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بين الجذور االقتصادية التراثية 
 والسياسة النقدية العصرية

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن
 

 والجنوب صيدا في والزراعة والصناعة التجارة غرفة
 صيدا | 1025 ولكانون األ 4

 
ّالتيّوالبطشّوالبأسّوالقوةّصنائعهمّيف ينينللصيدّوّكانتّالتيّوالشهرةّواملهارةّالحذقّإنّ "

ّذكرهّماّهذاّاألرض...ّأقايصّإىلّمنهمّانترشتّبل سورياّيفّتنحرصّملّجيوشهمّيفّكانت

ّاملرحومّحسبّالعامل"ّمدنّأقدمّ"منّعدّ ت ّّالتيّصيداّمدينةّعنّتهلياذإل يفّهومريوس

ّمنّكثريرّّعىلّالعاملّمتاحفّتشهدّحيثّ،صيدا"ّتاريخ"ّمؤلفهّيفّالزينّعارفّأحمدّالشيخ

ّالحضارية.ّمعاملها

ّ،صورّمدينةّإىلّالعاميلّانتاميئّمعّتكاملتّصيداويةّمالمحّمنّالوجدانيةّذاكريتّتحملهّماّأما

ّيفّصيداّمقاصدّمدرسةّيفّالدراسةّمقاعدّعىلّطفولتيّيفّقضيتهاّالتيّالسنةّإىلّفيمتدّ 

ّاغتيالهّوحادثةّسعدّمعروفّاملناضلّابنهاّبإرثّتأث ريّثمّ،املايضّالقرنّسبعينياتّأوائل

ّابنهاّمؤسسةّمنّجامعيةّمنحةّنَييلّوّالوطني،ّوعييّتشكيلّيفّساهمتّوالتيّاملشؤومة،

تّوالتيّالحريري،ّرفيقّالشهيدّالرئيس ّّمرورا ّّ،األمريكيةّاملتحدةّالوالياتّيفّالدراسةّيلّيَّسر

ّوالجنوبّصيداّيفّأهيلّمعّاملبارشّالتواصلّمنّمكنتنيّعديدةّمرصفيةّمسؤولياتّتبو يئب

ّ.9002ّالعامّيفّلبنانّمرصفّلحاكمّأوال ّنائبا ّّتعيينيّقبلّالزمنّمنّعقدّلحوايل
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ّيف ّالضاربة ّالجذور ّذات ّاملناطق ّمن ّصيدا ّالتاريخية ّوبوابته ّالجنوب ّي عترب ّالاراثّإذا 

يفّحاكميةّمرصفّالحايلّالتجاري،ّللمرشقّالعريب.ّومنّموقعيّ-الصناعي-،ّالزراعيقتصاديااّل

ّّ،لبنان ّماليةّهادفة، ّمجتمعيّوثقافةر ّإيجادّوعير يسّبرضورة ّاملؤس  ّمنّإمياننا سوفّوانطالقا 

ّاليومّأتناول ّكلمتي ّّيف ّأهم  ّاملبادرات ّاملرصفّّاتخذهاالتي ّلها ى ّيتصد  ّالتي والتحديات

ّ ّالنقدية ّالسياسة ّشؤون ّإدارة ّبها ّمناطةر ّنقدية ّالوطنيكسلطةر ّاالقتصاد ّبغيةّصيانةّوحامية ،

ّتنميتهاّعىلّامتدادّوطننا.هذهّالجذورّاالقتصاديةّّو

ّ ّيف ّوتنميتها ّهذه ّالجذور ّّظلوتأيتّصيانة ّمن ّاملايلّالنظامّيشهدهّالذيّالتخب طمرحلةر

ّّوّالعاملية،ّأزمتهّتداعياتّوسطّالعاملي ّمفصليةّيفّوقتر ّعىلّتعاينّفيهّمنطقتناّمنّمطب اتر

ّينبغيّالذيّالحيويّللدورّاالساراتيجيةّاألهميةّتربزلذلكّّ.واالقتصاديّالسيايسّاملستويني

ّاألمنّوتفعيلّصيانةّيفّيلعباهّأنّاملايل-املرصيفّوالقطاعّالنقدية-االقتصاديةّللسلطة

هاتّتأيتّالسياق،ّهذاّيف.ّوالتنمويةّاملاليةّأبعادهّيفّقتصاديااّل-جتامعيااّل ّلبنانّمرصفّتوج 

ّاالقتصادّصيانةّبنيّتوازنّوهندساتّمبادراتّعىلّتقومّتقليديةّغريّنقديةّسياسةّانتهاجّيف

ّ.املجتمعّوتنمية

ّنجاعتهاّأثبتت،ّحيثّالعامليةّاملركزيةّاملصارفّيفّبهّي حتذىّمنوذجا ّّأضحتهذهّالسياسةّ

بالحديثّعنّشق نيّّالسياسةّهذهّمظاهرّأهمّ .ّميكنّتلخيصّالتحدياتّمواجهةّيفّوجدواها

ّفيتناولّ ّالثاين ّالشق ّأما ّالتنفيذي، ّالجانب ّيتناول ّاألول ّالشق ّالنقدية. ّسياستنا ّيخص  فيام

ّ.الجانبّالتنظيمي

ّ،واملايلّالتقليديّعىلّأكملّوجه،ّدأبّمرصفّلبنانّعىلّأداءّدورهّالنقديّالتنفيذييفّالشقّ

ّ ّالدور،ّأوال ،ّمدعوما  ّمالمحّهذا ّومنّأهم  ّمنّاألدوات. ّالنقديّاالستقرارّعىلّاملحافظةبسل ةر

مبّ،وسعرّالرصف تّقياسيةّمستوياتّبلغتّاألجنبيةّالتيّالعمالتهّمنّوجوداتمدعوماّ  ـّالّتعد 

مّيشك لّالذيّالذهبّاحتياطيّمنّالوفريّمخزونهّإليهاّيضافّدوالر،ّمليار32ّ ّأمانّصام 

ّّ.لالقتصاد ّالعامّّالفوائد،ّمعد التّاستقرارّتأمنيثانيا ، ّللقطاعني ّالتمويل ّمصادر وتأمني

ّاملايلّ ّالشمول ل ّمعد  ّبحيثّبلغ ّوالخاص، ّيفّلبنان ّب74ّنسبة ّمقارنة  81ّّباملئة يفّباملئة

ّالعربية. ّتأمنيّنظامثالثا ّّالدول ،ّّ ّوآمنر ّمحيل  ّالتيّّ.ومتطو ردفعر ّفائضّالسيولة ّإدارة رابعا ،

مليارّدوالر،ّمنّخاللّإصدارّشهاداتّاإليداعّوتشجيعّالتسليفّباللريةّاللبنانية،81ّّتجاوزتّال

ّيجن بّالبالدّمخاطرّالتضخ مّالذيّح رص تطويرّاألسواقّخامسا ،ّّ.باملئة7ّّالـّسقفّضمنّمبا

ّ ّهيئة ّالغاية ّلهذه ّأ نشئت ّحيث ّاملاليةاملالية، ّللدولةّّ.األسواق ّالعام ّالدين ّإدارة سادسا ،

الّيهدفّإىلّاالستمرار ّوفع  ّمجدر ّاللبنانية.يفّتأمنيّمالءةّالدولةّّاللبنانيةّبشكلر
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يفّابتداعّاملبادراتّوالحلولّيفّمواجهةّتقليدي،ّفقدّمتي زّبنجاعتهّالغريّّالتنفيذيأماّالدورّ

ّ ّيفّ-اإلقتصادية-اإلجتامعيةالتحديات ّللمصارف ّالتحفيزية ّاملبادرات ّإطالق ّخالل ّمن البيئية

ّالخاص ّالقطاع ّإىل ّالتسليف ّواملتوسطةّوّمجال ّالصغرية ّيفّاملؤسسات ّاالستثامر ّبغية

ّمنّفرصّالعملّالقطاعاتّاإلنتاجيةّوالسكنيةّوالبيئيةّوالتعليمية، وإعادةّتكوينّّوتأمنيّمزيدر

يفّهذاّاإلطار،ّلكّبفوائدّمقبولةّعنّطريقّاالعفاءّمنّاالحتياطيّااللزامي.ّوذّ،الطبقةّالوسطى

وقدّبلغّّالقروضّالسكنيةّالـمئةّألف،ّوّبلغتّقروضّالتعليمّالجامعيّخمسنيّالفا .تخط تّ

ّيوازيّّ،9083مجموعّقيمّالرزمّالتحفيزيةّمنذّإطالقهاّالعامّ ّّ،دوالرّاتملياّر5ّالـّما مساِهمة 

ّب 50ّّـ ّعامي ّخالل ّاملحق ق ّالنمو ّمن 9087ّو9083ّباملئة ّالصعوبات ّالستمرار ّونظرا  السياسيةّ.

ّباملئة ّيقاربّالصفر ّأن ّيتوق ع ّالذي ّعىلّالنمو ّالسلبية ّوانعكاساتها ّالعاّواالقتصادية ،ّمهذا

بإطالق قراراّ  ّاملليارّدوالر.ّتبلغ9081ّرزمةّتحفيزاتّجديدةّللعامّّاتخذّاملجلسّاملركزيّمؤخراّ 

ّ ّالرسملةّلقطاعّاقتصادّاملعرفة ّعنّتأمنيّموارد ّفضال  ّبابتكارّهندسةّوالرشكاتّالناشئةهذا ،

ّ ّالقطاعّنحو ّتضعّبترص فّهذا ّّمليونّدوالر700ّمالية واإلبداعّيفّّاالبتكاربهدفّدعمّجهود

ّخاص ّتوظيفّاكرثّمنّّ.أوساطّالشبابّبشكلر ّال950ّوقدّتم  قطاعّحتىّمليونّدوالرّيفّهذا

للبنان،ّكامّالقطاعّاملايلّوقطاعّالنفطّوالغاز. واعداّ  ّاآلن،ّوالذيّي عتربّقطاعاّ 

ّمتمي زا ّمنّحيثّ ّتنظيميا  ا  يفّالشقّالتنظيميّللسياسةّالنقدية،ّأثبتّمرصفّلبنانّامتالكهّحس 

ومستقر،ّّآمنّرّمايلّر-مرصيفّرّنظامّرالقواعدّوالسياساتّليفّإرساءّعىلّالصعيدّالعامليّأسبقي تهّ

ّزالتّتعاين، ّوما ّعانتّمنها، ّالتي ّاملالية ّتداعياتّاألزمة ّمن ّتجن بّكثرير ّمن ّمك نه دولّّمام

ّ ّوالغنية. مة ّاملتقد  ّيفّمصافّالدول ّهو ّما ّمنها ّكثرية، ّاملجال، ّلبنانّمرصفّقاميفّهذا

ّفيةاملرّصّالدوليةّواملواصفاتّباملعايريّالصارمّبتقي دهّيتميزّموثوقّمرصيفّنظامّبتطوير

ّاملايلّواملحاسبية. ّاالستقرار ّأوال ، ّسامته: القائمّعىلّتحقيقّمستوىّسيولةّمرتفعّّومنّأهم 

ّاملايلّيفّّاملالّرأسّكفايةّو ّاالستقرار ّوحدة ّالغاية ّلهذه ّأ نشأت ّوقد ّاملديونية. ّمن والحد

وحاميةّاملستهلك،ّحيثّأنشأّمرصفّّالرشيدةّاإلدارةمرصفّلبنان.ّثانيا ،ّالسعيّلتطبيقّمبادئّ

لبنانّلهذهّالغايةّوحدةّاإلدارةّالرشيدة.ّثالثا ،ّتطبيقّاملعايريّالدوليةّالخاصةّمبكافحةّتبييضّ

ّوقدّجاءّ حركةّلقواننيّاملتعلقةّباألخريّيفّمجلسّالنوابّلقرارّاإّلاألموالّومتويلّاإلرهاب.

ّموالديالتّعىلّقانونّمكافحةّتبييضّاأّلموالّعربّالحدودّومكافحةّالتهربّالرضيبيّوالتعاأّل

نّالعملّاملرصيفّلي ّالعامليةيوحص  ّالتدابريّكلّاتخاذّرابعا ،ّ.بقيّلبنانّعىلّالخارطةّاملالية

ّمينعّوّلبنانّسمعةّيحفظّمباّالخارجية،ّاملخاطرّملواجهةّاملطلوبةّالتعاميمّصداروّإّالالزمة

ّ.املحليةّالسوقّإىلّالدخولّمنّالرشعيةّغريّاألموال
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ّوينبغيّمواجهتهاّيفّ ياتّالتيّتفرضّنفسها ّمنّاإلضاءةّعىلّبعضّالتحد  قبلّالختام،ّالّبد 

ّاملقبلة ّاملرحلة ّباآليت: ّاختصارها ّميكن ّوالتي ّالفساد،ّمنّوالحدّاملايل،ّالشمولّتعزيز،

ّتوجهّمنّالحدّوّوالخاص،ّالعامّالقطاعنيّبنيّالتنسيقّوزيادةّاملال،ّرأسّأسواقّتطويرّو

ّ،املصالحّالحيويةّملصارفناعىلّحسابّاملخاطرّّتقليصّسياساتّتطبيقّيفّالعامليةّاملصارف

ّ.الحديثةّالتنظيميةّوّالترشيعيةّالتحتيةّالبنيةّوبناء

دّعىلّنقاطّالقوةّالكامنةّيفّاقتصادناّالواعدّونظامناّالنقدي ّأنّأشد  املايلّالكفؤ،ّ-ختاما ،ّأود 

تاريخّمؤك دا ّعىلّقو ةّالضامنةّالتيّميث لهاّمرصفّلبنان،ّذوّالبرغمّكلّاألزماتّالتيّنعيشها،ّ

جذورّاالقتصاديةّالضاربةّيفّالتاريخ،ّيفّصيداّوالجنوبّالّالنقديّالضاربّالجذور،ّيفّصيانة

ّوالّمربرّوكلّربوعّالوطن ّنقديةّيفّلبنان، ّوالّأزمة ّاللبنانية، ّللرية ّواطمئنكمّأنّالّتدهور ،

ّلخفضّتصنيفهّاالئتامين.

مبستقبله..بكمعشتمّوعاشّلبنان..ّعزيزاّ  ّ..ّمرشقاّ 

 وشكرا .


