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تردد اسم لبنان على الساحة السياسية يف السنوات القليلة املاضية عدة مرات مرتبطاً بأزمات وقضايا دولية  

مؤخرا قبل شهور قليلة توجهت األنظار مجددا نحو لبنان حينما أعلنت كل من السعودية والكويت  حرجة.  

ير اإلعالم اللبناين "جورج قرداحي" يف  واإلمارات والبحرين سحب سفرائها من لبنان على إثر أزمة ترصيحات وز

يرة كتوبر املايض، اليت قال فيها خالل برنامج "برملان شعب" عرب قناة الجز   يدافعون   اليمن  يف  ؛ أن "الحوثينيأ

تتوقفخارجي، و  عدوان  أمام  أنفسهم  عن أن  اليمن حرب عبثية يجب  الحرب يف  اعتربته   "،إن  الذي  األمر 

سنوات من بداية الحرب بني التحالف الخليجي والحوثيني. ووفقا لترصيحات من   6السعودية إساءة لها بعد  

الشئون السياسية، فقد توقع قرداحي نشوب هذه األزمة للدارسات ومنظارمصدر خاص حصل عليها مركز  

الكبرية قبل إذاعة ترصيحاته، لذلك بذل جهودا مضنية مع مسئولني يف إدارة الربنامج ملنع إذاعة حلقته، األمر 

ية التعبري والفلسفة اليت نشأ من أجلها برنامج الربملان االفرتايض،   الذي رفضته القناة معتربة أنها تمس حر

أيضا من عدم وأضا نبع  ير "قرداحي"  توز الحلقة اليت سجلت قبل  إذاعة  الربنامج على  املصدر أن إرصار  ف 

 تخيل حجم األزمة اليت نشبت!

وزارة واستدعت  رسيعاً،  السعودية  موقف  مع  تضامنت  جانبها،  من   لبنان،   من  سفريها  الخارجية  الكويت 

 قرارها "  أن  يف بيان لها إىل  الفتة  ساعة،  48  خالل  ضيهاأرا   مغادرة  لديها  اللبناين  باألعمال  القائم  من  وطلبت

يخية   للعالقة  واستنادا  اللبنانيني،   املسؤولني  من  السلبية  الترصيحات  استمرار  بسبب  جاء  لبنان  حول  التار

، فيما أشارت وكاالت أنباء محلية إىل الدولة أوقفت إصدار تأشريات الدخول "والسعودية  الكويت  بني  والروابط

 للبنايني. 

، 2021مل تكن هذه هي األزمة الوحيدة اليت ألقت بظاللها على العالقات الكويتية اللبنانية، ففي شهر نوفمرب 

بتهمة التعاون مع حزب هللا   16ألقت قوات األمن الكويتية القبض على مجموعة من اللبنانيني بلغ عددهم  

الكوييت    وتجنيدموال  األتبييض  يف قضايا مثل   املداهمة ضمن سلسلة الحزب  صالحلالشباب  وتأىت هذه   .

كتشفتها السلطات عام   القبض ، وألقت  2015إجراءات تبعت القضية الشهرية باسم خلية "العبديل" اليت ا

أنواع  بالكويت وجدت فيه األجهزة األمنية  كتشافها ملزنل حدودي  إثر ا تابعة لحزب هللا  فيها على مجموعة 

 متعددة من األسلحة.

يخ العالقات الكويتية اللبنانية، وتأثري األزمات األخرية عليها، وفرص  يستعرض ه ذا التقدير املحطات البارزة يف تار

  تطوير العالقة الثنائية يف خضم هذه األحداث املتشابكة.

https://www.mentharkw.com/ar/view/Climate_warning_for_Kuwait_and_future_repercussions
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يخية يف العالقات الثنائية   محطات تار

باستقالل الكويت، وكانت من ضمن  حينما اعرتفت لبنان    1961تعود العالقات الرسمية بني البلدين إىل عام  

الدول األرسع اعرتافا باالستقالل، األمر الذي ردت عليه العراق بطرد السفري اللبناين لديها معتربة اعرتاف لبنان 

أوفدت الكويت أول سفري لها يف لبنان "دمحم   1963عام    باستقالل الكويت "بادرة عدائية" تجاه العراق. ويف

الغانم"، الذي قّدم أوراق اعتماده للرئيس اللبناين حينذاك "فؤاد شهاب"، فيما بدأ التمثيل اللبناين يف الكويت 

يف  للبنان  سفريا  بزي"  "على  الدبلومايس  بتعيني 

بني الكويت.   الروابط  بتقوية  الكويت  من  وإسهاما 

عرب قدمت  أول   البلدين،  الصباح"  "جابر  الشيخ 

ماليني دينار كوييت    5قرض كوييت إىل لبنان بقيمة  

 لتنفيذ بعض املرشوعات التنموية. 

يخ   التار كتب  البلدين  العالقاتُترجع   إىل  بني 

التحق  املايض،  القرن   من  العرشينيات   عدد   عندما 

 اللبنانية،  واملعاهد  بالجامعات  الكويتيني  الطلبة  من

شهدت لبنان للمرة األوىل توافد    تاالربعينيا  ثم يف

والتجارة،   السياحة  أجل  من  لبنان  على  الكويتيني 

  يف  اللبنانيني  عدد  ُقّدر  الخمسينيات   منتصف  ويف

  عام   ويف  .تأشرية  دون  من  منها  ويخرج  الكويت  يدخل  أن  اللبناين  بإمكان  وكان  شخص،  ألف  بنحو  الكويت

الجالية   للمواطنني  الدخول  تأشرية  بإلغاء  قرارا  اللبنانية  الحكومة  أصدرت  2001 عدد  وارتفع  الكويتيني. 

كرث من    ألف يف الثمانينات،  45اللبنانية يف الكويت من   ألفاُ قبل جائحة كورونا، حسب احصائيات غري    70إىل أ

 رسمية. 

يخ العالقة بني البلدين بدور هام ومحوري من الكويت تجاه لبنان   يف مراحل وتشهد الوثائق اليت رسدت تار

كتوبر   أ ففي  لحل 1988مختلفة،  العربية  الدول  لجامعة  التابعة  السداسية  اللجنة  تشكيل  الكويت  قادت   ،

األزمة اللبنانية الداخلية وإقرار وثيقة الوفاق الوطين إلسدال الستار على الحرب األهلية اليت راح ضحيتها آالف 

  األسبق   اللبناين  الوزراء  رئيس  . فيما كان1989  عام  طائفال  الللبنانيني يف االقتتال الداخلي، وانتهت باتفاق
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 والسيايس  املادي  الدعم  ثم تجسد  .1990  عام  الكويت  لدولة  العرايق  الغزو  أدان  من   أول  الحص"  "سليم

ية اللبنانية  الكوييت ير  فقد قام،  2006  "االرسائيلية" يف حرب يوليو  االعتداءات  مواجهة  يف  للجمهور الخارجية   وز

يارة قصرية اىل بريوت    "حمدصباح األ"آنذاك الشيخ   اىل جانب    واقتصادياً   كد فيها وقوف بالده سياسياً أ بز

اللبناين فيما  الشعب  األقاد  ،  لشؤون  الوطنية  اللجنة  الشيخ  رئيس  واملفقودين  الصباح"رسى  حملة   "سامل 

ير، وشاركت الكويت  . قرى الجنوب اللبناين يفعمار  اإل عملية إعادةيف  تربعات لصالح لبنان بعد إعالن التحر

رغم تلك املواقف الداعمة بني البلدين؛ إال أن أزمات لبنان الداخلية وتواجدها يف وسط بؤرة رصاع ساخنة  

يخها بني كماشة "ارسائيل" والحرب األهلية، وضعت الكويت يف مواجهة أحداث جسمية يقف  على مدار تار

على يد املواطن اللبناين   1983ديسمرب    12لبناييون، أبرزها التفجريات السبعة اليت شهدتها الكويت يف  وراءها  

 1985كويتية عديدة. ويف عام    ومؤسسات  الغربية  الدول  وسفارات  مصالح  "مصطفى بدر"، واليت استهدفت

اختطفت مجموعة تحت قيادة بدر طائرة   1988كانت هناك محاولة الغتيال األمري الراحل جابر األحمد، ويف  

ية" وانتهت األزمة قد تمكن من دخول الكويت "  بدر"وكان  فيها.    الكويتيني  املواطنني  من  عدد   بمقتل  "الجابر

برفقة   هناك  واعتقل  "إلياس صعب"،  اسم  تحت  لبناين  بعد    17بجواز سفر  بهم،  اليت تفجريات  المشتبهاً 

الذي كان محكوماً عليه باإلعدام من السجن إبان غزو العراق للكويت    ملتهما  وفرّ ،  استهدفت السفارة األمريكية

ية األخرية. 1990عام   ، وتداولت أنباء عن مقتله يف الحرب السور

يف نوفمرب   وتكرر االعتداء،  1981ونيو  يف يعلى السفارة الكويتية يف بريوت    عتداءً كما شهدت األحداث أيضاً، ا

، 2003. ويف عام  خطف ديبلومايس كوييت يف بريوتكما شهد العام التايل  رواح،  صابات يف األإمن دون    1984

لكن   العراق،  على  يكية  األمر الحرب  أثناء  حسني"  "صدام  سقوط  لبنان  اللبنانية  عارضت  الحكومة  رئيس 

يري"  حينذاك الحر يارة رسمية إىلرفيق  بز املوقف وتجاوت  الكويت    " قام  لتوضيح وجهة نظرهم تجاه هذا 

 دان الخالف العابر بعدها. البل

حديثاّ؛ خلفت قضية خلية "العبديل"، توترا جديدا يف العالقات، بسبب ما أسماه بعض املراقبني فقدان سيطرة 

طالبت الكويت السلطات والدولة اللبنانية على حزب هللا، بحيث أصبح األخري هو املتحكم يف مصري لبنان.  

عقب الحكم القضايئ الذي   ،تهدد أمنها واستقرارهااليت    الحزباللبنانية، بموقف رسمي وبوقف ممارسات  

 . كانت تعمل داخل األرايض الكويتيةاملذكورة، اليت  خليةالأثبت مشاركة ومساهمة الحزب يف قضية 
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عاين الكويت من محاوالت يف سياق املؤثرات على العالقات الثنائية أيضا، تربز مسألة تهريب املخدرات، فقد  

ية ديسمرب املايض عرب  تهريب مخدرات قادمة إليها من لبنان، كان آخرها   إعالن شعبة مكافحة املخدرات يف املدير

برية من "الكبتاغون" كانت ُمعدة للتهريب  العامة للجمارك بلبنان، ضبط شحنة من الحمضيات تحوي كمية ك

وجاءت هذه العملية ضمن حملة يقوم بها لبنان ملالحقة ومنع تهريب املخدرات   .إىل الكويت عرب مرفأ بريوت

 .بوقف استرياد املنتجات اللبنانية اً قرار واليت بسببها اتخذت الكويتإىل دول الخليج، 

 

 عالقات اقتصادية ناشئة 

ا العالقات  عام  تعود  إىل  الحديثة  الرسمية  "  1999القتصادية  على  الكويت  وقعت  التعاون  عندما  اتفاق 

ية اللبنانية املنتجات الصناعية ذات   علىمن الرسوم الجمركية    " وشملت بنوده: اإلعفاءالتجاري مع الجمهور

يف أبريل كة يف الكويت  املنشأ الوطين املتفق عليها بموجب محرض االجتماع املوقع عليه من اللجنة الفنية املشرت

ض الرسوم الجمركية والرسوم األخرى ذات األثر املماثل املفروضة على بايق يتخف، كما شملت االتفاقية  1998

بنسبة   البلدين  لكال  الصناعية  سنوياً 25املنتجات  والبرتوكيماوية    ، %  النفطية  الصناعات  قطاعات  وتشمل 

املعدنية واملنتجات  املعدنية والتعدينية    ،والكيماوية  الجلدية  ،غري  واملنتجات  وامللبوسات  وصناعة    والنسيجية 

 . والصناعات الخشبية ،الورق والطباعة والنرش, وصناعة املواد الغذائية

يارة   ز األحمد"لكن  "صباح  الراحل  مايو    األمري  للعالقات   2010يف  الحديثة  الركزية  هي  كانت  لبنان،  إىل 

يارة الز وأسفرت  املؤسسية،  االعالمي   االقتصادية  التعاون  مجاالت  شملت  اتفاقيات  ست  توقيع  عن 

نشاء لجنة للتعاون الثنايئ، وكان  إواالقتصادي والتجاري والثقايف والفين، وتمويل مرشوع بناء متحف بريوت و

يارة رسمية للكويت    "ميشال سليمان"الرئيس اللبناين   عمال مؤتمر أبعد مشاركته يف    2009يناير    يفقد قام بز

حينها، يف إطار سعي لبنان إىل إقامة عالقات اقتصادية    ول الذي استضافته الكويتالقمة العريب االقتصادي األ 

 مستدامة مع الخليج.

املجلس االقتصادي الكوييت  اللبناين لرجال  "  الكويتييون  رجال األعمالأسست مجموعة من    2018ويف عام  

وفق الؤسة االقتصادية للدولة يف حينها، وعقد املجلس   يف إطار جعل الكويت مركًزا ماليًّا يف املنطقة  "عمالاأل
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فور تأسيسه العديد من االجتماعات واللقاءات مع رجال األعمال واملرصفيني اللبنايني لتأسييس مرشوعات 

 مشرتكة.

 " مجلس األعمال اللبناين يف الكويت"  بتأسيس  "معكرونجان  "بادر القائم بأعمال السفارة اللبنانية    من جانبه،

نخب ضّم  الرشكات  ةالذي  وأصحاب  التنفيذيني  ين  واملدير األعمال  ورجال  املستثمرين  كبار  بيان    ،من  وقال 

يز شبكات التواصل بني مجتمع األعمال اللبناين يف الكويت، ومجتمع تأسيس املجلس أن هدفه هو   تطوير وتعز

ية بني البلدين  ،والهيئات الحكوميةاألعمال الكوييت،   والرتويج للمنتجات والخدمات   ،وتنمية العالقات التجار

اللبنانية ترفيهية، وطبية، وتعليمية، وبيئية   بمختلفوالرتويج السياحي    ،والرشكات  أوجه السياحة فيه من 

يزها، وتنظيم أعمال، إضافة إىل جذب فرص االستثمار يف مختلف القطاعات االقت  . صادية اللبنانية وتعز

مليون   74.2قبل جائحة كورونا، بلغت  فإن قيمة الواردات اللبنانية إىل الكويت    CNBCحسب بيانات بنك  

 مليون دوالر.  7دوالر، وبلغت قيمة الصادرات الكويتية إليها أقل من 

 

عام   منذ  والقروض  املنح  بلغت  و1996فيما  مليار  أبرزها    300؛  دوالر،  الكوييت مليون  الصندوق  تمويالت 

لـ   قطاعات   27للتنمية  يف  مرشوعا 

مختلفة. فيما تقدر االستثمارات الكويتية 

من   كرث  بأ والخاصة  مليار   8الحكومية 

 دوالر.

يف  اللبنانية  الرشكات  عدد  صعيد  وعلى 

 12بـ  الكويت فقد حلت يف املرتبة الثانية  

و مستثمرة،  و  16رشكة   5015مرشوعاً، 

عمل،   كرأسما   مليار  2و  فرصة   دوالر 

املرتبة   .عامل العربية  اإلمارات  واحتلت 

بـ   عربياً  قائمة   .رشكة  44األوىل  وتشمل 
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يع القابضة  "مجموعة الساير"كربى الرشكات الكويتية املستثمرة يف لبنان، كل من   ، "كيبكو"، ومجموعة املشار

ين لالتصاالت"ومجموعة   ".إيفا"، ورشكة "أجيلييت"، ورشكة "ز

بسبب رفض بنك لبناين إعادة وديعتني إىل مؤسسة التأمينات الكويتية،  بالذكر أنه قبل أسابيع قليلة،  جدير  

يدة الرأي الكويتية قرار يقيض بعدم تحويل املبالغ املودعة بالعملة األجنبية إىل خارج البلد  ما أسماه  ، وكانت جر

ير   سسة التأمينات الكويتية استثمرت يف وديعتني إن مؤ  جاء فيهلديوان املحاسبة الكوييت،  قد أشارت إىل تقر

"فرانسبانك"   بنك  عام  لدى  نحو  ،  2018يف  قيمتهما  من   347تبلغ  تتمكن  ومل  أمرييك،  دوالر  مليون 

كرث من مرة وبنسب فوائد أقل ،  اسرتجاعهما، بسبب رفض البنك طلبها وأشار إىل أنه تم تجديد الوديعتني أ

. والعام رث وتدين تصنيفه االئتماين، وتعرضت تلك األموال ملخاطر جسيمةرغم ما يعانيه اقتصاد لبنان من تع

إيداع الحكومة مبلغ ملياري دوالر كوديعة يف مرصف لبنان املركزي، مؤكدًة أن   املايض، نفت السلطات الكويتية

 لذلك.  الدولة ال تمتلك السيولة املالية الكافية
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 مبادرة "إنقاذ العالقات" 

 

يريف    عرضاً   الصباح"،  نارص  "أحمد  الشيخ  الخارجية  يناير املايض، قادت الكويت مبادرة خليجية، قدم خاللها وز

ير اإلعالم اللبناين الشهرية. وكان   يف لبنان،  السياسية  األزمة  إلنهاء  بنداً   12  من  خليجياً  بعد أزمة ترصيحات وز

كرون  إيمانويل   الفرنيس  الرئيس يف  ما توسط  لبنان   استعادة  مقابل  "قرداحي"  بموجبه  الاستق  اتفاق  قد 

 الدبلوماسية مع السعودية.  العالقات

لبنان" قال موقع املونيتور أن تحرك   أزمة  لحل  الخليجية  الجهود  تتصدر  يف مقاله باالنجلزيية بعنوان "الكويت

 ،2020  أغسطس   منذ  واقتصادية  سياسية  بأزمة  البالد  تمر  ، حيث.للبنان  املناسب  الوقت  الكويت جاء يف

 ،7000  وإصابة  األقل  على  218  مقتل  عن  أسفر   مما  بريوت،  مرفأ  يف  املخزنة  األمونيوم  نرتات  انفجرت  عندما

 الدويل   البنك  ويصف  .شخص  ألف  300  بنحو   يقدر  ما  وترشيد   املمتلكات،  يف  أرضار  يف  دوالر  مليار  15  وتسبب

 الحرب بعد ما فرتة  يف لبنان يف  السيايس لالقتصاد األساسية الركائز تفكك" يف تساهم بأنها االقتصادية األزمة

 واملنهك؛   املستمر  الداخلي  السيايس  الخالف  األساسية؛  العامة  الخدمات  معظم  انهيار  يف  ذلك  ويتجلى  األهلية"

 .حّدي بشكل الوسطى والطبقة الفقراء ومعاناة  الجماعية، األدمغة وهجرة
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اللبنانية   الحكومة  قيام  الرتكزي على  املبادرة على   خاصة يف مجاالت  بتنفيذ إصالحات شاملةوجاءت فحوى 

لوحدة الوطنية والسلم ل  الضامنااللزتام بتنفيذ اتفاق الطائف  ، والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود

لبنان إىلاألهلي يف  باإلضافة  واحرتام س  ،  لبنان  استقرار  األمن  عرب  يادته  الحفاظ على  قرارات مجلس  تنفيذ 

ضمان أال يكون لبنان منطلقا و( والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة.  1680( و)1701( و)1559الدويل )

بسط سيطرة السلطات ، ومصدرا لتجارة وترويج املخدرات  وأمن املنطقة،  أرهابية تزعزع استقرار وإعمال  أألي  

اللبنانية على جميع م الدولةالرسمية  التعاون ، ونافذ  أمنية بني دول مجلس  تبادل معلومات    وضع نظام 

يز دور الجيش اللبناين يف الحفاظ على أمن واستقرار ، ووالحكومة اللبنانية  الخليجي كيد على أهمية تعز التأ

إنشاء آلية مساعدات يف إطار يضمن الشفافية و  رضورة حرص السالح بمؤسسات الدولة الرشعية.مع    لبنان

وقف العدوان اللفظي ولتامة ويظهر العزم على إيجاد اآلليات املناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناين.  ا

 والعملي ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية وااللزتام بسياسة النأي بالنفس.

، مع لبنان ودول الخليجعادة العالقات الطبيعية بني  وجاء الرد اللبناين األول بالرتحيب بهذه املبادرة يف سبيل إ

تحفظ على ،  أن الجانب اللبناينوعد بدراسة بنودها جيدا وإعالن رد مفصل لها. فيما قالت مصادر إعالمية  

الذي ينص على نزع سالح امليليشيات يف لبنان، يف إشارة إىل و  1559مضمون البند الداعي إىل تنفيذ القرار  

 أن قضية حزب هللا وسالحه ودوره “قضية إقليمية ودولية وليس نزع سالح حزب هللا. وإعترب الجانب اللبناين

 هذا املوقف. قضية محلية”، مطالباً املحافل الدولية والعربية بتفهم

بالبلدين على تسهيل   يرى الداخلية  املبادرة بأيام قليلة، اتفق وز الحصول على معلومات كافية حول وقبل 

وتذليل العقبات أمامها يف معالجة تلك امللفات، خاصًة تلك املتعلقة بأمنها مختلف القضايا اليت تزعج الكويت،  

يز التعاون األمين بني بلديهما واالتفاق على .الداخلي  . تبادل املعلومات األمنية وتعز
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 مستقبل العالقات الثنائية وفرص تطويرها 

البلدين إىل بعضهما واملصالح املشرتكة اليت السترشاف مستقبل العالقات بني الدولتني، ينبغي تحليل حاجة  

 يمكن البناء عليها، يف الجدول التايل بيان بأبرز هذه املصالح:

يد لبنان من الكويت؟  يد الكويت من لبنان؟  ماذا تر  ماذا تر

املرشوعات    .1 يف  الكويتية  االستثمارات  من  يد  املز ضخ 

 والعقارات والرشكات وغريها.

املادية يف .2 السيولة  بعض  املركزي يف شكل  ضخ  البنك   

 منحة أو قرض يف محاولة لتعايف االنهيار االقتصادي. 

منح   .3 عرب  للدولة  التحتية  البنية  تطوير  يف  املساعدة 

 الصندوق الكوييت للتنمية العربية.

أو   .4 آجلة  عقود  وفق  واملحروقات  الطاقة  قطاع  دعم 

 استثمارات مقابلة بقطاعات حيوية. 

ويتتني يف الجامعات  تخصيص منح دراسية للطالب الك .5

 اللبنانية، وتشجيع السفر السياحي إىل لبنان.

اللبنانية   .6 املنتجات  من  يد  للمز الكويتية  األسواق  فتح 

قرارات   وإلغاء  الوسيطة،  املنتجات  أو  املنشأ  األصلية 

 وقف االسترياد من لبنان. 

يكية الستثناء لبنان من قيود   .7 السعي لدى اإلدارة األمر

منع التعامل مع النظام السوري  "قانون قيرص" الذي ي

من   كثري  حركة  مرور  أوقف  مما  دعماً،  له  يقدم  أو 

الدول   إىل  يا  سور عرب  لبنان  من  تمر  اليت  البضائع 

بالطاقة  لبنان  تزويد  وقف  إىل  باإلضافة  األخرى، 

ية.  السور

الكويت   .1 إىل  لبنان  من  املخدرات  تهريب  منع 

 وتشديد اإلجراءات على املعابر والحدود. 

يف   .2 املعنية  األجهزة  بني  األمين  التنسيق  يادة  ز

 الدولتني لالكتشاف املبكر للمشاكل قبل حدوثها.

كتشاف التهديدات األمنية املوجهة ضد الكويت   .3 ا

 يف مهدها والتعامل معها. 

واملطارات   .4 املعابر  كافة  على  الدولة  سيطرة  فرض 

التواصل  عملية  يسّهل  بما  األمنية  والتشكيالت 

هللا   حزب  لتحجيم  الدولتني،  بني  املؤسسية 

 وتدخالته الخارجية.

خاصة  .5 الجانبني،  بني  املوقعة  باالتفاقيات  االلزتام 

 االقتصادية املتعلقة بالقروض واستحقاقاتها. 
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العالقات   .8 واستكمال  اللبناين  السفري  عودة 

الخليجي  الخالف  صفحة  وطي  الكاملة    الدبلوماسية 

 اللبناين األخري. 

 

لبنان، وقد تكون نائبة عن دول مجلس التعاون    يف  رئييس  دور  جيد للعب  وضع  يف  يتيمكن القول إن الكو 

يف حل الزناعات والخالفات العربية وعليها إجماع خليجي ملمارسة هذا الدور.   سمعتها  خاصة مع  الخليجي،

ذلك سيتطلب املويد  واذا أرادت ان تكون رقم يف املعادلة اللبنانية إلحداث توازن جيوسياىس أمام إيران، فإن  

من التداخل مع الشأن اللبناين وليس االبتعاد وتجنب املشاكل املتوقعة، وبينما تخىش كثري من الدول يف التورط 

يف الشأن اللبناين املعقد واملحاط باأللغام والتشابكات اإلقليمية والتدخالت الدولية، يمكن للكويت أن تمارس 

يخياً هادئاً وطويل األمد  عرب:  دورا تار

التفاهم مع الواليات املتحدة بشأن تخفيف القيود املفروضة على لبنان بشأن مشاركة الكويت والدول   .1

الخليجية والعربية يف تقوية وتسليح الجيش اللبناين إلحداث "توازن قوى" يف مواجهة حزب هللا، حيث 

على  املتعاقبة  مريكيةاألات  داراإلأن   كبرية  قيود  اللب  تضع  الجيش  منذناين  تجهزي  متطورة،  عام   بأسلحة 

دى اىل مقتل ضابط أ  مضادطالق نار  إ بنريان الجيش اللبناين رداً على    "ارسائيلي"ثر مقتل ضابط  إ  2010

 عارضت اتفاقيات تسليح روسية وإيرانية وبلجيكية إلمداد الجيش بأسلحة متطورة.  . كماوجندي لبنانيني

الداخل .2 اللبنانية  الساحة  على  التواجد  يادة  األحزاب  ز بني  داخلية  وطين  حوار  جوالت  رعاية  عرب  ية 

والتشكيالت املختلفة، تفيض إىل تنفيذ قرارات مجلس األمن وفرص النظام واالستقرار يف البالد، خاصة 

 ، وقد تؤدي إىل موائمات سياسية جديدة.مايو املقبلمنتصف  انتخابات ترشيعية    لبنان على مشارفوأن  

األمد يف القطاعات الحيوية بالدولة، بما يعود بالنفع على االقتصاد الكوييت   االستثمار االقتصادي طويل .3

 يف املستقبل، وأن تكون املنح والقروض املمنوحة لبريوت مرشوطة بعائدات مادية ملموسة. 

املخدرات  .4 يكية والغربية حول طرق مكافحة  األمر األكاديميات  األمنية يف  تمويل عمليات تدريب األجهزة 

 وضبط الحدود وغريها من املهام الالزمة.الحديثة، 
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 در ااملص

 

 

 
كله،  يؤيت  والكويت   لبنان  بني  التعاون   بدأ   هل   أمين:   اتفاق  بعد  -   فرباير  أبورزق،  دمحم  الين،  أون   الخليج  أ

2022 ،  https://cutt.ly/lA8XfZI 
يارة   بعد  -   يناير   سبوتنيك،  العالقات،  إلعادة   الخليج   لرشوط  لبنان   تنفيذ  إمكانية   مدى  ما  الكويتية:   الز

2022 ،  https://cutt.ly/3A8XF62 
  ،2022  يناير  نيوز،   سكاي  تنفيذها،  على  بريوت  تجرؤ  هل  لبنان:  حول  الكويت  مبادرة -

https://cutt.ly/SA8V1OC 
  ، 2011  نوفمرب  نارص،   دمحم   األنباء،   ، واحـد   وقـدر   مصيـر   : جغـرافيتيـن  بيـن   ولـبنـان  الكـويـت -

https://cutt.ly/hA8XqFQ 
  ،2017  نوفمرب   فاروق،   محمود  باء،األن  ، آمنة   لبنان   يف  الكويتية   االستثمارات  -

https://cutt.ly/yA8ZG9T 
يع بيانات   العربية،  للتنمية   الكوييت  الصندوق -  https://cutt.ly/zA8ZXKT  لبنان،  يف  ق الصندو   مشار
يرة،   الخليج،   دول   مع   الثقة   لبناء  الكويتية   النقاط   بعض  تكشف  مصادر   لبنان:  -   ،2022  يناير   الجز

https://cutt.ly/rA8V61g 
  ، 2022  يناير   الجديد،   املرفأ،   انفجار  مساعدات   إىل  القمح  صوامع  من  الكويتية  اللبنانية  العالقات -

ttps://cutt.ly/kA8BiCxh 
  ، 2022  يناير   العرب،   سالحه،   ونزع   هللا  حزب   نفوذ   تحجيم   عن   عاجزون   :الكويتية   املبادرة   على   لبنان   رد  −

https://cutt.ly/AA8VCh8 
 https://cutt.ly/HA8Bka2  ،2022  فرباير   األناضول،   الكويتية،   املبادرة "   من   أبعد  والخليج  لبنان   أزمة -
  ، 2018  سبتمري   الرشق،  عليها،  يؤثر  يشء  وال  متجذرة  اللبنانية  الكويتية  العالقات  : عون -

https://cutt.ly/eA8BWyc 
  فرانس   مجراها، إىل  الخليجية   اللبنانية  العالقات   عودة أمام   العقبات   بالكويت  العريب ع االجتما  أزال  هل -

 https://cutt.ly/AA8BDiC  ،2022  يناير   ،24
ية   مع  التجاري  التعاون اتفاقية  -   للصناعة،  العامة   الهيئة  ،1999 اللبنانية   الجمهور

https://cutt.ly/2A8BLQE 
  الواردات  ،2021 الثالث،   للربع   الخارجية  التجارة  احصاءات  بالكويت،   لإلحصاء  العامة   اإلدارة -

 والصادرات. 
يل  عليان،  سلمان حمزة  اللبنانية،  يتية الكو   العالقات  كتاب: -   والبحوث   الدراسات مركز  ، 2000  أبر

 الكويتية. 
− Kuwait takes lead in Gulf effort to solve Lebanon crisis, AL monitor, Andrew 

Parasiliti, Jan.2022, https://cutt.ly/MA8XTbr 
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