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ك  بيان مشتر

 صادر عن: 

ن  ن اللبنانيي   مجلس التنفيذيي 
ي  ي أبوظب 

ي فن
 مجلس العمل اللبنانن

ي الكويت 
ي فن
 مجلس األعمال اللبنانن

ي  ي دن 
ي فن
 مجلس العمل اللبنانن

 يجية الخلاللبنانية تنمية العالقات االقتصادية هيئة 
 

.  الموضوع:  ي
ء الصادر من وزير اإلعالم اللبنانن  استنكار الكالم المسي

 
 

 !!الكيل لقد طفح
 
، بأقس عبارات االستهجان  ي ي دول الخليج العرن 

ن فن ن اللبنانيي  يدين رؤساء مجالس األعمال والمدراء التنفيذيي 
ي اإلساءات 

، مؤكدين انه لم يعد هذا التمادي فن ي جورج قرداحي
والشجب، ما جاء عىل لسان وزير اإلعالم اللبنانن
 
ا
ي عنه، مقبول

، كما والتغاضن ي  ! بأي شكل من األشكال من قبلنا، فقد طفح الكيللدول الخليج العرن 
 

والوفاء  بالتضامن  يتمّسك  الذي  ي 
اللبنانن الشعب  أن  موقعه،  من  لبنان، كٌل  ي 

فن الجميع  يفهم  أن  يجب 
ا للتهّجم أو  ً ، ال يمكن أن يقبل بأن يتحّول لبنان منت  ي والعالقات التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليج 

اق سيادتها اإلساءة لهذه الدول،   .أو لتهريب ممنوعات أو لتهديد أمنها واختر
ي يتفاعل معها، ويحيا فيها، 

ا بأي سياسة أو خيار أو محور ُيخرج لبنان من بيئته العربية البر
ً
كما أنه ال يرضن أبد
ن  ات السني    .منذ عشر

ء، ونطالب الم د رفضنا القاطع الستمرار هذا النهج المدمر والمسي
ّ
ن من هنا نجدد ونؤك رجعيات والمسؤولي 

. كما وأخذ القرارات الحازمة من إقاالت  ي الطبيعي ي لبنان بأن يقوموا بكّل ما يلزم إلعادة لبنان إىل موقعه العرن 
فن

ها من اإلجراءات، إلصالح العالقات اللبنانية   .الخليجية وإعادتها إىل سابق عهدها المزدهر-واستقاالت وغت 
ال هذه  ي 

فن لبنانية  الشاء إننا كجاليات  ي 
فن ن  متضامني  كاء  ووفاق، شر وئام  ي 

فن وإخواننا  أهلنا  ن  بي  نعيش  دول 
ن لم نَر منهم  ء إليهم، فيما نحن وسائر اللبنانيي  ر عالقاتنا بهم، وتسي

ّ
اء، ولن نسمح لقلة طارئة بأن تعك والضن

ي كّل مرة تعّرض فيها لبنان إىل حرب أو اعتداء أو أزمة 
  .إال الخت  والتضامن فن

ن وتضفاتهم   هنا انوال بد لنا   ن إساءات المسؤولي  ن بي  ّ ي تمت 
ننوه بحكمة قيادات دول الخليج وشعوب  ها البر

ي الذي يكّن كل المودة لهذه الدول وقياداتها 
ن سواد الشعب اللبنانن   . الخرقاء وبي 

ي مستقبل  وبناء عىل ما  
ي دول الخليج الشقيقة بعد اليوم التالعب فن

بون اللبنانيون فن سبق، لن يقبل المغتر
ي الخليج من أية جهة أتت

 . أعمالهم وعائالتهم عت  تضيحات ومواقف مسيئة ألهلنا فن


