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السفير اللبناني أولم على شرف وزير خارجية بالده األسبق

صلوخ: العالقات بين لبنان والكويت ليست سياسة واقتصادًا وسياحة.. بل عالقات إنسانية
املتجذرة في الكويت ولبنان.

ظروف حزينة

وكان السفير اللبناني د.بسام 
النعماني قد ألقى كلمة في البداية 
رحب فيها بضيفه واحلضور واعرب 
فيها كذلك عن الظروف احلزينة 
التي مير بها الشعب اللبناني جراء 
املأساة التي خلفها حتطم الطائرة 
االثيوبية التي أقلعت من بيروت 
وذه����ب ضحيتها ع����دد كبير من 

اللبنانيني.
كما اشار النعماني الى احملاضرة 
الت����ي ألقاه����ا وزي����ر اخلارجية 
اللبناني فوزي صلوخ في املعهد 
الديبلوماسي حول »لبنان ومجلس 
األمن« والذي أدلى بخبرته وثقافته 
الواس����عة بحضور وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل ومدير 
الس����فير  العربي  الوط����ن  ادارة 
جاسم املباركي وعدد من السفراء 

اخلليجيني والعرب.

دعم الكويت

النعماني جوالته  واستذكر 
م���ع الوزير صلوخ ف���ي أنحاء 
كثيرة من العال���م في مهام من 
أجل خدم���ة لبنان الفتا الى انه 
كان له الفضل الكبير في تعيينه 
سفيرا لدى الكويت مؤكدا على 
العالق���ات القوي���ة التي تربط 
البلدين الش���قيقني ومعبرا عن 
تقديره الكبي���ر للدعم الكويتي 
للبنان قائال: »لن نفي للكويت 
حقها« متمنيا التقدم واالزدهار 
للكويت ومعربا عن اس���تعداد 
الكويت  اللبنانيني للوقوف مع 
لتحقيق الرغبة االميرية لتحويل 
الكوي���ت مركزا جتاري���ا عامليا 
مؤكدا ان الكويت قوة اقتصادية 

واستثمارية عاملية.

بشرى الزين
في لق����اء جمع رج����ال املهنة 
الواح����دة، وعلى طاولة خلت من 
طقوس ديبلوماسية كان حديثهما 
كالما من القلب الى القلب استحضرا 
فيه ذكريات املهام الصعبة واخرى 
تهيم بحب بلد األرز وعشق وطن 

العروبة.
لق����اء تناغمت في����ه تعددية 
روحية وظللته مش����اعر إميانية 
رأى فيها وزير اخلارجية اللبناني 
االسبق فوزي صلوخ انها تعددية 
متث����ل لبنان مبش����اربه الدينية 

والسياسية.

اإليمان والسياسة

صلوخ أضاف في كلمة توجه 
بها الى احلضور خالل مأدبة عشاء 
أقامها الس����فير اللبناني د.بسام 
النعماني على ش����رفه »ما يهمنا 
هو االميان قبل السياسة، معتبرا 
أن����ه اذا قوي االميان اس����تقرت 
السياس����ة وجنحت وهذا هو ما 

ندعو اليه«.

تقدير ومحبة

وف����ي حديثه عبر صلوخ عن 
تقديره الكبير ومحبته للس����فير 
النعماني، مشيرا الى انه رجل لكل 
وقت وموظف ديبلوماسي يتمتع 
بالعلم وباملعرفة لتزيدهما اخالقه 
قوة في السلوك الوظيفي، مضيفا 
انه انسان ال يأخذ باملظاهر، بل كان 

مينح ملنصبه القوة والعلم.
وذكر صلوخ باملهام التي قاما 
بها أثناء حرب مت����وز من خالل 
اطالع دول العالم على ما يحدث في 
لبنان في تلك الفترة حتى نزعت 

القرارات من احملافل الدولية.
ولم يغب عن الديبلوماس����ي 
اللبناني قرار تعيينه للسفير بسام 

الدولية واالجتماعات العربية من 
أجل الدفاع عن سيادة لبنان وانتهت 
احلرب بقهر اجليش االسرائيلي 
بفضل التضامن والعمل املشترك 
بني اجليش اللبنان����ي واملقاومة 

البطلة والشعب اللبناني.
وتابع: واآلن تقوم الصناديق 
الكويتي����ة مبش����اريع كثيرة في 
مجاالت الكهرباء والطرقات وبناء 
املدارس ما يعكس احملبة واالخوة 
والتاريخ املشترك واالصالة العربية 

من أولى الدول التي اس����تنكرت 
ون����ددت به����ذا الع����دوان، مذكرا 
بجه����ود الرئيس الياس الهراوي 
ومشاركته في اجتماعات القاهرة 
للتنديد باالحت����الل والعمل على 

وقف العدوان.
أم����ا النقطة الثالث����ة في هذه 
العالقات فقد خلصها صلوخ فيما 
مر به لبنان أثن����اء حرب يوليو 
الغاش����مة فقد كان للكويت دور 
بارز في مساعدة لبنان في احملافل 

الى اللجن����ة الثالثية والى اتفاق 
الى ان حتقق االستقرار  الطائف 
واس����تتب الوضع في لبنان وبدأ 
تدفق املساعدات الكويتية من أجل 
إعادة إعماره ومساعدة حكومته.

استنكار وتنديد

واشار الى ان العنصر الثاني في 
هذه العالقات تشكل عندما احتل 
صدام حسني الكويت الشقيقة فكان 
عمال مخجال ومخزيا، وكان لبنان 

ال����ذي كان وزيرا  صباح األحمد 
للخارجية في نهاية الثمانينيات 
حيث لعبت الكويت دورا بارزا في 
القمة الثالثية املؤلفة من اململكة 
الس����عودية وس����ورية  العربية 
والكويت من أج����ل التعاطي مع 
األزمة اللبنانية مذكرا مبشاركته 
في اجتماع الكويت في فبراير 1989 
الى جانب الرؤساء السياسيني فكان 
العمل ال����ذي انبثقت عنه اللجنة 
السداسية، البذرة الطيبة التي أدت 

كما تطرق صلوخ، في معرض 
كالمه ال����ى العالق����ات اللبنانية 
الكويتية التي رآها ليست عالقات 
سياس����ة واقتصاد وسياحة، بل 
عالقات انسانية، اميانية، خلقية 
توطدت عبر عقود بني االسر في 

لبنان والكويت.
مش����يرا الى ان هذه العالقات 
تشكلت عبر 3 محطات أوالها كان 
العمل الذي قامت به الكويت ممثلة 
في صاحب السمو األمير الشيخ 

النعماني ممثال لبالده لدى الكويت 
قائال: كن����ا ننظر الى ما وراء هذا 
التعيني ألننا ندرك انه سيوفق في 

مهمته بعلمه ودماثة خلقه.

أمين عام

وأضاف: وعندما استعدناه أمينا 
عاما لوزارة اخلارجية اللبنانية كنا 
بحاجة الى ش����خص مثله يتولى 
منصب االمان����ة العامة ثم أعدنا 

االمانة ألصحابها.

السفير اللبناني د.بسام النعماني مستقبال وزير اخلارجية فوزي صلوخ

الوزير فوزي صلوخ يلقي كلمته ويبدو سفير الڤاتيكان وحسن حجيج

الوزير صلوخ مصافحا السفير جاسم املباركي الوزير فوزي صلوخ يصافح امللحق العسكري اللبناني

)متين غوزال(وزير اخلارجية اللبناني األسبق فوزي صلوخ متوسطا جاسم املباركي ومنجد الهاشم ود.بسام النعماني وأركان السفارة اللبنانية

استذكر وزير اخلارجية اللبناني فوزي صلوخ موقفا جليال لألمير الراحل عبداهلل السالم الذي 
بن��ى قصرا في رأس اجلبل بعاليه يقضي فيه فترة اصطيافه وكان االمير الراحل قد س��مع أذانا 
من قرية مس��لمة قرب عاليه. وأضاف: في اليوم الثاني أرس��ل من يسأل عن مصدر هذا االذان، 
وما اذا كان بحاجة الى أي شيء، فعلم ان املسجد كان بناؤه متهالكا فما كان من االمير الراحل اال 
ان قدم مساعدته لبناء املسجد، ما يؤرخ لاليادي البيضاء الكويتية ومساعدتها للبنان دون تفرقة 

بني طوائفه أو فئاته.

أكد مدير ادارة الوطن العربي الس��فير 
جاسم املباركي على قوة العالقات املتجذرة 
بني الكويت ولبنان وما يربط الش��عبني من 
محبة وانسجام وتشابه في بلدين صغيرين 

م��ا ولد تعاطفا كبيرا. واضاف املباركي في 
كلمت��ه ان هذا احلب فط��ري وطبيعي بني 
الشعبني، مشيرا الى ان الدعم الكويتي للبنان 

هو واجب متليه العالقات االخوية.

أذان في عاليه

حب فطري وتعاطف طبيعي


