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 كلمة األستاذ رؤوف أبوزكي

 الرئيس التنفيذي، مجموعة االقتصاد واألعمال

 في حفل إفتتاح "منتدى االقتصاد العربي"

 2022كانون األول/ديسمبر  22

 بيروت -فندق فينيسيا إنتركونتيننتال 

 

 دولة الرئيس نجيب ميقاتي،

 المعالي والسعادة،و الدولة أصحاب

 السيدات والسادة،

 

 ظروف لبنان المعقدة.جائحة الكورونا و فرضتهمنتدى بعد توقف قسري هذا الأهالً وسهالً بكم  في رحاب 

 

 بعد إنتهاء الحرب األهلية. 1993في لبنان العام بدأ هذا المنتدى وكان 

 

ي ظل ظروف البنى فتنفيذه  إمكانفي شكك آنذاك الحريري رفيق الشهيد على الرئيس  هعقد وعندما طرحنا فكرة

 .وبنجاحه دعق تمومع ذلك التحتية. 

 

دولة.  35الدورات األلف مشارك من  إحدىينعقد سنوياً ومشاركته تكبر. وفاقت المنتدى ومنذ ذلك الحين، أصبح 

لوزراء ا مئاتن مهيئات التمويل العربية والدولية وناهيك عن ، نطقةلمواستقطب معظم رؤساء الحكومات من دول ا

 والمستثمرين العرب والدوليين. المصرفيينمن  الفاآلو

 

وهما رمزان  كيف ال. فينيسيا. وكأن هناك ما يشبه التالزم بين هذا المنتدى وهذا الفندق فندق مععود نحن نوها 

 في لبنان. النهوضلالستثمار و

 

د البحرية الجنوبية ترسيم الحدو إنطالقاً منفي لبنان  إيجابية بوادروما كان لهذا المنتدى أن يعود وينعقد لو لم تبرز 

 استخراج النفط والغاز. إمكانيةو

 

عايش وبل وبتشجيع من دولة الرئيس نجيب ميقاتي والذي عايش والدة هذا المنتدى مع تباشير الطاقة اليوم نعود و

تجربة مجلة ومجموعة االقتصاد واألعمال. ونحن هنا معاً يا دولة الرئيس نحارب السلبيات باإليجابيات. ونحارب 

تبقى من  نممع العرب  جمعباللبنانيين و، وبجمع اللبنانيين مع اؤل. ونحارب الفئويات بجمع الناساإلحباط بالتف

. وبالطبع ال نستطيع أن نتفاءل وحدنا بل نحن جزء من هذا القطاع الخاص بنان من العرب وغير العربلأصدقاء ل

 اللبناني المتضرر والمقاوم والذي يبقى بمثابة طائر الفينيق.

 

 أيها السادة،

لمسيرتنا المتجددة، ودعم إلعادة النهوض بلبنان. وها نحن معاً في ما  ةجديدوقود وجودكم معنا اليوم تباشير خير. و

نعيد لبنان منارة في هذه المنطقة ونضيء معاً ل، نقاوم الشابةكفاءات التبقى من الدولة ومن القطاع الخاص ومن 

 الشموع في محيط مظلم.
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 أيها األخوة،

 

، رغم اإلنهيار المصرفي والنقدي واالقتصادي. فالصناعات في مجاالت كثيرة تكبر لم تتوقف االستثمارات في لبنان

واستمرار تدهور  تشكيل حكومةويس إنتخاب رئعدم  المؤسف هووالصادرات تزداد والتحويالت مستمرة، لكن 

المالئكة. بذرة  جنس. فالعالم كله يدعونا إلى اإلصالح ليمد لنا يد الدعم والمساعدة. ونحن نختلف على النقد الوطني

مل في نفوس تهو ما بات يع األهمير . لكن التغيالتغيير زرعت وستزدهر وعنوانها األصغر هو نواب التغيير

 .د األوضاع إلى طبيعتهاعإذا لم توطنية شاملة إلنتفاضة  حضيراألجيال الجديدة من غضب ونقمة ومن ت

 

يعود منارة . وسقتصاديالجغرافي والثقافي واللغوي واالجتماعي واإلولبنان أيها األخوة كان وسيبقى عربياً بإنتمائه 

 في محيطه.

 

 أيها األخوة،

المملكة العربية ال بد أن نحيي من هنا حركة النمو واإلعمار واإلصالح الجارية في غير بلد عربي السيما في 

وعمان والكويت والبحرين والجزائر والمغرب. ونحن بإنتظار االستقرار في  وقطر واإلماراتمصر والسعودية 

  .وفلسطين واليمن وسوريا والعراقوتونس السودان وليبيا 

 

في ذروة الصراع الدولي على المواقع والممرات والموارد. وما وية. الدول التعدديةعودة  مخاضنحن اليوم وسط 

 نوان األبرز.األوكرانية سوى الع –الحرب الروسية 

 

 أيها السادة،

مؤتمرات خالل العام المقبل.  3إن كل محور وارد في برنامج المؤتمر يحتاج إلى مؤتمر مستقل. وعليه سننظم 

 المقبل. أيار فينظراً لما ينتظره لبنان من تطورات إيجابية على هذا الصعيد وسينعقد  الطاقةشؤون األول يتناول 

غترابي بشكل خاص، إذ أن المغتربين بشكل عام واالقتصاد اإلاالقتصاد اللبناني مستقبل الثاني يتناول المؤتمر و

، علماً أن المغتربين نان. ودورهم اليوم أهم من أي وقتوإزدهار لب كانوا وال يزالون من الركائز األساسية القتصاد

غة وعالقات وأصحاب نفوذ على مدى العالم. وبإمكان هؤالء أن يساعدوا لبنان أكثر إذا ليسوا أمواالً فقط، إنهم أدم

الثالث المؤتمر والمقبل.  سينعقد في النصف الثاني من حزيراناالغترابي المؤتمر  ة واالستقرار. وهذايئوفرنا لهم الب

ت خلية نحل ال تهدأ . إن مجموعتنا وكما كانذلكبعد من "منتدى االقتصاد العربي" والتي ستنعقد  29هو الدورة الـ 

النهوض الخارج قبل الكورونا، ستعود منصة لبنانية عربية دائمة لتالقي قيادات األعمال حاملة لواء في لبنان و

 لعربية وما بين البلدان العربية.في البلدان ا واالستثمار

 

وغيرها من ومصر والعراق واألردن والبحرين الجزائر والكويت  كل من: فيللعام المقبل ا مؤتمرات نوفي برنامج

 الدول.

 

أخيراً، نشكر دولة الرئيس على رعايته وحضوره وكذلك معالي أمين عام جامعة الدول العربية والهيئات 

المغتربين ومؤسسة "ايدال". والشكر موصول لكم االقتصادية اللبنانية واتحاد الغرف العربية ورجال األعمال 

 جميعاً متحدثين وحاضرين ورعاة.

 وشكراً لإلصغاء


