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 :شاملة بأبعادٍ إسالمية تنميةٌ
 والتواصل والتراكم التكامل

 
  رائـد شـرف الديـن

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان
 المحافظ باإلنابة عن الجمهورية اللبنانية

 

 لمجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية االجتماع السنوي الحادي واألربعونفي 
 جمهورية إندونيسيا –جاكرتا  | 1096 أيار 91

 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

 

 معايل رئيس مجلس املحافظني

 معايل رئيس البنك اإلسالمي للتنمية

 واملحافظون املناوبونأصحاب املعايل املحافظون 

طر يف ربوع عاصمة الق   للتنمية اإلسالمي البنك محافظي ملجلس السنوي االجتامعإن انعقاد 

جيوسيايس. فإندونيسيا متثّل -تاريخي-اقتصادياإلسالمي األكرب سكانياً، له داللٌة رمزيّة ذات بعٍد 

حيث أثبتت أوىل املراكز االمتداد الحضاري ذو الوجه االقتصادي لإلسالم باتجاه الرشق األدىن، 

 القرن أواخرمنذ  املاليو جزيرة وشبه سومطرة سواحل عىل نو املسلمجار التجارية التي أنشأها الت

، أن للمصالح االقتصادية الحيوية امليالديَّني والتاسع الثامن الهجريَّني، الثالث القرن وأوائل الثاين

حافٌل بالتجارب الرتاكمية إندونيسيا تاريخ دوٌر محورٌي يف تأسيس رشاكٍة تكامليٍة بني الشعوب. و 
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يف النضال لتحقيق التنمية املستقلة من أطامع املستعمرين وتجاذبات أقطاب السياسة الدولية. 

أما موقع إندونيسيا فيشهد عىل واقعها الجيوسيايس الذي شّكل دوماً رأس جرٍس للتواصل 

 بني الحضارة اإلسالمية والحضارات اآلسيوية الغنية بتعددها. ناغموالت

إذ نعرّب عن خالص الشكر والتقدير لدولة إندونيسيا عىل استضافة هذا االجتامع والجهد  ،إننا

، أي أبعاد التكامل والرتاكم ندونييس الثاليث األبعاداإل املبذول إلنجاحه، ننظر بهذا املنظار 

ونتطلّع إىل وإنجازاته التي نفتخر بها  للتنمية اإلسالمي البنكوالتواصل، نحو الدور املنوط ب

هي  رًة اسرتاتيجيتنيورضو ا ي كِسب هذه التجربة أهميًة متطويرها وتعزيزها وتوسيع آفاقها. و 

اإلسالمية يف -التحديات املصريية التي تعكسها األزمات الكربى التي تعيشها منطقتنا العربية

ضطرابات فاملواجهات العسكرية واملخاطر األمنية واال أكرث من قطر وعىل أكرث من صعيد. 

، والتي سادت خالل السنوات خسائر اقتصادية واستنزاٍف اجتامعيوما يرافقها من السياسية 

، كلّها دوالر مليار 038بقيمة  املنتدى االسرتاتيجي العريببًة خسائر يقّدرها القليلة املاضية مسبّ 

 نع متكينها.الحد من مواتؤرّش إىل الحاجة امللّحة والوجودية لسرب منابع تكوين التنمية و 

يوازيه مخاٌض بنيوٌي إىل ذلك، تشّكل املرحلة االنتقالية التي ميّر بها العامل مشهداّ رسيالياً 

. ومن أبرز اقتصادية مختلفة-ملنظومٍة عامليٍة جديدة ذات معامل اسرتاتيجية وسياسية واجتامعية

 ،والتجمعات االقتصادية الجيوسياسية العمالقة ،التعددية القطبية :معامل هذه املنظومة

، واتساع لقاراتللدول واالعابرة  الية امل عوملةاملاالقتصادية و األمنية و  واألزمات واملخاطر

املستدامة  يةالتنمو  ياالقتصادية، ووصول املخاطر التي تهّدد األمن البيئ-الفجوات االجتامعية

تكامليٍة تراكميٍة  –ع اسرتاتيجية تنموية عرصية لذلك يكتسب وض إىل درجاٍت غري مسبوقة.

أهميًة استثنائية، مع رضورة التّحيل باالنفتاح عىل مجريات التطورات العاملية  –تواصلية 

 والحساسية املطلوبة تجاه املصالح الحيوية للدول اإلسالمية.

 أيها السادة،

، من حيث تأثره املبارش بالحرب يف اإلسالمية-العربيةيقع لبنان يف قلب الواقع املأزوم للمنطقة 

 تدفق لكثافة كان قدفسوريا وارتداداتها األمنية ونتائجها االقتصادية واالجتامعية الوخيمة. 

عددهم املليون ونصف املليون نازح، بالغ األثر عىل تردي  قاربالنازحني السوريني، الذين 

يف هذا  يتحّمل بدوره عبئاً يفوق طاقته بأضعاف. ، الذياالقتصادية يف لبنان-األوضاع االجتامعية

حسب املصادر الرسمية  مليار دوالر 13 منذ اندالع األزمة السورية تجاوزت خسائر لبنان ،املجال

كذلك  إىل قرابة الصفر باملئة. اإلجاميل املحيّل  للناتج الحقيقي النمو انخفضبحيث  ،اللبنانية

، مع ساهم مام، لبنان إىل التحويالت إىل انخفاض النفط أسعار لتدين نكاميشاال  ألثرأّدى ا

 مليارات 3 إىل ليصل املدفوعات ميزان يف عجزال ةضاعفيف م تراجع حركة التصدير واالستثامر،

 وساهم كّل هذا يف. 5882مليارات دوالر يف العام  0، بعد أن بلغ حوايل 5802يف العام  دوالر

 املحيل الناتج من% 042 أي دوالر، مليار 08 حوايل إىل ليصل العام الدين ارتفاع استمرار

 املقيمني الفقراء عدد ارتفع بحيث ،5800 عام منذ الفقر مستويات يف زيادة لبنان شهدو  .اإلجاميل
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 حيث ،5800 عام منذ اللبنانيني بني البطالة معدل فتضاعباملئة. كام  08 بنسبة لبنان يف حالياً 

أما  .االجتامعي اإلغراقباإلضافة إىل تفيش مظاهر  ،السكان مجموع من باملئة 58 نسبته بلغت

أوضاع البنية التحتية والبيئة، فقد تضاعفت مشاكلها من حيث النقص يف الطاقة واملياه، وكثافة 

هذا  .العامة الخدمات عىل الهائلة ضغوطوازدياد التلّوث وتفيش األمراض، والاالزدحام 

 .وتعرّث مؤسسايت سيايس استقرار عدمباإلضافة إىل ما يشهده لبنان منذ اندالع األزمة من 

 أيها السادة،

البنك اإلسالمي للتنمية كمنارة هذه التحديات املشبعة باملخاطر، تأيت جهود ومبادرات  يف ظّل 

فانطالقاً من التجربة اللبنانية وواقعها الحايل املتأزّم، والتي تراجعي حالك.  ية وسط ظالمٍ وتنم

اإلسالمي باتجاه الغرب، ويف ذات الوقت مرآًة وأرضاً -طاملا مثّلت مركز إشعاٍع للرشق العريب

هّم ما تحتاجه بلداننا، أن أ اختبارية ألوضاع املرشق بانحدارها وصعودها، نستطيع أن نجزم 

 الرتاكمية وتفعيلها.-التواصلية-التكاملية-هو إطالق األطر التنمويةكهذه، وباألخص يف ظروٍف 

 كافة ؤسساتهامب التي تحّققها وتطلقها مجموعة البنكواإلنجازات نثّمن املبادرات فإننا  ،من هنا

، محرزًة واملتابعة التنفيذيةاسرتاتيجيتها العرشية باملواءمة مع بعدي التخطيط يف إطار تنفيذ 

تقّدماً مطّرداً عىل مستوى األداء والفعالية. ومن أبرز هذه املبادرات، ارتفاع صايف اعتامدات 

وإيالء البنى التحتية حّصًة كبرية من صايف االعتامدات من املجموعة ملساعدة البلدان األعضاء، 

نا عىل صعيد تعزيز البيئية موارد البنك الرأساملية العادية نظراً ما لهذا القطاع من أهمية يف بلدان

ومبادرة تعميق التعاون مع مجموعة اإلنتاجية وتوفري فرص العمل وتأمني الحاجات املعيشية، 

الستفادة باوإصدار الصكوك  البنك الدويل، ومضاعفة وتنويع الجهود الرامية إىل تعبئة املوارد

ة الرشاكات القطرية التي من اسرتاتيجي، وإطالق تصنيفات ائتامنية عالية مام يحوزه البنك من

 فنخّص  ،االسرتاتيجية أما عىل صعيد اإلنجازات شأنها االستفادة من امليزات التفاضلية لكل قطر.

تعزيز تنمية القطاع الخاص الذي يشّكل عصب البنيان االقتصادي، وتوسيع نطاق متويل  بالذكر:

طر القطرية، وتطوير املعرفة يف خاالتجارة البينية، وتعزيز  تأمني االئتامن والتأمني من امل

إنشاء صناديق الدعم للفقراء )كصندوق التضامن اإلسالمي و صناعة الخدمات املالية اإلسالمية، 

للتنمية وصندوق تثمري ممتلكات األوقاف(. هذا باإلضافة إىل ريادة البنك يف إطالق األنشطة 

الكفاءة العالية التي يتّم من يفوتنا تقدير كام ال  الهادفة إىل تعزيز التنمية الشاملة واملستدامة.

خاللها تعزيز الفعالية املؤسسية للبنك، يف زمٍن أصبحت فيه مفاهيم الحوكمة وإدارة املخاطر 

 والتنمية البرشية من سامت الحداثة املؤسسية.

 أيها السادة،

شّقني: األول يتناول منابع تكوين التنمية، والثاين معنٌي  إن الحديث عن التنمية يحتمل البحث يف

مبوانع متكينها. وأوّد قبل أن أختم أن ألقي الضوء رسيعاً عىل بعض هذه املنابع واملوانع التي 

 ،اإلسالمي إلضافة إىل مبادرات وإنجازات البنكاالسعي إليها، ب عىل املؤسسات التنموية ينبغي

تطوير مناهج  : أوالً،مة التنمية وتجنّب استنزافها. فمن منابع التكوينيف سبيل الحفاظ عىل استدا
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تربوية حديثة ت عنى بالبناء عىل رأس املال االجتامعي الِقيَمي وبناء الشخصية اإلنسانية وبعث 

العمل . ثانياً، االقتصادية-املنظومة االجتامعيةب االرتقاءو  التجدد الحضاري وتعزيز حس املواطنة

فل والتكامل التنموي مع كافة الدول النامية ودول الجنوب واالستفادة من التكتالت التكاعىل 

اإلقليمية والعاملية الصاعدة ملواجهة إشكالية انعدام التوازن يف مسار اسرتاتيجية التنمية 

ثالثاً، تحقيق التنمية املستقلة عن طريق بناء اقتصاٍد إنتاجي ذايت الدفع ومتحّرٍر من الدولية. 

يف رتهان للخار.. رابعاً، االهتامم بقضايا الشمول املايل والثقافة املالية، ملا لها من دوٍر اال 

االقتصادي وحامية االستقرار املايل. أما موانع التمكني، فتشمل: أوالً، -تقليص التهميش االجتامعي

يش، وبعد الفساد، بعد التفاوت الطبقي والفقر والتهممكافحة اآلفة الثالثية األبعاد، املتمثّلة ب

وبعد الجرمية واإلرهاب. ثانياً، تحجيم االقتصاد الريعي ومنتجاته، والذي ي عترب عدو االقتصاد 

اإلنتاجي التنموي، عن طريق بناء رأس املال البرشي مروراً بتعزيز آليات البحث والتطوير وصوالً 

ثالثاً، مكافحة الجهل البيئي وإطالق آليات حامية البيئة لتحقيق التنمية  إىل بناء اقتصاد املعرفة.

املستدامة. رابعاً، رعاية ودعم املبادرات واآلليات املعنية بإغاثة ضحايا الحروب والنازحني 

املستوحاة  السلم األهيلو  قيم التعايش وتنمية املناطق املنكوبة وفض وإدارة النزاعات ونرش

، البعيدة كل البعد عن شبح األفكار الظالمية التي يحاولون وصم الم السمحةمن تعاليم اإلس

 .اإلسالم بها

 أيها السادة،

، ننظر بعني الفخر واألمل والطموح ؤكّد أننانجدد الشكر إلندونيسيا حكومًة وشعباً، و ن ختاماً،

كون بنكاً إمنائياً عاملي ، أال وهي "أن يبقيادة إدارته الرشيدة لتحقيق رؤية البنك اإلسالمي للتنمية

الطراز، إسالمي املبادئ، يساهم يف تغيري وجه التنمية البرشية الشاملة يف العامل اإلسالمي، 

 التنموي-اإلنساين العمل يف ومثاالً منوذجاً  ويقّدم، ويساعد هذا العامل عىل استعادة كرامته"

 .األخرى واملجتمعات للثقافات

 

 وبركاته.والسالم عليكم ورحمة الله 


