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.I

مقدمة
شكّلت آخر رضبات معاول العامل املرصيني يف أعامق قناة السويس عام  9681مفارقة تاريخية
شق
عىل مستوى األمن الوطني املرصي واألمن القومي العريب واألمن الدويل .ففي حني مثّل ّ
القناة هبة اقتصادية جيوسياسية اسرتاتيجية ملرص والوطن العريب والعامل بتوفري طريق بحري
للمالحة البحرية العاملية بني الرشق والغرب ،فقد كان املرشوع مبثابة إستثامر كاريث بسبب
ٍ
حرص من الطبقة السياسية
رشوطه التعاقدية املجحفة يف ذلك الوقت ،مبا يف ذلك غياب أي
املرصية الحاكمة آنذاك عىل حامية السيادة املرصية عىل القناة ،وصيانة املكتسبات اإلقتصادية
والتنموية املرصية ،وحفظ حقوق الشعب املرصي الذي شق القناة بسواعده ،وتأكيد اكتساب
التكنولوجيا أو التعاقد من الباطن مع أطراف محلية .وقد استُخدم املرشوع كأداة رئيسية يف
تفويض القوى اإلستعامرية لألمن الوطني املرصي والقومي العريب لعقود طويلة .إن هذه
الخطوط التاريخية املخترصة توضح تعقيدات التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واإلقتصاد
والقرارات السياسية والعالقات الدولية واألمن القومي ،بحيث تتح ّول ثروة وطنية يف ٍ
بلد متخلف
98
سياسياً وتنموياً واقتصادياً إىل أداة الرتهان أمنه الوطني
ت ُظهر هذه املفارقة التاريخية أن ظاهرة األمن القومي إمنا هي ظاهرة شمولية ،ال تقترص عىل
البعد العسكري-السيايس لدول ٍة ما ،عىل أهمية هذا البعد ،إمنا تشمل األبعاد اإلقتصادية-
اإلجتامعية-التنموية والغذائية والصحية والتكنولوجية والبيئية ،وحتى الثقافية .وبالتايل ،فإن
حامية األمن القومي ألي دولة يتطلّب رؤية متكاملة تؤلّف بني هذه األبعاد جميعها ،دون
مقايضات زائفة بني بعض العنارص عىل حساب البعض اآلخر ،وبوصفها هدفاً واحدا ً ال يقبل
التجزئة ،وإن كان يقبل التمرحل املوضوعي يف التطبيق .وأي خللٍ يشوب أحد هذه األبعاد
ٍ
تداعيات تفاعلية تهدد منظومة األمن القومي برمتها.
يؤدي إىل
ال يخفى عىل أحد أن البعد اإلجتامعي-اإلقتصادي-البيئي لألمن القومي له خصوصيته من حيث
األهمية اإلسرتاتيجية والتأسيسية ،نظرا ً للحصانة البنيوية التي يضفيها عىل منظومة األمن
القومي من ناحية تأمني حيا ٍة كرمية وعادلة للّبنة األساسية للمجتمع اآلمن ،أال وهو الفرد ،وتوفري
املقومات املادية التي تشكّل رشايني الحياة آلليات األمن القومي وكافة أبعاده األخرى ،وإيجاد
بيئة صحيّة تسهم يف تعزيز مناعة مك ّونات األمن القومي.
ولتقديم نظر ٍة موضوعية تكاملية لألمن الوطني اللبناين ،ال بد من إيالء البعد اإلقليمي القومي
ظل التح ّوالت
العريب األهمية التي يفرضها التفاعل العضوي بني هذين املستويني ،خاصة يف ّ
واألزمات التي يشهدها املرسح اإلقليمي .فهذه التحوالت تلقي بتداعياتها وأثقالها عىل األمن
الوطني للبنان ،وعىل أوضاعه اإلجتامعية-اإلقتصادية بشكلٍ خاص.
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إن األمن الوطني اللبناين بأبعاده كافة ،بخاصة اإلجتامعية واإلقتصادية والبيئية ،يواجه يف أيامنا
ٍ
وإشكاليات مفصلي ًة ومصريية ،األمر الذي يتطلّب أدوارا ً ومبادرات استثنائية .وما
هذه تح ّديات
دور مرصف لبنان يف مقاربة هذه التحديات سوى محطّة إضافية للتعبري عن تصميمٍ والتزامٍ
تجاه الواجب الوطني واملسؤولية املهنية والفكر املؤسسايت التي طاملا متيز بها املرصف عىل
اختالف العهود والتحديات ،متاماً كام عودتنا املؤسسة العسكرية الوطنية التي نلتقي يف رحابها
اليوم.
يف كلمتي اليوم سوف أتناول أوالً أهمية البعد اإلجتامعي-اإلقتصادي-البيئي يف األمن القومي،
سألقي الضوء ثانياً ،عىل بعض الشواهد واألمثلة والتجارب التاريخية .سأبحث ثالثاً ،يف البعد
القومي العريب لألمن اإلجتامعي-اإلقتصادي اللبناين .سأعرض رابعاً ،لتحديات وإشكاليات األمن
اإلجتامعي-اإلقتصادي يف لبنان ودور مرصف لبنان يف مقاربتها .خامساً ،سأنهي بنظر ٍة مستقبلية.
ريي "األمن الوطني" و"األمن
قبل الرشوع بالبحث ال ب ّد يل من توضيح الفرق يف استخدامي لتعب ر
القومي" يف الحالة اللبنانية .ففي حني أقصد "باألمن الوطني" األمن عىل الصعيد الوطني
اللبناين ،أعني "باألمن القومي" األمن عىل الصعيد اإلقليمي العريب.
.II

دور البعد اإلجتامعي -اإلقتصادي -البيئي يف األمن القومي يف املفهوم
عندما اعتمد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ منذ عقدين من الزمن مفهوم األمن البرشي ،كان
ذلك إيذاناً بتح ّول عاملي يف مفهوم األمن عىل مستويني :املستوى األول هو اإلنتقال من
الرتكيز الحرصي عىل األمن الجغرايف-اإلقليمي إىل تكثيف الرتكيز عىل أمن الناس .واملستوى
الثاين هو االنتقال من األمن بواسطة السالح حرصياً إىل األمن عن طريق التنمية البرشية
املستدامة .فاألمن البرشي ،إذا ً ،ليس مفهوماً دفاعياً كاألمن العسكري ،إمنا هو أمن تكاميل
3
تكافيل جامعي.
من هنا تنبع أهمية صياغة اسرتاتيجية قومية كربى ماهيتها تنسيق تطوير واستخدام أدوات
السلطة الوطنية لتحقيق األهداف الحيوية لألمن القومي ،فتحقق بذلك التضافر والتكامل
املطلوب بني األدوات األمنية-العسكرية لألمن القومي واألخرى الالعسكرية ،ويف مقدمتها
األدوات اإلقتصادية.97
ويستتبع هذا اإلطار الشامل لألمن البرشي وجود قامئ ٍة طويلة من التهديدات املحدقة به ،والتي
ميكن حرصها بحسب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بسبع فئات :األمن اإلقتصادي ،األمن
3
الغذايئ ،األمن الصحي ،األمن البيئي ،األمن الشخيص ،األمن اإلجتامعي ،واألمن السيايس.
لغايات هذا البحث املعني بدور السلطة النقدية يف األمن الوطني ،نعرض لألبعاد الثالثة،
اإلجتامعية واإلقتصادية والبيئية.
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أوالً:البعد اإلجتامعي
عنارص األمن اإلجتامعي هي تلك التي تحفظ أمن وسالمة النسيج الذي يصوغ الروابط املجتمعية
كل ما يسهم يف بناء
يف بيئ ٍة ما .والحفاظ عىل أمن هذا النسيج وسالمته يتطلب السعي إىل ّ
التامسك والتكامل اإلجتامعي ،مبا يعنيه ذلك من تقليص الفوارق ،ومعالجة مصادر العنف
اإلجتامعي والتمييز ،ومكافحة الفقر والحرمان والتهميش عىل مختلف األصعدة ،وصيانة
الحريات العامة والعدالة اإلجتامعية .إذ أن من شأن هذه اإلجراءات إطالق اإلمكانيات الكامنة
يف املجتمع بكليته ،والتي تح ّول األحداث واملتغريات التي تهدد استقرار املجتمع إىل مؤطر
للجهود ومحف ٍز للطاقات بهدف الحفاظ عىل هيكلية املجتمع .ففي حني يعيش أكرث من 9.5
مليار شخص ،أي خمس سكان العامل ،يف بلدان متأثرة بالنزاعات ،بلغ عدد النازحني قرسا ً
بفعل النزاع أو االضطهاد يف أواخر عام  55 ،7197مليون شخص ،وهو الرقم األعىل يف غضون
 96عاما ً ،5حيث يقيم قرابة املليونني منهم عىل األرايض اللبنانية (من الالجئني الفلسطينيني
والسوريني) .وما هذه األرقام إال دليل عىل تفاقم أزمات األمن اإلجتامعي عىل الساحة الدولية،
مبا متثله من تهديد بنيوي لألمن القومي لكثري من الدول ،النامية منها وحتى املتقدمة.
إن بناء منعة األمن اإلجتامعي والحد من مخاطر اهتزازه يتطلّب التزاماً عىل املستويني الوطني
والعاملي بثالث أطر :أوالً ،تأمني الخدمات اإلجتامعية للجميع ،حيث اتضح أن استثام ًرا أول ًيا
بنسبة صغرية من الناتج املحيل اإلجاميل للبلدان الغنية ،كام الفقرية ،يحقق من الفوائد ما
يتجاوز بكثري قيمة االستثامر .ثانياً ،تعزيز الحامية اإلجتامعية املرتافقة مع تنظيم سوق العمل.
ثالثاً ،تأمني التشغيل الكامل ،باعتامد سياسات موجهة تدعم تنمية القطاعات واألنشطة ذات
األهمية االسرتاتيجية عىل مستوى اإلقتصاد الكيل ،وال تكتفي بالرتكيز عىل استقرار األسعار
وإدارة الديون .وينبغي أن يتم اإللتزام بهذه األطر من خالل تفعيل مؤسسات مسؤولة وخاضعة
للمساءلة ،5يف سياق التعاون والتكامل بني مؤسسات القطاعني العام والخاص5.
ثانياً :البعد اإلقتصادي
إن ذكر التشغيل الكامل ودعم التنمية يأخذنا إىل اإلضاءة عىل األمن اإلقتصادي .منذ نهاية
الحرب الباردة وانكفاء ح ّدة التنافس والتوتر العسكري بني املعسكرين الغريب والرشقي
(السابق) ،تح ّول تركيز االسرتاتيجية القومية الكربى للغرب ،وخاصة الواليات املتحدة ،نحو
البعد اإلقتصادي ،باعتامد أدوات اقتصاد عوملي هجومي .97كام أن انتشار سامت العوملة،
وأهمها الليربالية التجارية ،أ ّدى إىل إنتاج ترابط اقتصادي عاملي غري مسبوق ،مصحوباً بتوجهات
متسارعة نحو إعادة صياغة اسرتاتيجيات األمن القومي يف ح ّمى السباق نحو قطف مثار مكاسب
العوملة .هذا باإلضافة إىل استعار التنافس عىل املوارد الطبيعية ،والذي غذّته تنامي الرثوة
اإلقتصادية للطبقات الوسطى الصاعدة يف بلدانٍ مثل الصني والهند والربازيل .95كل هذا ع ّزز
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من دور البعد اإلقتصادي كأحد أدوات القوة القومية يف صياغة العالقات الدولية ورسم مالمح
موازين القوى ،إىل جانب األداتني العسكرية والدبلوماسية.97
وميكن تناول البعد اإلقتصادي من الزاوية الفردية للمواطن ،كام من الزاوية الجامعية للوطن.
 األمن اإلقتصادي للفرد
باختصار ،إن األمن اإلقتصادي للفرد  ،حسب منظمة األمم املتحدة ،يتطلّب امتالك املرء
للوسائل املادية التي متكنه من أن يحيا حيا ًة مستقرة من خالل امتالك ما يكفي من الدخل إلشباع
الحاجات األساسية ،وهي الغذاء واملأوى الالئق والرعاية الصحية األساسية والتعليم واملياه
النظيفة .95ومن متطلبات األمن اإلقتصادي الفردي أيضاً ،توفري التمثيل القانوين والنقايب ،تعزيز
سوق العمل ،الحامية من البطالة ،الحرص عىل التناسب املهني ،صيانة األمن الوظيفي ،توليد
املهارات .31ومن أهم مصادر تهديد األمن اإلقتصادي الفردي هي الفقر وانخفاض مستوى
املعيشة ،الحروب والنزاعات ،الخلل يف التوزيع العادل للرثوة والسلطة ،الكوارث الطبيعية
والبيئية ،وضعف األمن الصحي واألمن الغذايئ .باإلضافة إىل ذلك كله ،للبطالة ،كظاهرة
اقتصادية بارزة ،دور بارز يف خلق املخاطر تجاه األمن اإلقتصادي للفرد ،وخاصة لدى العنرص
الشبايب ،والتي ال تقترص عىل البلدان النامية فحسب ،بل متتد إىل البلدان الغنية ،حيث يناهز
مثالً مع ّدل البطالة بني الشباب اإلسباين ال  81يف املائة .وتس ّجل البلدان النامية نسبة مرتفعة
من انعدام األمن اإلقتصادي ،حيث ترتكز النسبة الكربى من العامل يف اإلقتصاد غري النظامي
حصة القطاع غري النظامي يف البلدان النامية يف
الذي ال يق ّدم أي تأمني
اجتامعي .وترتاوح ّ
ّ
أفريقيا وآسيا بني 75و  % 51من الناتج السنوي .5كام ميثّل التضخم عامالً خطريا ً يف تهديد األمن
اإلقتصادي بواسطة التآكل الذي يسببه لقيم املداخيل ،هذا باإلضافة إىل خطر هشاشة شبكات
األمان اإلجتامعي ،خاصة يف الدول النامية .3ويبلغ خطر اهتزاز األمن اإلقتصادي عىل األمن
القومي ذروته حني يؤدي الشعور بعدم االطمئنان واإلحباط وعدم املساواة والحرمان املزمن
من الحقوق إىل حالة من التمييز املستحكم ،بحيث تلجأ بعض الفئات والجامعات يف بعض
األحيان إىل العنف بهدف إنصاف نفسها بنفسها.5
 األمن اإلقتصادي الوطني الجامعي
أما من ناحية البعد اإلقتصادي الوطني الجامعي ،فاألمن اإلقتصادي يستوجب القدرة عىل حامية
أو تطوير املصالح اإلقتصادية لدول ٍة ما بوجه األحداث أو التطورات أو األفعال ،عىل اختالف
مصادرها ،التي قد تهدد أو تعيق هذه املصالح .لذلك فإن األمن اإلقتصادي يعتمد عىل قدرة
الدولة يف التأثري اإليجايب يف البيئة اإلقتصادية العاملية واإلقليمية ويف التفاعل معها مبا
يخدم مصالحها .وهذا يستلزم بالرضورة امتالك املقدرات املادية الرضورية ملواجهة كافة
التحديات ،اإلقتصادية منها وغري اإلقتصادية .بالطبع ،تساهم عوامل اإلقتصاد الكيل يف بناء
األمن اإلقتصادي ،كالنمو اإلقتصادي والتشغيل الكامل والتضخم املنخفض ودرجات االستثامر
العالية وتحسن اإلنتاج والتنمية الشاملة املستقلة والهيكلة اإلقتصادية ذات البعد اإلجتامعي،9
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لكن األمن اإلقتصادي يتطلّب أكرث من تضخيم الرخاء اإلقتصادي الحايل ،ليصل إىل تخفيض
عدم اليقني وتأمني االستقرار تجاه الرفاهية اإلقتصادية املستمرة ،يف ظل األزمات اإلقتصادية-
املالية وامتداداتها عىل الساحة اإلقتصادية العاملية املرتابطة ،حتى لو استلزم ذلك التضحية
ببعض مظاهر الرخاء الحايل.39
إن ظواهر العوملة اإلقتصادية-املالية قد أفرزت مصادر إضافية لتهديد األمن اإلقتصادي ،فلم
تعد هذه املصادر تقترص عىل أولوية التهديدات املتأتية من التالعب اإلقتصادي بني الدول
املتنافسة ،كاستخدام التقلّبات يف أسعار الرصف وتطبيق سياسة القوة الناعمة أو العصا
والجزرة يف استعامل املساعدات والعقوبات ،97بل تجاوزتها لرتكّز عىل الربط بني العوملة
واألمن اإلقتصادي بطريقتني .الطريقة األوىل تلقي الضوء عىل دور الشبكات غري الحكومية يف
تقويض سلطة الدولة ،عن طريق التبادالت غري املرشوعة العابرة للحدود واملعامالت الجرمية،
ويف طليعتها عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،حيث يق ّدر حجم عمليات تبييض
األموال سنوياً عىل مستوى العامل بني  7إىل  %5من الناتج اإلجاميل العاملي ،أي ما يوازي $611
مليار إىل  $7تريليون .71أما الطريقة الثانية فتُعنى بالصدمات اإلقتصادية الدولية املرتبطة
ٌ
ومثال عىل ذلك هام األزمتان املاليتان اآلسيوية عام  9116والعاملية عام .7116
بالتكامل املايل،
ويؤكد وجها الربط عىل حد سواء أهمية اعتبارين مستج ّدين عىل مفهوم األمن اإلقتصادي :أوالً،
دور الالعبني غري الحكوميني والبيئة اإلقتصادية الجديدة التي خلقوها واستغلوها .ثانياً ،رضورة
الرتكيز عىل هشاشة األفراد والجامعات واملجتمعات وليس فقط هشاشة الدول ،فضال عن
العواقب السياسية الداخلية لتلك الهشاشة.75
إن مواجهة مصادر تهديد األمن اإلقتصادي تتطلّب تضافر وتكامل الجهود املؤسساتية عىل ثالثة
مستويات .األول ،هو املستوى العاملي ،ويتض رمن املؤسسات املالية الدولية ،كصندوق النقد
الدويل والبنك الدويل ،بحيث ينبغي عىل السلطات املحلية التواصل والتعاون والتشاور مع
املؤسسات املالية الدولية عىل قاعدة تأمني قنوات التمويل العاملية وتغليب املصلحة الوطنية
العليا وحامية األمن اإلقتصادي الوطني ،علامً أن هذه املؤسسات لطاملا تعرضت النتقادات
بسبب نظرتها األحادية يف اإللتصاق مبفهوم التكامل اإلقتصادي الدويل الذي يغفل أولوية
األمن اإلقتصادي الوطني ورضورات التنمية .املستوى الثاين يتك ّون من املؤسسات اإلقليمية
التي ينبغي أن ترعى وتف ّعل وتط ّور آليات التكامل اإلقتصادي اإلقليمي الذي يشكّل املجال
الحيوي املبارش ألي دولة ويخفّف عن كاهلها من وطأة متطلّبات العوملة وآلياتها بإحداث يشء
من التوازن بتوفري عمق اقتصادي اسرتاتيجي .أما املستوى الثالث فيشكل حجر الزاوية يف بنية
األمن اإلقتصادي ،ويتكون من املؤسسات الوطنية املنوطة باإلدارة األساسية آلليات األمن
اإلقتصادي الوطني ،ويف مقدمة هذه املؤسسات البنك املركزي .ولتوفري األمن اإلقتصادي يف
البيئة الجديدة بفعالية ،ينبغي عىل املؤسسات الوطنية أن تتطور ،مبا يتناسب مع أولويات
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األجندة التنموية الدولية .إن الروابط املؤسسية باإلقتصاد الدويل تع ّد ذات أهمية مركزية يف
تحديد اآلثار السلبية واإليجابية آلثار العوملة عىل النمو اإلقتصادي واألمن اإلقتصادي.75
وميكن للمؤسسات ،مبستوياتها الثالثة ،أن تع ّوض انعدام األمن اإلقتصادي املرتبط بالعوملة
من خالل ثالث وسائل :أوالً ،توفري التأمني للحكومات الوطنية بشكل متويل قصري األجل مليزان
املدفوعات .ثانياً ،تعزيز مصداقية السياسات املتّبعة من خالل الشفافية واملساءلة .وثالثاً،
تشجيع التك ّيف مع البيئات اإلقليمية والدولية .75يف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل مجموعة
املبادئ التوجيهية األربع عرش التي توافق عليها أعضاء منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
) كأساس لوضع تدابري لسياسات االستثامر .وقد ص ّممت هذه املبادئ ملساعدة الدول يف
(
اعتامد تدابري استثامر لصون األمن الوطني ،مبا يتناسب مع مبادئ الشفافية والتناسب
واملساءلة.1
وهكذا ميكن أن يحقّق تكامل املستويات الثالث درجات عالية من األمن اإلقتصادي .فاملك ّونات
الوطنية هي الجهات الفاعلة والحاسمة يف النقاش حول تغيري السياسات ،وهي رضورية لتأمني
رشعية مثل هذا التغيري .وميزة املؤسسات اإلقليمية هي حساسيتها تجاه املعايري واملامرسات
املحلية ،بحيث توفر وسيلة أقل استفزازا ً وأكرث فعالية للتأثري عىل ترصفات الحكومات املجاورة.
وميكن للمؤسسات العاملية التوجيه تجاه أفضل املامرسات واملشورة من جميع أنحاء العامل،
بحيث تخضع أي مشورة للتدقيق من جمهور واسع .إن تطوير آلية بنّاءة تجمع بني هذه
املستويات الثالث من الحكم من أجل تكييف السياسات واملؤسسات لهي مهمة اسرتاتيجية يف
سبيل حامية األمن اإلقتصادي الوطني.75
ثالثاً :البعد البيئي
م عاملي ،قوامه الضغط الهائل الذي تتع ّرض له األرض بسبب كثافة
أما األمن البيئي فهو ه ّ
التصنيع والنمو السكاين الرسيع .وباإلضافة إىل الرتدي البيئي عىل املستوى العاملي ،فإن
التهديدات البيئية التي تتع ّرض لها البلدان ناتجة عن تدهور النظم البيئية املحلية .وتشكّل
الندرة املائية أحد أهم التهديدات البيئية ،حيث انخفضت حصة الفرد إىل أقل من نصف ما
كانت عليه عام 591215أما البلدان النامية فلها الحصة الكربى من أزمة الندرة املائية ،ففي حني
يق ّدر أن يصل عدد سكان املعمورة إىل  1مليارات نسمة بحلول  - 7151ونصيب الدول النامية من
هذه الزيادة  %11وهي تعاين أصالً من ندرة املياه - 75تصل نسبة األمراض املتعلقة بالظروف
السيئة للمياه والتعقيم يف الدول النامية إىل  .5%61كذلك تعاين أرايض الغابات يف البلدان
النامية من الضغط البيئي ،حيث تخرس حوايل  6إىل  91مليون هكتار سنوياً .وللدول الصناعية
حصتها من التل ّوث الهوايئ ،حيث تتكبّد أوروبا خسائر بنحو  $35مليار سنوياً بسبب تدهور
الغابات الذي يسبّبه التل ّوث ،وتصل الخسائر السنوية يف اإلنتاج الزراعي األملاين إىل $5.2
مليار.3
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من هنا ،ث ُبت أن الكوارث البيئية املستمرة تكبح النمو اإلقتصادي لألمة وتضعف متاسكها
التغري البيئي يقلّص من الفرص اإلقتصادية
اإلجتامعي وتزعزع استقرار هيكلها السيايس .كام أن
ّ
ٍ
ح دميوغرايف داخل الدول وعرب الحدود الدولية .فضالً عن
لبلد ما من خالل التسبب بحاالت نزو ٍ
ٍ
بفئات إثنية مترضرة نحو تحويل والئها السيايس من املركز
ذلك ،ميكن للضغوط البيئية أن تدفع
إىل املحيط الخارجي ،مام يزيد من احتامالت االضطراب السيايس والنزاعات األهلية ،وحتى
التمرد ،ومثل دارفور يف السودان شاه ٌد عىل ذلك .ومام ال ّ
شك فيه أن التحديات البيئية التي
ترتاوح بني التلوث وانبعاثات الكربون املفرطة والنمو السكاين الرسيع تؤ ّدي إىل تفاقم ندرة
املوارد الطبيعية مثل املياه والطاقة والغذاء .ال ميكن تجنب هذه الظواهر البيئية ذات النتائج
الكارثية إال من خالل تكريس آليات األمن البيئي كنتيجة للعالقات السببية بني نهج التعامل مع
التهديد البيئي كتهديد لألمن الدويل من جهة ،واالستجابة السياسية ملؤسسات الدولة من جهة
ثانية.8
.III

شواهد وأمثلة وتجارب تاريخية
ميكن تل ّمس البعد اإلقتصادي  -اإلجتامعي لألمن القومي من خالل كثريٍ من الشواهد واألمثلة
والتجارب عىل الساحة الدولية .سوف نلقي الضوء ،باختصار ،عىل بعض هذه التجارب،
وتحديدا ً دول رشق آسيا خالل األزمة املالية اآلسيوية عام  ،9116ودول آسيا الوسطى بعد انهيار
اإلتحاد السوفيايت ،واملنطقة العربية يف خضم الحراك العريب الحايل.

 .1تجربة رشق آسيا
بالنسبة للقتصادات الصناعية يف آسيا ،كانت النظرة السائدة قبل األزمة عام  9116توحي بأن
الصناعات التحويلية املوجهة للتصديركفيلة بتجنيب هذه اإلقتصادات التعرض للصدمات
اإلقتصادية الخارجية عن طريق الحد من اإلعتامد عىل الصادرات من املوارد الطبيعية
واملنتجات الزراعية .إال أن ما مل تدركه هذه الدول خالل السنوات الذهبية من التصنيع املوجه
للتصدير كان الهشاشة تجاه الصدمات املالية التي ميكن أن ترتافق مع التحرر املايل ومنو
األسواق املالية العاملية.75
إن التكاليف اإلقتصادية التي فرضتها األزمة عىل اإلقتصادات اآلسيوية األربعة األكرث ترضرا -
تايالند ،ماليزيا ،إندونيسيا ،وكوريا الجنوبية  -كانت كبرية بكل املعايري التاريخية .فقد أنتجت
األزمة املالية اآلسيوية حاالت من الركود الحاد واملؤمل يف هذه اإلقتصادات .تال ذلك ،يف ما
عدا إندونيسيا ،انتعاش رسيع نسبيا .إال أن هذا اإلنتعاش اإلقتصادي الهش ما لبث أن واجه
سلسلة من األحداث التي فاقمت انعدام األمن اإلقتصادي :تراجع حاد يف سوق األسهم يف
الواليات املتحدة ،بدء انحسار ازدهار القطاع التكنولوجي ،ركود اقتصادي يف الواليات
تفّش وباء السارس.75
املتحدة ،الهجامت اإلرهابية يف سبتمرب  ،7119و ّ
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لقد كان لهذه األزمة اإلقتصادية تداعيات عىل الساحة السياسية لهذه الدول مبستويات مختلفة.
فقد تأثر التعديل الدستوري يف تايالند بسبب األزمة .وترافقت األزمة مع فرتة من التحول
السيايس الحساس يف كوريا الجنوبية ،يف وقت خيضت فيه االنتخابات وتم تنصيب كيم داي
جونغ رئيسا للبالد ،بيد أن كوريا استطاعت التغلب عىل األزمة برسعة ودون رضر يف مؤسساتها
السياسية .ومن مفارقات األزمة أنها أثبتت املرونة الدميقراطية لكوريا الجنوبية وتايالند ،مام
خفّض من درجة تهديد األزمة لألمن القومي لهاتني الدولتني .أما يف إندونيسيا ،فقد زادت األزمة
من تعقيدات الخالف السيايس بشكلٍ خطري ،إال أن التحول الدميقراطي استطاع يف ظل أسوأ
الظروف اإلقتصادية أن يحول دون انهيار سيايس أو حرب أهلية .كام زاد العنف السيايس يف
ماليزيا خالل األزمة.75
تؤرش هذه التجارب إىل أنه عندما تجتمع مبادرات سياسية محلية تفتقر إىل التوافق ،أو سياسات
ّ
التحرير املايل العشوايئ من قبل مؤسسات وطنية سيئة التصميم ،مع االنفتاح اإلقتصادي،
تكون النتيجة تضخيم آثار الصدمات الخارجية.75

 .5تجربة آسيا الوسطى
إن األوضاع اإلقتصادية يف آسيا الوسطى التي تلت انهيار اإلتحاد السوفيايت من األهمية مبكان
أن تلقى اهتامماً مميزا ً ،نظرا ً لتأثريها عىل األمن القومي/اإلقليمي ملنطق ٍة تع ّد من أهم املناطق
االسرتاتيجية يف العامل.
ال يقترص التأثري الضار لعامل الفساد عىل التنمية اإلقتصادية فحسب يف آسيا الوسطى ،ولكنه
يساهم أيضا ً يف عدم اإلستقرار السيايس .لقد شكّلت املشاكل اإلقتصادية نقطة محورية
حاسمة لالستياء الشعبي يف كل من قريغيزستان وأوزبكستان يف عام  .7115فالدافع وراء ما
يسمى ب "الثورة توليب" يف قرغيزستان يف أوائل عام  ،7115يف جزء منه ،كان إحساس النخب
الجنوبية بالتهميش التنموي لحساب شبكات املحسوبية التي حظيت برعاية الرئيس السابق
أكاييف ،مام أ ّدى إىل الحرمان اإلقتصادي والفجوة املتزايدة اإلتساع بني الشامل والجنوب .كام
شكّل قطاع الزراعة واإلصالح الزراعي والسياسات التجارية موقع الصدارة يف االضطرابات التي
شهدتها أوزبكستان عامي  7115و.711578
سوف يكون وضع أوزبكستان محورياً يف رسم التطورات عىل املدى الطويل يف منطقة آسيا
الوسطى .فالسياسات التجارية والحدودية األوزبكية هي يف غاية الحساسية بالنسبة القتصادات
كل من طاجيكستان وقرغيزستان ،كام أن إصالح القطاع املايل قد يحدد وجهة املوارد املالية
الضخمة يف كازاخستان ،و إذا ما سيتم توجيهها نحو بقية دول آسيا الوسطى .لذا فإن فشل
أوزبكستان سوف يرت ّب عواقب إقليمية وخيمة ،مبا يف ذلك زيادة تدفق الالجئني ،وعسكرة
جنوب كازاخستان وتركامنستان ،والقيود السياسية واإلقتصادية املحتملة يف جميع الدول
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املجاورة .علامً أن أوزبكستان قد وجدت يف الوقت الحايل قدرا ً من االستقرار من خالل
العالقات املتنامية مع روسيا والصني.78
أما النمو اإلقتصادي القوي الذي تشهده كازاخستان ،فيختلف بشأنه املحللون ،حول ما إذا كان
سريفع املداخيل يف املنطقة تدريجياً ،أو سوف يؤدي إىل تقسيم آسيا الوسطى ببساطة إىل
شامل ثري وجنوب فقري ومعزول ،مام يفاقم من األزمات اإلجتامعية التنموية.78
ال تزال التنمية السياسية واإلقتصادية يف تركامنستان رمبا األكرث صعوب ًة للتنبؤ بها بني جميع
دول آسيا الوسطى بعد انهيار اإلتحاد السوفيايت .ويف ظل هذا الغموض وغياب تغيريات
رئيسية يف القيادة السياسية واإلقتصادية ،تبقى تركامنستان معزولة إىل حد بعيد ،ويقترص
اتصالها ببقية دول املنطقة بقنوات نقل الغاز الطبيعي والقطن يف املقام األول.78

 .3تجربة الحراك العريب
ال يغيب عن بال ٍ
أحد منا أن شعلة الحرمان اإلجتامعي واإلقتصادي التي التهمت جسد بو عزيزي
يف  92ديسمرب  7191تعترب الرشارة التي أشعلت مفاعيل الحراك العريب الذي نشهد اكتامل عامه
ري من املراقبني تأثري أصداء شعارات "الربيع" األوىل
الرابع هذه األيام .كذلك ال يُغفل كث ٌ
املشبعة بالقهر اإلجتامعي واإلقتصادي ،وأشهرها شعار "عيش ،حرية ،كرامة اجتامعية" ،عىل
ح ّي ٍز واسعٍ من فعاليات اليسار العاملي ،ابتدا ًء من احتجاجات أسواق املال يف "وول سرتيت"
مرورا ً بالتظاهرات الشبابية يف اسطنبول وصوالً إىل فوز حزب "سرييزا" اليساري مؤخرا ً يف
اليونان.
ال يسعنا تقييم خلفيات البعد اإلقتصادي-اإلجتامعي للحراك العريب دون أن نلقي نظرة رسيعة
عىل املشهد الذي ساد قبيل الحراك .من ناحية أزمة البطالة يف املنطقة العربية  -وخاصة الدول
العربية التي متر مبرحلة انتقالية وتحديدا ً مرص وتونس واليمن  -والتي متس الشباب يف الغالب،
ميكن تلخيص املشهد عىل النحو التايل :يقع ما يقارب الـ %55من السكان تحت سن الـ75
والثلثني تحت سن الـ .31بني عامي  9116و 7116شهد الوطن العريب أرسع نسبة منو للعاملة يف
العامل ( %3.3سنويا) ،إمنا ال يزال يس ّجل ثاين أعىل مستوى للبطالة يف العامل ( .)%1.2الشباب
الذين لديهم خربة سابقة يف العمل يشكّلون الربع فقط ،وبالتايل تبلغ نسبة الشباب العاملني
إىل مجموع السكان  )7116( %78.6مقارنة مع  %53يف رشق آسيا .من هنا فإن متوسط معدل
البطالة للشباب بلغ  %77عام ( 7116من بني أعىل املعدالت يف العامل) .ومن املتوقع أن تبلغ
الزيادة السكانية يف املنطقة العربية خالل العقدين القادمني نحو  951مليون شخص ،لذلك
ينبغي أن يتم خلق فرص عمل يف معظم الدول العربية بنسبة تتجاوز الـ %3سنويا من أجل
استيعاب طالبي العمل من الشباب .والجدير ذكره أن نسبة مشاركة العاملة يف املنطقة العربية
منخفضة بحيث تصل إىل  %51.1فقط ،والسبب األهم لذلك هو انخفاض معدل مشاركة اإلناث
يف القوى العاملة بحيث تصل بالكاد إىل  ،%75وهي النسبة األدىن يف العامل.7
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باختصار ،إن هذه األرقام ،إمنا ّ
تدل بشكلٍ دامغ عىل محورية األمن اإلقتصادي-اإلجتامعي يف
زرع بذور الحراك يف الشارع العريب ،الذي ال نزال نشهد تداعياته اليوم ،بالرغم من حأمة
التطورات السياسية والزالزل امليدانية وارتداداتها اإلعالمية ،التي أ ّدت فيام أ ّدت إليه ،إىل نرث
غبا ٍر كثيف حجب عن الكثريين محورية البعد اإلجتامعي-اإلقتصادي.
.IV

البعد القومي العريب لألمن اإلجتامعي  -اإلقتصادي اللبناين
إن النظرة املوضوعية لألمن اإلقتصادي-اإلجتامعي الوطني اللبناين ال ب ّد وأن ت ُقرن مع مجاله
الحيوي ،أال وهو بعده القومي العريب .فهذا البعد ميثّل بالنسبة لدولة صغرية املساحة
ومتواضعة املوارد كلبنان ،الرئة املصلحية والعمق اإلسرتاتيجي ،والذي من خالله ميكن له أن
يستثمر طاقاته البرشية وإمكانياته الثقافية-الفكرية الوقّادة يف اآلفاق العربية الرحبة املشبعة
باإلرث الحضاري والرثوات الطبيعية والفرص االستثامرية .وما يجعل لبنان مؤهالً للعب دو ٍر
تحفيزي وريادي مؤث ّر يف املنطقة العربية ،وقابالً يف الوقت نفسه للتأثر باألوضاع اإلجتامعية-
اإلقتصادية-األمنية العربية ،هي العوامل التالية:
أوالً :وجود عد ٍد كبري من اليد العاملة اللبنانية يف الدول العربية ،خاصة النفطية منها ،ترتاوح ما
بني  381ألف و 511ألف لبناين ،حسب التقديرات املتداولة ،والتي لطاملا س ّجلت نجاحات
ٍ
طاقات علمية
وإنجازات بارزة يف مختلف املجاالت اإلدارية والتجارية والعلمية ،نظرا ً المتالكها
وإبداعية وثقافية مميزة .ويف املقلب اآلخر ،فإن وجود هذه العاملة اللبنانية الوفرية يجعل
مداخيلها ،وبالتايل ،تحويالتها املالية إىل لبنان عرض ًة لله ّزات واألزمات عند أي صدم ٍة قد
تتع ّرض لها مداخيل هذه الدول ،بشكلٍ خاص تلك املتعلّقة منها باملوارد النفطية.
ثانياً :ارتباط اللبنانيني املقيمني يف لبنان بالجاليات اللبنانية املهاجرة يف أصقاع العامل ،والتي
تعترب ثرو ًة برشي ًة كامنة ميكن أن تشكّل رافدا ً إنتاجياً لالقتصادات العربية ووسيطاً ووكيالً
استثامرياً للرشكات األجنبية إذا أُحسن استغاللها.
ثالثاً :قدرة الكوادر اإلقتصادية والثقافية اللبنانية عىل بناء الجسور مع اإلقتصادات العاملية ملا
ح ومهار ٍة يف التواصل والتأقلم ،ال سيام أنها لعبت دورا ً تاريخياً مشهودا ً يف
يُعرف عنها من انفتا ٍ
إرساء أسس النهضة العربية.
رابعاً :حيوية البيئة الوطنية اللبنانية وأهليتها لتكون ساحة تالقٍ وتفاعلٍ إيجايب حضاري-ثقايف-
علمي-إقتصادي بني طاقات الوطن العريب ،وذلك عرب تنظيم املؤمترات واملنتديات وامللتقيات
واملهرجانات العربية والدولية ،متى توفّرت األجواء األمنية والسياسية املؤاتية.
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خامساً :حساسية الساحة اللبنانية وقابليتها اجتامعيا ً وسياسيا ً وجغرافياً للتأثر بانعكاسات
األوضاع العربية السياسية واألمنية ،سلباً أو إيجاباً ،وما ّ
أدل عىل ذلك سوى انعكاس األزمة
السورية عىل األوضاع األمنية واإلقتصادية اللبنانية.
إنطالقاً من هذه املعطيات ،فإن أي نهض ٍة عربية سوف تفتح آفاقاً ال محدودة للقتصاد اللبناين
وللطاقات البرشية اللبنانية .وتقوم هذه النهضة عىل ع ّدة عنارص سياسية واقتصادية-إجتامعية-
تنموية وعلمية-حضارية ،نذكر منها تلك املتعلّقة مبوضوع هذه الدراسة ،والتي من الواجب
توافرها إلنجاح هذه اإلمكانيات:
 -9إيالء األولوية لتوفري الفرص اإلقتصادية للشباب اللبناين ،كونه العنرص الغالب يف
تكوين املجتمع اللبناين والعريب ،وذلك لتقليص الفجوة اإلقتصادية الكبرية بني
األجيال وبني الجنسني يف توزيع منافع النمو اإلقتصادي والرثوة الوطنية .ويتطلب هذا
األمر جهودا ً حكومية حثيثة يف رعاية برامج التدريب والتوظيف الحديثة ،باإلضافة إىل
إجراء إصالحات رئيسية للنظام التعليمي لتمكني الشباب من اكتساب املعارف
واملهارات الالزمة للمساهمة يف اقتصا ٍد معريف تنافيس ،7بحيث تتطابق احتياجات
السوق مع الربامج األكادميية واملهنية.
 -7تحديث القطاع العام وإرشاك القطاع الخاص ،ويشمل هذا التحديث إدخال مبادئ
اإلدارة الرشيدة ومامرسات اإلصالح اإلداري ،والقضاء عىل سيطرة النخب الفئوية،
والحد من الفساد .7كذلك تربز حاجة مل ّحة إلعادة النظر يف مامرسات التوظيف يف
القطاع العام وسياسات األجور للحد من غلبة القطاع العام عىل سوق العمل عىل
حساب القطاع الخاص املنتج .71ومن الرضوري إرشاك القطاع الخاص يف ملكية
القطاعات اإلنتاجية والبنى التحتية وإدارتها ،ضمن آليات متنع اإلحتكار ،مام يضفي
املزيد من الحيوية اإلنتاجية.99
 -3كسب ثقة القطاع الخاص واملجتمع األهيل ،من خالل خلق بيئة مالمئة لتعزيز دور
الرشكات الكبرية واملتوسطة والصغرية عىل ح ّد سواء ،تتقلّص فيها العوائق اإلدارية
والبريوقراطية ،من ناحية ،وعرب إرشاك مؤسسات املجتمع األهيل يف برامج التنمية
والحامية اإلجتامعية والرتبية والصحة واإلصالح السيايس واإلداري وغريها ،من ناحية
أخرى .99كذلك عىل املؤسسات أيضا استعادة ثقة املجتمع من خالل تبني رؤية ريادي ٍة
للمسؤولية اإلجتامعية والعمل الخريي والجمعوي عىل نطاق واسع.71
 -5إطالق تحولٍ من الدولة واإلقتصاد الريعيني إىل الدولة واإلقتصاد القامئني عىل
اإلنتاج واملعرفة واإلبتكار ،مام يقلل من اإلعتامد عىل الريع النفطي واملداخيل
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الريعية األخرى ،من خالل حشد الطاقات لثور ٍة صناعي ٍة عربية تستفيد من العائدات
النفطية قبل أن تنضب وتستغلّها أحسن استغالل ،وكبح العقلية الريعية السائدة التي
تحد من اإلبتكار واإلنتاجية وتغ ّيب املساءلة وتع ّزز الفساد .91والجدير ذكره أن الناتج
الصناعي للفرد العريب هو أقل بكثري من املعايري الدولية لبلدان نامية متر مبراحل
انتقالية ،حيث أن نصيب الصناعة العربية يف الناتج اإلجاميل منخفض للغاية.7
 -5اإلستفادة من الفرص التي تتيحها املشاريع واألسواق واملؤسسات اإلقليمية
ٍ
اسرتاتيجيات تكاملية تبني عىل امليزة
والعاملية .لذلك ،ال بد من استغالل تطبيق
التفاضلية لكل دول ٍة عربية .من هنا أهمية إقامة مشاريع إقليمية تعاونية وإنشاء
مؤسسات إقليمية جديدة ميكن أن تجرتح الحلول العملية لكثري من املعضالت ،أهمها
يف مجاالت إنتاج الطاقة وحامية األمن الغذايئ واألمن املايئ .إذ من غري الجائز أن
تبقى نسبة التجارة البينية العربية أقل من  ،7%8وليس من املنطقي إبقاء مشاريع
كالسوق العربية املشرتكة والبورصة العربية املوحدة أحالماً مؤجلة إىل أجلٍ غري
مس ّمى ،ومن غري املجدي أن يبقى مرشوع القطار العريب العابر للدول العربية غائباً،
بعد أن كان قامئاً منذ مئة عام بني دمشق واملدينة املن ّورة!
 -8إطالق الفرص التنموية املستقلة ،القامئة عىل اإلرتقاء بالعدالة اإلجتامعية وتقليص
الفوارق الطبقية ،عرب تطوير العقد اإلقتصادي-اإلجتامعي ووضع آلية لدميومة عمله
وإرساء قانون رضائبي عادل .99هذا باإلضافة إىل اعتامد املعايري العمرانية البيئية
العرصية ،ولنا يف مرشوع أبو ظبي ٌ 7131
مثال عىل ذلك.
ومام يع ّزز من أهمية وشمولية هذه التطلعات الواردة أعاله أنها تنطبق عىل أكرث البلدان
العربية ،إن مل نقل كلها.
.V

تحديات وإشكاليات األمن اإلجتامعي-اإلقتصادي يف لبنان ودور مرصف لبنان يف مقاربتها
يف ظل التخبّط الذي تعانيه منطقتنا والعامل عىل املستويني السيايس واإلقتصادي ،والعوامل
املستجدة يف تهديد األمن اإلجتامعي-اإلقتصادي العاملي ،تربز األهمية االسرتاتيجية للدور
الحيوي الذي ينبغي للسلطة اإلقتصادية-النقدية أن تلعبه يف صيانة وتفعيل األمن اإلجتامعي-
اإلقتصادي يف أبعاده املالية والتنموية .يف هذا السياق ،يأيت إضفاء ٍ
بعد اجتامعي وأخالقي
وتنموي عىل أداء املؤسسات املالية واملرصفية وتجديد الجهود الرامية إىل تعزيز املسؤولية
اإلجتامعية -اإلقتصادية لديها ،الس ّيام يف مواجهة األزمات ،كاألزمة املالية يف عام  ،7116بحيث
تغريت طبيعة عمل املصارف املركزية وتع ّزز دورها يف اقتصادات العامل ،فلم تعد تعتمد
فقط عىل األدوات التقليدية يف تنفيذ سياساتها النقدية ،بل أصبحت تلجأ اىل هندسات أخرى
من ضمنها ما يفيد اإلقتصاد واملجتمع ،من خالل مساندة الحكومات يف خلق الظروف املؤاتية
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لتحقيق النمو املستدام ،وتوفري اإلمكانات إلعادة إحياء سوق العمل ،وتحصني األمن
اإلجتامعي والبيئي ،وتعزيز التنمية البرشية ،باإلضافة إىل مهامها التقليدية يف حامية االستقرار
النقدي وتحصني وتطوير القطاعات املرصفية والنظم املالية.

تحديات مشهد األمن اإلجتامعي-اإلقتصادي يف لبنان
يعاين مشهد األمن اإلجتامعي-اإلقتصادي يف لبنان من جملة تحديات اسرتاتيجية ،بدءا ً بعبء
الدين العام ،مرورا ً بعجز املوازنة وانخفاض نسبة النمو والبطالة والفساد اإلداري والخلل يف
العمل املؤسسايت والعاملة غري املنظمة واإلقصاء املايل ،وصوالً إىل انعدام االستقرار األمني.
إن التطور الذي طرأ عىل آليات عمل مرصف لبنان ومداها يجعله ،بالرضورة ،معنياً مبارش ًة بجز ٍء
كبريٍ من هذه التحديات ،ال سيام متويل عجز املوازنة والنمو والبطالة واإلقصاء املايل .وقد
تضمنت هذه الدراسة كثريا ً من نواحي مساهمة مرصف لبنان يف مواجهة هذه التحديات .سوف
أكتفي بعرض بعض املعطيات املتعلقة بالعاملة والبطالة يف لبنان ،باإلضافة إىل الدين العام،
نظرا ً لألهمية اإلجتامعية واإلقتصادية لهذين املوضوعني.
من ناحية العاملة ،شهد لبنان تباطؤا ً يف من ّوها ( )%9.9عىل الرغم من النمو الرسيع نسبياً يف
الناتج املحيل اإلجاميل بني عامي  9112و ،)%3.2( 7112والذي بلغ متوسط  %6بني عامي 7116
و .7191وهذا يدل عىل ضعف املرونة يف منو العاملة ( %1.7فقط) ،وهو أقل بكثري من مرونة منو
العاملة يف بلدان عربية أخرى .وتنتمي الغالبية العظمى من الوظائف ملجال الخدمات
املنخفضة االنتاجية ،مثل قطاعات التجارة والبناء ،يف حني تتجه العاملة بعيدا ً عن الزراعة،
والصناعة ،والقطاعات ذات اإلنتاجية العالية.93
بنا ًء عىل ذلك ،يعاين سوق العمل يف لبنان من ارتفاع معدالت البطالة ،التي س ّجلت  %99يف
عام  ،7191ومتت ّد غالبا ً مد ًة طويلة .إن هذه املعدالت ترتفع بشكل خاص يف أوساط النساء
( )%96والشباب ( .)%35وتكمن املفارقة يف أن معدالت البطالة ترتفع مع ارتفاع معدالت
التعليم ،حيث أ ّن نحو  %95من خريجي الجامعات و %95من ذوي التعليم الثانوي عاطلون عن
العمل ،مقارن ًة بـ  %91غري املتعلّمني و %2فقط من ذوي التعليم االبتدايئ.93
باإلضافة إىل ارتفاع معدالت البطالة ،يتّصف سوق العمل اللبناين بارتفاع نسبة العاملة غري
الرسمية ،التي تصل إىل  %91من العامل الذين يفتقرون إىل التأمني اإلجتامعي وحامية قوانني
تدين املهارات
ّ
العمل .كام يزاول  %38من العاملة العمل الحر ،فيام يعاين غالبيتهم من
وانخفاض اإلنتاجية ومحدودية توفّر التأمني الرسمي.93
أما الدين العام ،فيفوق حالياً الـ 88مليار دوالر ،وبذلك يكون االرتفاع السنوي للدين هذا العام
حوايل  ،%5فيام بلغ ارتفاعه عام  7193أكرث من  ،%91مع نسب منو يف الناتج املحيل اإلجاميل ال
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تزيد عن  .%7إن نسبة الدين العام اىل الناتج املحيل يف العام  7118تخطّت الـ %961نتيجة
األوضاع األمنية الصعبة ،لكنها تراجعت اىل  %933يف العام  7199مع تحسن األوضاع وارتفاع
نسب النمو اإلقتصادي .أما اليوم ،وتحت وطأة األزمة والنزوح السوري والضغط عىل اإلقتصاد
وميزانية الدولة ،فقد وصلت هذه النسبة اىل أكرث من  .%951ومن املتوقّع أن يرتفع الدين العام
يف العام  7195بنحو أربعة مليارات دوالر.92
وبالنظر إىل حجم الكتلة النقدية يف لبنان ،فإن لبنان قادر عىل استيعاب الضغط الناتج عن
حجم هذا الدين .لكن عنرص الضعف يكمن يف العجز السنوي املتجدد واملتنامي باطراد من
سنة إىل سنة .لذلك فإن أي مقاربة لضبط تنامي الدين العام يجب أن تبدأ بالسيطرة عىل العجز
السنوي يف املوازنة وخفض نسبة الدين اىل الناتج املحيل ،وذلك عن طريق اإلرساع يف تطبيق
اإلصالحات الحكومية األساسية واإلفادة من السيولة املتوفرة يف السوق لتمويل مشاريع
اقتصادية كربى خصوصا يف مجال الطاقة واملياه والبيئة.92
يف ضوء هذه التحديات ،أثبت مرصف لبنان امتالكه للرؤية واملثابرة بالرغم من الظروف
الصعبة التي تواجه الوطن .وهذا نابع من قناعة جذرية أن األزمات تشكّل املناسبات األكرث
أهمية إلطالق املبادرات ،وميكن ،حتى ،أن تكون فرصا ً إلنجازات مستقبلية .لقد بُنيت هذه
الرؤية عىل أساس العالقة التكاملية بني النمو اإلقتصادي والتنمية من جهة ،واالستقرار واألمن
املجتمعي من جهة أخرى .وقد أثبتت عنارص هذا النهج ،يوماً بعد آخر ،جدواها وفعاليتها
ونجاحها ،بحيث أضحت منوذجاً يُحتذى به يف املصارف املركزية العاملية .من أهم مالمح هذا
النهج:
 .1املحافظة عىل اإلستقرار النقدي
فعىل صعيد اإلستقرار النقدي ،لقد أرست السياسة النقدية التي يتبعها مرصف لبنان منذ اكرث
من عقدين نظاما نقدياً مستقرا ً من خالل إبقاء سعر رصف اللرية اللبنانية ضمن هوامش مناسبة
تحافظ عىل استقرار األسعار وتسيطر عىل التضخم .ويع ّد هذا االستقرار أساسياً للحفاظ عىل
الثقة وتحقيق النمو اإلقتصادي واالستقرار اإلجتامعي وتحفيز االستثامرات اإلنتاجية وتحسني
فرص العمل.
وبالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها لبنان اليوم ،فاللرية اللبنانية لديها من املناعة
ما يجعلها يف حصن متني ،نتيجة السياسة املتبعة يف مرصف لبنان والتي حيّدت اللرية عن أي
أزمات إقتصادية عاملية وحتى عن األزمات الداخلية واإلهتزازات األمنية ،عرب رفع قيمة
االحتياطي األجنبي لديه ،ومن خالل احتياطي الذهب الذي يشكل صامم أمان .واألمر الالفت
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يف تطبيق هذه السياسة أنها مل تؤ ّد إىل سلبيات تذكر ،إن عىل صعيد سوق القطع أو استقرار
الفوائد ،وهذا يدل عىل توفّر عامل الثقة.
باإلضافة إىل اتخاذ مرصف لبنان كل التدابري الالزمة للمحافظة عىل التوازن يف السيولة ،عىل
نحو يحول دون حصول ضغوطات او ردود فعل سلبية قد تنجم عن فائض السيولة باللرية،
هدفت سياسة مرصف لبنان أيضا اىل اإلستمرار يف تأمني مالءة الدولة اللبنانية مع تج ّنب عامل
التضخم والحفاظ عىل سالمة ميزانيته ،ضمن مامرسة واجبه القانوين وهو املحافظة عىل
االستقرار التسليفي .إذ من األهمية مبكان أال تتعرث الدولة ،نظرا آلثار ذلك عىل القطاع املرصيف
وسمعة لبنان ،املعروف عنه سداده للديون والفوائد ضمن املهل القانونية .فهذه السمعة تعترب
رصيدا ً مهامً للوطن ،وتلعب دورا ً مؤثرا ً يف سعر رصف اللرية ويف قاعدة الفوائد يف لبنان ،كام
تخفف من املخاطر عىل الوضع االئتامين ككل.
ومن أهم االنجازات النقدية التي قام بها مرصف لبنان خالل العقدين املاضيني ،نذكر اآليت:
أ .املحافظة عىل استقرار سعر الرصف ضمن هوامش مناسبة كام هو الحال منذ العام 9111
( 9.595-9.519ل.ل .للدوالر الواحد).
ب .املحافظة عىل استقرار األسعار والسيطرة عىل التضخم ضمن إطار الهدف املنشود

وهو.%5
ج .تعزيز موجودات مرصف لبنان بالعمالت األجنبية حيث وصلت قيمتها ،باستثناء الذهب (الذي
تساوي قيمته حاليا حوايل الـ  97مليار دوالر وفقا ألسعار السوق) ،إىل أكرث من  36مليار دوالر،
وهو رقم قيايس مقارنة بـحوايل  3مليار دوالر يف العام  ،9113وباملقارنة مع املصارف
املركزية يف املنطقة ،كالبنك املركزي املرصي (حوايل  95مليار دوالر )6وبنك الكويت املركزي
(حوايل  35مليار دوالر.)37
د .تحقيق مناعة السوق املايل حيال املخاطر السيادية ،أي املخاطر السياسية واألمنية ،وهذا ما
يتجىل يف سوق القطع حيث يشهد استقرارا ً يف حركة تحويالت من اللرية اللبنانية إىل الدوالر.
هـ .إدارة السيولة التي حققت فائضاً تجاوز الـ 98مليار دوالر ،بشكل يتالءم مع اتجاهات السوق
ومينع املضاربة والتضخم ،بحيث ضُ بط فائض السيولة من خالل إصدار شهادات إيداع باللرية
اللبنانية ومن خالل تشجيع التسليف بالعملة اللبنانية للمشاريع االنتاجية والسكنية والبيئية
والتعليمية.
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و .املحافظة عىل مستويات الفوائد التي تحققت بقوى السوق ،حيث انخفضت هذه الفوائد اىل
مستويات مريحة لألسواق ومناسبة لتصنيف لبنان.
ز .املحافظة عىل الثقة االئتامن ّية للبنان من خالل الحرص عىل مالءة الدولة وسمعة لبنان،
واالستعداد ،عند الرضورة ويف حدود معينة ،للتدخل يف تأمني حاجات الدولة التمويلية.
ح .املساهمة يف خفض الدين العام ،وذلك من خالل فعالية إدارة مرصف لبنان لتمويل الدين
العام واملبادرات التي تم االلتزام بها يف مؤمتري باريس 7-وباريس 3-لخفض كلفة املديونية.
فقد انخفضت نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل االجاميل بشكل جذري من  %961يف العام
 7118اىل حوايل  %932يف العام  ،7199لتعود وترتفع قليال بسبب التباطؤ الحاصل يف النمو
اإلقتصادي خالل األعوام الثالثة املاضية.
ط .إنشاء "وحدة االستقرار املايل" املنوطة مبراقبة الوضع املايل واملرصيف يف لبنان والعامل،
واسترشاف املخاطر واالزمات املحتملة قبل وقوعها التخاذ التدابري االحرتازية املناسبة
ملواجهتها والتعامل معها ،منعاً إلنعكاسها عىل الداخل اللبناين عموماً والقطاع املرصيف
خصوصا ً.
 .5املحافظة عىل سالمة النظام املرصيف واملايل
املستوى األول :تطوير القطاع املرصيف
لقد قام مرصف لبنان بتطوير نظام مرصيف موثوق يتميز بتق ّيده الصارم باملعايري
واملواصفات الدولية املرصفية واملحاسبية ،خصوصاً مبا يتعلق منها بكفاية رأس املال واإلدارة
الحكيمة والشفافية والربحية والسيولة ومكافحة تبييض األموال .وقد أصبح هذا النظام منوذجاً
يحتذى به ،وأثبت صوابيته من خالل متكنه من مواجهة املصاعب التي عصفت باإلقتصاد
اللبناين.
ويف هذا املجال ،اتخذ مرصف لبنان تدابريع ّدة للمحافظة عىل سالمة النظام املرصيف
واملايل ،نذكر منها:
أ -الحرص عىل سيولة مرتفعة لدى املصارف وتشجيع تدفق الودائع باتجاهها ،مام مي ّكن لبنان
واقتصاده من االستمرار بتمويل حاجاته .فهذه السيولة تعترب أساسية للنمو وإلعادة االنطالق
برسعة بالنشاط اإلقتصادي بعد انتهاء األزمات السياسية واألمنية .إن املحافظة عىل هذه
السيولة تتم من خالل التمسك بالنموذج املرصيف املحافظ واالبتعاد عن املضاربة ،باإلضافة
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إىل تواجد مرصف لبنان الدائم يف األسواق إلدارة السيولة باللرية أو بالعمالت األجنبية ،بغية
الحفاظ عىل الثقة يف نظام لبنان املايل.
ب -تدعيم رسملة املصارف اللبنانية مبا يفوق متطلبات بازل ،3-من أجل إبقاء املصارف منخرطة
يف العوملة املرصفية ،حيث تجاوزت نسبة املالءة لديها الـ  .%91وقد قرر مرصف لبنان رفع
هذه النسبة تدريجيا لتصل إىل  %97يف نهاية العام  ،7195مام يساهم يف تحصني القطاع
املرصيف اللبناين .كام ش ّدد مرصف لبنان أيضاً عىل نوعية األموال الخاصة للمصارف ،حيث منح
األفضلية لكل ما له عالقة باألموال الخاصة السائلة.
ج .اتخاذ جميع التدابري االحرتازية للتح ّوط من مخاطر التسليف ،باعتامد سياسات تسليفية
توازن ما بني الغاية التسليفية من القروض وإدارة املخاطر .ووضعت ضوابط عىل التسليف ،ال
سيام العقاري منه ،ملنع حصول فقاعة عقارية ،وكذلك عىل األسهم والسندات املحلية والدولية
لحامية املصارف واملستثمرين من التقلبات املفاجئة والحادة يف األسواق الخارجية .إضاف ًة إىل
ذلك ،اتخذت تدابري للحد من االنكشاف عىل األدوات املالية السيادية أو تلك التي ال ميلك
مرصف لبنان السيطرة الكلية عليها ،حيث تم عام  7115تنظيم تعاطي املصارف باملشتقات
املالية وإخضاعها للرتخيص املسبق من قبل املجلس املركزي ملرصف لبنان.
د .الفصل بني أعامل املصارف التجارية ومصارف االستثامر ،لحامية أموال املودعني وتج ّنب
استخدامها يف استثامرات مرتفعة املخاطر .فمصارف األعامل يجب أن تقوم بدورها كأداة
للتنمية اإلقتصادية ورسملة القطاع الخاص وتأمني السيولة عرب التداول باألسهم والسندات ،مام
يساعد يف تغيري الطبيعة التمويلية للمؤسسات اللبنانية ،التي ترتكز أساسا عىل املديونية.
هـ .عدم السامح بإفالس أي مرصف يف إطار سياسة مرصف لبنان الحريصة عىل منعة هيكلية
النظام املرصيف وسمعته ،ملا يشكّله هذا اإلفالس من ته ٍ
ديد واهتزا ٍز لألمن اإلقتصادي-
اإلجتامعي.
و .تشجيع عمليات االندماج بني املصارف ،عمالً بقانون الدمج املرصيف الصادر عام ،9113
باستثناء املصارف األحد عرش األوىل تفاديا لتمركز املخاطر .وقد لعب هذا القانون دورا ً يف
تفادي إفالس املصارف يف لبنان .الثبات عىل هذه السياسة يهدف إىل إرساء الثقة لدى
املودعني واستقطاب التحويالت ،يف الوقت الذي شهدت فيه هذه املصارف منوا ً مهامً يف
الودائع واملوجودات والتسليفات ،بلغ ما بني  2و % 6سنوياً ،يف حني ما زالت املصارف تحافظ
عىل ربحية مقبولة مع منو بسيط.
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ز .تشجيع املصارف عىل التسليف املتوسط األجل وعىل تطوير املهنية الالزمة لتفعيل
التسليف إىل القطاع الخاص الذي شهد ارتفاعا سنوياً بنسبة  .%1فابتداء من العام  ،7111وألول
مرة يف تاريخ لبنان املايل ،أصبحت تسليفات املصارف إىل القطاع الخاص تفوق تسليفاتها اىل
القطاع العام بفارق مهم (أكرث من  59مليار دوالر للقطاع الخاص وحوايل  36مليار دوالر للقطاع
العام) ،مام يشكل تبدالً أساسياً بتعاطي السوق مع املصارف وتغيريا ً نوعياً يف العمل
املرصيف.
ح .املساهمة يف توسيع رقعة إنتشار املصارف اللبنانية يف الخارج عن طريق تشجيعها
ومواكبتها ووضع األطر واملعايري املناسبة لهذا االنتشار.
املستوى الثاين :مواجهة املخاطر الخارجية وتنظيم القطاع املايل
لقد اتخذ مرصف لبنان كل التدابري الالزمة وأصدر التعاميم املطلوبة ملواجهة املخاطر
الخارجية ،مبا يحفظ سمعة لبنان ومينع األموال غري الرشعية من الدخول إىل السوق املحلية.
وقد أثبت مرصف لبنان من خالل األجهزة املرتبطة به قدرته وتصميمه عىل تطبيق هذه التدابري
من خالل االجراءات التالية:
أ .بناء الهيكلية الترشيعية الكاملة لسد أي ثغرات ترشيعية .لقد أصدر مرصف لبنان تعميامً يف
نيسان  7197مينع مبوجبه جميع العاملني يف القطاع املايل من التعامل مع املؤسسات
واألشخاص الخاضعني لعقوبات يف بلدان أخرى ،وذلك لدى تعاملهم بعمالت تلك البلدان أو
لدى قيامهم بتحويالت عرب مصارف هذه البلدان .كام أق ّرت لجنة العدل النيابية مؤخّرا ً مرشوع
قانون يتعلق بنقل األموال عرب الحدود ،بانتظار إقراره يف الهيئة العامة.
ب.تنظيم عمل مؤسسات الرصافة من خالل إدخال مرصف لبنان تعديالت عىل التعاميم التي
تنظم عمل مؤسسات الرصافة ،وذلك بهدف ضبط عمليات الرصافني وتحسني نوعيتها لتحصني
قطاع الرصافة والنظام املايل بر ّمته ومنع استعامله منفذا ً لتمرير عمليات تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب .ومن أهم هذه التعديالت زيادة رأسامل رشكات الرصافة واالشرتاط عىل
إداراتها إمتام دورات تأهيلية ،باإلضافة إىل عمليات التحاويل النقدية وفقا لنظام الحوالة.
ج .الحرص عىل وضوح وشفافية املؤسسات املالية وغريها من الوسطاء املاليني ،ما يجعل
تحويل األموال غري الرشعية عرب القطاع املايل أمرا يف غاية الصعوبة.
د .التشديد عىل تطبيق مبدأ اإلدارة الرشيدة عىل جميع مستويات اإلدارات املرصفية واملالية،
م هذا بالتوازي مع خلق الوعي املناسب ،حيث
مبا فيها مجالس اإلدارات واإلدارات العليا .ويت ّ
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م إنشاء وحدات امتثال تطلق مبادرات خاصة بها لحامية املصارف .وتندرج هذه املقاربة
ت ّ
الهادفة إىل زيادة الشفافية وتعزيز اإلدارة الحكيمة ضمن األهداف الرئيسية لسياسة مرصف
لبنان ،الذي أنشأ لهذه الغاية وحدة متخصصة باإلدارة الرشيدة.
هـ .االلتزام مبعايري مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .لقد تجاوز لبنان مرحلة الشك يف
قطاعه املرصيف بالتزام مصارفه القواعد الدولية ملكافحة تبييض األموال ،وتطبيق العقوبات
التي أق ّرت يف األمم املتحدة أو يف الجامعة العربية أو إفرادياً يف دول تجمعنا وإياها
التعامالت املرصفية واملالية .وقد أىت ذلك نتيجة الجهد املتواصل واملستمر الذي بذله مرصف
لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لديه خالل السنوات املاضية يف تطوير أنظمته القانونية كافة
سن القوانني الرضورية وإصدار
وتعزيز مكامن الضعف يف الترشيعات املطبقة ،باإلضافة إىل ّ
األنظمة التطبيقية والتعاميم ذات الصلة .ويأيت هذا كله يف إطار مواكبة لبنان لألنظمة العاملية
الحديثة وتطوير بيئته اإلقتصادية ،استقطاباً لالستثامرات السيام الخارجية منها.
و .املشاركة يف تطوير األسواق املالية وأسواق رأس املال ،حيث يرتأس حاكم مرصف لبنان
مجلس إدارة هيئة األسواق املالية وفقا لقانون األسواق املالية.
التوسع والتع ّمق يف تطبيق الرقابة والسلطة التنظيمية عىل املؤسسات املالية ومؤسسات
ز .
ّ
الوساطة والرصافة وصناديق االئتامن ،للتأكّد من أنّها تعمل وفقا للمعايري املوضوعة من قبل
مرصف لبنان وتراعي مصالح زبائنها وتحرتم قواعد مكافحة تبييض األموال.
ح .تعزيز الشفافية واإلدارة الرشيدة والتحكّم باملخاطر من أجل تدعيم الثقة لدى القطاعني
املايل واملرصيف.
 .3تحصني األمن اإلجتامعي -اإلقتصادي-البيئي من خالل الربامج التحفيزية للمصارف
ات ّجهت سياسة مرصف لبنان خالل العقدين املاضيني نحو تأمني املناخ املناسب إلطالق آليات
تحصني األمن اإلجتامعي-اإلقتصادي عرب صياغة الربامج التحفيزية للمصارف بهدف توفري
التمويل للحاجات اإلجتامعية-املعيشية للمواطن اللبناين من جهة ،ومتويل املك ّونات
اإلقتصادية للقطاع الخاص من جهة ثانية ،وتشجيع املشاريع الصديقة للبيئة من جهة ثالثة.
فبفضل سياسة االستقرار النقدي التي متسك بها مرصف لبنان طوال السنوات املاضية وقدرته
عىل تطوير نظام مرصيف متني ومحافظ ،متكن من إطالق العديد من املبادرات والتحفيزات
املرصفية يف مجال التسليف إىل القطاع الخاص ،الذي يعترب مبثابة املحرك األسايس يف عملية
تحفيز االستثامر واملبادرة مبشاريع جديدة وخلق فرص العمل األكرث تخصصاً وكفاءة.
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انسجاماً مع هذا التوجـه ،لجـأ مرصـف لبنـان خـالل السـنوات املاضـية اىل تقـديم التحفيـزات
املتنوعة للمصارف من أجل االنخراط يف برامج تسليفية تشـجع القطـاع الخـاص عـىل االسـتثامر
يف القطاعات اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية ،وذلك بفوائد مقبولة عن طريق االعفاء من
االحتياطي االلزامي .هذا إضافة إىل الدعم الذي تق ّدمه الدولة عىل القروض الصناعية والزراعيـة
والسياحية والقطاع التكنولـوجي .ولقـد كـان لـذلك مـردود ايجـايب عـىل الصـعيدين اإلقتصـادي
واإلجتامعي ،بحيث سمحت القروض املتوسطة والطويلة األجل لقطاعـات عديـدة بـأن تتطـور،
وباألخص قطاعي السكن والبيئة.
ويف ٍ
عرض موجز لهذه التحفيزات ،نذكر أنه بعد استنفاذ املصارف ملعظم االحتيـاطي االلزامـي
لديها بهذا النوع من التسليفات ،أطلق مرصف لبنان رزمة تحفيزية يف بدايـة العـام  7193تهـدف
اىل تحفيز النمو عن طريق تحريك الطلب الداخيل ،وذلـك يف ظـل األزمـة الحاصـلة يف سـوريا
وتزايد القلق من الوضعني السيايس واألمني .وقد أ ّدت هذه املبادرة إىل تعزيز التسـليف بـاللرية
اللبنانية من خالل منح املصارف  9.58مليار دوالر بفائدة  % 9بغية إقراضـها للقطاعـات املنتجـة
مثل اإلسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة وريـادة األعـامل واألبحـاث والتطـوير واملشـاريع
اإلنتاجية واالستثامرية الجديدة .هذا وقد قام مرصف لبنان بتقديم املزيد من اجـراءات الـدعم
يف العام  7195ملساعدة اإلقتصاد الوطني املترضر من استمرار األوضـاع السـيئة املحيطـة بنـا،
باإلضافة إىل االضطراب الداخيل .فرتجم ذلك بإصدار تعاميم سمح فيها للمصـارف باالسـتفادة
من األرصدة املتبقية من حزمة التحفيز السابقة ،إضافة اىل مبالغ توازي الـ 111مليون دوالر .ويف
العام  ،7195بادر مرصف لبنان بإطالق رزمة حوافز جديدة بقيمة توازي املليار دوالر ،إضافة اىل
املبالغ املتبقية من العام .7195
 .4آثار الربامج التحفيزية
أ -آثار الربامج التحفيزية عىل األمن اإلجتامعي
بالنظر إىل اآلثار اإليجابية للربامج التحفيزية عىل األمن اإلجتامعي ،أ ّدى توفري القروض امليرسـة
للقطاعات اإلمنائية والسكنية والتعليمية إىل تعزيز فرص التعليم ملا يفوق العرشة آالف طالـب
ٍ
قروض تعليمية بفائدة ال تتجاوز ثالثة باملائـة ،فضـال عـن املسـاهمة يف تـأمني
عن طريق توفري
االستقرار اإلجتامعي والعيش الكريم عن طريق توفري املسكن ألكرث من مئة ألف عائلة.
ب -آثار الربامج التحفيزية عىل األمن اإلقتصادي
ظل عدم االستقرار السيايس واألمني وضعف الطلب الخارجي عىل اإلقتصاد اللبناين ،تهدف
يف ّ
الربامج التحفيزية إىل إعادة تكـوين الطبقـة الوسـطى وتحسـني مسـتوى املعيشـة لـدى رشيحـة
كبرية من اللبنانيني .فقد أفضت هذه التحفيزات إىل آثا ٍر إيجابية عىل صعيد الطلب الـداخيل ،إذ
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تبني أن  % 51من النمو يف الناتج املحيل لعام  7193يعود إىل آثار هذه الرزم التحفيزية .96كذلك
ســاهم تط ـ ّور القطــاع املرصــيف وانتشــاره واســتغالله للتحفيــزات يف تعزيــز التضــمني املــايل
للمجتمع اللبناين ،الذي ال يزال منخفضاً نسـبياً ويبلـغ نسـبة  ،% 32وهـي مـن أعـىل النسـب يف
املنطقة العربية التي يبلغ متوسط التضمني املايل فيها .2% 96
ويف إطار تحصني األمن اإلقتصادي ،مل يغب بُعد التنمية البرشـية ومراكمـة الرأسـامل البرشـي
عن رؤية مرصف لبنان ومشاريعه ،ملا للعنرص البرشي من أهمية اسـرتاتيجية وأولويـة يف األمـن
اإلقتصادي ،باتجاه إطالق نهضة تنموية ونقل اإلقتصاد إىل اقتصا ٍد إنتاجي مبنـي عـىل املعرفـة،
خاصة أن إحدى أهم ميزات لبنان التفاضلية هي موارده البرشـية وطاقاتـه العلميـة .لـذلك قـام
( لتشجيع الطالب
مرصف لبنان بإطالق مبادرتني تقضيان بإنشاء مخيامت تحفيزية )
أصحاب األفكار الخالقة عىل تطويرها إىل مشاريع عملية .هذا باإلضافة إىل فرص التدريب التـي
يتيحهــا مرصــف لبنــان للطــالب الجــامعيني ،واملنشــورات التــي يصــدرها لنرشـ الثقافــة املاليــة
) (Financial Literacyيف أوســاط املــواطنني ،واألوراق البحثيــة وورش العمــل املنشــورة عــىل
الصفحة اإللكرتونية ملرصف لبنان.96
ويف آب من العام  ،7193أصدر مرصف لبنان تعمـيامً يهـدف اىل إطـالق قطـا ٍع عجـز عـن إيجـاد
موارد الرسملة الالزمة ،أال وهو قطاع اقتصاد املعرفة ،الـذي نعـول عليـه لتـوفري فـرص العمـل
رصف هـذا
وتأمني مردود عىل اإلقتصاد الوطني ككل .وبنا ًء عليه ،ت ّ
م ابتكار هندسة مالية تضع بت ّ
القطاع نحو  511مليون دوالر ،من خالل منح املصارف تسـليفات دون فائـدة مقابـل املسـاهامت
التي تقوم بهـا بالرشـكات التـي تعنـى باقتصـاد املعرفـة وذلـك ضـمن عـدة رشوط ،منهـا مـدى
مساهمة املرشوع يف النمو اإلقتصادي واإلجتامعي ويف توفري فرص عمل يف السـوق املحليـة،
وتالياً زيادة الرثوة الوطنية اللبنانية ،ويف دعم املهارات الفكرية االبداعية .وباإلضـافة إىل دعـم
اقتصاد املعرفة ،يهدف التعميم اىل تحفيز آليات تأسيس رشكات جديـدة يف لبنـان ،والتـي قـد
تتح ّول يف املستقبل اىل رشكات مسـاهمة قابلـة إلغنـاء اإلقتصـاد الـوطني وتـوفري فـرص عمـل
جديدة وتعزيـز عمـل السـوق املاليـة .لـذا فـإن موضـوع التعمـيم هـو عمليـة الرسـملة ولـيس
اإلقراض ،ألنه يـوفّر آليـة للمصـارف اللبنانيـة ا تشـارك يف رأس مـال تلـك الرشـكات الناشـئة،
وبالتايل فإن التعميم يجنّب القطاع الخاص عبء كلفة الدين الذي ميكـن أن يحـد مـن إمكانـات
االستثامر لدى املؤسسات .والجدير ذكره أن املخاطر عىل رأسامل املرصف يف عمليات التمويل
هي شبه معدومة كون املرصف املركزي يغطي نسبة  %25منها.
ج -آثار الربامج التحفيزية عىل األمن البيئي
ويف الشأن البيئي ،شكلت حوافز مرصف لبنان فرصة إلطالق املشاريع التي تحافظ عىل بيئة
قليلة التلوث واملخاطر ملا يف ذلك من منافع عىل صحة املواطن ،فضال عن مشاريع الطاقة
البديلة التي ال تقترص إيجابياتها عىل صحة املواطنني فحسب بل لها منفعة اقتصادية يف تأمني
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وف ٍر يف كلفة الطاقة عىل ميزانية األرس واملؤسسات والدولة .فإذا علمنا أن تغطية حاجات لبنان
الحالية تتطلب استرياد الطاقة مببلغ  8مليار دوالر سنوياً ،واستطعنا توفري  91اىل  %71من هذا
بالشق
املبلغ ،سوف يتحسن ميزان املدفوعات بنسبة كبرية .وقد الحظنا أن اهتامم املصارف
ّ
يتبني من طلبات القروض املرسلة إلينا بخصوص مشاريع صديقة للبيئة ،ال
البيئي ازداد ،وفق ما ّ
سيام يف قطاع البناء ،والتي تجاوز مجموعها الـ 911مليون دوالر .96كام تجاوز مجموع القروض
البيئية من خالل اآللية الوطنية لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة واألبنية
الخرضاء ( 781 )NEEREAمليون دوالر.
كذلك دأب مرصف لبنان عىل حث املصارف عىل احرتام املعايري البيئية الدولية لدى قيامها
بدراسة وتقييم املشاريع املعروضة عليها للتمويل ،عىل غرار مبادىء ""Equator Principles
التي وضعتها مؤسسة التمويل الدولية .ومن املبادرات البيئية التي قام بها مرصف لبنان أيضاً
إنشاء "السطح األخرض" يف مركزه الرئييس يف بريوت ،وهو مرشوع ريادي يف لبنان واملنطقة،
ويؤمل أن تعتمده املؤسسات يف القطاعني العام والخاص ،باعتبار أن استحداث الحدائق يف
املدن بات أمرا ً يف غاية الصعوبة.96
.VI

نظرة مستقبلية
إن أي نظرة مستقبلية لألمن اإلجتامعي-اإلقتصادي للبنان ينبغي أن تأخذ يف االعتبار مكامن
القوة ونقاط الضعف والتهديدات الداهمة والفرص املتاحة يف املشهد اللبناين .عرضنا للعديد
من مكامن القوة ونقاط الضعف والتهديدات يف سياق الدراسة ،لذا سأذكر بعض ما أعتربه
فرصاً وآفاقا ً وأفكارا ً ينبغي البناء عليها وتطبيقها باإلستفادة من نقاط القوة ،للتغلّب عىل نقاط
الضعف ومواجهة التحديات.
أول هذه الفرص ،هو مخزون الغاز والطاقة النفطية اللبنانية الكامنة ودورها يف األمن
اإلقتصادي اللبناين .ينبغي أن تعامل هذه الرثوة عىل أنها فرصة تاريخية للنهوض باإلقتصاد
اللبناين واالنتقال به من اقتصا ٍد ريعي وخدمايت بدايئ مبجمله إىل اقتصا ٍد إنتاجي معريف،
غل عائدات هذه الطاقة أفضل استغالل إلطالق املشاريع االنتاجية وبناء بني ٍة تحتي ٍة
بحيث تستر ّ
خدماتية وزراعية وصناعية متخصصة ومتطورة ،خاص ًة يف مجال الصناعة النفطية والتكنولوجية
واملعلوماتية املتخصصة ،وآليات البحث والتطوير .وينبغي إدارة هذه الرثوة من قبل مختصني
بشؤون األمن الوطني-اإلقتصادي ،للرشاف عىل حامية وسالمة الرثوة النفطية االسرتاتيجية.
ثاين هذه الفرص ،هو تطوير اقتصاد املعرفة واالستثامر فيه ،وهو ما بدأ به مرصف لبنان من
خالل مبادراته التحفيزية .إن بناء اقتصاد املعرفة يتمثل أوالً يف بناء رأسامل برشي راقي
النوعية ،وهو ما يتم ّيز به لبنان يف املنطقة العربية ،عن طريق التدريب والتطوير والتخطيط
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املهني والرشوع يف عملية التعميق التكنولوجي ودعم أنشطة البحث والتطوير .ثانياً ،ال ب ّد من
ربط التعليم باملنظومة اإلجتامعية واإلقتصادية من جهة ،وإقامة رشاكة تربوية بني الحكومات
والقطاع الخاص واملجتمع املدين من جهة ثانية .72وتكفي اإلشارة هنا إىل مقارن ٍة محرجة لتبيان
مدى التخلف الذي نعانيه يف مجال البحث والتطوير العلمي ،إذ تؤكد إحصاءات اليونسكو
لعام  7115أن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما نسبته  ٪1.3من الناتج القومي
اإلجاميل ،يف حني بلغ اإلنفاق عىل البحث العلمي يف الدولة العربية (ما عدا العسكري) حوايل
 ٪5.2من ناتجها القومي اإلجاميل.
ثالث هذه الفرص ،هي الجاليات اللبنانية املنترشة يف أنحاء العامل ،وإطالق دورها يف رفد
ٍ
بطاقات علمية واستثامرية وتنموية ال حرص لها .إن هذه الجاليات متثّل ثروة
اإلقتصاد اللبناين
كامنة لالقتصاد اللبناين ،بحيث ينبغي أال يقترص دورها يف تأمني التحويالت املالية املوسمية
إىل لبنان ،عىل أهميتها ،والتي بلغت حوايل  2مليار دوالر يف عام  ،7193أي بزيادة  % 95.6عن
عام  ،719791بل يجب م ّد الجسور إليها واإلستفادة من طاقاتها لتأمني فرص متويلٍ منخفضة
التكلفة ،فضالً عام توفّره من مدخلٍ إىل أسواق رأس املال الدولية التي ترتبط بها .يف هذا
ٍ
آليات تنظيمية للجاليات املنترشة وإنشاء مصارف تنمية الهجرة ،لضامن
السياق ،ميكن تطبيق
تنظيم عادل ومنصف لعملية هجرة العاملة املؤقتة ،بحيث تسهم هذه اإلجراءات يف متتني
العالقة اإلقتصادية لهؤالء املهاجرين مع الوطن األم .77ومتثّل حالة صناعة خدمات تكنولوجيا
تجسد مفهوم التعاقد الخارجي والرشكات التابعة يف
املعلومات الهندية مثالً عىل ذلك ،حيث ّ
الخارج ،من خالل الدور الذي يلعبه أفراد الجاليات بوصفهم عامالً من عوامل التنمية يف
بلدانهم ،مام يقلل من مشاكل املسافة املؤسسية ،وبالتايل يح ّول أزمة هجرة األدمغة إىل مح ّف ٍز
للتنمية.73
رابع هذه الفرص ،هي االستثامر يف املجال الحيوي العريب ،واستخدام الطاقات اللبنانية
املميزة يف اإلستفادة من املوارد العربية الغنية ،من خالل إطالق املشاريع اإلقليمية التكاملية
عىل أساس تكامل امليزات التفاضلية للبلدان العربية .ويف مقدمة هذه ااملشاريع مثالً ،إنشاء
السوق العربية املشرتكة الغنية عن التعريف ،وإنشاء شبكات إقليمية للتغذية بالطاقة
الكهربائية ،وإنشاء شبكات القطار الرسيع العابر لدول املرشق العريب لألغراض التجارية
والسفر ...وتجدر اإلشارة هنا إىل مقارن ٍة محرج ٍة أخرى عن التجارة البينية العربية التي تعاين من
الضعف الشديد ،حيث ال تتجاوز  %91من قيمة التجارة الخارجية العربية ،مقابل نحو  %21يف
و %88.2يف دول اإلتحاد األورويب.76
دول
خامس هذه الفرص ،هي تطوير آليات حسن اإلفادة من الطاقة املائية والكهربائية يف لبنان
مبا يتناسب مع طبيعة األرض واملناخ الغنية واملساعدة ،بحيث ميكن إنشاء مشاريع لتوفري
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املياه العذبة واستثامرها يف التصدير ،باإلضافة ملشاريع توليد الطاقة الكهربائية باألساليب
الحديثة الصديقة للبيئة واستثامرها يف التصدير أيضاً ،مام يح ّولها من عب ٍء عىل املالية العامة
إىل مصد ٍر للمداخيل ،مساهمٍ يف الناتج القومي اإلجاميل.
سادس هذه الفرص ،هي إطالق مشاريع واستحداث أنظم ٍة لحامية البيئة اللبنانية التي تشكّل
إحدى امليزات التفاضلية للوطن ،بحيث تهدف إىل إيجاد حلول عملية وحديثة للمشاكل البيئية
والعمرانية املرتاكمة ،إبتدا ًء من التلوث البحري والهوايئ ،مرورا ً مبعالجة النفايات ،وصوالً إىل
التخفيف من االزدحام املروري يف املدن ،ملا يف ذلك من هد ٍر للنتاج والوقت .وأبسط األمثلة
التي تتبادر إىل الذهن هي إنشاء نظامٍ حديث للنقل العام ،وإنشاء شبك ٍة للقطار ال سيام عىل
طول الخط الساحيل.
خالصة
اعترب الع ّراب الروحي للفكر العسكري الحديث يف العامل الغريب ،القائد الربويس القديم من
الحروب النابليونية ،كارل فون كالوزفيتز ،أن جوهر الحرب أشبه بوضع يشوبه الضباب ،ويعطّله
اإلحتكاك ،وغالبا ما يُ رسيطرر عليه عن طريق الصدفة .ومنذ نرش كتاباته عام  ،9639أنفقت
املؤسسات العسكرية يف جميع أنحاء العامل جهودا ً جبارة لقشع ضباب الحرب ،والحد من
اإلحتكاك يف الحرب ،والتقليل من أهمية الصدف يف نتيجة الرصاع .لكن جهودهم أمثرت نجاحا ً
جزئياً ،يف أحسن األحوال ،رغم أن التطورات التكنولوجية الحديثة توحي بالنجاح يف التخفيف
من ضباب الحرب ودور الصدف ،لكن املفارقة أنها تزيد من فرص اإلحتكاك.97
إذا أسقطنا نظرية كالوزفيتز عىل عامل األمن اإلجتامعي-اإلقتصادي ،نرى أن هيكلية هذا األمن
يشوبها أيضاً الضباب ،ويعطّلها اإلحتكاك ،وتتأث ّر بالصدف واألقدار .فام علينا إذا ً إال أن نوظّف
كل طاقاتنا وإمكاناتنا لنقشع غشاوة الضباب ،ونتج ّنب تعطيل اإلحتكاك ،ونتغلّب عىل الصدف،
ا منتلك مستقبلنا ،ببساطة..
وشكرا ً.
أنوه بجهود الزميل وليد بركات يف املساعدة يف إعداد هذه الورقة البحثية.
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