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 رسيعة ألسباب األزمة ةمراجع (1

ه أبعاد في هىتامت مركّب مشهد   أذهاننا إىل يتبادر العاملية املالية األزمة مبسبّبات نتفّكر عندما

 والبعد السيايس -العوملي والبعد التنظيمي-القانوين البعد مع االقتصادي -املايل البعد عّدة:

 لهذه الجذري املصدر يشّكل األبعاد هذه من فأي  . الثقايف -التقني والبعد األخالقي -اإلجتامعي

 ودراسة الدروس من واالعتبار العرب الستخالص الرتكيز علينا ينبغي بعد   أي وعىل األزمة؟

 التحديات؟

 

 أن كشفت 2008 العام تفّجرت التي االقتصادية األزمة أن واملراقبني املحللني من العديد يرى

 عوملة متّت فبينام. نفسها العوملة بالتفاعل مع تتعلّق العامل يواجهها التي األساسية املشكلة

 نشوء إىل أدى مام الوطني، النطاق ضمن محصورة السياسات بقيت األمم، اقتصادات

 نتيجة هي اإلنهيارات وهذه. الحقبة هذه يف اإلنهيارات من لكثري أّسست التي التناقضات

 ميكنها املقابل، يف ولكن عاملية، مشاكل تنتج التي املرتابطة االقتصادات بني للتباين طبيعية

 3  .عاملية حلوالً تقديم
 

 يف املتاجرة فيه وتنترش اإلقرتاض، عىل االعتامد شديد ضخم افرتايض اقتصاد منو ومع

 طبيعة يف الكامن االستقرار عدم حاالت تفاقمت األجل، قصرية أرباح تحقيق بهدف العمالت

. الدويل النقدي النظام لتوجيه مستقر إطار إىل افتقارها بسبب الفوضوية العاملية األسواق

. اإلنتاجي الرتاكم عمليات عن البعد كل البعيد املايل التكاثر نحو التوجه سيطر وبالتايل،

 تمّ  قدإنذار  من شّكلته مبا ،1991 العام خالل آسيا يف املالية األسواق انهيار أزمة أن والواقع

 خربة قلّة عىل باملسؤولية لتلقي املتقدمة، الرأساملية البلدان قبل من لألسف تجاهلها

 3 .البلدان تلك يف املالية ملؤسساتا

  

 واألخالق، اإلقتصاد بني العرجاء العالقة مظاهر أحد كانت املالية األزمة تلك أن جلياً  أصبح لقد

 اإلطار، هذا يف. وتغذيتها األزمة خلق يف البارز األثر له كان األخالقي البعد غياب أن حيث

 عنارص تشّكل التي والضبط الرقابة أساليب من الكثري بإزالة املتامدي الليربايل التوجه سمح

 مع السياسية البنية تواطؤ إىل املتفلّتة البيئة هذه أّدت لقد. واملحاسبة الشفافية ملبادئ أساسية

 جني استهدفت التي املبادرات من العديد اتخاذ إىل األخرية بهذه لتدفع التمويلية، املنظومة

 يف الوطني واإلقتصاد خاص، بشكل   املّدخرين ملصالح اعتبار دومنا ميكن، ما بأرسع األرباح

 الفقاعة رشوط خلق يف تراكمي بشكل   ساهم الذي األمر عام، بشكل   والبعيد املتوسط املديني

 انفجرت التي" مادوف" بفضيحة اإلطار هذا يف ويُستشهد. ملالءتها املصارف وفقدان العقارية

 ،)لغاية تاريخه( التاريخ يف اختالس عملية بأكرب املايل الوسيط هذا قام حيث األزمة، أوج يف

 3 !دوالر مليار 50 الـ حدود إىل وصلت

 
 



3 / 8 
 5112 أيلول |التحديات ومواجهة الدروس من االعتبار :العاملية املالية األزمة بعد ما

 

 الدروس من اإلعتبار (5

 :بإيجاز التايل منها فنذكر املالية، األزمة من املستنتجة الدروس أما

 

 هذه تتكّون بحيث طبيعته، من يتجزّأ ال جزء هي هشاشته أن العاملي املايل النظام أثبت ،أوالً

  6  .6االقتصادية الطفرة فرتات يف الهشاشة
 

 ألن ذلك. خطأه أثبت املايل النظام استقرار تأمني شأنها من السوق قوى بأن اإلعتقاد إن ثانياً،

 أزمات حصول عند الذعر ينتابها املخاطر يف وتخوض الربح تتوخى التي التجارية املؤسسات

 يف اختالالً مسبّبةً  السوق، حاجات تلبية عىل قادرة غري يجعلها مام االئتامنية، جدارتها تهّدد

 6  .منهجية أزمة إىل يتحّول ما رسعان السوق،

 

 يف التدقيق ينبغي لذا الشوائب، من الكثري االئتامين التصنيف وكاالت عمل شاب لقد ثالثاً،

 2  .ونزاهتها كفاءتها

 املالية، األزمة إزاء ملفتاً  أداءً  النامية االقتصادات وبعض الناشئة االقتصادات سّجلت ،رابعاً 

. الرسيع النمو من شيئاً  بعضها حّقق بل ال طفيف، ركود بعد األزمة تجاوز استطاعت أنها حيث

 ،(Law of the Conservation of Crises) األزمات  عىل الحفاظ بقانون تفسريه ميكن ما وهذا

 هشاشة قابله االئتامن، لطفرات وتجنّبها والنامية الناشئة االقتصادات صمود أن بحيث

 6  .الطفرات لهذه واحتضانها املرتفع الدخل ذات االقتصادات

 

 عانت التي املتالحقة األزمات عىل رّدها هو والنامية الناشئة االقتصادات صمود يفرّس  ما ،خامساً 

 ميزان تطوير ناحية من كان إن املايض، القرن من والتسعينات الثامنينات عقدي خالل منها

 املالية مؤسساتها وتنظيم رسملة لناحية أم الخارجي، اإلنكشاف من والحد لديها املدفوعات

 6  ة.املحلي

 

 املرتبطة األزمات مع التعامل أساليب عن مختلفة تعامل أساليب األزمات هذه تستدعي ،سادساً 

 بواسطة املدفوعات ميزان يف الحاصل العجز بتمويل تُعالج والتي الجاري، بالحساب

 استقرار تحقيق يستوجب املدفوعات ميزان استقرار تحقيق أصبح بينام. الدولية اإلحتياطيات

 يتطلب الذي األمر دولياً، والرسيعة الواسعة األموال رؤوس حركة إىل نظراً  املال، رأس حساب

 الرقابة تنظيم إىل اإلهتامم توجيه يحتّم مام املحيل، املايل النظام استقرار يف الثقة إعادة

  3  .املالية املعلومات وشفافية املصارف عىل

 

. صوابيّته عدم أثبت االقتصادي االستقرار بضامن كفيل التضّخم احتواء بأن التسليم إن ،سابعاً 

 أوقات يف ترتكّز املخاطر من مزيد يف الخوض نحو امليل ألن ذلك، عكس تثبت الوقائع إن بل

 6  .املايل النظام هشاشة من يزيد مام الكيل، االقتصاد استقرار
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 بسبب التعّث  من ،يعاين زال وما ،عاىن العاملي املايل للنظام صارمة تنظيمية بنية   بناء إن ،ثامناً 

 شأن من. هيكليّته إلضعاف الدولية املالية الصناعة أوساط بعض قبل من مُتارس التي الضغوط

 ينذر ماّم  العامة، املصلحة عىل املالية للصناعة املنظّمة املصالح تغلّب أن الضغوط هذه

 6 األزمات. من مبزيد

 

 املايل للنظام أحادي تنظيمي جسم   إيجاد مؤّداها مايل، تكامل عملية إطالق ينبغي ،تاسعاً 

 من املقّدمة الخدمات بني الفوارق تقليص املفيد من التنظيمي، الجسم لهذا وللتمهيد. برّمته

 آلية يف اإلنتاج وفورات وتحقيق املالية، التكتالت عدد وزيادة املختلفة، املالية املؤسسات

 2 م.التنظي

 

 تهّدد التي تلك خاصة املالية، املؤسسات كل ليشمل املايل التنظيم نطاق توسيع يجب ،عارشاً 

  2 ضعيفاً. تنظيمها كان طاملا التي الظل صريفة مؤسسات وبالتحديد املايل، االستقرار

 تحز مل أنها حني يف الالزمة، األهمية السيولة عىل اإلرشاف مسألة إعطاء من بدّ  ال ،حادي عرش

 2 .سابقاً  املطلوب اإلهتامم عىل

 

 القطاع يف املعتمدة التعويض وسياسات املؤسساتية الحوكمة عىل اإلضاءة يجب عرش، ثاين

 للموظفني األجل القصرية املتامدية املكافآت بني ما بالرتابط يتعلّق ما يف وخاصة املايل،

 2  املاليني. الوسطاء عىل تفرضها التي األجل والطويلة املتوسطة واملخاطر

 

 بحيث الجمهور، لدى الثقافة هذه لتعزيز املالية للثقافة برنامج إنشاء الرضوري من عرش، ثالث

 1 الحكومية. وغري الحكومية والوكاالت املؤسسات من مجموعة وتطبيقه تطويره يف يشارك

 

 التحديات مواجهة (3

 ،151 أصل من والنامية، الصاعدة البلدان من 91 شهد الدويل، النقد صندوق إحصاءات بحسب

 هذه أن إىل هذا ويؤرّش . أكرب عجز أو صغرية فوائض نحو الجاري الحساب أرصدة يف تحّوالً

 يف النقدية السياسات تطبيع هو األول. األقل عىل مرتابطة تحديات أربعة تواجه البلدان

 والثالث. الهيكلية الجذور ذو االقتصادي التباطؤ هو والثاين. املرتفع الدخل ذات االقتصادات

 أما. االقتصادي النمو حيث من العامل يف األقوى املحرك وهي الصني، يف الحاصل التباطؤ هو

 تقوده الذي النمو عن بالبحث املرتفع الدخل ذات االقتصادات قيام فهو األخري، التحدي

 6 واليابان. اليورو منطقة يف سيام ال الصادرات،

 

والتنظيم  النقدية السياسة بني التفاعل حول النظرة يف تغيري حدث املالية، األزمة انفجار منذ

 منهام كل احتفظ بحيث األخرى، عن مبعزل السياستني من كل إىل ينظر كان أن بعد ملايل،ا
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 الجديدة الرؤية أما. واملؤرشات األدوات من منفصلة مجموعات مستخدماً  الخاصة بأهدافه

 الرسمية الرشوط أن أوالً اإلدراك هو التغيري هذا يف والسبب. واحد إطار   يف فتجمعهام

 النظام استقرار لتحقيق كافية أنها عىل إليها ينظر تعد مل الفردية املرصفية للمالءة التقليدية

 يف تلعبه أن النقدية للسياسة ميكن الذي الدور بأهمية الوعي فهو الثاين، السبب أما. بكلّيته

 يف تؤثر النقدية السياسة أن األزمة أثبتت فقد. املايل القطاع يف النظامية املخاطر من الحد

 واستقرار اإلنتاج عىل املدمرة آثارها املخاطر لهذه باملقابل،. املايل بالقطاع املحدقة املخاطر

 املايل التنظيم بني الربط تحّدي يكمن وهنا 5 ة.النقدي السياسة إليه تسعى الذي األسعار

 .اآلخر منهام كل   يخدم بحيث باتّزان، استخدامهام وحسن النقدية والسياسة

 

 يكتسب بخاصة، منها والكبرية الدولية املالية، املؤسسات ومالءة رسملة تعزيز عىل الحرص إن

 صمود تأمني هو أهميةً  يوازيه الذي التحدي أن إال. الصدمات مبواجهة لتحصينها قصوى أهمية

 (Macro-Prudential Supervision) الكلية التحّوطية الرقابة تطبيق طريق عن برّمته املايل النظام

 وحامية اإلقتصاد، من املايل النظام حامية: البعض بعضهام تعكسان بوظيفتني تعمل التي

 6  .املايل النظام من اإلقتصاد

 

 يف كبري بشكل   ساهمت والتي ويغّذيها، املايل النظام يواجهها التي الهيكلية التحديات أحد

 كام والثوات املداخيل يف الشاسعة الفجوة هو لألزمة، مّهدت التي املالية الفوائض إطالق

 هذه أّدت فقد. فيتويس بول وجون ستيغليتز وجوزيف غالربايث جيمس أمثال إقتصاديون يشري

 يف زيادةً  سبّب مام الفائدة، معّدالت النخفاض مصاحباً  الكيل، الطلب انكامش إىل الفجوة

 العوائد ذات االستثامرات عن البحث وجاء. املستدامة املستويات تتجاوز الخاص القطاع ديون

 هذا ويف. الفقاعة لتسبّب املساواة عدم يف الزيادة من استفادوا الذين أولئك قبل من املرتفعة

 أو العاملية العامة السلع اقتصاديات تطوير رضورة إىل كول أنجي ةاإلقتصادي شريت اإلطار

 اإلجتامعي اإلستثامر من املحتملة العائدات حول الدراسات من املزيد إجراء عرب اإلقليمية،

 وذا مستداماً  يكون أن ينبغي العام اإلستثامر أن سولو روبرت اإلقتصادي يلحظ كذلك. العاملي

 توائم اقتصادية سياسات إيجاد يف يكمن فالتحدي. فقط الفوري الربح يبغي وال اجتامعي، طابع  

 5 البلدان. بني القائم الرتابط سياق يف اإلجتامعية والحامية األسعار استقرار بني

 

 وصول بتأمني تتعلّق األساسية فاملسألة املستهلك، وحامية املايل اإلبتكار يخص ما يف أما

 الخدمات عرض يف الشفافية تحسني من بدّ  ال هنا. لحاجاته مالءمتها ومدى للخدمات املستهلك

 من. الحواجز من غريها أو املفروضة التجارية القيود وإزالة األكالف، بأقل للمستهلك املالية

 ويقيّم وواجباته حقوقه يدرك يك املستهلك لدى املالية الثقافة لتعزيز حاجة هناك أخرى، جهة

 إطار ضمن املالية الثقافة تعزيز ويأيت. لحاجاته املالمئة للخدمات اختياره سبيل يف املخاطر

 وجمعيات املرصفية، والصناعة املرصفية، التنظيمية والهيئات الحكومية، الوكاالت بني التعاون
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 الوسطاء حوافز اتّساق تضمن املبادئ من مجموعة وضع يف التحدي يكمن لذا. املستهلكني

 4 املستهلكني. مصالح حامية هدف مع املاليني

 

 التحديات هذه إزاء اللبناين املرصيف القطاع أداء (4

 

 ما ووسط العاملية، أزمته تداعيات وسط العاملي املايل النظام يشهده الذي التخبّط ظل يف

 الحيوي للدور االسرتاتيجية األهمية تربز واإلقتصادي، السيايس املستويني عىل منطقتنا تعانيه

 وتفعيل صيانة يف يلعباه أن املايل-املرصيف والقطاع النقدية-اإلقتصادية للسلطة ينبغي الذي

 مرصف توّجهات تأيت السياق، هذا يف. والتنموية املالية أبعاده يف اإلقتصادي-اإلجتامعي األمن

 صيانة بني توازن وهندسات مبادرات عىل تقوم تقليدية غري نقدية سياسة انتهاج يف لبنان

 يف وجدواها نجاعتها أثبتت التي السياسة هذه مظاهر أهمّ  ومن. املجتمع وتنمية اإلقتصاد

 املحافظة العاملية، املركزية املصارف يف به يُحتذى منوذجاً  أضحت بحيث التحديات، مواجهة

 معّدالت استقرار وتأمني ،%4 سقف ضمن التضخم عىل والسيطرة النقدي، اإلستقرار عىل

 األجنبية، بالعمالت لبنان مرصف موجودات أما الظروف. أحلك يف حتى النمو، وتحقيق الفوائد،

 احتياطي من الوفري مخزونه إليها يضاف دوالر، مليار 39ال تعّدت قياسية مستويات فبلغت

 الالزمة التدابري كل لبنان مرصف اتخاذ إىل وباإلضافة. لالقتصاد أمان صاّمم يشّكل الذي الذهب

 سياسة هدفت دوالر. مليار 16الـ تجاوز فائضاً  حّققت التي السيولة يف التوازن عىل للمحافظة

 القانوين واجبه مامرسة ضمن اللبنانية، الدولة مالءة تأمني يف اإلستمرار اىل أيضا لبنان مرصف

 .التسليفي االستقرار عىل املحافظة وهو

 

 يتميز موثوق مرصيف نظام بتطوير لبنان مرصف قام املايل،-املرصيف النظام إطار ويف

 منها يتعلق مبا خصوصاً  واملحاسبية، املرصفية الدولية واملواصفات باملعايري الصارم بتقيّده

 هذا. األموال تبييض ومكافحة والسيولة والربحية والشفافية الرشيدة واإلدارة املال رأس بكفاية

 املطلوبة التعاميم وأصدار الالزمة التدابري كل اتخاذ عرب املايل القطاع تنظيم إىل باإلضافة

 إىل الدخول من الرشعية غري األموال ومينع لبنان سمعة يحفظ مبا الخارجية، املخاطر ملواجهة

 .املحلية السوق

 

 من البيئية-اإلقتصادية-اإلجتامعية التحديات مواجهة يف اإلسهام عىل لبنان مرصف انكّب  كذلك

 بغية الخاص القطاع إىل التسليف مجال يف للمصارف التحفيزية املبادرات إطالق خالل

 طريق عن مقبولة بفوائد وذلك والتعليمية، والبيئية والسكنية اإلنتاجية القطاعات يف االستثامر

 ،2013 العام إطالقها منذ التحفيزية الرزم قيم مجموع بلغ وقد. االلزامي االحتياطي من االعفاء

 لقطاع الرسملة موارد تأمني عن فضالً هذا. دوالر مليار 3.36 يوازي ما أي لرية، مليار 5.040

 .دوالر مليون 400 نحو القطاع هذا بترصّف تضع مالية هندسة بابتكار الواعد، املعرفة اقتصاد
 



7 / 8 
 5112 أيلول |التحديات ومواجهة الدروس من االعتبار :العاملية املالية األزمة بعد ما

 

 الخالصة (2

 محاالً، أمراً  العامل يف اإلقتصادية واملطبّات املالية األزمات ظواهر عىل القضاء كان إذا ختاماً،

 تنتجها التي التحديات مواجهة يف الخاّلقة املبادرات وابتداع املجدية األساليب استنباط فإن

 التالزم تحقيق سبيل يف ودامئاً  وجودها، وعلّة النقدية السياسة تكوين جوهر هو الظواهر هذه

 بقول وأستشهد هذا قويل أقول. بكلّيتها للمجتمعات العليا واملصالح السوق قوى مصالح بني

 :عاماً  عرش باثني اإلقتصادية األزمة قبل رحل الذي منسيك هامين اإلقتصادي
 

 مل فلامذا يحدث، أن باإلمكان كان وإذا أخرى؟ مرة يحدث أن العظيم للكساد ميكن هل"

 يكون أن بد ال األسئلة هذه عىل لإلجابة الثانية؟ العاملية الحرب تلت التي السنوات يف يحدث

 تسمح التي املمكنة الحاالت من واحدةً  العظيم الكساد أزمات من تجعل اقتصادية نظرية هناك

 ".نفسه يجد أن الرأساميل القتصادنا
 

 . وشكراً 
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