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أخوايت وإخواين يف طلب العلم واإلستقرار،
أيها الحضور الكريم،

"ملا كان املجموع أو مركّباً من األفراد ،وملا كانت الرابطة اإلجتامعية متوقفة عىل مقدار
رقيّهم العقيل،فإن الغرض األسايس ملؤسيس األديان هو ترقية العقل"
ح ثقايف تربوي ،ويف مدين ٍة خرج من رحمها صاحب
الحديث عن االستقرار االجتامعي يف رص ٍ
هذه الكلامت وتشكّلت أوىل عالمات نبوغه يف ربوعها ،أال وهو العامل الكبري حسن كامل
الصباح ،ينطوي عىل نكه ٍة خاصة .فحسن كامل الصباح ،الذي يقع رضيحه عىل بعد بضع مئات
األمتار من مكان اجتامعنا هذا ،مل يقترص إبداعه عىل الجانب العلمي-الفيزيايئ ،كام يظن
الكثريون فحسب ،بل تخطَاه إىل اإلسهام األديب يف علم اإلجتامع والدين والثقافة .هنا تكمن
هذه النكهة الخاصة يف حديثنا ،حيث يتكامل البعد العلمي والحس االجتامعي والعمق الفكري-
رش
الروحي ،ليشكّلوا بوتق ًة إنساني ًة جامعة تخترص الكثري من القيم واألهداف التي نصبو إليها كب ٍ
بشكل عام ،وكلبنانيني بشكلٍ خاص.
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بعيدا ً عن نظريته يف "رصاع الحضارات" ،يذكر الكاتب األمرييك صاموئيل هنتنغنت يف كتابه
"النظام السيايس يف املجتمعات املتغرية" ،يف سياق مقارنته بني املجتمعات التي تتميز
باإلستقرار وتلك غري املستقرة ،أن األوىل تتص باإلجامع والتواصل واملرشوعية التي تنعكس
عىل تقدم املجتمع وتحقيق إنجازاته التنموية والحضارية .كام أن حالة اإلستقرار تجعل
املجتمع أكرث قدرة عىل التنمية والتقدم ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية من العدوان أو
الكوارث الطبيعية أو األزمات اإلقتصادية والسياسية.
يف هذا اإلطار ،ميكننا صياغة تعري عميل لإلستقرار اإلجتامعي من خالل ما ذكره علامء
اإلجتامع وأخصائيو الفلسفة اإلجتامعية بالقول أن اإلستقرار اإلجتامعي هو حالة الطأمنينة يف
املجتمع التي تجعله قادرا ً عىل تحقيق طموحاته وأهدافه نتيج ًة للتوازن اإلجتامعي بني القوى
الحيّة  -السياسية واإلجتامعية والدينية  -يف املجتمع ،مام ميكّنه من أن يعمل ويتفاعل مع
املجتمعات األخرى دون وجود أية معوقات أو قوى تحول دون ذلك.
من أهم النظريات التي تفرس ظاهرة اإلستقرار يف مجتمع ما هي النظرية املستكنة والنظرية
الديناميكية .اإلستقرار بالنسبة للنظرية األوىل هو استقرار مستكن ،ويُعزى إىل مصد ٍر واحد وهو
الدولة املنوطة مبواجهة التحديات أو الضغوط التي يتعرض لها املجتمع سواء كانت داخلي ًة أم
خارجية ،وتحديد كيفية املواجهة وحجمها بحسب قوة التحديات املستجدة .أما النظرية
الديناميكية ،فتتناول ظاهرة اإلستقرار بكامل مفاصلها يف الدولة وتعزوها إىل اإلمكانيات الكامنة
يف املجتمع بكليته ،والتي تح ّول األحداث واملتغريات التي تهدد استقرار املجتمع إىل مح ّف ٍز
للجهود ومف ّج ٍر للطاقات بهدف الحفاظ عىل هيكلية املجتمع .واإلستقرار الدينامييك مبني عىل
استباق التحديات والضغوط التي تواجهها املجتمعات من خالل تفاعل املؤسسات والوظائ
التي تؤديها تفاعالً إيجابياً.
يتأّت اإلستقرار اإلجتامعي كنتيج ٍة ملساهمة عوامل تراكمية كثرية يف كافة
بنا ًء عىل ما تق ّدمّ ،
جوانب اإلستقرار ،من سياسية واقتصادية وأمنية ،منها العوامل الخارجية كتحديات السياسة
الخارجية واألزمات اإلقتصادية العاملية والتهديدات العسكرية ،ومنها العوامل الداخلية
كاحتواء التناقضات الداخلية وتعزيز البنية الداخلية من خالل التوظي املعتدل للقوى العاملة
وضامن املشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة وموازنة الحقوق والواجبات واحرتام
حقوق اإلنسان واألقليات وضامن العدالة اإلجتامعية والتوزيع العادل للرثوات وتحقيق التنمية
املستدامة وتأمني الرفاه اإلقتصادي.
من هنا ميكن أن نلمس األهمية االسرتاتيجية للدور الحيوي الذي ينبغي للسلطة اإلقتصادية -
النقدية أن تلعبه يف صيانة وتفعيل اإلستقرار اإلجتامعي يف أبعاده اإلقتصادية واملالية
والتنموية يف ظل التخبّط الذي تعانيه منطقتنا والعامل عىل املستويني السيايس واإلقتصادي.
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يف هذا السياق ،يأيت إضفاء ٍ
بعد اجتامعي وأخالقي عىل أداء املؤسسات املالية واملرصفية
وتجديد الجهود الرامية إىل تعزيز املسؤولية اإلجتامعية لديها ،خاص ًة يف مواجهة األزمات،
كاألزمة املالية يف عام  ،8002بحيث تغريت طبيعة عمل املصارف املركزية وتع ّزز دورها يف
اقتصادات  ،فلم تعد تعتمد فقط عىل األدوات التقليدية يف تنفيذ سياساتها النقدية ،بل
أصبحت تبتكر هندسات أخرى من ضمنها ما يفيد اإلقتصاد واملجتمع ،من خالل مساندة
الحكومات يف خلق الظروف املؤاتية لتحقيق النمو املستدام ،وتوفري اإلمكانات إلعادة إحياء
سوق العمل ،وتحصني األمن اإلجتامعي والبيئي ،وتعزيز التنمية البرشية.
وهكذا ،فإن مفهوم املسؤولية اإلجتامعية بات يرتدي أهمية بارزة يف قطاع األعامل ويف
اسرتاتيجيات الرشكات واملصارف ملا له من آثار بالغة عىل اإلقتصاد واملجتمع والبيئة التي
تشكل األقانيم الثالثة للتنمية املستدامة .فالعالقة العضوية بني اإلقتصاد واملجتمع تقيض بأن
منو اإلقتصاد يرتكز بشكل أسايس عىل صحة وسالمة املجتمع ،والعكس صحيح إذ ال وجود
ملجتمع سليم يف غياب اإلقتصاد املرتكز عىل أسس متينة واملواكب للتطورات العاملية.
إن مفهوم املسؤولية االجتامعية وما ينتج عنه من مساهمة يف اإلستقرار اإلجتامعي يدخل يف
صلب مهمة مرصف لبنان العامة التي تضع عىل عاتقه مسؤولية "املحافظة عىل النقد لتأمني
أساس منو اقتصادي واجتامعي دائم" ،وفق املادة  00من قانون النقد والتسلي .
فعىل صعيد تحصني األمن اإلجتامعي ،دأب مرصف لبنان منذ سنوات عىل تأمني املناخات
املناسبة لتحسني املستوى املعييش لدى املواطن اللبناين من خالل تحقيق تراجع يف الفوائد
واستقرار يف األسعار واملحافظة عىل القدرة الرشائية لديه ،وأيضا من خالل تجنيب لبنان
العديد من األزمات اإلقتصادية ومفاعيلها اإلجتامعية .كام عمل مرصف لبنان خالل األعوام
املاضية عىل تأمني الحوافز املناسبة للمصارف بغية توفري القروض امليرسة للقطاعات اإلمنائية
والسكنية والتعليمية والبيئية والطاقة البديلة ،بحيث ساهمت هذه الحوافز يف تعزيز فرص
التعليم لحوايل عرشة آالف طالب ،فضال عن املساهمة يف تأمني اإلستقرار اإلجتامعي والعيش
الكريم عن طريق توفري املسكن لحوايل  000أل عائلة .والجدير ذكره أن رزم التحفيز شملت
مؤخرا ً ريادة األعامل واألبحاث والتطوير واملشاريع اإلنتاجية واإلستثامرية الجديدة.
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 إقتصادية يف تأمني
وف ٍر يف كلفة الطاقة عىل ميزانية األرس واملؤسسات والدولة .فإذا علمنا أن تغطية حاجات لبنان
الحالية تتطلب استرياد الطاقة مببلغ  6مليارات دوالر سنوياً ،واستطعنا توفري  00اىل  %80من
هذا املبلغ ،سوف يتحسن ميزان املدفوعات بنسبة كبرية .وقد الحظنا أن اهتامم املصارف
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يتبني من طلبات القروض املرسلة إلينا بخصوص مشاريع صديقة
ّ
بالشق البيئي ازداد ،وفق ما ّ
للبيئة ،ال سيام يف قطاع البناء ،والتي تجاوز مجموعها الـ 000مليون دوالر.
كذلك دأب مرصف لبنان عىل حث املصارف عىل احرتام املعايري البيئية الدولية لدى قيامها
"
بدراسة وتقييم املشاريع املعروضة عليها للتمويل ،عىل غرار مبادىء "
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.
أما يف مجال الرياضة ،التي تعترب أيضا مدخالً لصحة وعافية املواطن ،فقد عقد مرصف لبنان
اتفاقية مع جمعية بريوت ماراثون لرعاية السباق الذي أطلق عليه تسمية "مرصف لبنان بريوت
ماراثون" لفرتة متتد عىل مدى ثالث سنوات ،من العام  8002اىل العام .8002
مل يغب بُعد التنمية البرشية ومراكمة الرأسامل البرشي عن رؤية مرصف لبنان ومشاريعه ،ملا
للعنرص البرشي من أهمية اسرتاتيجية وأولوية يف إطالق نهضة تنموية ونقل اإلقتصاد إىل
اقتصا ٍد إنتاجي مبني عىل املعرفة ،خاصة أن إحدى أهم ميزات لبنان التفاضلية هي موارده
البرشية وطاقاته العلمية .فباإلضافة اىل تشجيع املصارف عىل منح القروض التعليمية للمراحل
الجامعية كافة بفائدة ال تتجاوز ثالثة يف املئة منذ العام  ،8002قمنا بإطالق مبادرتني تقضيان
( لتشجيع الطالب أصحاب األفكار الخالقة بغية
بإنشاء مخيامت تحفيزية )
تطويرها إىل مشاريع عملية ،بالتعاون مع الحكومة الربيطانية وسيليكون فايل .هذا ،باإلضافة
إىل فرص التدريب التي يتيحها مرصف لبنان للطالب الجامعيني ،واملنشورات التي يصدرها
( يف أوساط املواطنني ،واألوراق البحثية وورش العمل
لنرش الثقافة املالية )
املنشورة عىل الصفحة اإللكرتونية ملرصف لبنان .ويف آب من العام  8002قمنا بابتكار هندسة
مالية متكّن املصارف من املساهمة يف مؤسسات تعتمد عىل املعرفة ،والهندسة ذاتها تؤمن
تغطية مخاطر  %02من هذا اإلستثامر .فألول مرة يف لبنان تتوفر إمكانيات تصل إىل  000مليون
رصف اإلبداع واإلبتكار لإلستفادة من الطاقة البرشية وخلق مؤسسات
دوالر أمرييك موضوعة بت ّ
جديدة تغني اإلقتصاد وتؤمن فرص عمل .وحتى هذا التاريخ ،قام العديد من املصارف
بتخصيص األموال الالزمة لهذا النوع من االستثامر .ونحن نشجع جميع املصارف العاملة يف
لبنان إىل أخذ مبادرات مامثلة.
وليس بعيدا ً عن مضامر التنمية البرشية ،ملرصف لبنان مبادرات يف مجال الثقافة والفكر ،ومن
أهمها إنشاء متح مرصف لبنان الذي يعرض تاريخ املرصف ويضم مجموعة نادرة من
العمالت والنقود التي عرفها لبنان منذ أقدم العصور ،باإلضافة إىل مجموعة كبرية من عمالت
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دول عربية وأجنبية ،مش ّكالً نافذ ًة نقدية غن ّية عىل التاريخ اللبناين والعاملي بكافة تالوينه
وتفاصيله ،تجمع ما بني عراقة التاريخ وحداثة التكنولوجيا .كام يقوم مرصف لبنان باإلضاءة عىل
شخصيات لبنانية تركت بصامتها يف التاريخ اللبناين ،فيكرمها عن طريق إصدار قطع معدنية
تذكارية خاصة بها.
إن النمو اإلقتصادي يف لبنان والنمو يف قطاع املصارف حاليا ،يعتمدان ،إىل حد كبري ،عىل
التسليفات والتحفيزات التي يطلقها مرصف لبنان .ففي العام  ،8002تبني أن  % 20من النمو يف
الناتج املحيل يعود إىل تحفيزات مرصف لبنان من خالل منح املصارف  06،0مليار دوالر بفائدة 0
باملئة ،لذلك أعدنا تجديدها يف العام  ،8000ولو مبقدار أقل( ،حوايل  200مليون دوالر) .ويف
هذا اإلطار ،قام مرصف لبنان بإطالق رزمة حوافز جديدة للعام  8002بواقع مليار دوالر ألن
االسباب املوجبة ما زالت قامئة ،وهو عدم اإلستقرار السيايس واألمني ،كام أن الطلب الخارجي
عىل اإلقتصاد اللبناين ما زال ضعيفاً ،وبالتايل علينا تحفيز الطلب الداخيل .إن جميع هذه
املبادرات تصب يف مصلحة إعادة تكوين الطبقة الوسطى وتحسني مستوى املعيشة لدى
رشيحة كبرية من اللبنانيني.
يف الخالصة ،بني مرصف لبنان واإلستقرار اإلجتامعي عالقة وجودية ،فاملرصف املركزي منذ
إنشائه ،وعىل مر كل السنني املشبعة باألزمات يف لبنان واملنطقة العربية والعامل وضع نصب
عينيه صيانة اإلستقرار اإلجتامعي يف لبنان وأطلق املبادرات يف سبيله .وجوهر هذه العالقة
ومحورها هو املواطن اللبناين الذي نؤمن بحقه بالتمتع مبستوى معييش الئق وتنمية اقتصادية
واعدة ونهضة اجتامعية حضارية .لذلك ندعو اىل تضافر الجهود وتوزيع املسؤوليات بني جميع
الجهات املعنية من خالل إيالء موضوع املسؤولية اإلجتامعية اإلهتامم الالزم عىل مستوى
القطاعني العام والخاص ،للوصول إىل املستوى املنشود من الحصانة اإلجتامعية يف لبنان
والتي تنأى باإلستقرار اإلجتامعي عن أكرب قد ٍر من األزمات التي تعص بنا ومبحيطنا.
وشكرا ً .
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قامئة املراجع
____________________
.0

سالمة ،ر .كلمة حاكم مرصف لبنان األستاذ رياض سالمه يف حفل افتتاح "املؤمتر الرابع للمسؤولية
اإلجتامعية للرشكات :الدور االيجايب لألعامل يف البيئة واملجتمع".8000/08/2 .

 .8الصباح ،س .حسن كامل الصباح :كتابات مختارة .0220 .املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،بريوت-لبنان.
 .2نارص ،ع .أزمات ومرتكزات االستقرار يف املجتمعات العربیة .8000 .املجلة السياسية والدولية ،السنة
 ،8000العدد  .82الجامعة املستنرصية ،بغداد-العراق.
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