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 وُثقى ألخوّةٍ استثنائي سفير
 
 

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن 
 

 سعادة سفير الجمهورية اللبنانية  الحفل التكريمي الذي اقيم على شرفبمناسبة 
 بمناسبة انتهاء واليته خضر حلوة/ لدى دولة الكويت الدكتور

 الكويت | 6102 نيسان 3

 مقدمة

 األسامء أدخل إليك؟أنبئني بأي من 

 أو أخربين ما الرجاء املمتد نحو الغد يوم سموك خرضا؟

 وما الحلم املداعب ذهنهم من منحوك صفتهم؟

 ؟موحيا   هل كانت طرابلس الفيحاء باسمها، ورحابتها، وخرضتها الدامئة

 نبياء والرسل داعيا  وتربكا ؟أو هل أن إميانهم مبا بعث الله من األ 

 وثقة، ،واطمئنان ،وأمانة ،وحكمة ،وسامح ،كليهام انفتاحففي شارات وتباينت، ت ال  اختلفهاموم

 خرض يا حلو...من كليهام ميكن أن ندخل إليك يا و 

 دبلوماسيا  رفيعا ،وشهدتك مرصفيا  عريقا   خربتكولقد 

شارات: عقل راجح، وال  سمني من املعاينال ما يف من سلوكك تستأهل كل  ووقفت عىل تفاصيل  

 .ة، وطاقة ل تخبوحازم، ومعرش صادق، وصفاء رسيرة، ووطنية بار   أير وبيان واضح، و 
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 الكويتية-االجتامعية اللبنانية-خلفية العالقات االقتصادية

ه الذي شغله عىل مدى موقعهذه املعاين والقيم، يتناسب  ةحلو الدكتور  يحمل سعادة األخبقدر ما 

حافلة كممث ٍل لوطنه لبنان يف دولة الكويت الشقيقة مع هذا الرصيد الغني. فالعالقة  سنواٍت ثالث

الحكمة واألمانة والطمئنان والثقة. إذ يشرتك البلدان اللذان متتد  بني لبنان والكويت ُجِبلت بالنفتاح و 

خالل الحرب التشك ل بحني بدأت مالمح الهجرة اللبنانية إىل الكويت  - خلتأوارص عالقتهام ملئة عاٍم 

 نالشؤو  يفيشرتكان برتاٍث عميق الجذور  . هذان البلدان1العاملية األوىل قبل استقالل البلدين

 والعرتاف التنوعمن حيث  الدميقراطية التجربة بخصوبة ويزهوان ،ةوالثقافي ةالعالميو  ةالسياسي

 ،ثوابتهام الرتاثية األصيلة يف تفريط دون األخرى والحضارات الثقافات عىل نفتاحٍ ، ويتمت عان باباآلخر

التجارية كواجهتني اقتصاديتني  الخربة ريادةيتمي زان بكام  .كلٌّ مبا يتناسب مع خصوصيته الثقافية

كيف لنا أن ننىس مواقف الكويت املرش فة ودعمها للبنان يف أوقات و لعمقهام السرتاتيجي العريب. 

واحتضان مبادراتها القتصادية والستثامرية واملرصفية، عرب  ،هاوبعد الحرب مرحلة يف، املحن

عن الدور الريادي  ،باملقابل ،غفلكيف لنا أن ن  و . الكويتي املجتمع يف اندمجت التي للبنانيةالجالية ا

عرب تشكيل يف املساهمة يف النهضة القتصادية لدول الخليج عامة  والكويت خاصة   اللبنانية لجاليةل

وغريها،  والطبية والتعليمية والفنية والعالمية املاليةو  القتصادية القطاعات كل يف مؤث رة فعالياٍت 

مبهنيته  ةوقد استطاع الدكتور حلو  .هم لهذه املجتمعات الكرمية التي احتضنتهنؤ مييزهم وفا

 وكفاءته أن يكر س وميّت  هذه العالقة األخوية.

 

 العريب للبنان القومي العمق االسرتاتيجي

 تُقرن وأن بد   ل اللبناين الوطني جتامعيال -قتصاديال  لألمن املوضوعية النظرة إنمن هذا املنطلق، ف

 كلبنان، صغرية لدولة بالنسبة ميث ل البعد فهذا. العريب القومي بعده وهو أل الحيوي، مجاله مع

 وإمكانياته البرشية طاقاته يستثمر أن له ميكن خالله من والذي السرتاتيجي، والعمق املصريية الرئة

 مؤهال  لبنان يجعل وما. الرحبة العربية اآلفاق يف وموارده الطبيعية الكامنة الوق ادة الفكرية-الثقافية

                                                           
1
 كتابه في أرزوني خليل الدكتور ذكره ما وفق واللبناني، الكويتي الطرفين من المشترك بالتواصل البداية نقطة 1111 العام يعتبر 

 1111 عام للعمل الكويت الى جاء الذي الشلبي، مصطفى محمود منيب هو لبناني أول أن سجل حيث ،(الكويت الى اللبنانية الهجرة)
 http://loubnanioun.com/page.php?pages=book&id=6 .عاما   08 يناهز عمر عن فيها وتوفي األولى، العالمية الحرب أثناء
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بالوقت  ،قابال  للتأثر عينه الوقت يف وقابال  العربية، املنطقة يف مؤث ر وريادي تحفيزي دورٍ  للعب

ة منها عوامل هي العربية، األمنية-قتصاديةال -جتامعيةال  باألوضاع ،عينه  :عد 

 طاملا والتي منها، النفطية خاصة العربية، الدول يف اللبنانيةالطاقات  من كبري عددٍ  وجود أول ،

لت جالية من ثقٍل اقتصادي مع ما متث له هذه ال املجالت، مختلف يف بارزة وإنجازات نجاحات سج 

 للبنان عرب تحويالتها املالية.

 ثروة   تعترب والتي العامل، أصقاع يف املهاجرة اللبنانية الجالية من هائلة بأعدادٍ  اللبنانيني ارتباط ثانيا ،

ام والقتصاد بشكٍل ع العربية لالقتصاداتوجرسا  تنمويا   إنتاجيا   رافدا   تشك ل أن ميكن كامنة برشية  

 دورا   لعبت أنها سيام ل والتأقلم، التواصل يف ومهارةٍ  انفتاحٍ  من عنها يُعرف ملااللبناين بشكٍل خاص، 

 .العربية النهضة أسس إرساء يف مشهودا   تاريخيا  

-علمي-ثقايف-حضاري إيجايب وتفاعلٍ  تالقٍ  ساحة لتكون وأهليتها اللبنانية الوطنية البيئة حيوية ،ثالثا  

 .العريب الوطن طاقات بني اقتصادي

 وللطاقات اللبناين لالقتصاد واسعة   آفاقا   تفتح سوف عربية نهضةٍ  أي فإن املعطيات، هذه من انطالقا  

 عنارص عىل النهضة هذه وتقوم. ومتك نها من لعب دورها الريادي يف العمق العريب اللبنانية البرشية

ة  .حضارية-وعلمية تنموية-اجتامعية-واقتصادية سياسية عد 

 

 الفرص واألهداف والتحديات املشرتكة للسياسة النقدية يف لبنان والكويت

 مث ة ،النقدية السياسة منظار من وتحديدا  منطلق البناء عىل املصالح الحيوية املشرتكة، أما ومن 

ينبغي التعاون يف ، والكويت لبنانكٍل من  يف النقدية للسياسةمتامثلة  وتحديات   وأهداف   فرص  

 ميكن إيجازها كاآليت:سبيل مواجهتها أو تحقيقها، 

 والداخلية.  وسط التحديات األمنية والجتامعية الخارجيةظ عىل الستقرار النقدي واملايل الحفاأول ، 

 .آليات التكامل القتصادي العريب العربية والسعي لطالق تطوير األسواق املاليةثانيا ، 
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 خاصة   الدولية، واملواصفات باملعايري الصارم بتقي ده يتميز موثوقعريب  مرصيف نظام طوير، تثالثا  

 التهرب ومكافحة الحدود عرب األموال وحركة الرهاب ومتويل األموال تبييض مبكافحةفيام يتعل ق 

 .الرضيبي

طالق اقتصاد املعرفة بهدف بناء ل  األقطار العربية كافة استثامر رأس املال البرشي يف، رابعا  

ع يتجن ب مطب ات القتصاد الريعي  ست غل  تُ  ، بحيثومخاطر محدودية املوارد اقتصاد إنتاجي متنو 

 لطالق استغالل امثل النفطية والغازية )الظاهرة يف الكويت والكامنة يف لبنان( الطاقة عائدات

 ومتطورة. متخصصةوعلمية  وصناعية وزراعية خدماتية تحتيةٍ  بنيةٍ  وبناء نتاجيةال  املشاريع

 العمرانية املعايري اعتامدو  املسؤولية الجتامعيةاستثامر رأس املال الجتامعي وتعزيز ا ، خامس

 .البيئية-القتصادية-الجتامعية التحديات مواجهة يف الحلول ابتداع ، وذلك بهدفالعرصية البيئية

 تطوير آلياتو ، املخاطر وإدارة الرشيدة والدارة املؤسساتية الحوكمة مبادئ وتطبيق تعميم، سادسا  

 .بهدف تعزيز الشمول املايل املستهلك وحامية املايل البتكار

 

 الخامتة

الذي اخترص بصفاته وحيويته  دء بالتنويه مبناقبية السفري الدكتور حلوةعْودا  عىل بحديثي أختم 

وأؤك د عىل إمياين بقدري ة العالقة التوأمية بني البلدين أسس العالقة األخوية بني لبنان والكويت. 

بهدف سلخهام عن عمقهام القومي العريب اللذين دفعا أمثانا  باهظة، كلٌّ من موقعه، الشقيقني 

 القتصادي والتكامل التحادو  النهضة مسريةوالحضاري املرشقي، بغية تهميش دورهام الريادي يف 

وثقتي بحتمية التعاون بني البلدين لتخط ي كل  األزمات العابرة ومواجهة . وأعرب  عن آمايل العريب

 واسرتاتيجية. تاريخيةٍ وأهداٍف التحديات املشرتكة من أجل تحويلها إىل فرٍص 

لك مني صادق الدعاء يرشفني حضوري محفلك. بتكرميك يكرم نهج العتدال والنفتاح.  ،حلوة. د

 بدوام الصحة وطول العمر.

 شكرا .و 


