لدى مصرف لبنان إبان االعتداءات اإلسرائيلية
على لبنان في يوليو  ،2006والتي يرى وزير املالية اللبناني
ال�س��اب��ق ج�ه��اد ازع ��ور ان��ه «ك��ان دوره ��ا مهمًا ج �دًا ف��ي اعطاء
اشارة ايجابية واضحة للمستثمرين واالس��واق فيما يتعلق
باالستثمار في لبنان».
وفي حديث ل� «النهار» ،شرح أزعور اهمية التعاون اللبناني
 -الكويتي على املستوى االقتصادي ،فلفت الى ان «مجموعة

االتفاقيات املالية بني لبنان والكويت تندرج في عدة مسارات،
االول ه��و مسار دع��م الكويت لالستقرار امل��ال��ي وال�ن�ق��دي ،من
خ��الل ال��ودائ��ع ال�ت��ي وضعتها ال��دول��ة الكويتية ف��ي املصرف
املركزي ،وهذه الودائع كان لها الدور االساسي في املحافظة
على االستقرار من خالل اعطاء الثقة لألسواق واملستثمرين
بالعملة اللبنانية .ام��ا امل�س��ار ال�ث��ان��ي ،فهو امل�س��اع��دات التي
ي�ق� ّ�دم�ه��ا ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة العربية،
والتي أتى جزء منها على شكل قروض طويلة األمد لتمويل
مشاريع تنموية من مدارس ومستشفيات ومشاريع تنمية في
البنى التحتية وفي قطاع املياه ،وغيرها من مشاريع تهدف
للتنمية االقتصادية والدعم االجتماعي ،ومساعدة لبنان في
عملية اعادة البناء ،خصوصًا بعد حرب يوليو .»2006
وع��ن ال�ت�س�ه�ي��الت ال�ج�م��رك�ي��ة امل�ع�ت�م��دة ب��ني ل�ب�ن��ان وال�ك��وي��ت،
قال أزع��ور ان «البلدين عضوان في اتفاقية التجارة العربية،

وم��ن خ��الل ه��ذه االتفاقية ثمة مجموعة م��ن التسهيالت يتم
تطبيقها ،ب��االضّ��اف��ة ال��ى ان لبنان ه��و رب�م��ا ال��دول��ة العربية
الوحيدة التي وقعت اتفاقية اقتصادية مع مجلس التعاون
ّ
الخليجي ،يتمتع ل�ب�ن��ان م��ن خ��الل�ه��ا بأفضلية ك�ب�ي��رة فيما
يتعلق ب��ال�ع��الق��ات ال�ت�ج��اري��ة م��ع م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون» ،واش ��ار
ال��ى ان الصندوق العربي املوجود في الكويت ،وال��ذي يديره
د .ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �ح �م��د ،ي�ل�ع��ب دورًا اس��اس �ي��ًا ،ان �ط��الق��ًا من
ال��دور ال�ه��ام ل��دول��ة الكويت ف��ي ه��ذا ال�ص�ن��دوق» .وت� ّح��دث عن
أه �م �ي��ة ات �ف��اق �ي��ة «ت �ج �ن��ب االزدواج ال �ض��ري �ب��ي» امل��وق �ع��ة بني
لبنان وال�ك��وي��ت ف��ي ال�ع��ام  ،2001وه��دف�ه��ا تكريس ك��ل أن��واع
ال�ت�س�ه�ي��الت ال �ت��ي ت�س�م��ح ب��اق��ام��ة اس �ت �ث �م��ارات م �ب��اش��رة بني
نْ
الدولتني ،وان يتمتع كل مستثمر بكل الحمايات لالستثمارات
من جهة ،وان يستفيد من االعفاءات الضريبية الالزمة بهدف
تسهيل عملية االستثمار في لبنان».

{

النهار االقتصادي
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الكويت ولبنان طموحات مشتركة لعالقات اقتصادية مستدامة
وزير الدولة في الحكومة اللبنانية أكد على تحرير التجارة بني البلدين

عدنان القصار لـ «راهنلا» :االستثمارات الكويتية تشكل
 24.4في املئة من إجمالي اإلنفاق العربي في لبنان

{

● ه��ل ثمة «ث�م��ار» اقتصادية تتوقع أن يقطفها لبنان
بنتيجة زي � ��ارة رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة س�ع��د ال �ح��ري��ري ال��ى
الكويت؟ ما هي؟
■ ل�ق��د ك��ان��ت ال��زي��ارة ت��اري�خ�ي��ة واي�ج��اب�ي��ة ج��دا،
وتخللها توقيع أرب��ع اتفاقيات ت�ع��اون تتعلق
ب�ج��ذب االس�ت�ث�م��ار األج�ن�ب��ي امل�ب��اش��ر وال�ت�ع��اون
ال �ص �ن��اع��ي واق� ��ام� ��ة امل � �ع� ��ارض وال � �ت � �ع ��اون ب��ن
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ال�ك��وي�ت��ي وال�ل�ب�ن��ان��ي .ونتوقع
أن ي��ؤدي ذلك الى زي��ادة حجم التبادل التجاري
واالس �ت �ث �م��اري ،وس �ي �ع��ود ح�ت�م��ا ع�ل��ى ال�ب�ل��دي��ن
ب �م �ش��اري��ع ح �ي��وي��ة واس �ت �ث �م ��اري ��ة ،ال� ��ى ج��ان��ب
م��ا س�ن�ج�ن�ي��ه م��ن ان �ط��اق��ة ج��دي��دة ل�ل�ع��دي��د من
امل� �ش ��روع ��ات االن� �م ��ائ� �ي ��ة ،وب� ��األخ� ��ص ف ��ي اط ��ار
امل �ش��روع��ات التنموية ال�ت��ي ينفذها ال�ص�ن��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ،وكذلك
امل �ش��روع��ات املستقبلية ال �ت��ي س�ي�ك��ون للقطاع
الخاص الكويتي حصة كبيرة فيها.
ونحن نقدر عاليا حفاوة االستقبال في الكويت،
وب��األخ��ص م��ن ق�ب��ل ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر دول��ة
الكويت الشيخ صباح األح�م��د الجابر الصباح
وش �ع ��ب ال �ك��وي��ت ال �ش �ق �ي��ق ،ودع �م �ه �م��ا ل�ل�ب�ن��ان
ع�ل��ى ك��ل امل�س �ت��وي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة واالق�ت �ص��ادي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،ال��ى ج��ان��ب ال�ع��اق��ات االنسانية
ال��وث �ي �ق��ة .ون �ح �م��ل ع �م �ي �ق��ا ف ��ي ق �ل��وب �ن��ا أص ��دق
االم �ت �ن��ان وامل � ��ودة ل�ل�ك��وي��ت ال �ت��ي ك��ان��ت سباقة
دائما بمساعدة لبنان والوقوف الى جانبه في
كل املراحل.
● ه��ل لحظت ال��زي��ارة اي �ج��اد ح�ل��ول مشتركة لتوطني
االس�ت�ث�م��ارات اللبنانية والكويتية ف��ي ال �ب��الد العربية،
تجنبا لتداعيات األزم��ة املالية العاملية؟ وم��ا هي وجهة

{

ت ��ول ��ي ال� ��دول� ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة اه �ت �م��ام��ًا اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ًا
للعالقات االقتصادية م��ع الكويت .ه��ذا الشقيق
 ال �س �ن��د ،ال � ��ذي ل �ط��امل��ا ك� ��ان ال� ��ى ج��ان��ب ل�ب�ن��انف��ي محنه ،وال ��ذي تعتبر مساهماته رك�ي��زة في
دع��م االقتصاد الوطني ،خصوصًا فيما يتعلق
بحجم االستثمارات الكويتية في لبنان.
وف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،أك��د وزي��ر ال��دول��ة ف��ي الحكومة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ع ��دن ��ان ال �ق �ص��ار أن «االس �ت �ث �م��ارات
الكويتية الخاصة تأتي في طليعة االستثمارات
ال �ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة وت�م�ث��ل ح��وال��ي رب ��ع ت��دف�ق��ات
االستثمارات العربية ال��ى لبنان» ،ولفت ال��ى انها
«قد بلغت  649.3مليون دوالر عام  ،2008بنسبة
 24.4في املئة من اجمالي االن�ف��اق االستثماري
العربي»! وإذ رأى القصار ان «التبادلني التجاري
وال �ص �ن��اع��ي ب ��ني ل �ب �ن��ان وال� �ك ��وي ��ت أق� ��ل ب�ك�ث�ي��ر
م �م��ا ي �ج��ب ،وال ي�ع�ك��س ال �ط �م��وح��ات امل�ش�ت��رك��ة
واالم�ك��ان��ات الكبيرة لتعزيز التعاونني التجاري
والصناعي ،وهو بحاجة الى املزيد من التطوير»،
تمنى ان «ترتقي املبادالت التجارية الى مستوى
العالقات الوثيقة التي تربط الشعبني والدولتني
في شتى امليادين ،وبما يتناسب مع االمكانات
املستقبلية الكبيرة للتعاون االقتصادي املشترك
ب �ي �ن �ه �م��ا» .وي �ع �ت �ب��ر ال �ق �ص��ار واح � � �دًا م ��ن أع ��الم
ق �ط��اع االق �ت �ص��اد واألع �م��ال ف��ي ل�ب�ن��ان .حقوقي
متخصص ،مصرفي ب ��ارع ،اق�ت�ص��ادي متميز،
سطع «نجمه» في حقل االقتصاد حيث كان أول
رجل عربي يتولى منصب رئيس غرفة التجارة
ال��دول�ي��ة ف��ي ال�ع��ام  .1999ع��ني وزي� �رًا لالقتصاد
والتجارة في الحكومة اللبنانية في العام ،2004
وع��اد في حكومة الوحدة الوطنية األخيرة وزير
دول��ة ،وق��د ع��رف عنه سعة آف��اق��ه ودق��ة تطلعاته
ملستقبل االقتصاد الوطني في لبنان.
«النهار» التقته في بيروت ،مستطلعة انعكاسات
وأص ��داء زي ��ارة رئ�ي��س الحكومة اللبنانية سعد
ً
الحريري األخيرة ال��ى الكويت ،ومستفسرة عن
أهمية العالقات االقتصادية املشتركة بني لبنان
وال�ك��وي��ت وس�ب��ل ت�ط��وي��ره��ا ،ف�ك��ان ال �ح��وار اآلت��ي
نصه:

نظرك في هذه املسألة؟
■ لقد كانت ال��زي��ارة بالغة األهمية واملباحثات
ش�ه��دت ن�ق��اش��ات معمقة حيوية وج��دي��ة ،حيث
ه�ن��اك م�ش��روع��ات انمائية ع��دي��دة وض�ع��ت على
ط ��اول ��ة ال �ب �ح��ث وس �ي �ت��م االع� � ��ان ع �ن �ه��ا ق��ري �ب��ا.
ووج��دن��ا اهتماما من القطاع الخاص الكويتي
لاستثمار ف��ي م�ش��روع��ات ال�ب�ن��ى التحتية في
م �ج��االت ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وال �ب �ي �ئ��ة ،ال ��ى ج��ان��ب
امل � �ج� ��االت ال �ص �ن��اع �ي��ة وال �خ��دم �ي��ة ب �ش��راك��ة مع
ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ ��اص ال �ل �ب �ن��ان��ي .ون� �ح ��ن م�ت�ف�ق��ون
بشكل كامل مع االخ��وة في الكويت على أهمية
االع �ت �ب��ار م��ن ت��داع �ي��ات األزم � ��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
وضرورة تشجيع رؤوس األموال واالستثمارات
العربية على التوجه ال��ى الداخل العربي ،حيث
س �ت �ك��ون أك �ث��ر أم �ن��ا واس� �ت� �ق ��رارا ،ك �م��ا ستحقق
عوائد مادية وتنموية أج��دى ،باألخص في ظل
االص��اح��ات االقتصادية التي تقوم بها معظم
الدول العربية ،وفي ضوء االحتياجات املتنامية
للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي العالم
العربي ،ناهيك عن املشروعات التكاملية الجدية
ال�ت��ي أق��رت�ه��ا قمة ال�ك��وي��ت االق�ت�ص��ادي��ة ،وال ��دور
ال��رئ �ي��س ل �ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر دول� ��ة ال�ك��وي��ت
في اعطاء ه��ذه القمة املصداقية التي تحتاجها
م ��ن خ� ��ال ال �ت �ق��دم ب� �م� �ب ��ادرة ت��اري �خ �ي��ة الن �ش��اء
ص �ن��دوق ل��دع��م وت �م��وي��ل امل��ؤس �س��ات الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي .ون �ح��ن ن�ع��ول
كثيرا على ه��ذه امل �ب��ادرة ل��دع��م ال�ق�ط��اع الخاص
العربي في مواجهة التداعيات املستمرة لألزمة
ال�ع��امل�ي��ة ع�ل��ى االق �ت �ص��اد ال�ح�ق�ي�ق��ي .وب��رأي��ي أن
ه�ن��اك م��ؤش��رات ج��دي��دة تشير ال��ى ع��ودة النمو
ف��ي ال �ت �ج��ارة واالن �ت��اج ال�ع��امل�ي��ن ،ب��األخ��ص من
املنطقة العربية وآسيا وال�ش��رق األق�ص��ى ،حيث
ت �ب��دو امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة م ��ن امل �ن��اط��ق امل��رش�ح��ة
ل��اس�ت�ف��ادة م��ن االن �ف��راج ال�ح��ال��ي ف��ي االق�ت�ص��اد
العاملي .وهو األمر الذي يعني أن الوقت مناسب
ج��دا لاستثمار في الباد العربية ،حيث هناك
ف ��رص ع��دي��دة وم�ت�ن��ام�ي��ة ف��ي مختلف م�ج��االت
االق �ت �ص��اد ال�ح�ق�ي�ق��ي ال ��ذي أظ �ه��ر م��رون��ة وق ��وة،
وينطوي على امكانات وطاقات كامنة وواع��دة
للمستقبل .وه��ذا األم��ر ي��وف��ر وي�ع��زز الحصانة
لاقتصادات العربية ،ب��األخ��ص وأن االنتعاش
الخجول ف��ي االق�ت�ص��اد العاملي يستند أكثر ما
يستند الى برامج الدعم الحكومية الهائلة التي
قامت بها معظم دول العالم .وال شك أن استعادة
الزخم ال��ى االقتصاد العاملي تحتاج ال��ى ظهور
م��ؤش��رات قوية للتدفقات االستثمارية للقطاع
الخاص الدولي.
● برأيك ما أوجه الشبه والتقارب في النظام االقتصادي
بني كل من لبنان والكويت؟
■ ان أوجه الشبه كثيرة في النظام االقتصادي،
خ��اص��ة أن ل�ب�ن��ان وال�ك��وي��ت ه�م��ا م��ن أول ال��دول
العربية التي اعتمدت النظام االقتصادي الحر.
كما هناك تقارب على مستوى النظام السياسي
واالج �ت �م��اع��ي واالن �س��ان��ي ،خ��اص��ة أن الشعبن
ال �ل �ب �ن��ان��ي وال �ك ��وي �ت ��ي م �ت �ف �ق��ان ع �ل��ى ال�ت�م�س��ك
ب��ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وال �ح ��ري ��ة .وي �ت �ش��اب��ه ال �ب �ل��دان
خصوصا في حيوية ونشاط القطاع املصرفي
ف ��ي ك ��ل م �ن �ه �م��ا ،ك �م��ا ف ��ي دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة ال �ق �ط��اع
الخاص وكفاءته العالية وانفتاحه على الحداثة
والتجدد .وان تقدم العاقات بن لبنان والكويت
ب��وت �ي��رة ع��ال�ي��ة ي �ع��ود ل �ت��راث امل�ح�ب��ة وال �ت �ق��ارب
وال�ع��اق��ة امل�ت�م�ي��زة وأوج ��ه ال�ش�ب��ه بينهما التي
تتأكد يوما بعد ي��وم بالبرهان ال�س��اط��ع ،حيث
املمارسة الديموقراطية في الحياة السياسية،
وال �ح��ري��ة االع��ام �ي��ة ،وت �م �س��ك ال �ب �ل��دي��ن بحرية
التعبير ،ووح��دة ال��رأي بنصرة الحق ،واحترام
السيادة الوطنية ،والدفاع عن القضايا العربية،
واالي�م��ان املشترك بوحدة املصير والشراكة في
التنمية والتقدم .ولذلك لم يكن غريبا على لبنان
وشعبه أن يكون من أوائل الدول في العالم التي
وقفت الى جانب الكويت في الوقت الصعب ،كما
أن ال�ك��وي��ت ك��ان��ت والت� ��زال ت�ق��ف وق�ف��ة ع��ز تجاه
ل�ب�ن��ان وت �ق��دم ال �غ��ال��ي وال�ن�ف�ي��س مل�س��اع��دت��ه في

مختلف امل �ج��االت .وح��ن أت�ح��دث ع��ن امل��وض��وع
تختلط وتتزاحم املشاعر لدي نظرا لعمق املحبة
التي نكنها للكويت ولشعبها الشقيق.
● هل ترى في حجم التبادل التجاري والصناعي القائم
ب��ني ل�ب�ن��ان وال �ك��وي��ت ان�ع�ك��اس��ًا ل�ل�ع��الق��ات ال��وط �ي��دة بني
البلدين في شتى امليادين األخرى؟ والى ماذا تطمحون
في هذا املجال؟
■ ان التبادل التجاري والصناعي بن البلدين أقل
بكثير مما يجب ،وال يعكس الطموحات املشتركة
واالم�ك��ان��ات الكبيرة لتعزيز ال�ت�ع��اون التجاري
وال�ص�ن��اع��ي ،وب�ح��اج��ة ال��ى امل��زي��د م��ن التطوير.
ونأمل أن ترتقي املبادالت التجارية الى مستوى
العاقات الوثيقة التي تربط الشعبن والدولتن
في شتى امليادين ،وبما يتناسب مع االمكانات
املستقبلية الكبيرة للتعاون االقتصادي املشترك
ب�ي�ن�ه�م��ا .وف ��ي ع ��ام  2009ت��أث��رت ال �ت �ج��ارة بن
لبنان والكويت بتداعيات األزمة املالية العاملية،
حيث بلغ حجم ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ح��وال��ي 368
مليون دوالر ،مقارنة مع  585مليون دوالر عام
 .2008ففي عام  2009بلغت ص��ادرات لبنان الى
ال�ك��وي��ت  77.3مليون دوالر ،مقابل  291مليون
دوالر ل ��واردات لبنان م��ن الكويت .لكن التجارة
اليوم مرشحة للزيادة بفضل نجاح الكويت في
تجاوز تبعات األزمة العاملية ،حيث تبن تماسك
اقتصاد الكويت وسامة االجراءات والسياسات
االقتصادية والنقدية التي تم اعتمادها .كما أن
لبنان ،كما تعلمون ،كان بمنأى عن هذه األزمة
واستطاع تحويل تبعاتها الى فرص ملا برهنه
من صحة سامة نظامه االقتصادي واملصرفي.
ونتوقع أن نحصد قريبا التأثيرات االيجابية
ل��ات �ف��اق �ي��ات ال �ت��ي ت ��م ت��وق�ي�ع�ه��ا أث �ن ��اء ال ��زي ��ارة
الرسمية للوفد اللبناني ب��رئ��اس��ة دول��ة السيد
سعد الحريري ،رئيس مجلس الوزراء اللبناني.
كما من املتوقع أن يتم في وقت قريب خال العام
الحالي التوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون
التجاري وف��ي مجال النقل التجاري بن لبنان
وال�ك��وي��ت ،وال�ت��ي ستراعي احتياجات التوسع
في مختلف امليادين التجارية والصناعية التي
تتناسب مع امكانات البلدين.
● ما الذي يميز العالقات اللبنانية  -الكويتية في املجال
االقتصادي عن العالقات مع الدول األخرى؟
■ هناك ارتباط وثيق في املجال االقتصادي بن
لبنان والكويت .والى جانب املساعدات والهبات
ال �ت �ن �م��وي��ة ل ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ،ف� ��ان االس �ت �ث �م��ارات
الكويتية الخاصة تأتي في طليعة االستثمارات
العربية وال��دول �ي��ة وتمثل ح��وال��ي رب��ع تدفقات
االس �ت �ث �م��ارات ال �ع��رب �ي��ة ال ��ى ل �ب �ن��ان .وق ��د بلغت
 649.3مليون دوالر ع��ام  ،2008بنسبة  24.4في

امل�ئ��ة م��ن اجمالي االن �ف��اق االس�ت�ث�م��اري العربي.
وع� ��اق� ��ات ال� �ك ��وي ��ت ب �ل �ب �ن��ان ت� �ع ��ود ال � ��ى أوائ � ��ل
خمسينيات القرن امل��اض��ي ،حيث ان اللبنانين
أول ما اتجهوا خليجيا نحو الكويت ،نظرا ألن
ال �ك��وي��ت ف��ي ت�ل��ك ال �ف �ت��رة ك��ان��ت ت�ت�ص��در طليعة
دول ال�خ�ل�ي��ج ف��ي ش�ت��ى امل �ج��االت االس�ت�ث�م��اري��ة
وال�ن�ف�ط�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة وال�ع�م��ران�ي��ة،
وك��ان��ت تستقبل اللبنانين وتفتح أم��ام�ه��م كل
مجاالت العمل واالستثمار .والجالية اللبنانية
في الكويت اليوم هي من أكبر الجاليات العربية
ولها حصة مهمة في التحويات واالستثمارات
التي يوظفها اللبنانيون العاملون في الخارج
في لبنان ،علما أن ه��ذه التحويات كانت األقل
تأثرا باألزمة العاملية .ذلك أن تحويات املغتربن
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ن ب�ل�غ��ت ح��وال��ي  7ب��اي��ن دوالر ع��ام
 2009لتشكل أك�ث��ر م��ن  20ف��ي امل�ئ��ة م��ن الناتج
املحلي االجمالي للعام ذاته.
كما أن الكويتي ك��ان والي ��زال يعتبر املصطاف
األول ف��ي لبنان .وه�ن��اك ال�ي��وم أح�ي��اء كاملة في
ع ��دد م��ن م�ن��اط��ق االص �ط �ي��اف ال�ل�ب�ن��ان��ي ت�ع��رف
بأنها للكويتين .وقد بلغ عدد السياح الكويتين
الوافدين الى لبنان على م��دار عام  2009حوالي
 69ألف سائح ،علما أن السياح الكويتين احتلوا
املرتبة األولى من اجمالي عدد السياح الوافدين
ال ��ى ل�ب�ن��ان ب�ح�س��ب امل�ع�ل��وم��ات امل �ت��واف��رة لغاية
شهر مايو  ،2009حيث بلغ العدد  28ألف سائح
باملقارنة مع  15ألف سائح في الفترة املقابلة من
عام  ،2008أي بزيادة بنسبة  87في املئة.
ث��م ان م �ب��ادرات ال�ك��وي��ت الن �ه��اء ال �ص��راع��ات في
لبنان وحماية اقتصاده ال تنسى .كما أن دعمها
االقتصادي ساهم في اعادة اعمار لبنان ،فضا
عن مشاريعها االنمائية ومساعداتها االنسانية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ص�ح�ي��ة والتعليمية ط ��وال عقود
م��ن ال ��زم ��ن ،وال �ت��ي ك ��ان آخ��ره��ا م��ا ق ��دم بسخاء
بعد االع�ت��داء االسرائيلي على لبنان في صيف
 2006م��ن ه �ب��ات وودائ � ��ع وم �ش��روع��ات تنموية
تكفلت ب�ه��ا ف��ي مختلف امل�ن��اط��ق اللبنانية من
دون تمييز ،الى جانب املشروعات الجديدة التي
سيتم تنفيذها وال�ت��ي ن��رى اهتماما كبيرا من
الجانب الكويتي فيها ،باألخص وأنها ستتناول
مجاالت حيوية ج��دا وحساسة لتعزيز هيكلية
االقتصاد اللبناني ف��ي قطاعات الطاقة واملياه
والتنمية املناطقية.
● هل ترى في االتفاقيات االقتصادية بني لبنان والكويت
نموذجا يحتذى؟ وه��ل تجد أن ثمة حاجة التفاقيات
اضافية في مجاالت معينة؟
■ ان االتفاقيات االقتصادية التي ت��م توقيعها
ت �ش �ك��ل ب��ال �ت��أك �ي��د ن �م��وذج��ا ن��اج �ح��ا ،ب��األخ��ص

وأنها تخصصية تتناول مجاالت حيوية جدا
للجانبن في أربعة مجاالت أساسية ،وهي جذب
االستثمار األجنبي املباشر ،والتعاون الصناعي،
واقامة املعارض ،والتعاون بن القطاع الخاص
اللبناني والكويتي .وهناك اتفاقيتان اضافيتان
ف��ي مجالي التعاون التجاري والنقل التجاري
ت �ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة -
اللبنانية املشتركة على اع��داد الصيغ النهائية
ل�ه�م��ا ،ت�م�ه�ي��دا ل�ل�ت��وق�ي��ع ق��ري�ب��ا ب ��اذن ال �ل��ه .ففي
مجالي التجارة والنقل يجري العمل على تطوير
االتفاق التجاري الثنائي املوقع عام  1996ليتاءم
مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
وق � � � ��رارات امل �ج �ل��س االق� �ت� �ص ��ادي واالج �ت �م��اع��ي
ال �ع��رب��ي .وامل� �ج ��االت واس �ع��ة وم�ف�ت��وح��ة أم��ام�ن��ا
ل�ل�م�ض��ي ق��دم��ا ال ��ى ت��رس �ي��خ ال �ت �ع��اون وت�ع��زي��ز
العاقات على األس��س املستدامة ،وف��ي مجاالت
متخصصة أخرى نأمل أن تتضمن تحرير تجارة
الخدمات واملشروعات التنموية واالستثمارية
امل �ش �ت��رك��ة ،ال ��ى ج��ان��ب االس �ت �ث �م��ار امل �ش �ت��رك في
البحوث والتطوير والتعليم املتخصص ،وفي
املجاالت الحيوية التي يحتاجها كل من بلدينا
ف��ي القطاعات املتخصصة ،مثل امل�ي��اه والطاقة
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وامل � �ت � �ج ��ددة وال �ت �ص �ن �ي��ع ال �غ��ذائ��ي
وتكنولوجيا املعرفة واالتصاالت وغيرها.
● برأيك ما املعوقات التي تواجه التبادل التجاري بني
البلدين؟ وما سبل تفعيل هذا التبادل؟
■ ليس هناك معوقات أساسية تواجه التبادل
التجاري بن البلدين .وتشكل املشتقات النفطية
أه ��م وأب � ��رز واردات ل�ب�ن��ان م��ن ال �ك��وي��ت ،بينما
ي �ت �ص��در ال � �ص� ��ادرات ك��ل م��ن ال��ذه��ب وال �خ �ض��ار
والفاكهة وال�ص�ن��اع��ات ال�غ��ذائ�ي��ة .على أن هناك
ع �م��وم��ا ب �ع��ض ال �ع��راق �ي��ل ال� �ت ��ي ت� �ك ��اد ال ت��ذك��ر
ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال�ث�ن��ائ��ي ،ول�ك��ن ل�ه��ا أه�م�ي��ة على
م �س �ت��وى ال �ت �ج��ارة ال �ع��رب �ي��ة ال �ب �ي �ن �ي��ة ،وت�ت�ص��ل
ب �ع��دم ت��وح�ي��د امل��واص �ف��ات ال�ع��رب�ي��ة ،ال ��ى جانب
غيرها من املعوقات غير الجمركية التي تواجه
منطقة ال�ت�ج��ارة ال�ح��رة العربية ال�ك�ب��رى بصفة
ع��ام��ة ،وال �ت��ي ت�س�ت��وج��ب ت�س��ري��ع ال�ج�ه��ود التي
ت�ق��وم بها الجامعة العربية ف��ي سبيل توحيد
النظم وال�س�ي��اس��ات الجمركية العربية .وهناك
ف��رص ك�ب�ي��رة لتوسيع امل �ب��ادالت ال�ت�ج��اري��ة بن
لبنان والكويت على مستوى السلع واملنتجات
الصناعية وال��زراع�ي��ة .كما أرى ض��رورة حيوية
لتحرير ال�ت�ج��ارة ف��ي م�ج��ال ال�خ��دم��ات بينهما،
باألخص في ما يتعلق بقطاعات املال واملصارف
وال �ن �ق��ل واالت � �ص� ��االت ،ن �ظ��را ل��أله�م�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة
لهذه القطاعات في عالم االقتصاد املعرفي ،الى
ج��ان��ب ال�ت�ك��ام��ل وال �ت �ق��دم ال�ن�س�ب��ي امل�ح�ق��ق ل��دى

عدنان القصار

الجانبن ف��ي ه��ذه امل �ج��االت وقدرتهما العالية
على املنافسة.
● كيف تقيم ال�ت�ب��ادل الصناعي ب��ني البلدين؟ ه��ل ثمة
تنسيق متواصل على مستوى الصناعيني من البلدين؟
كيف يتجلى هذا التنسيق؟ هل من صيغة التقاء تجمع
الطرفني بشكل دوري؟ م��ا ال��وس��ائ��ل اآلي�ل��ة ال��ى تعميق
ال �ت��واص��ل ب��ني ه ��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن امل�ن�ت�ج��ني ع�ل��ى مستوى
البلدين؟ وما اقتراحاتك في هذا االطار؟
■ ه�ن��اك ت �ج��ارة ح��رة ب��ن ل�ب�ن��ان وال �ك��وي��ت ،كما
ال �ح��ال م��ع ج�م�ي��ع ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة األع �ض��اء في
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،بموجب
أحكام اتفاقية تيسير وتنمية املبادالت التجارية
ب��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ت��م اع�ت�م��اده��ا ف��ي ع��ام
 ،1981وم ��ن ث��م ج ��رى ت�ع��دي�ل�ه��ا ل �ت��راع��ي اق��ام��ة
امل �ن �ط �ق��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �ع��رب �ي��ة ال� �ح ��رة ،ال �ت��ي ب��دأ
تنفيذها ع��ام  1998واستكملت ف��ي مطلع عام
 .2005وك�م��ا أش ��رت س��اب�ق��ا امل �ب��ادالت التجارية
وخصوصا الصناعية ال تزال أقل من الطموحات
ونسعى حاليا من خال مذكرة التفاهم التي تم
توقيعها للتعاون بن القطاع الخاص في سبيل
ت�ع��زي��ز ال �ت �ج��ارة ال�ث�ن��ائ�ي��ة وت��وس�ي�ع�ه��ا بالشكل
امل�ن��اس��ب .وه �ن��اك تنسيق م�ت��واص��ل ب��ن ات�ح��اد
غ ��رف ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وال ��زراع ��ة ف��ي لبنان
وغ��رف��ة ت �ج��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ال �ل��ذي��ن هما
ركنان أساسيان في االتحاد العام لغرف التجارة
والصناعة والزراعة للباد العربية ،ولهما دور
أساسي في تعميق التواصل بن رجال األعمال
في البلدين في مختلف املجاالت ،وال سيما منها
مجال التعاون والتبادل الصناعي .وقد تضمنت
م�ب��اح�ث��ات ال ��زي ��ارة ال��رس�م�ي��ة األخ �ي ��رة للكويت
تنسيق مواقف البلدين على املستوى الدولي في
منظمة التجارة العاملية ،وعلى مستوى جامعة
الدول العربية .والشك أن مذكرة التفاهم املوقعة
أخ� �ي ��را ل �ل �ت �ع��اون ف ��ي م �ج��ال امل� �ع ��ارض ستفتح
أم� ��ام ال�ج��ان�ب��ن آف��اق��ا واس �ع��ة ل�ل�ت��روي��ج للسلع
وامل �ن �ت �ج��ات وال �خ��دم��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال�ك��وي�ت�ي��ة.
ك�م��ا ه �ن��اك ف ��رص ك�ب�ي��رة ل�ل�ج��ان�ب��ن ل��اس�ت�ف��ادة
من املناخ املشجع على االستثمار في البلدين.
وأش �ي��ر ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد ال ��ى ال �ح��واف��ز ال�ك�ب�ي��رة
ال �ت��ي ي�ت�ض�م�ن�ه��ا ال �ق��ان��ون ال �ل �ب�ن��ان��ي لتشجيع
االستثمارات رقم  ،360وال��ذي يتضمن اعفاءات
م ��ن ض��ري �ب��ة ال ��دخ ��ل وال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى أن�ص�ب��ة
األرباح ،وتسهيل اصدار اجازات عمل من الفئات
ال �ت��ي يحتاجها ك��ل م �ش��روع وت�خ�ف�ي��ض رس��وم
اجازات العمل واالقامة ،وتخفيض رسوم رخص
البناء ،واالع�ف��اءات من رس��وم تسجيل األراض��ي
ورسوم الضم والفرز وغيرها.

● أي��ن تكمن أهمية ت��واص��ل ال�ق�ط��اع��ات الخاصة
اللبنانية والكويتية؟ وما دورها في تعزيز التقارب
والتواصل االقتصادي بني البلدين؟

■ لقد أصبح القطاع الخاص في عالم االقتصاد
الحديث العصب األساسي للتنمية االقتصادية.
ون�ح��ن ف��ي ات �ح��اد ال �غ��رف ال�ع��رب�ي��ة نحمل صفة
ال �ت �م �ث �ي��ل ال �ش��رع��ي ل �ل �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال �ع��رب��ي،
ون �ع �م��ل ب �ش �ك��ل م �ت��واص��ل ودائ� � ��م ع �ل��ى ت��وط�ي��د
وت��وث �ي��ق أواص� ��ر ال �ت �ع��اون وال �ت �ك��ام��ل م��ن خ��ال
ال �ت �ع��اون ال��دائ��م ب��ن ال �غ��رف ال�ع��رب�ي��ة م��ن خ��ال
ال �ل �ق��اءات واالج�ت�م��اع��ات وامل��ؤت �م��رات وال �ن��دوات
واملنتديات ال��دوري��ة واملتخصصة ،حيث لغرفة
ت �ج ��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت وال� �غ ��رف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
دور ت��اري�خ��ي ف��ي تعزيز ال�ع��اق��ات االقتصادية
ب��ن ال�ك��وي��ت ول �ب �ن��ان ،ب�م��ا يملكانه م��ن خ�ب��رات
ودراي ��ة وام�ك��ان��ات للترويج للعاقات وللفرص
االستثمارية الجديدة .وأنا متفائل جدا بالتقدم
ال ��ذي ت��م تحقيقه خ ��ال زي� ��ارة ال��وف��د اللبناني
الرسمي ال��ى دول��ة الكويت بتوقيع االتفاقيات
ال�ج��دي��دة ،وال�ت��ي ت�ض��اف ال��ى قائمة واس�ع��ة من
االتفاقيات املتنوعة وغيرها من االتفاقيات التي
س�ت��وق��ع ف��ي املستقبل .وم��ن ش��أن ذل��ك أن يوفر
األرض �ي��ة الصلبة مل �ش��روع��ات ال �ت �ع��اون للقطاع
ال �خ��اص ل��ان�ط��اق ق��دم��ا ف��ي ت��وس�ي��ع وتعميق
مجاالت التعاون املثمرة للجانبن.

ساحة السوليدير تدب نشاطًا وحركة سياحية مزدهرة

ّ
األشقر لـ «راهنلا» :تخفيض أسعار النقل الجوي وتنشيط «سياحة املؤتمرات» تعمق التبادل

بيار األشقر

ّ
نْ
االقتصادين بن لبنان والكويت
ال يوفر التعاون والتنسيق
ق �ط��اع ال� �ف� �ن ��ادق ،ب �م��ا ه ��و ق �ط��اع ح �ي��وي م �ه��م ل �ل �ت��واص��ل بن
ّ
ال�ب�ل� نْ
�دي��ن ،ك��ون��ه ي�ش��ك��ل اح ��دى ال��رك��ائ��ز االس��اس �ي��ة ف��ي اختيار
ل�ب�ن��ان ك��وج�ه��ة سياحية دائ �م��ة بالنسبة ل�ل�م��واط��ن الكويتي.
وعلى هذا املستوى ،يسعى ّ
القيمون على القطاع الفندقي في
ك��ل م��ن لبنان وال�ك��وي��ت ال��ى تعميق ال�ع��اق��ات ،ليس فقط من
خال «اتحاد الفنادق العربية» ،بل من خال تبادل الخبرات
والتنسيق املتواصل واملستمر في كل فرصة ومناسبة .ويبدو
ّ
يضم
واضحًا حجم التفاهم املشترك في مجال الفنادق ،بحيث
ً
ل�ب�ن��ان ع ��ددا م��ن ال �ف �ن��ادق ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ملكًا وادارة ،م�ث��ل فندق
نْ
بفرعيه ف��ي ب�ي��روت وب�ح�م��دون بجبل ل�ب�ن��ان ،وفندق
السفير
شيراتون في بحمدون .وتشكل هذه الفنادق دعامة اساسية
ً
ف��ي اق�ت�ص��اد ت�ل��ك امل�ن�ط�ق��ة ،وت�ع�ت�ب��ر م��وئ��ا أس��اس�ي��ًا وم��وض��ع
ثقة للسياح الكويتين في محور اصطياف عاليه  -بحمدون
الجبلي ،وتمثل مصدر أمان للسائح الكويتي املقيم في لبنان.
ّ
تجسد ف��ي اع�ق��اب ح��رب يوليو
ول�ع��ل الدليل األب ��رز على ذل��ك
ّ
 ،2006عندما اتخذ السفير الكويتي في لبنان آنذاك من فندق
السفير ف��ي بحمدون مقرًا مؤقتًا ل��ه ،ف��ي سبيل تأمن خ��روج
السياح الكويتين بأمان من لبنان.
وياحظ ،الى جانب هذه الفنادق َالكويتية ،وجود بعض الفنادق
اللبنانية ،التي يطغى عليها «النفس الكويتي» من حيث النزالء
ً
والخدمات ّ
املقدمة ،ومنها مثا فندق ال�  four seasonsفي بيروت،
نْ
األم��ر ال��ذي يعكس عمق العاقة على مستوى الشعبن ،ودور

السياح الكويتين في تنشيط القطاع الفندقي في لبنان.
في هذا االطار ،أكد رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار
األش�ق��ر ل��«ال�ن�ه��ار» ان «ثمة مؤسسات فندقية كويتية محضة
في لبنان ،باالضافة ال��ى مؤسسات أخ��رى ذات شراكة كويتية
مع شركات عربية وعاملية» ،واثنى على ان «املشاركة الكويتية
ف��ي املؤسسات السياحية ،وف��ي القطاع الفندقي بشكل خاص
تعتبر مساهمة ناشطة ،بحيث يلعب األخ��وة الكويتيون دورًا
اساسيًا في االستثمارات في لبنان ،وتحديدًا في منطقة جبل
لبنان» ،الفتًا الى ان «االستثمارات في هذا املجال ال تقتصر على
املؤسسات الفندقية وحدها ،بل تشمل ايضًا املشاريع السكنية
التي ينشئها االخ��وة الكويتيون في مناطق الجبل ،وتتضمن
م�ق��اه��ي وم �ط��اع��م وم �ن �ت��زه��ات وغ �ي��ر ذل ��ك م��ن م��راف��ق سياحية
حيوية».
واعتبر األشقر ان «الوافدين الكويتين ال��ى الفنادق اللبنانية
ال يمكن تسميتهم ن��زالء كغيرهم ،ألن ميزتهم تكمن في نْ
أمرين
اس��اس �ي� نْ�ن ،االول ه��و ع��دده��م الكبير وامل �ت��زاي��د ع��ام��ًا ب�ع��د ع��ام،
والثاني هو التردد الدائم لاخوة الكويتين الى لبنان ،بشكل
دوري ،أث �ن��اء ك��ل ال �ف��رص واالج � ��ازات واالع �ي ��اد ،ب��االض��اف��ة ال��ى
ً
موسم االصطياف ،الذي يشهد اقباال كويتيًا كثيفًا للسياحة في
لبنان» .واشار الى ان «معظم الكويتين باتوا يمتلكون منازلهم
الخاصة في لبنان ،وهم يدعمون االقتصاد اللبناني من خال
التبضع وتحريك العجلة االقتصادية في القطاعات الخدماتية
امل�ت�ن��وع��ة» .وع�م��ا اذا ك��ان تملك الكويتين ف��ي ب�ع��ض املناطق

ّ
اللبنانية ي�ش��ك��ل عبئًا ع�ل��ى امل��واط�ن��ن او يلحق ض��ررًا بقطاع
الفنادق وااليجارات فيها ،أكد االشقر ان «تملك الكويتين أمر
بغاية األهمية ،ألنه ّ
يكرس لبنان كوجهة سياحية دائمة لهؤالء
السياح وذويهم ،وهو يساهم في تسويق لبنان كبلد سياحي
من الدرجة األولى».
وعن العاقات اللبنانية  -الكويتية على مستوى قطاع الفنادق،
أع ��رب األش �ق��ر ان «ال �ت��واص��ل ق��ائ��م ودائ ��م ومستمر م��ع جمعية
اصحاب الفنادق الكويتية من خ��ال اتحاد الفنادق العربية»،
نْ
الجانبن اللبناني
الفتًا ال��ى ان «ثمة الكثير من التنسيق بن
وال �ك��وي �ت��ي ،ف��ال�ك��وي�ت�ي��ون ي �ل �ج��أون ال �ي �ن��ا ع�ن��دم��ا ي��رغ �ب��ون في
تنظيم مهرجانات معينة ،ونحن ّ
ننسق معهم عندما نعتني
باحياء حدث ما» ،واش��ار الى ان «ام��ورًا كثيرة تدخل في نطاق
البحث بيننا وبن االخوة الكويتين منها ما يتعلق بالطيران،
ال �ح �ج��وزات واالس �ع��ار وغ �ي��ره��ا» .وإذ أش ��ار ال��ى اه�م�ي��ة ودور
االستثمار الكويتي في جميع القطاعات االقتصادية في لبنان،
اشتكى االشقر من «االبقاء على مبنى فندق (هوليداي إن) القديم
بشكله الحالي» ،شارحًا ان «ه��ذا املبنى ملك لعائلة كويتية»،
ً
وتمنى ان يجد «مالكو هذا العقار حا سريعًا لتخفيف معالم
التشويه التي ألحقتها الحرب فيه» .وق��ال :عندما نتحدث عن
ه��ذا ال�ع�ق��ار ،نتحدث ع��ن قيمة ع�ق��اري��ة ت �ت��راوح ب��ن  150و200
مليون دوالر ،ل��ذل��ك نحن نعتبر ان��ه ي�ج��ب ،على األق ��ل ،تغطية
واجهة املبنى من خال تأجيرها إلحدى شركات االعانات ،او
م��ن خ��ال ترميمه تجميليًا م��ن ال�خ��ارج فقط ،ذل��ك ان��ه ال يجوز

ً
ان يبقى هذا املبنى ماثا كما هو ،بآثار القذائف التي تشوهه،
في منطقة تعتبر الواجهة السياحية البحرية االهم في لبنان»،
واذ ّ
رد االشقر عدم استثمار العقار حتى اآلن الى «عدم وجود
ق��رار بكيفية اس�ت�ث�م��اره ،ورب�م��ا بعض ال�خ��اف��ات ب��ن الشركاء
فيما بينهم» ،استنكر «ابقاء املبنى على حاله ،تحديدًا من قبل
الكويت التي تساعد لبنان في شتى املجاالت من أجل النهوض
ب��ه وتحسن ص��ورت��ه» .وع��ن سبل ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك للنهوض
بالقطاع الفندقي في كل من الكويت ولبنان ،شدد األشقر على
نْ
البلدين م��ن أجل
«تخفيض اس�ع��ار النقل ال�ج� ّ�وي ب��ن
ض��رورة ّ
تسهيل تنقل أع��داد اكبر من الوافدين ،االم��ر ال��ذي من شأنه ان
يرفع نسبة الوافدين من الكويت الى لبنان ،ليس على مستوى
املواطن الكويتي وح��ده ،بل على مستوى االجانب املقيمن في
الكويت من ذوي الدخل املتوسط» ،ودع��ا ال��ى «تطوير وزي��ادة
املؤتمرات املشتركة بن لبنان والكويت ،ملا لها من اهمية على
مستوى تنشيط ال�ع��اق��ات ب��ن ال�ب�ل� نْ
�دي��ن» .وأك��د االش�ق��ر ان ثمة
ال�ك�ث�ي��ر م��ن االس �ت �ث �م��ارات ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ج��دي��دة ف��ي ل�ب�ن��ان وثمة
عقارات تم شراؤها ،لكن بعضها لم يباشر تنفيذه بعد ،ربما ألن
ّ
للتريث
الظروف التي شهدها لبنان أخيرًا دفعت املستثمرين
ً
قليا بانتظار االس�ت�ق��رار ،ام��ا وق��د وصلنا اآلن ال��ى االستقرار
ّ
فمن واجبنا كلبنانين ان نثبته ونشجع املستثمرين على وضع
ك��ام��ل ثقتهم بلبنان» .ول�ف��ت ال��ى ان «م�ش��روع��ًا كويتيًا ضخمًا
سينطلق قريبًا في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت ،حيث
تم شراء عقار ضخم لهذه الغاية».
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