
  
 

     
 

   

 
 وزير الدولة في الحكومة اللبنانية أكد على تحرير التجارة بين البلدين 

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

 

 

 عدنان القصار 
 تولي الدولة اللبنانية اهتماماً استثنائياً للعالقات االقتصادية مع الكويت. هذا الشقيق - السند، الذي لطالما كان الى جانب لبنان 

 
  .في محنه، والذي تعتبر مساهماته ركيزة في دعم االقتصاد الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بحجم االستثمارات الكويتية في لبنان

 
االستثمارات الكويتية الخاصة تأتي في طليعة »وفي هذا المجال، أكد وزير الدولة في الحكومة اللبنانية عدنان القصار أن 

 649.3االستثمارات العربية والدولية وتمثل حوالي ربع تدفقات االستثمارات العربية الى لبنان»، ولفت الى انها «قد بلغت 
وإذ رأى القصار ان «التبادلين  !« في المئة من اجمالي االنفاق االستثماري العربي24.4، بنسبة 2008مليون دوالر عام 

التجاري والصناعي بين لبنان والكويت أقل بكثير مما يجب، وال يعكس الطموحات المشتركة واالمكانات الكبيرة لتعزيز 
التعاونين التجاري والصناعي، وهو بحاجة الى المزيد من التطوير»، تمنى ان «ترتقي المبادالت التجارية الى مستوى العالقات 

الوثيقة التي تربط الشعبين والدولتين في شتى الميادين، وبما يتناسب مع االمكانات المستقبلية الكبيرة للتعاون االقتصادي 
المشترك بينهما». ويعتبر القصار واحداً من أعالم قطاع االقتصاد واألعمال في لبنان. حقوقي متخصص، مصرفي بارع، 

اقتصادي متميز، سطع «نجمه» في حقل االقتصاد حيث كان أول رجل عربي يتولى منصب رئيس غرفة التجارة الدولية في 
، وعاد في حكومة الوحدة الوطنية األخيرة 2004. عين وزيراً لالقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية في العام 1999العام 

  .وزير دولة، وقد عرف عنه سعة آفاقه ودقة تطلعاته لمستقبل االقتصاد الوطني في لبنان
 

التقته في بيروت، مستطلعة انعكاسات وأصداء زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري األخيرة الى الكويت،  «النهار»
 :ومستفسرةً عن أهمية العالقات االقتصادية المشتركة بين لبنان والكويت وسبل تطويرها، فكان الحوار اآلتي 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 االستثمار األجنبي المباشر والتعاون 
الصناعي واقامة المعارض والتعاون بين القطاع الخاص الكويتي واللبناني. ونتوقع أن يؤدي ذلك الى زيادة حجم التبادل 

التجاري واالستثماري، وسيعود حتما على البلدين بمشاريع حيوية واستثمارية، الى جانب ما سنجنيه من انطالقة جديدة للعديد 
من المشروعات االنمائية، وباألخص في اطار المشروعات التنموية التي ينفذها الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، 

 .وكذلك المشروعات المستقبلية التي سيكون للقطاع الخاص الكويتي حصة كبيرة فيها
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ونحن نقدر عاليا حفاوة االستقبال في الكويت، وباألخص من قبل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح وشعب الكويت الشقيق، ودعمهما للبنان على كل المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، الى جانب العالقات 
االنسانية الوثيقة. ونحمل عميقا في قلوبنا أصدق االمتنان والمودة للكويت التي كانت سباقة دائما بمساعدة لبنان والوقوف الى 

 .جانبه في كل المراحل
 

هل لحظت الزيارة ايجاد حلول مشتركة لتوطين االستثمارات اللبنانية والكويتية في البالد العربية، تجنبا لتداعيات األزمة المالية 
 العالمية؟ وما هي وجهة نظرك في هذه المسألة؟

 
لقد كانت الزيارة بالغة األهمية والمباحثات شهدت نقاشات معمقة حيوية وجدية، حيث هناك مشروعات انمائية عديدة وضعت 

على طاولة البحث وسيتم االعالن عنها قريبا. ووجدنا اهتماما من القطاع الخاص الكويتي لالستثمار في مشروعات البنى 
التحتية في مجاالت الكهرباء والماء والبيئة، الى جانب المجاالت الصناعية والخدمية بشراكة مع القطاع الخاص اللبناني. ونحن 

متفقون بشكل كامل مع االخوة في الكويت على أهمية االعتبار من تداعيات األزمة المالية العالمية وضرورة تشجيع رؤوس 
األموال واالستثمارات العربية على التوجه الى الداخل العربي، حيث ستكون أكثر أمنا واستقرارا، كما ستحقق عوائد مادية 

وتنموية أجدى، باألخص في ظل االصالحات االقتصادية التي تقوم بها معظم الدول العربية، وفي ضوء االحتياجات المتنامية 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم العربي، ناهيك عن المشروعات التكاملية الجدية التي أقرتها قمة الكويت االقتصادية، 

والدور الرئيس لصاحب السمو أمير دولة الكويت في اعطاء هذه القمة المصداقية التي تحتاجها من خالل التقدم بمبادرة تاريخية 
النشاء صندوق لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. ونحن نعول كثيرا على هذه المبادرة لدعم 
القطاع الخاص العربي في مواجهة التداعيات المستمرة لألزمة العالمية على االقتصاد الحقيقي. وبرأيي أن هناك مؤشرات 

جديدة تشير الى عودة النمو في التجارة واالنتاج العالميين، باألخص من المنطقة العربية وآسيا والشرق األقصى، حيث تبدو 
المنطقة العربية من المناطق المرشحة لالستفادة من االنفراج الحالي في االقتصاد العالمي. وهو األمر الذي يعني أن الوقت 

مناسب جدا لالستثمار في البالد العربية، حيث هناك فرص عديدة ومتنامية في مختلف مجاالت االقتصاد الحقيقي الذي أظهر 
مرونة وقوة، وينطوي على امكانات وطاقات كامنة وواعدة للمستقبل. وهذا األمر يوفر ويعزز الحصانة لالقتصادات العربية، 

باألخص وأن االنتعاش الخجول في االقتصاد العالمي يستند أكثر ما يستند الى برامج الدعم الحكومية الهائلة التي قامت بها 
معظم دول العالم. وال شك أن استعادة الزخم الى االقتصاد العالمي تحتاج الى ظهور مؤشرات قوية للتدفقات االستثمارية للقطاع 

  .الخاص الدولي
 

 برأيك ما أوجه الشبه والتقارب في النظام االقتصادي بين كل من لبنان والكويت؟
 

ان أوجه الشبه كثيرة في النظام االقتصادي، خاصة أن لبنان والكويت هما من أول الدول العربية التي اعتمدت النظام 
االقتصادي الحر. كما هناك تقارب على مستوى النظام السياسي واالجتماعي واالنساني، 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 العالقات بين لبنان والكويت بوتيرة عالية 
يعود لتراث المحبة والتقارب والعالقة المتميزة وأوجه الشبه بينهما التي تتأكد يوما بعد يوم بالبرهان الساطع، حيث الممارسة 

الديموقراطية في الحياة السياسية، والحرية االعالمية، وتمسك البلدين بحرية التعبير، ووحدة الرأي بنصرة الحق، واحترام 
السيادة الوطنية، والدفاع عن القضايا العربية، وااليمان 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 والتزال تقف وقفة عز تجاه لبنان وتقدم الغالي والنفيس لمساعدته في مختلف المجاالت. 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 انعكاساً للعالقات الوطيدة بين البلدين في شتى الميادين 
 األخرى؟ والى ماذا تطمحون في هذا المجال؟
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ان التبادل التجاري والصناعي بين البلدين أقل بكثير مما يجب، وال يعكس الطموحات المشتركة واالمكانات الكبيرة لتعزيز 
التعاون التجاري والصناعي، وبحاجة الى المزيد من التطوير. ونأمل أن ترتقي المبادالت التجارية الى مستوى العالقات الوثيقة 

التي تربط الشعبين والدولتين في شتى الميادين، وبما يتناسب مع االمكانات المستقبلية الكبيرة للتعاون االقتصادي المشترك 
 تأثرت التجارة بين لبنان والكويت بتداعيات األزمة المالية العالمية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2009بينهما. وفي عام 

 77.3 بلغت صادرات لبنان الى الكويت 2009. ففي عام 2008 مليون دوالر عام 585 مليون دوالر، مقارنة مع 368حوالي 
 مليون دوالر لواردات لبنان من الكويت. لكن التجارة اليوم مرشحة للزيادة بفضل نجاح الكويت في 291مليون دوالر، مقابل 

تجاوز تبعات األزمة العالمية، حيث تبين تماسك اقتصاد الكويت وسالمة االجراءات والسياسات االقتصادية والنقدية التي تم 
اعتمادها. كما أن لبنان، كما تعلمون، كان بمنأى عن هذه األزمة واستطاع تحويل تبعاتها الى فرص لما برهنه من صحة سالمة 
نظامه االقتصادي والمصرفي. ونتوقع أن نحصد قريبا التأثيرات االيجابية لالتفاقيات 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 خالل 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 العالقات اللبنانية - الكويتية في المجال االقتصادي عن العالقات مع الدول األخرى؟
 

هناك ارتباط وثيق في المجال االقتصادي بين لبنان والكويت. والى جانب المساعدات والهبات التنموية لدولة الكويت، فان 
االستثمارات الكويتية الخاصة تأتي في طليعة االستثمارات العربية والدولية وتمثل حوالي ربع تدفقات االستثمارات العربية الى 

 في المئة من اجمالي االنفاق االستثماري العربي. وعالقات 24.4، بنسبة 2008 مليون دوالر عام 649.3لبنان. وقد بلغت 
الكويت بلبنان تعود الى أوائل خمسينيات القرن الماضي، حيث ان اللبنانيين أول ما اتجهوا خليجيا نحو الكويت، نظرا ألن 

الكويت في تلك الفترة كانت تتصدر طليعة دول الخليج في شتى المجاالت االستثمارية والنفطية واالقتصادية والمالية 
والعمرانية، وكانت تستقبل اللبنانيين وتفتح أمامهم كل مجاالت العمل واالستثمار. والجالية اللبنانية في الكويت اليوم هي من 

أكبر الجاليات العربية ولها حصة مهمة في التحويالت واالستثمارات التي يوظفها اللبنانيون العاملون في الخارج في لبنان، علما 
 باليين دوالر عام 7أن هذه التحويالت كانت األقل تأثرا باألزمة العالمية. ذلك أن تحويالت المغتربين اللبنانيين بلغت حوالي 

 . في المئة من الناتج المحلي االجمالي للعام ذاته20 لتشكل أكثر من 2009
 

كما أن الكويتي كان واليزال يعتبر المصطاف األول في لبنان. وهناك اليوم أحياء كاملة في عدد من مناطق االصطياف اللبناني 
 ألف سائح، علما أن 69 حوالي 2009تعرف بأنها للكويتيين. وقد بلغ عدد السياح الكويتيين الوافدين الى لبنان على مدار عام 

السياح الكويتيين احتلوا المرتبة األولى من اجمالي عدد السياح الوافدين الى لبنان بحسب المعلومات المتوافرة لغاية شهر مايو 
 في 87، أي بزيادة بنسبة 2008 ألف سائح في الفترة المقابلة من عام 15 ألف سائح بالمقارنة مع 28، حيث بلغ العدد 2009
  .المئة

 
ثم ان مبادرات الكويت النهاء الصراعات في لبنان وحماية اقتصاده ال تنسى. كما أن دعمها االقتصادي ساهم في اعادة اعمار 

لبنان، فضال عن مشاريعها االنمائية ومساعداتها االنسانية والثقافية والصحية والتعليمية طوال عقود من الزمن، والتي كان 
 من هبات وودائع ومشروعات تنموية تكفلت بها في 2006آخرها ما قدم بسخاء بعد االعتداء االسرائيلي على لبنان في صيف 

مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز، الى جانب المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها والتي نرى اهتماما كبيرا من الجانب 
الكويتي فيها، باألخص وأنها ستتناول مجاالت حيوية جدا وحساسة لتعزيز هيكلية االقتصاد اللبناني في قطاعات الطاقة والمياه 

 .والتنمية المناطقية
 

هل ترى في االتفاقيات االقتصادية بين لبنان والكويت نموذجا يحتذى؟ وهل تجد أن ثمة حاجة التفاقيات اضافية في مجاالت 
 معينة؟
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ان االتفاقيات االقتصادية التي تم توقيعها تشكل بالتأكيد نموذجا ناجحا، باألخص وأنها تخصصية تتناول مجاالت حيوية جدا 

للجانبين في أربعة مجاالت أساسية، وهي جذب االستثمار األجنبي 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 هللا. ففي مجالي التجارة والنقل 

 ليتالءم مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1996يجري العمل على تطوير االتفاق التجاري الثنائي الموقع عام 
وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي. والمجاالت واسعة ومفتوحة أمامنا للمضي قدما الى ترسيخ التعاون وتعزيز 

العالقات على األسس المستدامة، وفي مجاالت متخصصة أخرى نأمل أن تتضمن تحرير تجارة الخدمات والمشروعات 
التنموية واالستثمارية المشتركة، الى جانب االستثمار المشترك في البحوث والتطوير والتعليم المتخصص، وفي المجاالت 

الحيوية التي يحتاجها كل من بلدينا في القطاعات المتخصصة، مثل المياه والطاقة التقليدية والمتجددة والتصنيع الغذائي 
 .وتكنولوجيا المعرفة واالتصاالت 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 
ال 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 
المبادالت التجارية بين لبنان والكويت على مستوى السلع والمنتجات الصناعية والزراعية. كما أرى ضرورة حيوية لتحرير 

التجارة في مجال الخدمات بينهما، باألخص في ما يتعلق بقطاعات المال والمصارف والنقل واالتصاالت، نظرا لألهمية الكبيرة 
لهذه القطاعات في عالم االقتصاد المعرفي، الى جانب التكامل والتقدم النسبي المحقق لدى الجانبين في هذه المجاالت 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 اآليلة الى تعميق التواصل بين هذه الفئة من المنتجين على مستوى 

 البلدين؟ وما اقتراحاتك في هذا االطار؟
 

هناك تجارة حرة بين لبنان والكويت، كما الحال مع جميع الدول العربية األعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 
، ومن ثم جرى تعديلها 1981بموجب أحكام اتفاقية تيسير وتنمية المبادالت التجارية بين الدول العربية التي تم اعتمادها في عام 

. وكما أشرت سابقا 2005واستكملت في مطلع عام  1998لتراعي اقامة المنطقة التجارية العربية الحرة، التي بدأ تنفيذها عام 
المبادالت التجارية وخصوصا الصناعية ال تزال أقل من الطموحات ونسعى حاليا من خالل 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 االتحاد العام لغرف 

التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، ولهما دور أساسي في تعميق التواصل بين رجال األعمال في البلدين في مختلف 
المجاالت، وال سيما منها مجال التعاون والتبادل الصناعي. وقد تضمنت مباحثات الزيارة الرسمية األخيرة للكويت تنسيق 

والشك 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 لالستفادة من المناخ المشجع على االستثمار في البلدين. وأشير في هذا الصدد الى 
، والذي يتضمن اعفاءات من ضريبة الدخل 360الحوافز الكبيرة التي يتضمنها القانون اللبناني لتشجيع االستثمارات رقم 

والضريبة على أنصبة األرباح، وتسهيل اصدار اجازات عمل من الفئات التي يحتاجها كل مشروع وتخفيض رسوم اجازات 
 .العمل واالقامة، وتخفيض رسوم رخص البناء، واالعفاءات من رسوم تسجيل األراضي ورسوم الضم والفرز وغيرها

 

http://www.annaharkw.com/annahar/Default.aspx�


  
 

     
 

   

 
 أين تكمن أهمية تواصل القطاعات الخاصة اللبنانية والكويتية؟ وما دورها في تعزيز التقارب والتواصل االقتصادي بين البلدين؟

 
لقد أصبح القطاع الخاص في عالم االقتصاد الحديث العصب األساسي للتنمية االقتصادية. ونحن في اتحاد الغرف العربية نحمل 

صفة التمثيل الشرعي للقطاع الخاص العربي، ونعمل بشكل متواصل ودائم على توطيد وتوثيق أواصر التعاون والتكامل من 
خالل التعاون الدائم بين الغرف العربية من خالل اللقاءات واالجتماعات والمؤتمرات والندوات والمنتديات الدورية 

والمتخصصة، حيث لغرفة تجارة وصناعة الكويت والغرف اللبنانية دور تاريخي في تعزيز العالقات االقتصادية بين الكويت 
ولبنان، بما يملكانه من خبرات ودراية وامكانات للترويج للعالقات وللفرص االستثمارية الجديدة. وأنا متفائل جدا بالتقدم الذي تم 

تحقيقه خالل زيارة الوفد اللبناني الرسمي الى دولة الكويت بتوقيع االتفاقيات الجديدة، والتي تضاف الى قائمة واسعة من 
االتفاقيات المتنوعة وغيرها من االتفاقيات التي ستوقع في المستقبل. ومن شأن ذلك أن يوفر األرضية الصلبة لمشروعات 

 .التعاون للقطاع الخاص لالنطالق قدما في توسيع وتعميق مجاالت التعاون المثمرة للجانبين
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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 
ال��ى الواجهة،  البلدين  اع��ادة ص��ورة العالقات االقتصادية بني  الكويت في 
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 
اللبنانية. وهي املرحلة  تأسيس مكتب السفارة الكويتية في الجمهورية 
ال��ف��وري باستقالل  ال��ى االع��ت��راف  ق��رار لبنان السّباق  العملية التي لحقت 

الكويت عام 1961.
وال شك بان العالقات السياسية الوطيدة بني لبنان والكويت، املستندة الى 
البلدين، انعكست بشكل  تاريخ عميق من العالقات االنسانية بني شعبي 
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 
ال��ب��ل��دي��ن يتمتعان بحيوية استثنائية  االق��ت��ص��ادي��ة بينهما، الس��ي��م��ا ان 
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.
ال��ب��ل��دي��ن الشقيقني  ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ى   - اللبناني  ال��ت��ع��اون  ث��م��ار  ول���م تقتصر 

ال��ى تعاون اقتصادي رفيع مع  وحدهما، بل ان لبنان استفاد منه ليعبر 
ال��ع��رب��ي. تحقق ه��ذا االم���ر عندما استفاد لبنان من  مختلف دول الخليج 
ف��ي العام  ال��ت��ع��اون الخليجي  رئ��اس��ة دول���ة الكويت ملجموعة دول مجلس 
ال��دول العربية واالجنبية املوقعة على اتفاقية التجارة  2004، ليكون اول 
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 
ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني لبنان  ل��ه��ذه االتفاقية على  النتائج االيجابية 
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 
 ع���ن م��ج��م��وع��ة ال��ه��ب��ات 

ً
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

ف��ي مشاريع ه��ن��اك. وتمتد العالقة ب��ني لبنان  ال��ص��ن��دوق  ال��ت��ي استثمرها 
والصندوق الكويتي الى العام 1966 عندما ابرم الطرفان أول اتفاقية قرض 
لتمويل محطة كهرباء في جونيه. وق��د تعززت العالقة معه بعد العدوان 
االسرائيلي االخير على لبنان في يوليو عام 2006، وانطالق ورشة االعمار. 
ال��دور الفاعل للكويت في مسيرة إع��ادة االعمار التي اطلقها  وعندها برز 
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. 
ف��ي الكويت  اللبنانية  اب��ن��اء الجالية  ال��ى ان ع��دد  تشير آخ��ر االحصائيات 
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 
ل��ه��ؤالء العمالء  اللبناني،  ال��س��وق  ف��ي  الكويتي وم��ص��ارف كويتية ضخمة 
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 
اللبنانية التي تتولى في األصل  مصارف لبنانية في الكويت. فاملصارف 
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 600 مليون 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 

ة.
ّ
مستوى االنسانية الحق

ع الصندوق ب��دور ه��ام ج��دًا في لبنان، وه��و يعكس 
ّ
ويتمت

عمق العالقات االقتصادية ب��ني البلدين، ويشّكل 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.
ذها 

ّ
ومل���ا ك���ان م��ن ال��ص��ع��ب إح��ص��اء ع���دد امل��ش��اري��ع ال��ت��ي نف

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، والتي ال 
 لبنانية، التقت 

ً
ر مجااًل في التنمية وال تستثني منطقة

ّ
توف

»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؟
ع الصندوق 

ّ
■ لدينا اهتمام كبير جدًاَ بقطاع املياه. وقد وق

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 
ان 

ّ
لبنان، وهو عبارة عن سّد تحويلي، يوّجه املياه الى خز

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��نينْ وع��ام��ني ون��ص��ف، يتم تحديدها بحسب ال��دراس��ات 

التفصيلية التي يتم اجراؤها للمشروع. 
● ما كلفة هذا املشروع؟

■ التقديرات االولى للتكاليف تبنّي انها بحدود 18 مليون 
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 
ق بالكهرباء والطرق ومشاريع انتاجية عدة.

ّ
يتعل

● هل حّملتكم 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 املقّدمة 
حدود ال� 600 مليون دوالر اميركي. فقد بلغ اجمالي القوض 
امل��ق��ّدم��ة م��ن ال��ص��ن��دوق، حتى اغسطس 2009، ح��وال��ي 550 
ع��ت على سبعة عشر قرضًا. اما 

ّ
مليون دوالر اميركي ت��وز

املنح واملعونات الفنية، فبلغت قيمتها االجمالية اكثر من 
11 مليون دوالر مقسمة الى سبع منح. 

● هل ثمة سقف محّدد للمساعدات في املستقبل؟
■ ك���ال، ه���ذه امل��ب��ال��غ م��ح��ّددة بحسب ك��ل م��ش��روع، وال��دول��ة 
اللبنانية تتقّدم ع��ادة بطلب، ونحن ن��درس الطلب ونقّرر 
قيمة املبلغ امل��ق��ّدم. وال يوجد سقف معنّي للمشاريع التي 
يمّولها ال��ص��ن��دوق. ام��ا بالنسبة للمشاريع ال��ت��ي تمّولها 
الحكومة الكويتية، فثمة سقف ُح��دد ب� 300 مليون دوالر، 

صرف 50 في املئة منها حتى اآلن.
اللبناني  ال��ص��ن��دوق الكويتي ف��ي دع��م االق��ت��ص��اد  ● أي دور يلعبه 

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 
مها 

ّ
الالزمة لها، وتنفيذها. وبعد االنتهاء من تنفيذها نسل

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، 
، ع��ن��دم��ا ت��ن��وي وزارة ال��ط��اق��ة 

ً
ول��ي��س ف��ق��ط ت��م��وي��ل��ه��ا م���ث���ال

اللبنانية اقامة محطة لتوليد الطاقة، يأتي دور الصندوق 
الكويتي في التمويل والتنفيذ. ومن هنا لدينا عدد كبير من 
املشاريع حّددناها 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 
التنفيذ نتعامل مع عدد كبير من االستشاريني واملتعّهدين 
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 شّجع 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.
ى مكتب الصندوق الكويتي للتنمية 

ّ
وفي هذا االطار، يتول

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� 600 الف 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 
 له توّجه تجاري صناعي، لكنه يعنى 

ً
الخاص بالبقاع مثال

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 شمااًل 

وآخر انمائي زراعي في منطقة عكار.
● من ناحية ثانية، كيف تستفيد الدولة اللبنانية، اقتصاديًا، من خالل 
الخبرات التي يقّدمها 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 
مشاريعنا بني البلدين، وهذه االنشطة تحتاج الى أيٍد عاملة 
كويتية ولبنانية، وم��ن هنا يتم تبادل في االي��دي العاملة 
، ثمة 

ً
بني البلدين في كل املجاالت. ففي املجال الزراعي مثال

نشاط زراع���ي واس��ع ج��دًا ب��ني لبنان وال��ك��وي��ت. فاملزارعون 
اللبنانيون في البقاع يلّبون 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 
، ننفذ مشاريع 

ً
االن��ش��ط��ة ال��ت��ي ن��ق��وم ب��ه��ا. ففي لبنان م��ث��ال

وانشطة في جميع القطاعات، بالتعاون مع كل ال���وزارات، 

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 
ذكر، بل ان طبيعة عملنا فيها صعوبات وقد 

ُ
ثمة عراقيل ت

تعترضها مفاجآت طبيعية معينة تؤخر اعمالنا احيانًا، 
مثل توقف بعض االعمال في لبنان شتاًء. اما على مستوى 
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، 
 اساسيًا في نجاح عملنا في لبنان، 

ً
االمر الذي يشكل عامال

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

{
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جهاد أزعور: نحو دور مالي إقليمي أكبر للبنان بدعم اقتصادي من الكويت
تربط لبنان وال��ك��وي��ت، تاريخيًا ع��الق��ات هامة على مستوى 
��ى ال��دع��م 

ّ
��ن، وي��ت��ج��ل ال��ق��ط��اع امل��ال��ي وامل��ص��رف��ي ف��ي ك��ال ال��ب��ل��دينْ

الكويتي للبنان ماليًا من خالل اشكال عدة، ابرزها القروض 
امليّسرة 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 
ن عمق الثقة بالنظام املالي واملصرفي لكل منهما  بني البلدينْ
ن املصرفينينْ  وحجم التنسيق والتعاون القائم بني الجهازينْ
ال��ذي ينسحب على م��ج��االت ع��دة منها  الكويتي واللبناني، 
السياسة النقدية وال��ت��دري��ب ومكافحة غسل االم���وال ونظام 

املدفوعات ومركزية املخاطر.
ف��ي آخ��ر لقاء  وف��ي ح��ني اعتبر امللتقى االق��ت��ص��ادي الكويتي، 
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 
ال��دور الكويتي  على الصعيد املصرفي«، تبنّي الوقائع اهمية 
امل��ال��ي للبنان، ليس على مستوى املشاريع  ال��دع��م  ف��ي تقديم 
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 2006، والتي 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، 
امل��ال��ي وال��ن��ق��دي، من  االول ه��و مسار دع��م الكويت لالستقرار 
ف��ي املصرف  ال��دول��ة الكويتية  ال��ت��ي وضعتها  ال��ودائ��ع  خ��الل 
املركزي، وهذه الودائع كان لها الدور االساسي في املحافظة 
على االستقرار من خالل اعطاء الثقة لألسواق واملستثمرين 
امل��س��اع��دات التي  ال��ث��ان��ي، فهو  امل��س��ار  ام��ا  اللبنانية.  بالعملة 
ال��ك��وي��ت��ي للتنمية االق��ت��ص��ادي��ة العربية،  ال��ص��ن��دوق  ي��ق��ّدم��ه��ا 
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 
ال��دول��ة العربية  ال��ى ان لبنان ه��و رب��م��ا  ب��االض��اف��ة  تطبيقها، 
عت اتفاقية اقتصادية مع مجلس التعاون 

ّ
الوحيدة التي وق

ل��ب��ن��ان م��ن خ��الل��ه��ا بأفضلية ك��ب��ي��رة فيما  ع 
ّ
الخليجي، يتمت

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 
ان���ط���الق���ًا من  ي��ل��ع��ب دورًا اس���اس���ي���ًا،  ال���ح���م���د،  د. ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
ال���دور ال��ه��ام ل��دول��ة الكويت ف��ي ه��ذا ال��ص��ن��دوق«. وت��ح��دث عن 
���ع���ة بني 

ّ
امل���وق ال��ض��ري��ب��ي«  ات��ف��اق��ي��ة »ت��ج��ن��ب االزدواج  أه��م��ي��ة 

لبنان وال��ك��وي��ت ف��ي ال��ع��ام 2001، وه��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 
، وان يتمتع كل مستثمر بكل الحمايات لالستثمارات  الدولتنينْ
من جهة، وان يستفيد من االعفاءات الضريبية الالزمة بهدف 

تسهيل عملية االستثمار في لبنان«. 
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وزير الدولة في الحكومة اللبنانية أكد على تحرير التجارة بني البلدين

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

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 
الشقيق  الكويت. ه��ذا  للعالقات االقتصادية م��ع 
 - ال���س���ن���د، ال������ذي ل���ط���امل���ا ك�����ان ال�����ى ج���ان���ب ل��ب��ن��ان 
ف��ي محنه، وال���ذي تعتبر مساهماته رك��ي��زة في 
الوطني، خصوصًا فيما يتعلق  دع��م االقتصاد 

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 
الخاصة تأتي في طليعة االستثمارات  الكويتية 
ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة وت��م��ث��ل ح���وال���ي رب����ع ت��دف��ق��ات 
انها  ال��ى  لبنان«، ولفت  ال��ى  العربية  االستثمارات 
»قد بلغت 649.3 مليون دوالر عام 2008، بنسبة 
االن��ف��اق االستثماري  املئة من اجمالي  24.4 في 
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 
التجاري  التعاونني  الكبيرة لتعزيز  واالم��ك��ان��ات 
والصناعي، وهو بحاجة الى املزيد من التطوير«، 
تمنى ان »ترتقي املبادالت التجارية الى مستوى 
التي تربط الشعبني والدولتني  الوثيقة  العالقات 
امليادين، وبما يتناسب مع االمكانات  في شتى 
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 
اق��ت��ص��ادي متميز،  ب���ارع،  متخصص، مصرفي 
سطع »نجمه« في حقل االقتصاد حيث كان أول 
رجل عربي يتولى منصب رئيس غرفة التجارة 
ال��ع��ام 1999. ع��ني وزي���رًا لالقتصاد  ال��دول��ي��ة ف��ي 
العام 2004،  اللبنانية في  والتجارة في الحكومة 
الوطنية األخيرة وزير  الوحدة  وع��اد في حكومة 
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 
اللبنانية سعد  الحكومة  وأص����داء زي���ارة رئ��ي��س 
 عن 

ً
الكويت، ومستفسرة ال��ى  الحريري األخيرة 

لبنان  العالقات االقتصادية املشتركة بني  أهمية 
وال��ك��وي��ت وس��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا، ف��ك��ان ال��ح��وار اآلت��ي 

نصه:

● 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 
ال��ت��ي ينفذها ال��ص��ن��دوق  امل��ش��روع��ات التنموية 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، وكذلك 
ال��ت��ي س��ي��ك��ون للقطاع  امل��ش��روع��ات املستقبلية 

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.
اي��ج��اد ح��ل��ول مشتركة لتوطني  ال���زي���ارة  ● ه��ل لحظت 
ال��ب��الد العربية،  اللبنانية والكويتية ف��ي  االس��ت��ث��م��ارات 
تجنبا لتداعيات األزم���ة املالية العاملية؟ وم��ا هي وجهة 

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 
ال��ب��ن��ى التحتية في  لاستثمار ف��ي م��ش��روع��ات 
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 
ال��ى الداخل العربي، حيث  العربية على التوجه 
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 
ال���رأي بنصرة الحق، واحترام  التعبير، ووح���دة 
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 
ال��ت��ع��اون التجاري  واالم��ك��ان��ات الكبيرة لتعزيز 
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 2009 ت���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 585 مليون دوالر عام 
2008. ففي عام 2009 بلغت ص��ادرات لبنان الى 
ال��ك��وي��ت 77.3 مليون دوالر، مقابل 291 مليون 
ل����واردات لبنان م��ن الكويت. لكن التجارة  دوالر 
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 
649.3 مليون دوالر ع��ام 2008، بنسبة 24.4 في 

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 7 ب��اي��ن دوالر ع��ام 
2009 لتشكل أك��ث��ر م��ن 20 ف��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 2009 حوالي 
69 ألف 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 2009، حيث بلغ العدد 28 ألف سائح 
باملقارنة مع 15 ألف سائح في الفترة املقابلة من 

عام 2008، أي بزيادة بنسبة 87 في 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 
2006 م��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 1996 ليتاءم 
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.
التبادل التجاري بني  ● برأيك ما املعوقات التي تواجه 

البلدين؟ وما سبل تفعيل هذا التبادل؟
■ ليس هناك معوقات أساسية تواجه التبادل 
التجاري بن البلدين. وتشكل املشتقات النفطية 
ال���ك���وي���ت، بينما  ل��ب��ن��ان م���ن  أه����م وأب�����رز واردات 
ي��ت��ص��در ال����ص����ادرات ك���ل م���ن ال���ذه���ب وال��خ��ض��ار 
ال��غ��ذائ��ي��ة. على أن هناك  والفاكهة وال��ص��ن��اع��ات 
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 
ال��ك��ب��رى بصفة  ال��ح��رة العربية  ال��ت��ج��ارة  منطقة 
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 
ال��خ��دم��ات بينهما،  ال��ت��ج��ارة ف��ي م��ج��ال  لتحرير 
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 

الجانبن ف��ي ه��ذه امل��ج��االت وقدرتهما العالية 
على املنافسة.

البلدين؟ ه��ل ثمة  ب��ني  ال��ت��ب��ادل الصناعي  ● كيف تقيم 
تنسيق متواصل على مستوى الصناعيني من البلدين؟ 
كيف يتجلى هذا التنسيق؟ هل من صيغة التقاء تجمع 
ال��ى تعميق  ال��وس��ائ��ل اآلي��ل��ة  الطرفني بشكل دوري؟ م��ا 
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 
1981، وم����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 1998 واستكملت ف��ي مطلع عام 
2005. وك��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 360، وال��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.
الخاصة  ال��ق��ط��اع��ات  ت��واص��ل  أي��ن تكمن أهمية   ●
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 
ال��ع��اق��ات االقتصادية  دور ت��اري��خ��ي ف��ي تعزيز 
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��وف��د اللبناني  ال����ذي ت��م تحقيقه خ���ال زي����ارة 
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 
ال��ت��ع��اون للقطاع  األرض���ي���ة الصلبة مل��ش��روع��ات 
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

{

عدنان القصار

األشقر لـ »راهنلا«: تخفيض أسعار النقل الجّوي وتنشيط »سياحة املؤتمرات« تعمق التبادل
ر التعاون والتنسيق االقتصاديننْ بن لبنان والكويت 

ّ
ال يوف

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 
��ن، ك��ون��ه ي��ش��ّك��ل اح���دى ال��رك��ائ��ز االس��اس��ي��ة ف��ي اختيار  ال��ب��ل��دينْ
ل��ل��م��واط��ن الكويتي.  ل��ب��ن��ان ك��وج��ه��ة سياحية دائ��م��ة بالنسبة 
وعلى هذا املستوى، يسعى القّيمون على القطاع الفندقي في 
ال��ع��اق��ات، ليس فقط من  ك��ل م��ن لبنان وال��ك��وي��ت ال��ى تعميق 
خال »اتحاد الفنادق العربية«، بل من خال تبادل الخبرات 
والتنسيق املتواصل واملستمر في كل فرصة ومناسبة. ويبدو 
واضحًا حجم التفاهم املشترك في مجال الفنادق، بحيث يضّم 
، م��ث��ل فندق 

ً
ال��ك��وي��ت��ي��ة، ملكًا وادارة ال��ف��ن��ادق  ل��ب��ن��ان ع���ددا م��ن 

ل��ب��ن��ان، وفندق  ب��ي��روت وب��ح��م��دون بجبل  ف��ي  ه  السفير بفرعينْ
شيراتون في بحمدون. وتشكل هذه الفنادق دعامة اساسية 
 أس��اس��ي��ًا وم��وض��ع 

ً
ف��ي اق��ت��ص��اد ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة، وت��ع��ت��ب��ر م��وئ��ا

ثقة للسياح الكويتين في محور اصطياف عاليه - بحمدون 
الجبلي، وتمثل مصدر أمان للسائح الكويتي املقيم في لبنان. 
ول��ع��ل الدليل األب���رز على ذل��ك تجّسد ف��ي اع��ق��اب ح��رب يوليو 
خذ السفير الكويتي في لبنان آنذاك من فندق 

ّ
2006، عندما ات

ف��ي سبيل تأمن خ��روج  ل��ه،  ف��ي بحمدون مقرًا مؤقتًا  السفير 
السياح الكويتين بأمان من لبنان. 

وياحظ، الى جانب هذه الفنادق الكويتية، وجود بعض الفنادق 
س الكويتي« من حيث النزالء 

َ
اللبنانية، التي يطغى عليها »النف

 فندق ال� four seasons في بيروت، 
ً
والخدمات املقّدمة، ومنها مثا

، ودور  ال��ذي يعكس عمق العاقة على مستوى الشعبننْ األم��ر 

السياح الكويتين في تنشيط القطاع الفندقي في لبنان.
في هذا االطار، أكد رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار 
»ال��ن��ه��ار« ان »ثمة مؤسسات فندقية كويتية محضة  ل��� األش��ق��ر 
ال��ى مؤسسات أخ��رى ذات شراكة كويتية  في لبنان، باالضافة 
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«.
اللبنانية  ال��ى الفنادق  واعتبر األشقر ان »الوافدين الكويتين 
ن  ال يمكن تسميتهم ن��زالء كغيرهم، ألن ميزتهم تكمن في أمرينْ
، االول ه��و ع��دده��م الكبير وامل��ت��زاي��د ع��ام��ًا ب��ع��د ع��ام،  اس��اس��ي��ننْ
الدائم لاخوة الكويتين الى لبنان، بشكل  والثاني هو التردد 
دوري، أث��ن��اء ك��ل ال��ف��رص واالج������ازات واالع���ي���اد، ب��االض��اف��ة ال��ى 
موسم االصطياف، الذي يشهد اقبااًل 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 
ب��ع��ض املناطق  ف��ي  ك���ان تملك الكويتين  امل��ت��ن��وع��ة«. وع��م��ا اذا 

امل��واط��ن��ن او يلحق ض���ررًا بقطاع  ي��ش��ّك��ل عبئًا ع��ل��ى  اللبنانية 
الفنادق وااليجارات فيها، أكد االشقر ان »تملك الكويتين أمر 
بغاية األهمية، ألنه يكّرس 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«، 
اللبناني  ال��ى ان »ثمة الكثير من التنسيق بن الجانبننْ  الفتًا 
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 ننّسق 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«، 
 سريعًا لتخفيف معالم 

ً
وتمنى ان يجد »مالكو هذا العقار حا

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 150 و200 
ي��ج��ب، على األق���ل، تغطية  ان��ه  ل��ذل��ك نحن نعتبر  مليون دوالر، 
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 

 كما هو، بآثار القذائف التي تشوهه، 
ً
ان يبقى هذا املبنى ماثا

في منطقة تعتبر الواجهة السياحية البحرية االهم في لبنان«، 
واذ رّد االشقر عدم استثمار العقار حتى اآلن الى »عدم وجود 
ال��خ��اف��ات ب��ن الشركاء  ق���رار بكيفية اس��ت��ث��م��اره، ورب��م��ا بعض 
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 
ن م��ن أجل  البلدينْ ال��ج��ّوي ب��ن  ض���رورة »تخفيض اس��ع��ار النقل 
ل أع��داد اكبر من الوافدين، االم��ر ال��ذي من شأنه ان 

ّ
تسهيل تنق

يرفع نسبة الوافدين من الكويت الى لبنان، ليس على مستوى 
املواطن الكويتي وح��ده، بل على مستوى االجانب املقيمن في 
ال��ى »تطوير وزي��ادة  الكويت من ذوي الدخل املتوسط«، ودع��ا 
املؤتمرات املشتركة بن لبنان والكويت، ملا لها من اهمية على 
��ن«. وأك��د االش��ق��ر ان ثمة  مستوى تنشيط ال��ع��اق��ات ب��ن ال��ب��ل��دينْ
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 
الظروف التي شهدها لبنان أخيرًا دفعت املستثمرين للترّيث 
ال��ى االستقرار  ام��ا وق��د وصلنا اآلن   بانتظار االس��ت��ق��رار، 

ً
قليا

فمن واجبنا كلبنانين ان نثّبته ونشجع املستثمرين على وضع 
ال��ى ان »م��ش��روع��ًا كويتيًا ضخمًا  ك��ام��ل ثقتهم بلبنان«. ول��ف��ت 
سينطلق قريبًا في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، حيث 

تم شراء عقار ضخم لهذه الغاية«.

{

بيار األشقر

الكويت ولبنان طموحات مشتركة لعالقات اقتصادية مستدامة
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