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 ناس سعادة األستاذ سمير عبد هللاكلمة 

 رئيس اتحاد الغرف العربية

 االقتصاد العربي حفل إفتتاح منتدىي ف

 فينيسيا انتركونتيننتال، بيروتندق ف

 2022كانون األول/ديسمبر  22

 

 دولة الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني

 معالي األستاذ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية

 ،المعالي والسعادةأصحاب 

 الحضور الكريم،

 

دير للجهات المنظمة لدعوتي لحضور وأتوجه بالشكر والتق، في هذا البلد الحبيباليوم يسعدني أن أكون معكم 

البلدان  كما سائرلدى أهل البحرين حرصت على المشاركة لما للبنان وشعبه من محبّة كبيرة  حيث، هذا المؤتمر

  العربية.

رئيساً والممثل الرسمي للقطاع الخاص العربي،  – ةبصفتي رئيسا التحاد الغرف العربياليوم حضوري وإّن 

القطاع الخاص العربي  وقوفلغرفة تجارة وصناعة البحرين، في هذا الظرف الصعب الذي يمّر به لبنان، يؤّكد على 

 .وقت ممكنأن يستعيد االقتصاد اللبناني عافيته في أقرب  إلىالقطاع الخاص اللبناني، جانب والخليجي، إلى 

خير وإلى يومنا هذا،  1951مقراً له منذ العام للبنان كي يكون تحاد الغرف العربية، ختيار اا وأؤكد على أنّ 

حيث  على إجماع مجتمع األعمال العربي بتجديد الثقة بلبنان وقدرته الالمتناهية في تخطي األزمات كما عهدناه. دليل

يقوم االتحاد منذ نشأته على تعزيز التجارة البينية ويعمل لتحقيق التكامل االقتصادي العربي، عبر تحالفاته اإلقليمية 

لبنان، مع ، وال سيّما إلى جانب الدول األعضاء قفكما و العربية.عبر تعاونه مع جامعة الدول والدولية، وخاصة 

حمد شقير، من أجل مد يد حيث تعاون اتحاد الغرف العربية مع اتحاد الغرف اللبنانية ممثال برئيسه الصديق العزيز م

 .2020تفجير المرفأ في العام لمحو آثار ، لقطاع الخاص اللبنانيالتعاون مع االعون و

 األعزاء،أيها 

انعكاسات  حيث بدأت ،بحاجة الى كل مساعدة ممكنة من الدول العربية القادرةأن لبنان اليوم بلم يعد سرا 

  الشريحة األكبر من الشعب اللبناني.التداعيات االجتماعية والمعيشية وتظهر على  عبراألزمة تتضح 
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يهدف إلى دعم مسار التعافي واإلصالح االقتصادي،  اليوم الكريم العربيحضور الومما ال شّك فيه أّن 

تشجيع  على نعمل بكل طاقاتناأن بنعدكم  . وإننا من هذا المنطلق،للبنان ر والنمووالمساهمة في دفع مسيرة االستقرا

 والمشاريع المنتجة، والموارد البشرية والطبيعية إلى لبنان، الذي يزخر باإلمكانات االستثماراتوتحفيز عودة 

 ودولياً. ،قليمياً عربياً، وإحركة التجارة لوجستيا الذي يؤهله ألن يكون مركزاً ل االستراتيجي موقعباإلضافة إلى ال

 الحضور األفاضل،

من ننا إو .يده إلى خارطة الدول المزدهرةعنل باقتصاده،جدد الثقة نو ،من النفق رج لبنانخ  لن   دعونا نعمل معاً 

 ونعتبر في هذا المجال ما من شأنه تحقيق ذلك. تقديم كلوللبنان القطاع الخاص العربي دعم على نؤكد هذا المنطلق 

المحلية والعربية  ستعادة الثقةرافعة للنهوض من حال االنهيار وا مؤخرا يشكل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية أنّ 

ال المضي في مسار اإلصالحات التي الفوائد المحتملة ال تلغي أهمية  أنّ  ، على الرغم منوالدولية باالقتصاد اللبناني

 .صندوق النقد الدوليمع التفاق لأسرع وقت، وفقا في  ابد للبنان القيام به

، ونأمل بخطوات ثابتة وواثقةأن يشكل هذا المؤتمر بارقة أمل لعودة لبنان إلى تألقه  نتمنىفي الختام، 

 أن يحفظ لبنان وشعبه.اإلسراع باتخاذ كل ما يلزم من اإلصالحات المطلوبة الستعادة الثقة، سائلين هللا تعالى 

 وهللا ولي التوفيق.

 


