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 نا أفضل بكمغدُ :أطفال المبرات
 

النائب األول لحاكم مصرف لبنان - كلمة رائـد شـرف الديـن  
 

 قاء العام السنوي للا -جمعية متخرجي المبرّات الخيرية  
 بيروت | 3102أيار  01

 

رغم مرور ما يقارب العقد من الزمان... كنَت تستضيفني  -سيّدي –تبارح ذهني تكاد كلامتك ال 

لتحّدثنا عن مفهومك لقيادة التغيري ي  املاجستري ي إدارة األعامل  ييبومجموعة من طل 

التي تنتج العبقرية وتنتج النمو، قلق اإلنسان ي  ةاألّمة. أخربتنا يومها بأن: "القلق هو الحال

 اكتشاف الحقيقة واكتشاف اإلنسان اآلخر واكتشاف الحياة ي حركيتها".
 

محذراً من مغبّة االعتقاد بامتلك  ،مشرتطاً أن يكون القلق قلقاً متحركاً إىل األمام ثّم أردفَت 

 الحقيقة. ألن الحقيقة ال تحارص، وال بّد من االنفتاح عليها كام هو الهواء الطلق وسحر النور.

يتحرّك ي كل تلك البحار  العامل يتحرك بقّوة ورسعة قياسية،لك ي بعض وصاياك أن " ناوقرأ 

 اً وسياسياً"ونحن نصنع ي كّل يوم وحلً ثقافيا وروحي ،الصافية
 

 عن مآل أمورنا ي السنتني املاضيتني:  -سيدي - دعنا نخربك
 

يكاد القلق يكون عاماً وشاملً، ونخىش أن يكون قلقاً متقهقراً نحو الوراء.  لقد تعرضت معظم 

بلدان األمة إىل حال من السخط الجامح إزاء اإلخفاقات املتامدية والوعود الكاذبة التي أطلقها 

سخ. يشمل ذلك الطموحات القومية، كام حاجة الناس إىل التنمية وتحسني فالعريب املتالنظام 

ظروف معيشتهم وأمنهم االقتصادي واالجتامعي؛ والحركات التغيريية املتناسخة تفتقد إىل 

الرؤية ووضوح األهداف، كام تعوزها اإلرادة والجرأة ي استلم زمام األمور، وهي رسعان مع 

النواة التي تشدها معاً )أي السخط عىل الحاكم(؛ كام يعيبها استسهال االستقواء تترشذم بزوال 

 بالخارج .
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قامئة األولويات: أي تراجع قضايا األمية  إىل أسفلاملحصلة هي تراجع التحديات الجوهرية  

والفقر والبطالة وتدهور البيئة. ترى! ما معنى الثورات إن مل تكن قامت ألجل مواجهة هذه 

 ايا؟.القض

 

تابع مجريات القضايا. لن تلكقلّة هي املؤسسات أو الحكومات أو الجهات التي تنتبه وتتابع 

 - أسمعكعلّنا نتلمس معامل الطريق الواجب سلوكه ي هذه األيام الداكنة. حديثك إلينا...

: "مسألة التغيري هي صناعة الخارج من خلل الحركة التي تنطلق بعد برهة تأمل تردف -سيدي 

 ".}إن الله ال يغرّي ما بقوٍم حتى يغرّيوا ما بأنفسهم {ميثّل أفكارنا ومشاعرنامن الداخل الذي 

 

 أتابع االستزادة من معينك:..و 

 

ألن  "علينا أن نبدأ بالقراءة والبحث ... وإّن العامل يتحرك ومن يقف يسقط ي موقعه، -1

 تجاوز كل الذين يقفون"يالعامل 

علوه تطوراً جيداً ملا حصلنا بل اج ،أو للحارض ال تجعلوا املستقبل امتداداً للاميض" -2

 عليه ي املايض وي الحارض"

"عليكم العمل عىل الوقوف ضد الفكر الخراي املتخلّف، وأن تسألوا أهل الذكر الذين  -3

 ميلكون العلم والثقافة واملعرفة"

"املسألة أوالً وأخرياً تنطلق من حضور املؤسسة ي داخلكم، أن يكون عقلكم مؤسسة  -4

ي حركة الفكر وأن تكون قلوبكم مؤسسة ي حركة العاطفة وأن تكون طاقاتكم 

 مؤسسة ي حركة التفجري واإلنتاج  واإلبداع"

ي لإلنسان طيع أن تعطتإنسانية اآلخر.. أنت إنسان بقدر ما تس حّق إنسانيتك أن ترفع" -5

 اآلخر"

 

 ذات يوم: لزملء لكم سبقوكمأعرّج عىل ما قاله 

 

وا وتدركوا أن عليكم أن تجعلوا تنجحوا بل أريد أن تبدعوا وتتفوقإنني ال أقبل أن ” -6

لفكركم حالة االستقلل والحركية والحرية عىل قاعدة االعرتاف باآلخر للنفتاح عليه 

 “ومناقشته وحواره.

 

 مبا أوىص به العاملني ي جمعية املربات:قامئتي هنا  وأختم

 

"حاولوا أن تتدربوا عىل االبتسامة. أن تتدربوا عىل طلقة الوجه وعىل الكلمة الحلوة،  -7

 ألنها الروض الذي يشمخ ي قلوب اآلخرين"
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 توسلّه األمة: مقتبساً  ثّم استدرك  

 

مة والحفا  عىل مصالحها. "أن تستولد من رحمها قيادات شابة مؤهلة لقيادة األ  -8

رضورة أن تبقي القائد ي  -الوعي ال التي ال ينقصها العقل و -ومشددا عىل هذه األمة 

  .موضع املحاسبة واملراقبة

 

ي حارة السقائني"، إالّ أنني أجاهر وافاخر مبا وأنا إذ أكرث االقتباس منه أغامر بأن "أبيع املاء 

قامئة  ييل، بل أجازف وأضع نفيس )رض( الله  حسني فضلمثّله وميثله سامحة السيد محمد 

ولن أجد مكاناً أرحب أو  ،)أرجو أن أكون عند حسن ظنه(وتوسم فيهم خريا وأمل  هممن أحب

طلق العنان حتى استفيض ي نبش ذكريايت وأ زماناً أنسب من الذي نحن فيه )أي: اآلن وهنا( 

ي طفولتي شغفاً دافئاً ألن أعرفه أكرث وأكرث.. وها  عرفني وكنت ما أزال يافعاً، فزرع. ملشاعري

 أالمس العقد الخامس من عمري وما أزال أكتشف السيّد، ومنه أستزيد. أنا 

 

كان لديه ذاك الدفق الهائل من الحنان. يغمرك حيثام كنت... ويتيح لك أن تنسحب من وهجه 

من الخشوع والتواضع واإلرادة  دون أن تفقد شيئاً من دفئه؛ بل كأنه يزرع فيك طاقة عظيمة

ولعلّه وزّع هذه الطاقة بالعدل والقسط، فاملتجّول ي أروقة املربات عىل امتداد  واملحبة.

الوطن، يحس بأن طيف السيّد هو املرافق اللطيف حيثام شاء الطريق. ها أنا أراه ي عيونكم، 

 الصادقة.وأتأمل حكمته ي عقولكم املنفتحة وقلوبكم النوارة ومحبتكم 

 

أفكار عمليّة تتعلق بأوضاع البلد وأنتقل إىل الحضور عذرا إذا كنت اسرتسلت وأطلت. استميح 

 اآلن. وهي أوضاع تتغري من يوم إىل يوم. 

 

 حولاملتصفحون ملعلومات الشبكة ولشبكات التواصل االجتامعي يصادفون مليني الصفحات 

ات ذات العلقة. رغم ذلك، نواجه دوماً هذا املوضوع أو ذاك. أي أن هناك مليني الخرب 

مبواقف جديدة تستدعي خربات متناسبة معها. لهذا نتحّدث عن اسرتاتجيات، خرائط طرق، 

سيناريوهات، بدائل، إلخ. وال نجزم بوصفات جاهزة وحلول ناجزة واستجابات اوتوماتيكية. نحن 

االستجابة الفضىل، وإىل مطابقتها مدعوون دوماً إىل تنظيم أفكارنا ومعارفنا حول اسرتاتيجية 

 تعديلها تبعاً للموقف أو الوضع املطلوب مواجهته.  أو تطويعها/

 

معلوٌم   .1فيام عنى الفرص املتوافرة للعمل الكريم والخلق مرير واقعنا اليوم وهنا، واقع

للجميع أن الحركة االقتصادية ي لبنان ترتكز بقّوة عىل السياحة، ثم عىل حركة املغرتبني 

                                                 
مليون( يضااف إلايهم قراباة 1،2يفيد تقرير ملنظمة العمل الدولية إىل أن ثلثي سكان لبنان قادرون عىل العمل، وإىل أن الثلث فقط يعملون )حوايل  1

مال سنة وماا فاوق، هاي نسابة العااملني  مان مج 15%  من عمر 44املليون عامل أجنبي، وهي أرقام قريبة من دراسة أحوال املعيشة والتي ذكرت أن 

%.  مان 11%، وال تتعّدى عند اإلناث 61السكان املقيمني من نفس الفئة العمرية. مع فجوة كبرية بني الجنسني حيث أن نسبة العاملني عند الذكور هي 
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بأموالهم وأجسادهم، عىل العاملة الوافدة، وعىل الودائع العربية أخرياً. وهي مبجملها عنارص 

طة بأوضاع أو عوامل خارجية ال تخضع لسيطرة أو إرادة الداخل اللبناين. إضافًة إىل أنها مرشو 

 أمنية وسياسية مريحة، وهذا ما ال يتوافر حالياً.
 

يؤدي الدفق املايل باتجاه لبنان إىل تحفيز النمو، ومبا أن مناطق وقطاعات معينة )السياحة ي 

بريوت وجوارها( تحتكر هذه النمو، فإنه منو انتقايئ لناحية املستفيدين منه ويدفع باملزيد من 

م للعمل ي الوظائف الخدمية البسيطة مع ثبات نسبي ي األجور. الشباب نحو هجرة أريافه

األموال املتدفقة لتغذية االستهلك تدفع باألسعار صعوداً )املساكن، الغذاء، إلخ(، مام يجعل 

الحياة باهظة التكاليف ويؤدي بالشباب املؤهل للهجرة نحو الخارج طلباً للامل وفرصة الحياة 

يؤدي ثبات األجور إىل إحلل العاملة الوافدة ي النشاطات األكرث الكرمية؛ ومن جانب آخر، 

ازدهاراً مثل البناء والنقل واملطاعم والخدمات املنزلية، وذلك للتخفف من أعباء الضامن 

املليون  فها. وحيث أننا نتحدث عن ما يزيد عن مليون ونصعامت عىل أنوانوالطبابة والتقدي

كان( فإن مضامني دميغرافية واجتامعية وإنسانية خطرية ترتتب من مجمل الس 3إىل  1وافد )أي 

 عىل املسار الحايل لحركة الناس واألموال.
 

عىل مستوى املاكرو يتجاوز إطار املناسبة، ويحتاج إىل تباحث عميق الوضع املطلوب مواجهته 

مستوى بني الفعاليات السياسية واالقتصادية واألكادميية. والوضع املمكن مواجهته عىل 

هو مطابقة الكفاءات املتوافرة أو تطويرها، مع حاجات سوق العمل الجمعية والجامعة 

جهدوا وجاهدوا ي  ،وبعض شقيقاتها ،ومتطلباته. ما أنا واثق منه أن هذه الجمعية العريقة

 التأسيس ملساقات تجّّس بني كفاءاتكم ومهاراتكم من جهة وبني سوق العمل من جهة أخرى.

 

قدرات  -بل وغالباً  -ال بّد لنا من اإلقرار أن العوامل املحددة لسوق العمل وفرصه تتجاوز أحيانا 

 ذكرها بإيجاز شديد:؛ سأ املعاهد والجامعات والجمعيات 

                                                                                                                                   
لياار دوالر سانوياً م 7جانب آخر، تؤدي االختلالت املناطقية إىل موجات نزوح داخيل متهيداً للهجرة نحو الخارج. يرسل املغرتبون ما يكاد يصال إىل 

الف فرصة عمل، وتتضاعف هذه  154% من الناتج املحيل ووفرّت نحو 1،3با   2441% من الناتج املحيل. كام ساهمت السياحة )مثلً(عام 22أي ما يقارب

 األرقام فيام لو احتسبنا اآلثار غري املبارشة.

 

% 184% بعاد أن كاان 148نمو ، وانخفاض نسبة الدين العام إىل النااتج املحايل )بالتأمل ي املعطيات املبينة، ورغم التحسن املضطرد ي نسب ال

ناين، كام (، ورغم االجتياز السلس للزمة املالية العاملية والتي دفعت بالكثري من دول العامل إىل البحث ي إمكانية االستفادة من األداء اللب2446عام 

ل الجوار ومن املغرتبني .. رغم كل املؤرشات اإليجابية، هناك مضاعفات عميقة واختلالت بنيوية ال باّد ثبتت موقع لبنان كملذ للرثوات  من أبناء دو 

 من مواجهتها، سيّام وأنها أمور تتصل إما باسواق العمل ي ظل األوضاع الراهنة أو ببناء القدرات البرشية.

 

أضاعاف ماا  5ألف فرصة عمال سانوياً أي  11، عىل االقتصاد اللبناين أن يوفّر  MILESي لبنان وحسب دراسة البنك الدويل بالتعاون مع وزارة العمل 

فرصة. وعند الغوص ي التفاصيل، سنعرث عىل مؤرشات أكرث إيلماً، منها ارتفاع نسبة العاطلني عن العمل ضامن خريجاي  3444يوفره حالياً وهو فقط 

املة تقريبااً يرتكازون ي أعاامل ذات قيماة انتاجياة متدنياة كاالبيع بالجملاة وصايانة اآللياات % للنساء(، ونصف القوى الع18% للرجال و14الجامعة )

 .% فقط ي املعلوماتية والتأمني واملصارف والنشاطات العلمية1،4وخدمات األكل، ي حني يعمل 
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 اقتصادية؛ -السياسات املاكرو -

 املناخ االستثامري مبا فيه واقع البنية األساسية؛ -

 ؛ل موجات النزوح، الحروبالسيايس )الإلقتصادي(، مث-الظرف األمني -

 الترشيعات املتعلقة بالعمل؛ -

 شبكات الحامية االجتامعية؛ -

 نظم التعليم وبناء املهارات والقدرات. -

 

تعمدت أن أستأخر املهارات والكفاءات ال للتقليل من أهميتها، بل للرتكيز عىل املمكن 

وما ه وعنيت به املوارد البرشية. واملستطاع. أو رمبا لتسليط الضوء عىل ما أنا منحاز تلقائياً إلي

عن جمعية املربات الخريية هو شّدة عنايتها بطاقاتها البرشية، وضخامة  ربته،خبل وما  ،أعلمه

ن مفاعليلها لولبية وتراكمية، كون رسالة استثامراتها ي هذا املجال وهي استثامرات مجزية أل 

سياّم الطفل واليتيم وصاحب الحاجة اإلضافية أو الخاصة ...  املربات هي العناية باإلنسان. ال

عندما يكون  اقم املواجهة )املدرس واملسعف والعامل االجتامعي واإلداري ...(ندما يكون طوع

 يتسع كام أثر الحجر ي  بركة ماء. يل كامل التمكني، فإن أثر األعامل هذا الطاقم جيّد التأه

 

الجمعية أو املدرسة ال تستطيع اجرتاح املعجزات لوحدها. فالعملية أنا مدرك طبعاً بأن 

الرتبوية تبدأ ي العائلة وتستمر فيها إضافة إىل األتراب والوسيلة اإلعلمية واملسجد، إلخ. 

البحوث ومعاهد الجامعات، وامتداداتها من مراكز و  الحقاً، يدخل السوق والقطاع الخاص

هي بارقة األمل ي  -فيام لو عزفوا منسجمني  -فوفة من اللعبني اإلعداد والتطوير. وهذه املص

تشكيل املهارات البرشية امللمئة، وي استنبات الحدائق اليانعة أذهاناً تسائل ذاتها دوماً عن 

 األفضل، وتسعى إليه.  
 

 ،د لسيّدناو أع

"سمة عاملنا اليوم التغرّي، بل هو التطّور املحتوم نحو ما هو أفضل )من تساوى يوماه فهو 

 مغبون(". 

ختمت  بقول لسامحة السيّد الذي طاملا وجدته معيناً خصباً ي توصيف األوضاع واقرتاح 

 الحلول.
 

 بفضل وفائكم وإرصاركم وعطائكم. ،بفضلكمبكم و سيكون غدنا أفضل. وسيكون كذلك 

 

 وشكراً 


