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I. مقدمة 

ويف هذا الرصح األكادميي العريق املميّز هذا الجمع أمام إنه ملن دواعي رسوري أن أتحدث 

لبنان، بإشعاعه الثقايف وعمقه املرشقي العريب ذي الرتاث الذي طاملا شّكل جرس تواصل بني 

 الحدايث.املتنوع وتقدمه الغني، والغرب، بإنتاجه اإلنساين 

مواضيع  ،LAU Magazineمن املجلة الفصلية  2١٠7عدد صيف بينام كنت أتصفح  ،تنيتلقد لف

ومتثّل مبادراٍت تقوم بها الجامعة اللبنانية األمريكية يف إطار حديثي اليوم، تدخل يف صلب  ثالثة

هي اقتصادنا اللبناين. هذه املواضيع تربوية حداثية تحايك متطلبات العرص وتحديات رؤية 

يف التدريب العميل، ووقف هجرة التوظيف متطلبات عمدٍة للنجاح، و املهارات القيادية كأ 

ه املواضيع يف العدد املذكور هو تعزيز مفهوم وأهم ما يخلص إليه عرض هذاألدمغة. 

 يف النخراطا للطالب يسمح الذي التدريبالرتكيز عىل عنرص عند الطالب، و  املشاركة املدنية

 واكتساب الخربات يف مجال ريادة األعامل بهدف ياالبتكار  التعليم تكثيفو  اإلنتاجية، بيئةال

 .الخارج إىل اللبنانيني املوهوبنيهجرة  اتجاه عكس

واالقتصاد القطاع الرتبوي  يف العالقة بني األساسية من هنا، سأتناول بعض العواملانطالقاً 

 االستقرارصون  يفملرصف لبنان  النقدية السياسة مفاصل أهمجي، ومن ثم سأعرض اإلنتا

من صون  كجزء واإلنتاج التعليم بني االختالل تصحيح، ألنهي بإلقاء الضوء عىل واملايل النقدي

 .االجتامعي-االقتصادي االستقرار

 

II. تالزم التعليم واإلنتاج 

العالقة بني التعليم الجامعي وسوق العمل هي عالقٌة تكامليٌة وتالزمية. فالجامعات متثّل أحد إن 

أهم البيئات الثقافية الحاضنة واملختربات العلمية التفاعلية للعنارص الشابة التي تتحّّض لخوض 

العمل وعملية اإلنتاج. لذلك، من البديهي أن يسبّب أّي اختالٍل يف التطابق ما بني غامر سوق 

ُمخرَجات التعليم من مجاالت االختصاص الجامعي من جهة وُمدَخالت وحاجات سوق العمل من 

جهٍة ثانية إىل مراكمة البطالة، وحرمان االقتصاد الوطني من توظيف طاقاٍت شبابيٍة إنتاجية، 

االقتصاد بعيداً عن مكامن اإلنتاج والتطور املعريف والتقّدم التقني والقدرة وَحرف هذا 

التصنيعية. وهذا هو بيت الداء يف العالقة بني التعليم الجامعي وسوق العمل يف لبنان، كام 

 يظهر من خالل واقع الشباب اللبناين الجامعي وعالقته بسوق العمل.

 شخص ألف 0١ نحو بنان، تشري التقديرات إىل وصوليف ظّل الواقع املختل لسوق العمل يف ل

 ٠١ من أكرث املؤسسات تخلق ال، يف حني جامعي متخرج ألف 30 منهم ،العمل سوق اىل سنوياً 

. مبوازاة ذلك، تشري تقديرات البنك الدويل إىل أن معدل عدد الداخلني iعمل فرصة ألف ٠2 إىل

، بحيث يحتاج االقتصاد إىل خلق أكرث من 23١١١يبلغ  2١2١و 2١٠2الجدد إىل سوق العمل بني عامي 

يف  تفاوٍت  ويأيت هذا وسط .iiستة أضعاف عدد فرص العمل التي كانت قبل اندالع األزمة السورية
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من حيث الحصول عىل التعليم  ال مساواًة بني املواطنني ، مام يسبّباملداخيل متأيت من الفقر

بسبب تديّن إنفاق القطاع العام عىل التعليم. هذا العايل الجودة يف القطاع الخاص، وذلك 

يفرّس تضافر كل  .املنخفضة السوق وأسعار للعاملني األجور توقعات بني الفجوة باإلضافة إىل

 العاملة ضغط تحت الخارج، يف العمل أجل من لشبابنا الدامئة الهجرة موجات هذه العوامل

 .املحيطة الدول من والنازحة الوافدة

املنظومة التعليمية يف املنطقة العربية عموماً ولبنان خصوصاً تعاين من فجوٍة تفصلها عن إن 

االقتصاد وقوى السوق والتطّورات املعرفية والتقنيات الصناعية، والتي تشكّل العنارص الحيوية 

البنية  لبناء تنميٍة عرصيٍة ونهضويٍة شاملة. فهذه املنظومة ما زالت تفتقد إىل الحّد املطلوب من

 بحث والتطوير واإلبداع واالختبار، وترضخ لثقافةاملعرفية والعلمية التي تقوم عىل منهجية ال

أسرية مناهج  املناهج التعليمية العربية، ونحن جزٌء منها، ما زالتو استنزاف القطاع العام. 

ع يف الرتبية، إضافًة واختصاصاٍت تقليديٍة ومعلّبة، وال تعطي انتباهاً كافياً ألهمية الجودة واإلبدا 

تعزيز القطاعات املهنية التصنيعية. إضافًة إىل ما سبق، هناك سببان أساسيان  إهاملإىل 

يساهامن يف شلل العالقة بني املنظومة التعليمية وسوق العمل: األول هو أن العلم والتقنيات 

يات، لتبقيها تحت سيطرة يف البلدان العربية يُضّخان إلينا بواسطة عقوٍد متنع امتالك هذه التقن

األجنبي، مسببًة يف الوقت نفسه الجمود يف القدرات العلمية الذاتية. أما السبب الثاين، فهو 

النظام املايل الذي يخّصص املوارد لتنفيذ املشاريع ألهداٍف تجاريٍة بحتة دومنا اعتباٍر ألهمية 

 iiiاكتساب املعرفة والتقنيات.

هنا، فإن االختالل يف العالقة بني التعليم الجامعي وسوق العمل يف لبنان ينبغي أن يُقارَب  من

عن طريق ردم الهّوة بواسطة طريف العالقة. إذ يجب تطوير املناهج التعليمية لتساير متطلّبات 

بنية  العرص املعريف وتواكب حاجات االقتصاد اإلنتاجي، ويف الوقت نفسه ال بّد من إعادة إنتاج

سوق العمل بإطالق اآلليات الكفيلة بتنمية قدرات قوى السوق عىل خوض غامر اقتصاد املعرفة 

التقني، وعدم االكتفاء مبحدودية القطاع العام وقطاعات التجارة -الزراعي-واإلنتاج الصناعي

نمية: الت مسريةيف  املركزيني املكونني هذينال بّد من اإلضاءة عىل  لذلكوالبناء والخدمات. 

أستعرض مفاصل السياسة النقدية ملرصف فيام ييل  الجامعات واملعاهد، ومؤسسات األعامل.

االستقرار لتوفري لبنية تحتية رضورية والتي تؤسس  واملايل النقدي االستقرار صون يف لبنان

 ، ومن ضمنه تصحيح االختالل بني التعليم الجامعي وسوق العمل.االجتامعي-االقتصادي

 

III. واملايل النقدي االستقرار صون يف لبنان ملرصف النقدية السياسة مفاصل  

ن السياسة النقدية التي يتبعها مرصف لبنان منذ أكرث من عقدين أرست نظاماً نقدياً مستقراً إ 

د ووسائل ونظاماً مالياً محصناً، كان لهام اليد الطوىل يف مّد االقتصاد اللبناين مبقّومات الصمو 

مرصف لبنان كان وإذا  بالغة الحساسية من تاريخ لبنان. عىل مدى حقباٍت  التطّورالتكيّف وأدوات 

من خالل سياساته وكفاءة إدارته وجهود موارده  اً مؤسساتياً لالستقرار والحصانةعنوانشّكل قد 



 
  8118 شباط  | م واإلنتاجيعلتالوالتالزم بني  االقتصادي االستقرار يف لبنان مرصف دور 8 /4

 

عىل  ، وذلكالتصدي للتحديات وااللتزام بالثوابت يعود إىلالفضل لهذا الدور  البرشية، فإن

مستويني اثنني: املستوى األول هو إلهام كل مواطٍن لبناين، مهام كان انتامؤه، الثقة واالطمئنان 

والتفاؤل مبستقبل اقتصاده وطاقات وطنه الكامنة، بالرغم من كل ما يحيط به من أزمات متعددة 

الصعيدين العريب املصادر. أما املستوى الثاين، فهو بّث روح الريادة يف التجربة اللبنانية عىل 

والدويل، ال سيام املالية واملرصفية منها، بحيث أضحت سياسة مرصف لبنان النقدية منوذجاً 

 لية واملصارف املركزية العاملية.سبّاقاً ومثاالً يُحتذى به يف املحافل املالية الدو 

 النقدي االستقرار عىل الحفاظصعيد  عىل أوالً،

 التالية: التقليدية وأدواته وسائله عرب التنمية وتعزيز النمو تحفيز إىل مرصف لبنان سعى

 العام منذ مناسبة، هوامش ضمنالسيادية  املخاطر حيال الرصف سعر استقرار عىل الحفاظ 

 (.الواحد للدوالر. ل.ل 0٠5.٠-0١٠.٠) ٠111

 أربعة وهو املنشود الهدف إطار ضمن التضخم عىل والسيطرة األسعار استقرار عىل الحفاظ 

 .املئةب

 53 الـ قاربت قياسية مستويات بلغت التي األجنبية بالعمالت لبنان مرصف موجودات تعزيز 

 الذهب احتياطي من الوفري مخزونه إليها يضاف ،2١٠2كانون الثاين  3١بتاريخ  دوالر مليار

 .دولياً  عرش والثامنة عربياً  الثانية املرتبة يف ويأيت لالقتصاد إضايف أمان صاّمم يشّكل الذي

 اإليداع شهادات إصدار خالل من دوالر مليار 2١ حوايل بلغ فائضاً  حققت التي السيولة إدارة 

 يجنّب مبا والتعليمية، والبيئية والسكنية االنتاجية اللبنانية للمشاريع باللرية التسليف وتشجيع

 .التضّخم مخاطر البالد

 ومناسبة لألسواق مريحة مستوياتضمن  الفوائد عدالتاالستقرار النسبي مل عىل املحافظة 

 .لبنان لتصنيف

 يف  ومصداقيتها الدولة مالءة عىل الحرص خالل من للبنان االئتامنيّة الثقة عىل املحافظة

 .التمويلية الدولة حاجات تأمنيتسديد التزاماتها عرب 

 املديونية كلفة خفض هدفب وفّعال مجدٍ  بشكلٍ  اللبنانية للدولة العام الدين إدارة. 

 عىل صعيد حامية االستقرار املايل ،نياً ثا

 .يف الشق التنظيمي للسياسة النقدية عىل صعيد حامية االستقرار املايلترتكّز جهود مرصف لبنان 

انكّب مرصف لبنان عىل إنشاء بنيٍة تنظيمية متطورة ومحصنة تجاه املخاطر يف هذا اإلطار، 

املرصيف، إدراكاً منه أن هذه البنية التنظيمية رضورية لحامية األمن -املايل القطاعاملحدقة ب

املرصيف يف توفري الحاجات -املايل القطاعاالجتامعي، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه 

االقتصادية وتحريك الدورة االقتصادية. انطالقاً من هذه الرؤية، قام املركزي باعتامد -االجتامعية

 عىل مدى العقدين األخريين:املبادرات التالية 

 لتفعيل الالزمة املهنية تطوير وعىل األجل املتوسط التسليف عىل املصارف تشجيع 

 تسليفاتها الخاص القطاع إىل املصارف تسليفات فاقتحيث  ،الخاص القطاع إىل التسليف
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للقطاع الخاص  دوالر مليار 6٠ من أكرث) 2١١1ابتداًء من العام  مهم بقدرٍ  العام القطاع ىلإ

 (.2١٠7يف أواخر العام  العام للقطاع دوالر مليار 35 حوايل مقابل

 املايل املستهلك وحامية باملخاطر والتحّكم الرشيدة اإلدارة مبادئ تطبيق عىل التشديد .

 ويتمّ . املستهلك حامية ووحدة ،الرشيدة اإلدارة وحدة لهذه الغاية لبنان مرصف أنشأ وقد

 .املايل املستهلك لدى املناسب الوعي إيجاد مع بالتوازي كله هذا

 مبوجب  وعملياتها بإدارتها الخاّصة التعاميم وإصدار اإلسالمية املصارف قطاع تنظيم

 الصالحية املعطاة ملرصف لبنان.

 لهذا املناسبة واملعايري األطر وضع طريق عن الخارج يف اللبنانية املصارف انتشار تشجيع 

 .دولة 25، موزعة عىل 72، بحيث بلغ عدد فروع املصارف اللبنانية يف الخارج التوسع

 هيئة الغاية لهذه أُنشئت حيث املال، رأس وأسواق املالية األسواق تطوير يف املشاركة 

 وتستعد. الرأساميل والتمويل اإلقرايض التمويل بني ما توازنٍ  إيجاد بغية املالية األسواق

 األوراق جميع لتداول إلكرتونية منصة إلطالقخالل الفصل الثاين من السنة الحالية  الهيئة

 .أجمع العامل مع صلةٍ  عىل لتكون املالية،

 ميكّن مام باتجاهها، الودائع تدفق وتشجيع املصارف لدى مرتفعة سيولة عىل الحرص 

 .حاجاته بتمويل االستمرار من اللبناين االقتصاد

 منخرطة املصارف إبقاء أجل من ،3-بازل متطلبات يفوق مبا اللبنانية املصارف رسملة تدعيم 

املطلوب  املئةب ٠١ الـ مستوى لديها املالءة نسبة تجاوزت حيث املرصفية، العوملة يف

 موجودات دعمت فقد األخرية، املالية الهندسة أما .حالياً  املئةب ٠0 إىل تدريجياً  لتصل ،عاملياً 

 مواجهة يخدم مبا ،للمصارف الرأساملية ةقاعدال تحشدو  ،األجنبية بالعمالت لبنان مرصف

 .االئتامن مخاطر

 تراعي تسليفية سياسات باعتامد التسليف، مخاطر من للتحّوط االحرتازية التدابري جميع اتخاذ 

 .املخاطر وإدارة للقروض التسليفية الغاية بني ما

 وتجنّب املودعني أموال لحامية االستثامر، ومصارف التجارية املصارف أعامل بني لفصلا 

 .املخاطر مرتفعة استثامرات يف استخدامها

 سياسة إطار يف املصارف، بني االندماج عمليات وتشجيع مرصف أي بإفالس السامح عدم 

 الذي الوقت يف ،وسمعته املرصيف النظام هيكلية منعة عىل الحريصة لبنان مرصف

 املصارف زالت ما حني يف واملوجودات، الودائع يف مهامً  منواً  املصارف هذه فيه شهدت

 .مقبولة ربحية عىل تحافظ

 االئتامن وصناديق والرصافة الوساطة ومؤسسات املالية املؤسساتتنظيم  عىل الحرص 

 الرشعية غري األموال تحويل يجعل مام ،عليها شفافيةالو  ضوحمعايري الو و وتطبيق الرقابة 

 .الصعوبة غاية يف أمراً  املايل القطاع عرب

 مكافحة مبعايريو  وأشخاص مؤسساتبالعقوبات املفروضة من قبل دوٍل أخرى عىل  االلتزام 

 الخارطة عىل لبنان يبقي، مام الّضيبي التهرب ومكافحة اإلرهاب ومتويل األموال تبييض
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وحدات امتثال و  لبنان مرصف يف االمتثال وحدة إنشاءيف هذا اإلطار، تم . العاملية املالية

 .واألنظمة لقواننيهذه الملراقبة حسن امتثالها  املالية واملؤسسات املصارفلدى 

 الخدمات لتقديم آمنة منصة وتوفري اإللكرتونية املرصفية لألعامل املركزي تنظيم 

 حامية إطار يف ،ومتطّور آمن محيّل  دفعٍ  نظام تأمنيو  اللبناين، املايل القطاع يف اإللكرتونية

 والخلل اإللكرتونية والجرائم الجرمية النشاطات مخاطر من واملايل املرصيف القطاعني

 .الوظيفي

 

IV. االقتصادي-االستقرار االجتامعيصون كجزء من  اإلنتاجو  التعليم بني االختالل تصحيح 

 إيجادإطالق مبادرات غري تقليدية بغية  نحو املاضيني العقدين خالل لبنان مرصف سياسة اتّجهت

 للحاجات التمويل توفري بواسطة االقتصادي-االجتامعي األمن تحصنيل املناسب املناخ

 االقتصادية املكّونات ومتويل جهة، من عرب املصارف اللبناين للمواطن املعيشية-االجتامعية

 للبيئة الصديقة املشاريع وتشجيع ثانية، جهة من الوسطى الطبقة تكوين وإعادة الخاص للقطاع

 تقديم إىل املاضية السنوات خالل لبنان مرصف بادر التوجه، هذا مع انسجاماً  .ثالثة جهة من

 الخاص القطاع تجاه تسليفية برامج يف االنخراط جلأ  من للمصارف املتنوعة التحفيزات

 تحريك طريق عن النمو تحفيز وقد نتج عن هذه املبادرات .واملتوسطة الصغرية واملؤسسات

 منذ التحفيزية الرزم قيم معّدل بلغ بحيث العمل، فرص من مزيدٍ  وتأمني الداخيل، الطلب

 وسوق الجامعي التعليم بني االختالل تصحيحويأيت  سنوياً. دوالر مليار 2١٠3 العام إطالقها

سياق صون  يف املعرفية ملرصف لبنان،اإلنتاجية و ، عن طريق املبادرات التعليمية و العمل

 التالية: نجازاتاإل بادرات و امليتمثل بالذي  االقتصادي-االستقرار االجتامعي

 فرص تعزيز إىل والتعليمية والسكنية اإلمنائية للقطاعات امليرسة القروض توفري أّدى 

 ثالثة تتجاوز ال بفائدة تعليمية قروٍض  توفري طريق عن طالب آالف عرشة من ألكرث التعليم

 توفري طريق عن الكريم والعيش االجتامعي االستقرار تأمني يف املساهمة عن فضال املئة،ب

 .عائلة ألف مئة من ألكرث املسكن

 القطاعات  املؤسسات الصغرية واملتوسطةإىل القطاع الخاص و  الحوافز رزم شملت

 إلنتاجاو املؤسسات الصناعية املصدرة،  لتشمل الحوافز رزم توسيع مّ كام تكافة.  اإلنتاجية

 مرائب إلنشاء مخفضة بفوائد قروض تأمني إىل لبنان مرصف وبادر. الفنية لألعامل اللبناين

 .للسيارات مواقف تأجري بهدف للعموم جامعية

 اقتصاد لقطاع الرسملة موارد تأمنيب لبنان مرصف قام ،البرشيرأس املال  تنمية إطار يف 

 مليون 6١١ نحو القطاع هذا بترصّف تضع مالية هندسة بابتكار الناشئة، والرشكات املعرفة

 مساهمتمويٍل وب خاص بشكلٍ  الشباب أوساط يف واإلبداع االبتكار جهود دعم بهدف دوالر

 حتى القطاع هذا يف دوالر مليون 5١١ من أكرث توظيف تمّ  وقد. املصارف من وليس إقرايض

كذلك بادر  .والغاز النفط وقطاع املايل القطاع كام للبنان، واعداً  قطاعاً  يُعترب والذي ،اآلن
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 لتشجيع( boot campsز )تحفيلوا اإلعداد مخيامت بإنشاء تقضيان مبادرتني بإطالقاملركزي 

 فرص إىل باإلضافة هذا. عملية مشاريع إىل تطويرها بغية الخالقة األفكار أصحاب الطالب

 لنرش يصدرها التي واملنشورات الجامعيني، للطالب لبنان مرصف يتيحها التي التدريب

 الصفحة عىل املنشورة العمل وورش البحثية واألوراق املواطنني، أوساط ة يفاملالي الثقافة

 .لبنان ملرصف اإللكرتونية

 الشمول تعزيز يف من تحفيزات املركزي واستفادته وانتشاره املرصيف القطاع تطّور ساهم 

 .العربية الدول يف املئةب ٠2 ب مقارنةً  املئةب 57 نسبة بلغ الذي اللبناين، للمجتمع املايل

 بيئة عىل تحافظ التي املشاريع إلطالق فرصة لبنان مرصف حوافز شكلت البيئي، الشأن يف 

 عىل إيجابياتها تقترص ال املشاريع فهذه. البديلة الطاقة مشاريع عن فضالً التلوث، قليلة

 ميزانية عىل الطاقة كلفة يف وفرٍ  تأمني يف اقتصادية منفعة لها بل فحسب املواطنني صحة

 الوطنية اآللية خالل من البيئية القروض مجموع تجاوز وقد .والدولة واملؤسسات األرس

 مليون 6١١( NEEREA) الخّضاء واألبنية املتجددة والطاقات الطاقة كفاءة مشاريع لتمويل

 .دوالر

 قيامها لدى الدولية البيئية املعايري احرتام عىل املصارف حث عىل لبنان مرصف دأب 

 بها قام التي البيئية املبادرات ومن. للتمويل عليها املعروضة املشاريع وتقييم بدراسة

 ريادي مرشوع وهو بريوت، يف الرئييس مركزه يف" األخّض السطح" إنشاء أيضاً  لبنان مرصف

 أن باعتبار والخاص، العام القطاعني يف املؤسسات تعتمده أن ويؤمل واملنطقة، لبنان يف

 .الصعوبة غاية يف أمراً  بات املدن يف الحدائق استحداث

 

V. الخالصة 

تلتقي أهداف مرصف لبنان مع أهداف الجامعة اللبنانية األمريكية يف تنمية وتطوير يف الخالصة، 

تعزيز  الشباب اللبناين. وهذا من شأنه لدىوبخاصة ، رأس املال البرشيمعارف وخربات ومهارات 

املشاركة و  املسؤولية االجتامعية مفاهيمينّمي عندهم و، الشبابعند ثقافة اإلنتاجية واالبتكار 

 مستقبٍل نهضوي للبنان.صناعة يكونون عنارص فاعلة يف ، بحيث املدنية واملواطنة

  .وشكراً 
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