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 القّصار ُيشيد بالعالقة
 مع الكويت

مميزة على جميع  اعتبر وزير الدولة عدنان القّصار أّن "العالقات اللبنانية - الكويتية كانت دائما
وقد كان للكويت دور مشكور  الصعد، ولم تشبها أي شائبة، مما يؤكد متانة هذه العالقة األزلية،
 ."فيها وأخوي في الوقوف الى جانب بلدنا في أحلك الظروف التي مر

الصباح،  معتبراً أّنه حين  ورّحب بالزيارة التاريخية لألمير الكويتي الشيخ صباح األحمد الجابر
المحّبة العميقة التي يكّنها اللبنانيون له بحكم  يأتي الصباح إلى لبنان فإنما يأتي إلى بلده نظرا الى

سبيل تحصين الساحة الداخلية اللبنانية، ونظرا كذلك الى  المبادرات والمحطات التي لعبها في
  ."لبنان إنمائيا وعلى المستويين االقتصادي والتجاري الدور الكويتي في مساعدة

الكويت طبيعية جداً وتأتي تكريساً لمتانة العالقة بين البلدين على المستويين  وأكد أّن "زيارة أمير
 والرسمي، إذ أّن ثمة عالقات أخوة بينهما وتواصل منذ زمن، وهناك امتداد ألن اللبناني الشعبي

لبنان، وكذلك  قبل الفورة النفطية في الكويت كان يجد فيها بلداً شقيقاً ويعمل فيها كما يعمل في
 يجد الكويتيون في لبنان امتدادا لبلدهم
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ترحيب واسع بالزيارة وٕاشادة بالدعم الكبير للبنان  

 أركان الدولة في استقبال أمير الكويت اليوم

 4 - شؤون لبنانية - صفحة 3655 - العدد 2010 أيار 18المستقبل - الثالثاء 
 

 

 
يصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح إلى بيروت الثانية عشرة ظهر اليوم في زيارة رسمية    
لدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي سيستقبله ومعه جميع أركان الدولة، على أرض مطار رفيق   

ومنه ينتقل الصباح إلى مقر إقامته في فندق "الحبتور" في سن الفيل. 
ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في الخامسة عصرًا، ثم يزور في السادسة القصر الجم    
مراسم التشريفات الرسمية، قبل أن يعقد محادثات ثنائية مع سليمان، تتبعها أخرى موسعة يشارك فيها أعضا   

والكويتي، ويجري خاللها التوقيع على عدد من اإلتفاقات. ويغرس بعد ذلك شجرة أرز في حديقة الرؤساء. و  
الجمهورية مأدبة عشاء على شرفه يشارك فيها معظم أركان الدولة. 

وفي اليوم الثاني يضع أمير الكويت إكليال من الزهر على نصب "الجندي المجهول" وبعدها ينتقل إلى المج   
يقيم الرئيس بري على شرفه مأدبة غداء. ومساًء يلتقي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يقيم على ش    

السرايا الحكومية، وبعدها ينتقل الشيخ صباح إلى المطار للمغادرة وسيكون الرئيس سليمان في وداعه. 
السنيورة 

وعشية وصوله، صدرت سلسلة مواقف ترحيبية بالصباح، فنوه الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى تلفزيون د   
الكويت الداعم دومًا للبنان سياسيًا وٕاقتصاديا، وبالدور الشخصي لصاحب السمو في دعم لبنان". ورأى ان ا   

أكثر الدول العربية التي وقفت الى جانب لبنان تدعمه في إقداره على مواجهة المصاعب، وساهمت على مد    
في المساعدة المادية أو بالدعم المعنوي أو بالمحاولة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعرض لها لبنان". 

وشدد على أن الكويت "كانت شديدة الحرص على السلم األهلي في لبنان وعلى أن يخرج لبنان معافى من أ   
أملتها عليه أيضًا ظروف المنطقة، بعدما كان يدفع ثمنًا غاليًا بسبب المشكلة الفلسطينية والصراع العربي ـ ا   



 
 

يكن يومًا محايدًا فيه".  
وقال: "ال شك أن الكويت ال تزال على سياستها الداعمة لإلستقرار في لبنان، وللسلم االهلي وبالتالي أيضًا حرصها على ان 
يستطيع أن ينأى بنفسه وأن يتجنب االفخاخ واالستدراج وعملية إقحامه في معارك اآلخرين، وأال يتحول الى مساحة لحروب 

اآلخرين على أرضه". واعتبر أن هذه الزيارة ستكون مناسبة للتواصل بين امير الكويت ورئيسي الجمهورية والحكومة.  
واشار الى أن دولة الكويت "كانت من أوائل الدول المبادرة الى دعم لبنان، ومن االمور االساسية التي قامت بها في األيام 

 مليون دوالر كوديعة في مصرف لبنان من أجل تعزيز 500 مليون دوالر ثم مبلغ 15األولى للحرب انها حولت مبلغ 
االستقرار النقدي"، موضحًا انه "تم تخصيص مبالغ إلقامة مشاريع في عدد من المناطق اللبنانية وذلك بمعرفة الصندوق 

الكويتي، وهذا أمر تشكر عليه الكويت ألنه يوجه نحو إنجاز عمليات تطويرية في لبنان أكان ذلك في مواضيع الطرق او 
الصرف الصحي أو مساعدة مؤسسات أساسية في لبنان. وبالتالي فان الدور الذي لعبته الكويت في مواضيع المياه 

والمستشفيات كان أساسيا". ولفت الى "الهبة التي قدمتها الكويت من أجل بناء متحف مدينة صيدا"، مؤكدًا ان هذا المتحف "له 
أهميته ألنه يتم في مدينة هي االقدم في لبنان". 

وشدد على أن أمير الكويت "مستمر كأسالفه في العالقة الوثيقة والمقدرة لدور لبنان والعالمة بما يعانيه اللبنانيون من مآس 
واشكاالت، والراغبة في مد يد العون الى لبنان. وعندما يأتي صاحب السمو الى لبنان يحمل هذه الهموم وهذه المحبة وهذه 

الرغبة في أن يقف الى جانب لنبان ويدعمه في كل المراحل". 

القصار 
اعتبر وزير الدولة عدنان القصار أن "العالقات اللبنانية ـ الكويتية كانت دائما مميزة على جميع الصعد، ولم 

تشبها أية شوائب، ما يؤكد متانة هذه العالقة األزلية"، موضحًا أنه "كان للكويت دور مشكور وأخوي في 
الوقوف الى جانب بلدنا في أحلك الظروف التي مر بها، خصوصا في موضوع التوافق الوطني والوحدة 
الوطنية وحتى في التوصل الى إتفاق الطائف الذي أنهى حرب لبنان الداخلية، بحيث كان لسمو األمير 

الصباح لدى توليه وزارة الخارجية دور مهم في صوغ بنود اإلتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية والذي 
".  1989أفضى إلى توقف الحرب في العام 

وأكد أن الزيارة "طبيعية جدًا وتأتي تكريسًا لمتانة العالقة بين لبنان والكويت على المستويين الشعبي والرسمي 
أيضا، إذ أن هناك عالقات أخوة بينهما وتواصل منذ زمن طويل". 

قبالن 
رحب نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن بزيارة الصباح التي "تشكل تعبيرا اخويا جديدا 

يضاف إلى سجل العالقات األخوية بين البلدين الشقيقين اللذين استطاعا أن يطورا عالقاتهما لترقى إلى مستوى الشعب الواحد 
في دولتين". وقال: "ال ينسى لبنان جهود الشعب الكويتي ومساعيه وحرصه على أن يظل لبنان الوطن الثاني للكويتيين، وال 

 .................تنسى الكويت حرص اللبنانيين على أن تظل الكويت وطنهم الثاني".
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 أمير الكويت في لبنان اليوم وإشادات بدوره
 

الجميّل: أهم الخبراء العرب··· السنيورة: دَعم استقرار 
 لبنان

  
يصل أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح إلى لبنان اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين 

يلتقي في خاللها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي يقيم على 
شرف األمير حفل عشاء في السراي·  

وسوف يعقد األمير الكويتي في اليوم األوّل محادثات موسعة مع الرئيس سليمان، ُيشارك فيها 
أعضاء الوفدين اللبناني والكويتي، ويجري خاللها التوقيع على عدد من االتفاقيات، وسوف يغرس 

األمير الصباح شجرة أرز في حديقة الرؤساء، على أن يقيم سليمان مأدبة عشاء على شرفه 
 ُيشارك فيها معظم أركان الدولة· 

وفي اليوم الثاني، يضع أمير الكويت اكليالً من الزهر على نصب <الجندي المجهول>، وبعدها 
ينتقل إلى المجلس النيابي حيث يقيم الرئيس برّي على شرفه مأدبة غداء·  

ومساء يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يقيم على شرف األمير حفل عشاء في 
السراي، وبعدها ينتقل الصباح إلى مطار رفيق الحريري الدولي للمغادرة وسيكون الرئيس سليمان 

في وداعه·  

وعشية وصوله إلى بيروت، برزت المواقف السياسية المرحبة بزيارته، وفي هذا اإلطار لفت الرئيس 
أمين الجميل إلى أن <سمو األمير هو من أهم الخبراء العرب في الشؤون العربية وليس كونه أمير 

دولة الكويت إنما ألنه منذ سنوات وعقود من الزمان في طليعة العرب العاملين بحقل العالقات 
الخارجية واهتمامه من جهة معالجة الخالفات العربية - العربية، ومن جهة ثانية الدفاع عن القضية 

العربية المركزية وهي قضية فلسطين، ولذلك سمو األمير عنده إلمام بكل الخالفات العريية - 
العربية واإلقليمية بشكل أوسع فكانت له لفتة كريمة وكان له جهد خاص بين القادة العرب وفي 

كل المناسبات كانت له األيادي البيضاء>·  

وقال: <كل عائلة لبنانية تكن لسمو األمير أطيب العواطف والمشاعر خصوصاً انه كان هناك تواصل 
بين الكويت ولبنان في احلك الظروف حيث كانت الكويت بجانب لبنان واآلن يستمر سمو االمير 

بهذا الخط وهذا المنحى>·  

السنيورة من جهته، رحب الرئيس فؤاد السنيورة بزيارة أمير الكويت، ونوّه بدور الكويت <الداعم 
دائماً للبنان سياسياً واقتصادياً >، مشيداً بالدور الشخصي <لصاحب السمو في دعم لبنان>، 

معتبراً أن <الكويت كانت أكثر الدول العربية التي وقفت إلى جانب لبنان تدعمه في اقداره على 
مواجهة المصاعب المتأتية من الصراع العربي - االسرائيلي>·  

وقال: <ال شك أن الكويت ما زالت على سياستها الداعمة لالستقرار في لبنان، وللسلم االهلي 
وبالتالي أيضاً حرصها على ان يستطيع أن ينأى بنفسه وأن يتجنب األفخاخ واالستدراج وعملية 

اقحام لبنان بمعارك اآلخرين وأال يتحول لبنان الى مساحة لحروب اآلخرين على أرضه هذه الزيارة 
الشك ستكون مناسبة للتواصل بين صاحب السمو وما بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس· أعتقد 

أن هذه الزيارة هامة وأساسية وجزء من جولة يقوم بها صاحب السمو في المنطقة وبالتالي كلنا 
نشترك في هّم واحد، كلنا كدول عربية نعاني المشاكل نفسها، واآلثار الخطيرة التي يتسبب بها 

االحتالل االسرائيلي>·  

القصار واعتبر الوزير عدنان القصار أن <العالقات اللبنانية - 
الكويتية كانت دائماً مميزة على جميع الصعد، وهي لم 

تشبها أية شوائب، ما ُيؤكّد متانة هذه العالقة األزلية حيث 
كان للكويت دور اخوي مشكور في الوقوف إلى جانب بلدنا 

في احلك الظروف التي مررنا بها خصوصاً في موضوع التوافق 
الوطني والوحدة الوطنية وحتى في التوصّل إلى اتفاق 



 
 

الطائف الذي افضى إلى توقف الحرب الداخلية>·  

ووصف القصار زيارة أمير الكويت بالتاريخية، معتبراً أن <سموه 
حينما يأتي إلى لبنان فإنما يأتي إلى بلده نظراً للمحبة 

العميقة التي يكنّها اللبنانيون له بحكم المبادرات التي قام بها 
في سبيل تحصين الساحة الداخلية اللبنانية، وفي سبيل 

انماء لبنان على المستويين االقتصادي والتجاري>·  

وختم: <زيارة سمو أمير الكويت للبنان طبيعية جداً وتأتي 
تكريساً لمتانة العالقة بين لبنان والكويت على المستويين 

الشعبي والرسمي أيضاً، إذ أن هناك عالقة اخوّة بينهما 
وتواصل منذ زمن طويل، علماً ان أهم ما في العالقة بين 
البلدين أن الكويت كانت وال تزال على مسافة واحدة من 

جميع اللبنانيين ولم تكن لها أجندة سياسية في لبنان ولم 
تكن مع أي طرف ضد اخر>·  

حرب من جهته، لفت الوزير بطرس حرب إلى ان "عالقة لبنان بالكويت قديمة وتاريخية فيها من 
المودة واألخوة ما يشهد التاريخ فيها وبصورة خاصة فيها من العاطفة األخوية التي تجلّت وظهرت 
في المواقف الكويتية الدائمة الداعمة للبنان في محنه ومصاعبه والتي ترجمت أيضاً بالوقوف الى 

جانب لبنان في المحافل الدولية وحتى في المحافل العربية في بعض محاور الصراع العربي - 
العربي وترجمت أيضاً بمساعدات قدمتها الكويت عبر تاريخها الى لبنان ما ساعده على النهوض 

من العثرة الكبيرة التي تعرض لها" هذه الزيارة ترتدي طابعاً مميزاً وخاصة النها زيارة رسمية ويأتي 
للمرة األولى أمير الكويت الى لبنان في هذه الظروف ولهذه الزيارة مدلوالتها وأبعادها السياسية 

واألخوية>·  

متري وأشار الوزير طارق متري الى ان "العالقات اللبنانية - الكويتية وثيقة وتضرب عميقاً في تاريخ 
بلدينا وتنسج كل يوم، ينسجها الكويتيون واللبنانيون، والحكومة الكويتية وسمو األمير كانوا دائما 
الى جانب لبنان في ايام الشدة كما في أيام االستقرار، في األيام التي أمتحن فيها لبنان وفي 

تلك األيام التي شهد فيها بلدنا نهوضاً ما بعد المحن، كنا نجد حكومة الكويت وشعب الكويت الى 
جانبنا وزيارة سمو األمير الذي تربطه شخصياً عالقة وثيقة بهذا البلد شهادة لعلها األكبر عن عمق 

تلك العالقة وانا واثق من أنها ستفتح امام بلدينا افاقاً جديدة لتعاون ال يغيب عن اي من مجاالت 
حياتنا في السياسة واالقتصاد و الثقافة واإلعالم"·  

وقال: "أعتقد ان سمو األمير وحكومة الكويت تسير في الخط الذي شقته تلك القمة، عنيت به خط 
المصالحة بين العرب وتعزيز مناعة العرب ليس في المواقف العامة بل في المبادرات الفعلية 

مبادرات التعاون الفعلي فيما بينهم، والكويت مؤهلة السباب تاريخية، لكن أيضاً ألسباب تتعلق 
بالحيوية في المجتمع الكويتي والتنوع الذي تعرفه الكويت ان تصغي الى الجميع وتنفتح على 

الجميع وهذا يتيح لها ان تلعب دوراً ال أقول وسيطاً بل جامعاً ولبنان الذي يتطلع لئال يكون ساحة 
صراع بل أرض مصالحة يرحب بسمو األمير بوصفه رائداً من رواد المصالحة العربية"·  

أوغاسبيان ورأى الوزير جان اوغاسبيان ان <العالقات اللبنانية - الكويتية هي من أفضل العالقات 
العربية منذ استقالل البلدين، وإذ بقيت حيوية وجيدة للغاية وكان هناك تبادل على المستويات 
االقتصادية والتجارية وحتى على المستوى المعنوي، وكان للكويت دائما دور مساعد ومشكور 

بالوقوف الى جانب لبنان في أحلك الظروف، وكان ايضاً لها دور على المستوى العربي في متابعة 
المصالحات اللبنانية ?  

اللبنانية وأيضاً في مساعدة لبنان والوقوف الى جانبه في األزمات المالية واالقتصادية التي تعرض 
لها نتيجة الحروب واالعتداءات اإلسرائيلية وأكثر من ذلك نحن نشعر في لبنان ان الشعب الكويتي 

يأتي الى لبنان كأنه قادم الى بلده>·  

وقال: <ال شك اليوم زيارة سمو االمير الى لبنان لها رمزيتها بالسياسة ايضاً، هذا يؤكد على دور 



 
 

الكويت على المستوى العربي في عملية تقريب وجهات النظر والمصالحات التي تمت مؤخراً بين 
اكثر من دولة عربية وايضاًَ◌ رمزية الزيارة هي للتأكيد على وقوف الكويت الى جانب لبنان امام 

التهديدات اإلسرائيلية المتكررة>·  

حمادة واعتبر النائب مروان حمادة أن <الكويت كانت الى جانبنا مالياً ومادياً كلما تعرض لبنان 
لعدوان معين او حتى عندما حلت فيه تلك األيام المشؤومة في االقتتال الداخلي الذي ساهم في 
تهدئته وساهم أيضاً في إعادة إعمار ما تهدم واإلعمار لم يكن فقط إعمار الحجر كان أيضاً تخصيص 

الكويت لبنان بما يتعلق بغذائه وهذا امامكم في مرفأ بيروت اهراءات القمح فيه اهراءات بنتها 
الكويت، نحن العيش نأكله مما يتجمع من قمح في تلك اإلهراءات، المشاريع المائية، الكهربائية، 

إعادة تأهيل المرافق العامة، المدارس المستشفيات، كنت وزيراً للصحة وكم من مستشفى 
وضعت فيه حجر األساس او دشنته بحضور رئيس الصندوق الكويتي ممثالً لسمو األمير وللكويت 

عموماً شعباً وحكومة ومجلساً ولكن بتوجيهات سمو األمير>·  

قبالن بدوره، رحب نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن بزيارة 
أمير الكويت <التي تشكل تعبيراً أخوياً جديداً يضاف إلى سجل العالقات األخوية بين البلدين 

الشقيقين اللذين استطاعا ان يطورا عالقاتهما لترقى إلى مستوى الشعب الواحد في دولتين وال 
ينسى لبنان جهود ومساعي الشعب الكويتي وحرصه على إن يظل لبنان الوطن الثاني للكويتيين 

وال تنسى الكويت حرص اللبنانيين على إن تظل الكويت وطنهم الثاني>·  

الحسيني ورحب األمين العام للمجلس االسالمي العربي العالمة السيّد محّمد علي الحسيني 
<بالزيارة التي يقوم بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح للبنان في إطار جولة 
عربية>· وأكّد انها <ستنعكس إيجاباً على تطوّر العالقات اللبنانية - الكويتية الممتازة، وستساهم 

في تعزيز التضامن العربي في هذه المرحلة الحساسة>·  

وأكّد أن <اللبنانيين يعتبرون وجود الشيخ صباح في لبنان امراً طبيعياً، ألنه يأتي إلى بلد ساهم 
في انقاذه من محن عديدة، وشارك في اعماره وتنميته طوال عقود>·  
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تكرس متانة  مواقف رحبت بزيارة امير الكويت واشادت بدوره في دعم لبنان القصار: محطة تاريخية
  العالقة المميزة بين البلدين

 
أكد الرئيس امين الجميل في حديث الى تلفزيون الكويت أن زيارة 

أمير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح إلى بيروت هي 
زيارة ابن البيت، وهو أعز، وهو يعرف لبنان تماما، وأقام فيه، 

وله أكثر من بيت في لبنان". وقال: "بيوتنا هي بيوت الشيخ صباح 
واخوانه في الكويت ألننا نعرف تماما العالقة الوطيدة الموجودة بين 
سمو األمير واألسرة خاصة، كذلك األمر الشيخ ناصر رئيس الحكومة، وكل 

االسرة لها عالقات وحضور مادي وشخصي ومعنوي كبير في كل لبنان، 
ولذا كل العائالت اللبنانية، وكل المناطق اللبنانية، تكن لسمو 

األمير أطيب العواطف والمشاعر، خاصة أنه في مراحل عديدة كان هناك 
تواصل بين الكويت ولبنان في أحلك الظروف حيث كان الكويت بجانب 

لبنان، واآلن يستمر سمو األمير الشيخ صباح في هذا الخط وهذا 
 المنحى". 



 
 

 

> السنيورة: ورحب الرئيس فؤاد السنيورة بالزيارة منوها بدور 
الكويت "الداعم دوما للبنان سياسيا وإقتصاديا"، ومشيدا "بالدور 

 الشخصي لصاحب السمو في دعم لبنان". 
 

ورأى في حديث الى "تلفزيون دولة الكويت" أن "الكويت كانت من 
أكثر الدول العربية التي وقفت إلى جانب لبنان تدعمه في إقداره 

  على مواجهة المصاعب المتأتية عن الصراع العربي اإلسرائيلي".
 

ولفت السنيورة إلى أن "عالقة صاحب السمو بلبنان قديمة ومبنية على 
المحبة والتقدير، منذ أن كان وزيرا للخارجية ومن ثم رئيسا 

للوزراء وبعدها أميرا للكويت، فبالتالي بنى كل القواعد الالزمة 
لهذه العالقة وعززها من أجل أن تكون مبنية على مزيد من التوثيق 

للمصالح الكويتية اللبنانية المشتركة. لذلك، عندما يأتي الى 
لبنان، فانني على ثقة بأنه يعلم تمام العلم مدى المحبة التي 

يكنها اللبنانيون لشخصه ولدولة الكويت، ويرون فيه األخ والشقيق 
والصديق الذي وقف الى جانب لبنان في المراحل الدقيقة عندما تعرض 

لالجتياح االسرائيلي وخالل االعتداء الغاشم من مجموعة "فتح االسالم" 
االرهابية، وكيف وقفت الكويت الى جانب لبنان وكانت على اتصال 

  مستمر كما في مراحل عديدة مر فيها".
 

> القصار: واعتبر وزير الدولة عدنان القصار في تصريح امس أن 
"العالقات اللبنانية - الكويتية كانت دائما مميزة على جميع 

الصعد، وهي لم تشوبها أية شوائب، ما يؤكد متانة هذه العالقة 
األزلية، وقد كان للكويت دورا مشكورا وأخويا في الوقوف الى جانب 

بلدنا في أحلك الظروف التي مر بها لبنان، خصوصا في موضوع 
التوافق الوطني والوحدة الوطنية وحتى في التوصل الى إتفاق 

الطائف الذي أنهى حرب لبنان الداخلية، حيث كان ألمير الكويت 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حينما كان وزيرا للخارجية دورا 

مهما في صوغ بنود اإلتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية 
 ". 1989والذي أفضى إلى توقف الحرب عام 

 

وأكد أن "زيارة أمير الكويت للبنان طبيعية جدا وتأتي تكريسا 
لمتانة العالقة بين لبنان والكويت على المستويين الشعبي والرسمي 

أيضا، إذ أن هناك عالقات أخوة بينهما وتواصل منذ زمن طويل، وهناك 
امتداد، ألن اللبناني قبل الفورة النفطية في الكويت كان يجد فيها 

بلدا شقيقا ويعمل فيها كما يعمل في لبنان، وكذلك األشقاء 
الكويتيون يجدون في لبنان امتدادا لبلدهم، وكان لبنان مقصدا 
للعديد من العائالت الكويتية، وهناك مناطق لبنانية يقيم فيها 

الكويتيون كسائر اللبنانيين، ومن دون شك فإن زيارة أمير الكويت 
للبنان تأتي ترجمة لكل هذه الدالالت وتأكيدا على متانة هذه 

العالقات من أجل ترسيخها وتطويرها وتنميتها، علما أن أهم ما في 
العالقة أن الكويت لم تكن لها أجندة سياسية في لبنان ولم تكن مع 

 أي طرف ضد آخر". 
 

> الحسيني: كما رحب االمين العام للمجلس االسالمي العربي العالمة 
السيد محمد علي الحسيني في بيان امس بالزيارة  في اطار جولة 

عربية، ورأى انها "ستنعكس ايجابا على تطور العالقات اللبنانية 
الكويتية الممتازة، وستساهم في تعزيز التضامن العربي في هذه 

  المرحلة الحساسة".
 

وأكد "أن اللبنانيين يعتبرون وجود الشيخ صباح في لبنان أمرا 
طبيعيا، النه يأتي الى بلد ساهم في انقاذه من محن عديدة، وشارك 
في اعماره وتنميته طوال عقود. لذا فان سياق الزيارة هو سياق 

طبيعي ألن العالقات بين لبنان والكويت متميزة، وكانت دائما عالقات 



 
 

تضامن ودعم متبادل خصوصا في المواقف السياسية وفي دعم االنماء 
 واالقتصاد في لبنان".
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 اإلستثنائية» بزيارته وترحيب اليوم بيروت في الكويت أمير
 2010 مايو 18 ,الثالثاء

 «الحياة» - بيروت

 العربية، جولته اطار في اليوم ظهر بيروت إلى الصباح األحمد صباح الشيخ الكويت دولة أمير يصل
 من عدد توقيع الزيارة ويتخلل اللبنانيين المسؤولين خاللهما يلتقي يومين الرسمية زيارته وتستمر

 .االتفاقات

 في الحريري سعد الحكومة رئيس ووصف لبنان، بضيف ترحيبية مواقف سجلت الزيارة، وعشية
 :وقال ،«الصعد مختلف على استثنائية» بأنها الزيارة (كونا) «الكويتية األنباء» وكالة الى حديث

 التي القائمة التفاهمات وترسيخ بلدينا بين التعاون لتعزيز إضافياً  ومدخالً  باباً  سموه زيارة في نرى»
 .«ومنفتح ايجابي شكل في االتجاه هذا في تصب

 بأن ونأمل التنفيذ حيز الكويتية - اللبنانية االتفاقات دخول على كثيراً  يعول» لبنان ان الحريري وأكد
 المستوى الى التجاري التبادل رفع في الكويت في وقعناها التي االتفاقات بتنفيذ البدء يسهم

 الخاصة الكويتية االستثمارات بمستوى قارناه ما إذا خصوصاً  الطموحات، دون يزال ال ألنه المأمول
 العربية االستثمارات تدفقات ربع نحو وتمثل لبنان، في العربية االستثمارات طليعة في تأتي التي
 .«2008 عام دوالر مليون 649 وبلغت لبنان، الى

 لبنان يتولى واليوم الميادين مختلف في يوماً  ينقطع لم والكويت لبنان بين التنسيق» أن وأكد
 وجه، أكمل على بدوره يقوم ان لبنان وتعود العربية المجموعة صوت ويمثل األمن مجلس رئاسة
 جدول على اساسياً  أمراً  صباح الشيخ مع المواقف تنسيق وسيكون مختلفة تكون لن المرة وهذه
 على المطروحة القضايا مختلف في الكويت دولة رأي الى منه وسنستمع المناقشات، اعمال
 السالم عملية دفع وسبل الفلسطينية، القضية :المركزية العرب قضية وأبرزها االمن مجلس طاولة
 .«اإلسرائيلية للممارسات التصدي وكيفية الفلسطيني الشعب عن والحرمان الظلم ورفع

 وسد اقتصاده لتنمية للبنان تقدمها التي بالمشاريع نوه العربي، الصدع رأب في الكويت دور اكد واذ
 بعين ننظر نحن»و المشاريع، هذه ان بما تنمية الى تحتاج التي المناطق في الموجودة الثغرات

 خاللها سنطبق فترة على مقبلون اننا سيما ال الكويتي الصندوق مع إضافية شراكات الى األمل
 في الدخول الكويتي الصندوق مثل االقتصاديين شركائنا من يتطلب ما .لالقتصاد اإلصالحية خطتنا

 كالطاقة نهضتها في الكويتي الصندوق مساهمات الى تحتاج قطاعات وهناك منتجة، مشاريع
 .«المواطنين كل تشمل بل اللبنانيين من معينة فئة تخص ال وهذه وسواها، والنقل والمياه

 ان ورأى .«البيت ابن زيارة» بـ الجميل امين الرئيس رحب الكويت، تلفزيون الى أحاديث وفي
 - العربية الخالفات بكل إلمام وعنده العربية الشؤون في العرب الخبراء أهم من الصباح األمير»

 العرب، القادة بين خاص جهد له وكان كريمة، لفتة له فكانت أوسع، شكل في واإلقليمية العربية
 ضرورياً  الكالم يكون وعندما بصمت، يعمل دائماً  كان البيض، األيادي له كانت المناسبات كل وفي

 .«يتكلم

 السنيورة

 للبنان دوماً  الداعم الكويت دور» بـ منوهاً  بالزيارة، السنيورة فؤاد للحكومة السابق الرئيس ورحب
 أكثر من كانت الكويت ان» ورأى .«لبنان دعم في» الشخصي بدوره ومشيداً  ،«واقتصادياً  سياسياً 

 الصراع عن المتأتية المصاعب مواجهة على تدعمه لبنان جانب الى وقفت التي العربية الدول
 .«اإلسرائيلي العربي

 لبنان، في االهلي والسلم لالستقرار الداعمة سياستها على زالت ما» الكويت ان السنيورة وأكد
 وعملية واالستدراج االفخاخ يتجنب وأن بنفسه ينأى أن لبنان يستطيع ان على حرصها وبالتالي

 هذه .أرضه على اآلخرين لحروب مساحة الى لبنان يتحول وأال اآلخرين، معارك في لبنان اقحام
 أعتقد وبالتالي إيران، من جداً  قريبة دولة الكويت» :وقال .«للتواصل مناسبة ستكون شك ال الزيارة

 نسعى وان العربية والدول ايران بين ما سوية عالقات لبناء يتعزز ان ويجب عربياً  حرصاً  هناك أن
 على المنطقة في لنا طائل ال أعباء وحمل التوتر عن واالبتعاد العقل إلعمال وايضاً  الحروب لتجنب
 .«الفلسطينية القضية معالجة على كلها الجهود تنصب لكي وايضاً  تحملها



 
 

 وزراء

 تاريخ في عميقاً  وتضرب وثيقة الكويتية - اللبنانية العالقات» ان متري طارق اإلعالم وزير ورأى
 الكويت دور وأكد ،«جانبنا الى» وشعبها الكويت حكومة وقوف الى مشيراً  ،«يوم كل وتنسج بلدينا

 الفعلية، المبادرات في بل العامة المواقف في ليس العرب مناعة وتعزيز العرب، بين المصالحة» في
 الذي والتنوع الكويتي المجتمع في ية?بالحي تتعلق واخرى تاريخية، ألسباب مؤهلة والكويت

 ولبنان جامعاً، دوراً  تلعب ان لها يتيح ما الجميع على وتنفتح الجميع الى تصغي ألن الكويت، تعرفه
 رواد من رائداً  بوصفه األمير بسمو يرحب مصالحة أرض بل صراع ساحة يكون لئال يتطلع الذي

 .«العربية المصالحة

 السياسية أبعادها ولها مميزاً  طابعاً  ترتدي الزيارة هذه» ان حرب بطرس العمل وزير واعتبر
 ،«والكويت لبنان بين والصادقة العميقة األخوية العالقة استمرار تأكيد إعادة الى وترمي واألخوية،

 التي التحديات تجاه العربي الصف لتوحيد المساعي بذل عن يوماً  تهدأ لم الكويت» ان مؤكداً 
 نهج يزال ال نهجه ان على تأكيد الغاية لهذه األمير يبذلها جهود من ونشهده نراه وما تواجههم،

 .«التحديات وجه في الموحدة والعروبة والتعاون االنفتاح

 - اللبنانية العالقات» أن القصار عدنان الدولة وزير واعتبر
 للكويت وكان الصعد، جميع على مميزة دائماً  كانت الكويتية

 أحلك في بلدنا جانب الى الوقوف في وأخوي مشكور دور
 التوافق موضوع في خصوصاً  لبنان، بها مر التي الظروف
 اتفاق الى التوصل في وحتى الوطنية والوحدة الوطني
 الشيخ الكويت ألمير كان حيث الحرب، أنهى الذي الطائف
 بنود صوغ في مهم دور للخارجية وزيراً  كان حينما الصباح
 .«السعودية العربية المملكة رعته الذي االتفاق

 وكان العربية، العالقات أفضل من الكويتية - اللبنانية العالقات ان» :أوغسابيان جان الدولة وزير وقال
 متابعة وفي الظروف، أحلك في لبنان جانب الى بالوقوف ومشكور مساعد دور دائماً  للكويت

 نتيجة لها تعرض التي المالية األزمات في جانبه الى والوقوف اللبنانية - اللبنانية المصالحات
 .«اإلسرائيلية واالعتداءات الحروب

 لبنان تعرض كلما ومادياً  مالياً  جانبنا الى كان» الكويت امير ان الى حمادة مروان النائب ولفت
 ساهم الذي الداخلي االقتتال في ؤومة`المش األيام تلك فيه حلت عندما حتى او معين لعدوان

 أيضاً  كان بل الحجر إعمار فقط يكن لم واإلعمار تهدم ما إعمار إعادة في أيضاً  وساهم تهدئته، في
 .«والمستشفيات المدارس العامة، المرافق تأهيل وإعادة كهربائية، مائية، مشاريع عبر

 قبالن الشيخ

 بزيارة تصريح في قبالن األمير عبد الشيخ األعلى الشيعي اإلسالمي المجلس رئيس نائب ورحب
 البلدين بين األخوية العالقات سجل إلى يضاف جديداً  اخوياً  تعبيراً  تشكل التي» الصباح األمير

 ،«دولتين في الواحد الشعب مستوى إلى لترقى عالقاتهما يطورا ان استطعا اللذين الشقيقين
 الوطن لبنان يظل ان على وحرصه الكويتي الشعب ومساعي جهود ينسى ال لبنان ان» مؤكداً 
 .«الثاني وطنهم الكويت تظل ان على اللبنانيين حرص الكويت تنسى وال للكويتيين، الثاني
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