
من بيروت... إلى العالم
من قلب العاصمة بيروت إلى أربعة أقطار العالم

أكثر من ١٠٠ فرع في خدمتكم حيثما كنتم في لبنان، 
أستراليا، أوروبا، أفريقيا، الخليج وسلطنة عمان. 

نذهب بعيداً لنوّفر لكم تجربة مصرفية فريدة
بنك بيروت معكم إلى أبعد حدود. 
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كتاب مفتوح اىل احلكومة

دولة الرئي�س ال�سيخ �سعد احلريري املحرتم، 

معايل الوزيرات والوزراء،

حتية،

م��ن واق��ع الأمل ال��ذي يعي�س��ه الوط��ن، 

ومن عمق الأمل الذي يحيا اللبنانيون 

علي��ه، اأتوج��ه اليك��م به��ذا الكتاب، غداة 

ت�سكيل حكومتكم وا�ستعدادها للم�سي 

قدماً.

امل�س��ريف  ن��ا  واأ الكلم��ات،  خ��ّط ه��ذه  اأ

ة  ن��ا معا يع��ي  ي  ل��ذ ا ي  د قت�س��ا ل ا و

النا���س وي��درك موؤ�س�س��ات الدول��ة ب��كل 

تفرعاتها...

 ، ء ا لن��د ا ي�س��به  مب��ا   ، ليك��م ا كت��ب  اأ

، يف الف��راغ  م��ور تعّق��دت كث��راً فالأ

الذي �س��اد لفرتة �س��هور ت�س��عة، كرثت 

فيه��ا التحلي��ات والتوقع��ات، وزادت 

الت�سنيفات ال�سادرة عن وكالت عاملية 

ُيعت��ّد به��ا الواق��ع تاأزماً، َك��ْوَن تقاريرها 

ن  لبي��ا ا يف  �س��اً  �سا اأ كاً  مدم��ا ُت�َس��كِّل 

القت�سادي العاملي.

اأيها ال�سادة،

ن�س��كر اهلل ان احلكوم��ة ت�س��ّكلت اأخ��راً، 

يف  تقاطع��ت  املبذول��ة  اجله��ود  وان 

ت��ى  ظ��رف اقليم��ي ودويل ح�سا���س، واأ

البيان الوزاري يف �سرعة قيا�سية تب�سر 

باخل��ر، واطلعن��ا عل��ى م�سمون��ه وفي��ه 

اجلدي��د الكث��ر، ف��كان لن��ا م��ا متنين��ا 

ل�سهور خلت، وهذا ما نعّول عليه، نحن 

اللبنانيون وننتظره.

لنّتفق اأوًل ان رئي�س حكومتنا العتيدة 

�سخ�سيته حتظى باحرتام دويل ملفت، 

وان �سبكة عاقاته املتينة تتخّطى حدود 

لبن��ان والقلي��م، م��ا ميك��ن ان ي�س��كل 

دافع��اً وا�سا�س��اً ميك��ن النط��اق من��ه

مل  لع��ا ا من��ا  قع��ه  يتو م��ا  ة  ق��ا ملا

وم��ا يحت��اج الي��ه الوط��ن. كم��ا ان يف 

ع��داد اع�س��اء ال��وزارة وجوه��اً مرموقة 

الطم��وح  تعك���س  بة،  و�س��ا ومثقف��ة 

والرغبة يف العمل، وال�سوق اىل حتقيق 

ما ميكن ان يروه عامات فارقة.

حكومتك��م تق��ف اليوم، وهي يف م�س��تهل 

عمره��ا، عن��د تقاط��ٍع ح�سا���س: فه��ي 

ملزم��ة ب��ان تق��دم للبناني��ن م��ا يخفف 

عنه��م ويع��اود احي��اء الثق��ة بقدراته��م 

وبوطنهم، وهي ملزمة اي�ساً بان توؤكد 

للع��امل ت�سميمه��ا على القدام، و�سون 

ال�س��يادة، واح��رتام املواثي��ق، واللتزام 

بالقانون الدويل.

دولة الرئي�س،

لع��ام  ا م��ن  ني�س��ان  م��ن  ال�ساد���س  يف 

مت��ر  موؤ مق��ررات  �س��درت  املن�س��رم، 

 48 م��ن  ك��رث  ا ركة  مب�س��ا  ، �س��يدر« «

دولة ومنظمة حكومية وخا�سة، وخرج 

لبن��ان بوع��ود باحل�س��ول عل��ى ح��وايل 

11 مليار و800 مليون دولر، ومنا�سدة 

ب�س��رورة ب��ذل اجلهود لت�س��كيل حكومة 

الوح��دة الوطني��ة، ومع خريطة طريق 

�س��رطية، يفرت���س اإعتماده��ا لتح�سيل 

النتائج.

ان م��ا ا�س��رتطته »�س��يدر«، يفرت���س 

ان يك��ون بن��داً اأوًل عل��ى ج��دول اأعم��ال 

الو�س��ع  وان  خ�سو�س��اً  حكومتك��م، 

كث��راً  ترّن��ح  الب��اد  القت�س��ادي يف 

واأثرت فيه �سلباً تطورات املنطقة، ومّد 

النازحن الذين �سّكلوا عبئاً كبراً على 

قدرة لبنان وطاقاته.

كل هذا اأو�سلنا اىل »ت�سنيٍف« �سلبي. ل 

يف�سل عنه وعن الت�سنيف »الإفا�سي« 

اإل درجة واحدة.

دولة الرئي�س،

اأ�سحاب املعايل،

ح��ة  ا ب�سر ع��ر  ا ن  ا يل  ا  �س��محو ا

عم��ا اعتق��ده وم��ن منطل��ق خرت��ي، 

ل��ذا فانن��ي ا�سارحك��م ب��ان القت�س��اد 

ُيْنِع���َس  ان  علي��ه  ي�س��تحيل  الوطن��ي 

مقوماِت��ِه يف ظ��ل الواق��ع القائ��م، وان

موؤمتر »�سيدر« لوحده لن يكون اي�ساً 

كافي��اً لتحقي��ق النق��اذ املرج��و. ق��د 

تكون املليارات الحدى ع�سرة قرو�ساً 

�سروري��ة ومفي��دة قطع��اً... لكّنه��ا ل��ن 

تكون كافية!

م��ا يحت��اج الي��ه القت�س��اد ليتعاف��ى هو 

اكرث من ذلك بكثر، ال انه امٌر ممكن 

ولي�س حماًل.

يكف��ي ان نتع��ظ م��ن ما���ٍس قري��ب. يف 

1994، اعل��ن الرئي���س ال�س��هيد  الع��ام 

رفيق احلريري ان »انعا���س البلد يكون 

من خال النتعا���س القت�سادي الذي 

ه��و لوح��ده كفي��ل بان ينقل اجلميع اىل 

خارج املناف�سة واخلاف ال�سيا�سي«.

بالفع��ل، انطل��ق الرئي���س احلري��ري 

لنقاذ البلد من خال خطة اقت�سادية:

�س��ط  و ر  عم��ا اإ د  ع��ا اأ  ، ر ملط��ا ا ن�س��اأ  اأ

حتتي��ة  بني��ة  عل��ى  عم��ل   ، ين��ة ملد ا

قوي��ة، وبالت��وازي، خف���س ال�سرائ��ب 

ال�س��تتثمارية، واعط��ى دفع��اً للقط��اع 

اخلا�س لانتاج والعمل...

ب��ه الرئي���س احلري��ري،  ب��داأ  ه��ذا م��ا 

رحم��ه اهلل، وه��و م��ا اعتق��د جازم��اً ان 

عل��ى حكومتك��م التمث��ل ب��ه، فم��ا نحت��اج 

الي��ه الوط��ن امن��ا ه��و  الي��ه ويحت��اج 

�سيا�س��ة اقت�سادي��ة تعي��د �س��خ احلياة يف 

ال�س��راين، بعدم��ا ك��رثت الخفاق��ات 

واخلط��وات غ��ر املدرو�س��ة، خ�سو�س��اً 

ربع��ة ماي��ن لبن��اين يعان��ون،  اأ وان 

وعل��ى كاه��ل وطنه��م ملي��ون ون�س��ف 

مليون نازح ومهاجر من اخلارج.

دولة الرئي�س،

م��ا نطالبك��م ب��ه، ه��و ا�ستن�س��اخ التجربة 

نه�س��ة  لتحقي��ق  به��ا  ء  القت��دا و  اأ

اقت�سادية موازية لنه�سة احلريري )1(.

تنت��ج،  ل  دولتن��ا  ان  تعلم��ون  نت��م  ا

لاأ�س��ف، وه��ذا املح��رك اجلب��ار ال��ذي 

ا�س��مه املواط��ن اللبن��اين وال��ذي ي�س��ّكل 

عم��اد الق��وة التاريخي��ة للبن��ان، ب��ات 

عاج��زاً، ب��دوره، ع��ن النت��اج، واملوازن��ة 

العام��ة تتا�س��ى خدم��ًة للّدين ورواتب 

للقط��اع الع��ام واأكاف حم��ددة ول 

يتبق��ى منه��ا  �س��يء لتحري��ك عجل��ة 

القت�ساد وت�سريع النمّو.

املطل��وب ان حتّول��وا حكومتك��م الفتي��ة 

الطموح��ة اىل حكوم��ة اقت�سادي��ة يف

املطل��ق وان تك��ون ب��كل مكوناته��ا ي��داً 

واح��دة لروؤي��ة واح��دة وهدف واحد هو 

خدمة القت�ساد...

ما عاد مقبوًل ال�س��تمرار بهذا النفاق 

على الكهرباء،

م��ا ع��اد مقب��وًل مت�سي��ة ن�س��ف �س��اعات 

النهار على الطرق،

ما عاد مقبوًل اخل�سوع ملافيات الف�ساد 

والهدر،

التعام��ل م��ع ن�س��ب  م��ا ع��اد مقب��وًل 

الفوائ��د الت��ي تعي��ق ال�س��تثمار وحت��ول 

دونه، 

م��ا ع��اد مقب��وًل ع��دم ال�س��عي لقام��ة 

�سل�س��لة مط��ارات، اأو تطوي��ر املراف��ئ، 

���س  النا معام��ات  ت�س��هيل  ع��دم  و  اأ

و ع��دم تق��دمي خدم��ات متقدم��ة يف  اأ

الت�سالت... اأو... اأو... اأو!

دولة الرئي�س،

اأ�سحاب املعايل،

م��ا نتطل��ع الي��ه منك��م ه��و ان تكون��وا 

بالفع��ل حكوم��ة تعيدن��ا اىل واجه��ة 

ال��دول  املحرتم��ة، وه��ذا ل��ن يك��ون ال 

م��ن خ��ال خط��ة عم��ل تعتم��د نه�س��ة 

الثق��ة اىل  اع��ادة  اقت�سادي��ة هدفه��ا 

اللبناني��ن، خ�سو�س��اً املنت�س��رين، لأن 

ه��وؤلء ه��م العم��اد ال��ذي نتطل��ع الي��ه 

لا�س��تثمار يف الداخ��ل وحتري��ك عجلة 

النتاج والنمو القت�سادي يف الباد.

الب��اد حتت��اج اىل خط��ة ا�ساحي��ة 

لي��ة  ملا ا �س��ة  ل�سيا ا ت�س��مل  حقيقي��ة 

والتنموي��ة  والداري��ة  وال�سريبي��ة 

دي��ة اخلدم��ات  ومتّك��ن لبن��ان م��ن تاأ

املطلوب��ة للمنطق��ة برمته��ا م��ن خ��ال 

مرافقه وطاقاته وموؤ�س�ساته الرتبوية 

واحلياتي��ة  وال�ست�س��فائية  واملالي��ة 

وال�سياحية.

اإخ��رتمت وجوه��اً واع��دة يف حكومتك��م، 

فع�س��اهم يكون��ون كله��م عون��اً واح��داً 

خلطٍة واحدة هي: »اإنقاذ القت�ساد ... 

والباد«.

ودمتم،

د. �سليم �سفر

رئي�س جمل�س اإدارة - مدير عام بنك بروت �س.م.ل. 


