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 معايل رئيس جملس احملافظني
 معايل رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

 أصحاب املعايل احملافظون واحملافظون املناوبون
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

أوّد يف بداية كلميت أن أعرب عن أسف دولة رئيس جملس الوزراء، احملافظ عن  
جتماع نظرًا ملا يواجهه لبنان حاليًا من ، لعدم متكنه من املشاركة يف هذا االلبنان

حتدايت نتيجة انعكاسات األزمة اليت يعاين منها بلد شقيق جماور منذ عدة سنوات، 
 واليت أصابت لبنان يف مجيع أوضاعه االقتصادية واالجتماعية والرتبوية واألمنية. 

ويطيب يل أن أعرب ابسم لبنان عن خالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس  
وحلكومته الرشيدة  ، فخامة الرئيس ابجي قائد السبسي،اجلمهورية التونسية الشقيقة

على استضافة هذا االجتماع، وعلى اجلهد الكبري والتدابري احلكيمة اليت اختذهتا 
 رئيس احلكومة التونسية األستاذ يوسف الشاهدإلجناحه، كما اقرتح اعتبار كلمة 

 ا يف مداوالتنا. وثيقة من واثئق االجتماع نسرتشد هب

واين على ثقة أبن األجواء األخوية اليت ختيم على هذا االجتماع ستنعكس  
اجياابً على نتائجه، وتضيف مدماكاً قوايً لرسالة البنك تكسبه املزيد من القوة واملناعة 

 كمؤسسة إمنائية عاملية.
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 أيها السادة،

لبنان من حيث الثقافة دان نلتقي اليوم يف بلد مميز وهو شبيه إىل حد بعيد ببل 
 والتاريخ، ومن حيث القدرات االقتصادية والتنموية واجلهود املبذولة لتطويرها. 

تأثري من اقتتال ب يف بعض بلداننا جنتمع اليوم يف أجواء اقتصادية غري مرحية 
، واألاننية جيري يف بعض البلدان ال معىن له سوى العداوة الشرية، والطمع الدفني

 .الفارغة

أن اجتماعنا هذا يكتسب أمهية خاصة يف ظل ما تشهده بعض دولنا من  
أحداث وحتوالت غري مسبوقة، وتدخالت خارجية، ونتمىن أن يعود األمن واالستقرار 
إىل ربوعها كي تستظل بروح الدميقراطية احلقة وتعمل على حتقيق آمال شعوهبا ابحلرية 

 والسيادة.

كغريان من الدول اجملاورة من كثرة الوافدين اهلاربني   أيضاً  حنن يف لبنان نعاين 
من جحيم النار والدمار، وقد انهزت أعدادهم املليون ونصف املليون، مما ارتد على 

 جمتمعنا اقتصادايً وأمنياً، فاستحكمت البطالة واخنفض معدل النمو.

كان بود لبنان أن يطلب املساعدة فقط من اخوانه يف البلدان العربية  
واإلسالمية. ولكن، ونتيجة ملا ينوء به من محل ثقيل اضطر اىل االستنجاد بدول 
صديقة، وتقرر أن يعقد يف ابريس يف األسبوع املقبل اجتماع هلذه الغاية )سيدر( 

وأنمل من البنك اإلسالمي املدعو إىل هذا االجتماع أنمل أن خيفف من هذا العبء. 
 اجملال.أن يكون له موقفاً إجيابياً يف هذا 
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  أيها السادة،

ان التحدايت واألزمات االقتصادية العاملية والتكتالت الكربى حتتم على  
جمموعة البنك العمل ابندفاع، واختاذ املبادرات اخلالقة للحصول على التكامل 
االقتصادي واالجتماعي، واالستجابة لتطلعات شعوبنا، وتعزيز قدراتنا التنموية، 

م املبادالت التجارية البينية، حىت يشكل هذا التبادل مقدمة على رفع حج واملساعدة
قف يف وجه التحدايت العاملية. إننا أنمل دعم املبادالت يف يلتكتل اقتصادي واحد 

 اجملال الصناعي والزراعي، فهي ركيزة يف النمو االقتصادي. 

إننا نقدر للبنك استمراراه بتشجيع الشراكة مع القطاع اخلاص والشراكة  
يف مسرية العلم والتكنولوجيا  معايل الرئيساالستثمارية مع بعض دولنا، إننا نقدر 

السباق يف طلب إنشاء هذا  وهومواقف مشهودة يف هذا اجملال،  هواالبتكار، ول
 الصندوق.

  أيها السادة، 

أن التخلف والتطرف مها أساس الوضع اليت آلت ليه بعض بلداننا، والبد من  
أتخذ يف احلسبان إعادة النظر يف املناهج الرتبوية والتعليمية، خطة تنموية شاملة 

 وجيب الرتكيز على ثقافة التسامح وحماربة التعصب األعمى.

إن ديننا هو دين التسامح واحملبة، وإكرام النفس اإلنسانية، وهذا ما يتوجب  
 وتدريبهذه املناهج  متويلالرتكيز عليه، وعلى البنك رسالة واضحة أبن يساهم يف 

 الناشئة على اخللق القومي.
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 أيها السادة، 

ه البنك إنين أثين وأقدر غالياً ما أحرزته اجملموعة من جناح يف سريهتا، وما حقق 
يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية من إجيابيات خاصة يف البىن التحتية، وتطوير 
القدرات وحماربة الفقر والبطالة. وال حيول ذلك دون الطلب إىل الرائسة الكرمية ومن 
جملس املديرين التنفيذيني إعطاء االهتمام والعناية ابملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع 

النمو التشغيلي أو  يف مل تكن املبتغى الذي أردانه، أكان ذلك ألن نتائجه اخلاص،
 االستدامة املالية.

اي معايل الرئيس على طلب كنت قد ذكرته أثناء مهميت كمدير  يل اامسحو  
تنفيذي، وهو عدم تولية املدير التنفيذي مهمة عضو يف املؤسسات اإلسالمية التابعة 

األعضاء يف هذه اجملالس ال يعين ابدًا تعيني املدراء  تعينيللبنك، ألن ختويل البنك 
التنفيذيني، وكيف يكون مدير تنفيذي يف املؤسسة وخيضع ملراقبة جملس املديرين 

 التنفيذيني يف الوقت ذاته.

ال يسعين يف ختام كلميت إال أن أؤكد دعم لبنان للبنك ومؤسساته، معرابً عن  
ر بندر بن حممد محزة حجار، وقد خربت فيه القيادة التقدير الكبري ملعايل الدكتو 

الرشيدة واحلكمة العاقلة. وأكرر التقدير جمللس املديرين التنفيذيني بوجهه اجلديد 
 وعمله الدؤوب يف جناح مسرية البنك.

 حلكومة تونس الرشيدة، والشكر موصول أجدد الشكر أيضاً ويف اخلتام،  
ذ زايدي العذاري على حسن درايته يف إدارة رئيس جملس احملافظني معايل األستال

اجللسة، وأسأل املوىل عز وجل أن يوفق البنك واملؤسسات ملا فيه خري بالدان وتقدمها 
 فهو نعم املوىل ونعم الوكيل.

  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 


