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I. مقدمة 

ووحدوية الرتبية يف هذا الرصح الرتبوي الوطني الذي يجمع ب عراقة  ألتقي بكم يرسين أن
الحيوية يف الساحة يعترب من املواضيع العلم، ألستعرض وإياكم موضوعا ورصانة االنتامء 

 .واالجتامعي السيايس باالستقرار وعالقتها النقدية السياسةاملالية العاملية حاليا، أال وهو -االقتصادية

ليشرتي كل  3ال شك أن األوراق النقدية من فئة "ترليون مارك" التي حملها مالي األملان عام 
عقب كان لها وقعها الشديد ع الرأي العام األملاين. حدث ذلك  3،بهذا السعرمنهم رغيف خبٍز 

الكتلة النقدية الضخمة املصدرة لتغطية الدين فشل السياسة النقدية املتبعة حينذاك من تغطية 
الحرب. فام كان من األكرثية الشعبية إال أن سارعت إىل إيصال أدولف هتلر  العام وتعويضات خسارة

م امليض يف خوض الجزء الثاين من الحرب العاملية. وإذا أضأنا ع أحداث إىل سدة الحكم، ومن ث
، نلحظ كيف أن الخلل الجذري يف توحيد  آليات السياسة النقدية يف القارة العام املاضي

فكانت حصة  األوروبية يف مواجهة الصدمات، قد رضب نقاط الضعف يف الجسم األورويب.
تسلم حزب سرييزا و  132اء عام ين العام، وصوال إىل إجراء استفتاليونان من تفاقم العجز والد

نشهد كيف تجهد السياسة النقدية الربيطانية يف من هذا الحدث،  اليساري للسلطة. وبعد عام
لمواءمة ب الحد من انخفاض وإيجاد صيغٍة ل(، Brexitاستيعاب آثار االنفصال عن االتحاد األورويب )

الربيطانية من جهة، ومواصلة سياسة التحفيز عن طريق ما يعرف بآلية التيسري الكمي قيمة العملة 
(Quantitative Easing.من جهٍة ثانية ) 

ها وحديثها، نبذة عن  املدى الحيوي للسياسة النقدية، ع تعطينا هذه األمثلة التاريخية، بقد
رتباط الوثيق للسياسة النقدية، إن كان من موقع اختالف تفاعالته وامتداداته. إذ يكشف هذا املدى اال 

االستقرار ع املستوي االجتامعي والسيايس. وقد شهدنا يف لبنان، وال السبب أو النتيجة، بأبعاد 
وما رافقها من تضخم وانهياٍر لقيمة العملة  ،نزال، فصوال من تشابك هذه العوامل. فالحرب األهلية

ية عع املستويات السياسية واالجتام انعدام االستقرار يسببه الذي الكبري الرضرالوطنية، أظهرت 
االقتصاد والنقد. كذلك، يف املقابل، تظهر حقبة ما بعد الحرب قدرة السياسة النقدية واألهلية ع 

واالقتصادية التي تعصف بلبنان  ع الحد من سلبيات وتداعيات األزمات السياسية واالجتامعية
 واملنطقة.

وارتباطها باالستقرار السيايس  صار بعض مفاهيم السياسة النقدية العرصيةباختسأتناول يف كلمتي 
واالجتامعي. بعد ذلك سأعرض املفاصل األساسية للسياسة النقدية ملرصف لبنان، خصوصا ما 

 يتعلق منها باالستقرار السيايس واالجتامعي.
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II. العرصيةلسياسة النقدية مفاهيم ا 

برزت يف املقابل نزعة عاملية نحو تفعيل دوٍر غري ، وتبعاتها استفحال األزمات املالية يف مواجهة
تقليدي يف السياسة النقدية للمصارف املركزية، باإلضافة إىل السياسات التقليدية، تكون مبثابة 

: النمو والتنمية. تتكون هذه السياسة النقد تعزيز تصبو إىلو  عامٍل رديٍف للاملية العامة، ية من شق
شقٌّ تنفيذي وآخر تنظيمي. وينعكس كلٌّ من النمو والتنمية يف الشق التنفيذي عرب جزءيه التقليدي 

. ففي الجزء التقليدي من السياسة النقدية التنفيذية تسعى السلطة النقدية إىل تحفيز غري التقليديو 
ظة ع االستقرار النقدي وسعر الرصف، النمو وتعزيز التنمية عرب وسائلها وأدواتها التقليدية كاملحاف

وحامية سالمة النظام املا والقطاع املرصيف، وتحقيق معدالت تضخم متدنية واستقرار يف 
األسعار، والسعي إىل تحقيق توازن يف ميزان املدفوعات، ومتويل عجز املالية العامة وإدارة الدين 

 النقدية.العام، باإلضافة إىل إدارة العرض والطلب للكتلة 

 وأخالقي اجتامعي بعدٍ  إضفاءفيرتكز حول  ,من السياسة النقدية التنفيذية غري التقليديأما الجزء 
-جتامعيةاال  املسؤولية تعزيز إىل الرامية الجهود وتجديد السلطة النقدية أداء ع وتنموي

 ،ع حدٍّ سواء واملجتمع االقتصاد يف سبيل إفادة إضافية هندساٍت عرب تطبيق  لديها قتصاديةاال 
ة للسياسة النقدية غري التقليدي. ويف هذا السياق، تتمحور املبادرات األزمات مواجهة يف خاصة 

 حول قضايا حيوية، منها:

 اإلمكانات وتوفري املستدام، النمو لتحقيق املؤاتية الظروف خلق يف الحكومات مساندةأوال، 
وصوال إىل إطالق  ،والتنمية املستدامة والبيئي االجتامعي األمن وتحص العمل، سوق إحياء إلعادة

 املبادرات التحفيزية لالقتصاد.

 تطوير ، عربوالرثوات املداخيل يف الشاسعة اتالفجو ، تقديم املبادرات التي تهدف إىل ردم ا ثاني
 ينبغيالذي  جتامعياال  ستثامراال  وتعزيز العاملية، املحلية أو اإلقليمية أو العامة السلع اقتصاديات

 إيجاد يف يكمن فالتحدي. فقط الفوري الربح يبغي وال ةاجتامعي منفعةٍ  وذا مستداما  يكون أن
 .اإلجتامعية والحامية األسعار استقرار ب توائم اقتصادية سياسات

 ثالثا، إيجاد توازن ما ب التمويل اإلقرايض والتمويل املساهم، بهدف التخفيف من عبء خدمة
 القروض وتوزيع املخاطر.

انتهاج السياسات الكفيلة بتطبيق الحداثة عرب مواكبة التطورات املعرفية والتقنية التي تغزو رابعا، 
املوارد البرشية للنظام املا والقطاع املرصيف بناء ع ذلك.  وتطويراألنظمة املالية واملرصفية، 

الحديثة لقطاع التقنية املالية  وتنظيم اآلليات لبناء أنظمة دفعٍ آمنة ومتطورة، السعيكذلك 
(FinTech املعنية بتقديم الخدمات والعمليات املالية واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية. هذا )

 املرصيف القطاع ب تكامالالتي تحقق  اليةامل-تقنيةال رشاكةال نوٍع من قامةباإلضافة إىل السعي إل 
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 تعزيز إىل بدورها تؤدي والتي ،املجال هذا يف العاملية التقنية التطورات مواكبة بهدف تصااليتال او 
 .للمستخدم املا اإلقصاء مشكلة من والتخفيف املالية الخدمات كلفة وتخفيض التنافسية البيئة

خامسا، تشجيع ظواهر االقتصاد اإلنتاجي، بعيدا عن آفات االقتصاد الريعي، وإطالق املبادرات 
 إىل تحقيق التجدد الحضاري عرب تعزيز اقتصاد املعرفة والبناء ع رأسامله البرشي.الهادفة 

النقدية حصته يف رفد التنمية. فللسلطة النقدية هامش واسع من  السياسة من التنظيمي وللشق
، ملا تتمتع من صالحياٍت تنظيمي ة القدرة ع إيجاد بيئٍة تنظيمية حاضنة للنمو والتنمية املستدام

كن للسياسة النقدية مامرسة املهام ع صعيد النظام املا والقطاع املرصيف. من هنا، 
 :التنظيمية التالية دعام للتنمية

أوال، تحص االستقرار املا من خالل تأم إطاٍر تنظيمي ورقايب عرصي وحص يضمن سالمة 
املعايري والقوان املالية الدولية، حفاظا منه ع النظام املا والقطاع املرصيف، مبا يتناسب مع 

 الثقة يف هذا النظام.

واإلدارة الرشيدة يف املصارف املركزية والقطاع املرصيف  ثانيا، تعزيز مبادئ الحوكمة املؤسساتية
ككل، ويف مقدمتها الشفافية واملساءلة، ملا لها من أثٍر ع مكافحة قضايا الفساد وتحقيق أع 

.در   جات الكفاءة يف النظام املا

 سدبيل يف املخداطر ويقديم وواجباتده حقوقده يددرك يك املسدتهلك لددى املالية الثقافة تعزيز، ثالثا 
 املستهلك. بذلك وحامية املا البتكار، إضافة إىل إيالء األهمية للحاجاته املالمئة للخدمات اختياره

 الخددمات عدرض يف الشدفافية تحسدعدرب  املسدتهلكلحاجات  ومالءمتها للخدمات وصولال نيتأم
، بحيدي يدتمكن  االشتاملاملفروضة. وكل هذا يصب يف تعزيز  الحواجزو  القيود وإزالة املالية املدا

 كل مواطن من الوصول إىل مصادر التمويل بأقل األكالف.
 

III. املفاصل األساسية للسياسة النقدية ملرصف لبنان 

ارس  .نة واملحافظةما ب العرص تجمع لقد كان مرصف لبنان سباقا يف انتهاج سياسٍة نقدية 
مرصف لبنان صالحياته كسلطٍة نقدية برؤيٍة تنمويٍة شاملٍة ومستدامة، واضعا نصب عينيه تجاوز 

النظام املا العاملي وسط تداعيات أزمته  ايشهده التي التحديات التي تفرضها األزمات املستدامة
، ويعايشها فصلية ع املستوي السيايس واالقتصاديامل بإرهاصاتهامنطقتنا  منهاالعاملية، وتعاين 

تربز  ،لذلك .اين تراجعا يف الطلب الخارجيالذي يع وطننا عرب تعرث مؤسساته وأعباء اقتصاده
يف  اللبنايناملا -والقطاع املرصيف يلعبه مرصف لبنانلذي األهمية االسرتاتيجية للدور الحيوي ا

كن من ثغراٍت ع  االقتصادي يف أبعاده املالية والتنموية-صيانة وتفعيل األمن االجتامعي لسد ما 
 .التنموي-االجتامعي-الصعيد االقتصادي
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ة منها بخاصة، التقليديغري أضحت السياسة النقدية التي ينتهجها مرصف لبنان، يف هذا السياق، 
منوذجا يحتذى به يف املصارف املركزية العاملية، حيي أثبتت نجاعتها وجدواها يف مواجهة 

. ع مبادرات وهندسات توازن ب صيانة االقتصاد وتنمية املجتمعهذه السياسة تقوم و التحديات. 
الجانب : سياستنا النقديةكن تلخيص أهم مظاهر هذه السياسة بالحديي عن شق فيام يخص 

 لجانب التنظيمي.واالتنفيذي، 

يف الشق التنفيذي، دأب مرصف لبنان ع أداء دوره النقدي واملا التقليدي ع أكمل وجه، 
مدعوما بسلٍة من األدوات. ومن أهم مالمح هذا الدور، أوال، املحافظة ع االستقرار النقدي وسعر 

مليار  41من العمالت األجنبية التي بلغت مستويات قياسية تعدت الد  الرصف، مدعوما مبوجوداته
دوالر، يضاف إليها مخزونه الوفري من احتياطي الذهب الذي يشكل صامم أمان لالقتصاد. ثانيا، 
تأم استقرار معدالت الفوائد، وتأم مصادر التمويل للقطاع العام والخاص، بحيي بلغ معدل 

ثالثا، تأم نظام دفعٍ  باملئة يف الدول العربية. 3باملئة مقارنة ب 7 يف لبنان نسبة الشمول املا
آمٍن ومتطور. رابعا، إدارة فائض السيولة من خالل إصدار شهادات اإليداع وتشجيع التسليف  ،محل 

املئة. خامسا، ب ربعةلذي حرص ضمن سقف األ باللرية اللبنانية، مبا يجنب البالد مخاطر التضخم ا
تطوير األسواق املالية، حيي أنشئت لهذه الغاية هيئة األسواق املالية. سادسا، إدارة الدين العام 

 للدولة اللبنانية بشكٍل مجٍد وفعال يهدف إىل االستمرار يف تأم مالءة الدولة اللبنانية.

املبادرات والحلول يف مواجهة  أما الدور التنفيذي غري التقليدي، فقد متيز بنجاعته يف ابتداع
من خالل إطالق املبادرات التحفيزية للمصارف  . ويتم ذلكالبيئية-اإلقتصادية-التحديات اإلجتامعية

بغية االستثامر يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطةيف مجال التسليف إىل القطاع الخاص و 
، وتأم مزيٍد من فرص العمل وإعادة والفنية القطاعات اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية

 هااحتياطجزٍء من من املصارف عفاء إ تكوين الطبقة الوسطى، وذلك بفوائد مقبولة عن طريق 
بلغ مجموع قيم الرزم التحفيزية منذ . يف هذا اإلطار، وتوفري قروٍض لها بفوائد متدنية لزامياإل

باملئة من النمو املحقق خالل  21، مساهمة بد مليارات دوالر 2، ما يوازي الد 13إطالقها العام 
اتخذ املجلس  ،االقتصادية-االجتامعية. ونظرا الستمرار الصعوبات األربعة املنرصمةام و عاأل 

تخطت . وقد تبلغ املليار دوالر ،2017املركزي مؤخرا قرارا بإطالق رزمة تحفيزات جديدة للعام 
مرصف لبنان  ساهمكام ، التعليم الجامعي خمس الفا  قروضوبلغت القروض السكنية الدمئة ألف، 

 نتاجاإل  لتشمل الحوافز رزم توسيع تم  كذلك .(ESA) بريوت يف متقدمة جامعة إنشاء يف مبارشة 
3 يوازي ما املصارف بترصف وضع حيي ،الفنية لألعامل اللبناين  املئةب واحد بفائدة دوالر مليون 1

يف  القطاع هذا ألهمية نظرا  ،ع املدي املتوسط والطويل اللبناين نتاجاإل  متويل من لتمكينها
 والطاقة للبيئة الصديقة قطاعاتال يف جهودا  بذل املركزيو  .تطويرال ىلإ وحاجته تأم فرص العمل

 تحققها التي الكبرية للوفورات نظرا  ،دوالر مليون 011 الد البيئية القروض قيمة تجاوزت حيي البديلة،
وبادر مرصف لبنان إىل  .واالقتصاد املجتمع وبالتا ،واملؤسسات املواطن صعيد ع املستقبل يف
هذا  .للسيارات مواقف تأجري بهدف للعموم ةجامعي بائمر  نشاءإل  مخفضة بفوائد قروض تأم
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فضال عن تأم موارد الرسملة لقطاع اقتصاد املعرفة والرشكات الناشئة، بابتكار هندسة مالية تضع 
مليون دوالر بهدف دعم جهود االبتكار واإلبداع يف أوساط الشباب  600بترصف هذا القطاع نحو 

القطاع ، وذلك بواسطة التمويل الرأسام املساهم وليس اإلقرايض، مام يجنب هذا بشكٍل خاص
مع مليون دوالر يف هذا القطاع حتى اآلن،  11وقد تم توظيف اكرث من  .الناشئ أعباء املديونية

من أربعة باملئة إىل خمسة باملئة يف حال  القطاع هذا يف املصارف توظيفات نسبةإمكانية زيادة 
 ناشئة، رشكة 11الد يقارب ما اللبنانية السوق يف حاليا  يوجدتطوره وتوفر الطلب. والجدير ذكره أنه 

 ويتطلع. دوالر املليار قاربما ي وطنيةال رثوةال اىل وأضاف عمل، فرصة 0.111 خلق أن القطاع قدو 
، املقبلة سنوات الثالث خالل سنويا  تسعة باملئةو  سبعة ب ما القطاع هذا يف منو إىل لبنان مرصف

 املالية الهندسة أما املا وقطاع النفط والغاز.الذي يعترب قطاعا واعدا للبنان، كام القطاع وهو 
 مسبوقة غري مستويات بلغت التي جنبيةاأل  بالعمالت لبنان مرصف موجودات دعمتفقد  ،خريةاأل 

 مال رأس من الثانية الرشيحة يفحجزت  الهندسة عنالعائدات املرتتبة  نأ  يف ح. تاريخيا 
 عامة مؤونات تكوين من املصارف كن أن شأنه من وهذا .لحشد قاعدتها الرأساملية املصارف

 الثاين كانون يف( IFRS 9 بد املعروف)  رقم املالية للتقارير الدو املعيار تنفيذ قبيل إضافية
 املصارف من لبنان مرصف طلبحيي ) بتحصيلها مشكوك لديون خطر أي مواجهة يخدم ومبا ،13

 تتمكن سوف كذلك(. االئتامن مبخاطر املرجحة املوجودات من باملئة اثن بنسبة مؤونات تكوين
 وهو ،13 نهاية بحلول املال رأس كفاية لنسبة لبنان مرصف وضعه الذي الهدف بلوغ من املصارف

 (.III بازلبحسب ) الدولية املتطلبات عن تزيد والتي باملئة، 32

حسا تنظيميا متميزا من حيي  يف الشق التنظيمي للسياسة النقدية، أثبت مرصف لبنان امتالكه
ٍ آمٍن ومستقر، مام -نظاٍم مرصيفٍ أسبقيته ع الصعيد العاملي يف إرساء القواعد والسياسات ل ما

مكنه من تجنب كثريٍ من تداعيات األزمة املالية التي عانت منها، وما زالت تعاين، دول كثرية، منها ما 
. يف هذا املجال، قام مرصف لبنان بتطوير نظام مرصيف هو يف مصاف الدول املتقدمة والغنية

موثوق يتميز بتقيده الصارم باملعايري واملواصفات الدولية املرصفية واملحاسبية. ومن أهم سامته: 
أوال، االستقرار املا القائم ع تحقيق مستوى سيولة مرتفع وكفاية رأس املال والحد من 

لغاية وحدة االستقرار املا يف مرصف لبنان. ثانيا، السعي لتطبيق املديونية. وقد أنشأت لهذه ا
مبادئ اإلدارة الرشيدة وحامية املستهلك، حيي أنشأ مرصف لبنان لهذه الغاية وحدة اإلدارة 

وتنظيم  ة تبييض األموال ومتويل اإلرهابالرشيدة. ثالثا، تطبيق املعايري الدولية الخاصة مبكافح
يبقي لبنان ع الخارطة املالية العاملية.  ، مامالحدود ومكافحة التهرب الرضيبيحركة األموال عرب 

رابعا، اتخاذ كل التدابري الالزمة وإصدار التعاميم املطلوبة ملواجهة املخاطر الخارجية، مبا يحفظ 
نع األموال غري الرشعية من الدخول إىل السوق املحلية  األسواق هيئةخامسا، إنشاء  .سمعة لبنان و

بغية إيجاد املساهم،  التمويل عمليةالرضورية لتفعيل  املالية السوق تطويربهدف  (CMA) املالية
. و توازٍن ما ب التمويل اإلقرايض   لتداول إلكرتونية منصة إلطالق الهيئة تستعدوالتمويل الرأسام

 .أجمع العامل مع صلةٍ  علتكون  املالية، األوراق جميع



 7112 كانون الثاين  | االجتامعي االستقرارو لبنان  ملرصف النقدية السياسة 8 /2

 

 

IV. خالصة 

، التنفيذي غري التقليدي، غني عن القول أن هذه املبادرات والسياسات، بشقيها التقليدي و ختاما 
أن رشط تحقيق األمن االجتامعي والتنظيمي، إمنا تصب جميعها يف خدمة االستقرار السيايس. ذلك 

، ورشط تأم االستقرار السيايس هو تحقيق -هو توفري األمن االقتصادي -امعيةاملناعة االجتاملا
 تطبيقاالقتصادية. يبقى أن تتوفر اإلرادة السياسية يف اقتناص الفرص االقتصادية، وترشيد اإلدارة، و 

 .النهضوية الرؤيةالتخطيط االسرتاتيجي و 

 .وشكرا 
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