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I. مقدمة 

. والثقة والغذاء األسلحة: موارد ثالثة إىل بحاجة الحكام أن يف إحدى حكمه كونفوشيوس ذكر

 األسلحة عن يتخىل يحظى بهذه املوارد الثالثة جميعها، عليه أن أن يستطيع ال الذي الحاكمو 

 أن هميكن ال ثقة دون. فمن التكاليفمهام بلغت  ةثقيتمسك بال أن يجب لكنو  الغذاء، ثم ،أوالً

 ذاإ  يكون، أن األمري عىل يجب إنه وقاليف تقييمه ألولويات الحكم،  ماكيافييل اختلف .يستمر

 ذلك. املحبة من بدالًاملهابة  يختار أن فعليه ممكن، غري كالهام كان وإذا ،ومهاباً  محبوباً  أمكن،

أن محبة الحاكم، كام يؤكد ماكيافييل، عامٌل قابٌل للضمور يف األزمات وحاالت تنازع املصالح، 

 iبينام تدوم مهابة الحاكم باختالف الظروف وبدوام رادع العقاب الذي يالزمها.

، إال أن هذا التباعد، األوليات واملنهجيةيف  ماكيافييلو  كونفوشيوسبني بالرغم من االختالف 

 رأيي، ميكن َجرسُه ليشكل نقطة التقاء وإغناء ملوضوع بحثنا، بحيث يبدو االثنان عىل حق.يف 

جذاباً للبعض، بينام قد يجذب طرح  ماكيافييلفمن الناحية التاريخية والسياسية، قد يبدو طرح 

الثقة ال بد منها لضامن إذ أن  البعض اآلخر من الناحية الفلسفية واإلنسانية. كونفوشيوس

 لظروف طارئة، بينام تشكل املهابة عامالًاالستقرار والسيطرة  ضعفمرارية الحكم يف حال است

 لتأمني استقرار الحكم يف حال زعزعة الثقة تحت ضغط األزمات العاصفة كذلك. اً رضوري

االقتصادية والنقدية والسياسية لالستقرار -ألبعاد االجتامعيةلسوف أتطرق  ،يف كلمتي هذه

، ثم سأتناول واقع االستقرار والثقة يف املشهد اللبناينوعالقتها بالرأسامل االجتامعي.  والثقة

ألنتقل إىل اإلضاءة عىل سياسة مرصف لبنان يف بناء الثقة والحفاظ عىل االستقرار. وأختم 

 ببعض الخالصات التي تتضمن مفارقات ودالالت.

 

II. لثقةرار وااالقتصادية والسياسية لالستق-األبعاد االجتامعية 

إذا أمعنا النظر يف العالقة بني االستقرار والثقة، لوجدناها عالقًة طرديًة متبادلة. فالثقة تشكل 

يشكل مصدراً ثابتاً وبنيوياً للثقة جاذباً وضامناً لالستقرار مع تبدل الظروف، واالستقرار عامالً 

 كدليٍل يف وجه أي تشكيك أو تردد.

لناس تجاه الدوافع التي تحررك سلطة الجامعة. فإذا كانت هذه يعّبر مفهوم الثقة عن نظرة ا

النظرة إيجابية، عنى ذلك أن الناس يثقون بهذه السلطة، ويعتّبونها حريصًة عىل تلبية 

احتياجاتهم وحامية مصالحهم وإقامة العدل بينهم واالهتامم بآرائهم وإرشاكهم يف صنع 

ينة حيال حرص السلطة عىل تأمني رفاه املجموعة، القرار. وينتج عن هذه الثقة شعوٌر بالطأمن

مامر يولرد إحساساً بالفخر واالحرتام لدى الناس النتسابهم لهذه املجموعة. يؤدي هذا الواقع 

 iiإىل نشوء هوية اجتامعية إيجابية ورغبٍة يف التقيرد بسلطات املجموعة وقوانينها.

الحقيقية للثقة يف إيجاد منظومة قيَميرة موحردة استكامالً للمشهد، تكمن الجذور االجتامعية 

 يُطلق تعاوناً جامعياً وااللتزام بفضائل أخالقية اجتامعية وبروز اهتامماٍت مشرتكة للناس، مامر 
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باتجاه تحقيق هدفني: املنفعة الشخصية والثقة االجتامعية. وتنعكس قيمة الثقة  طوعياً 

 جامعة ومؤسساٍت  مجموعاٍت نفسهم ضمن االجتامعية يف تشجيع الناس عىل استثامر أ 

 هويات أو منظامٍت أو مجتمعات. عندها تتداخل مجموعاٍت جامعية، والتامثل مع  وسلطاٍت 

 عمل ليسهر  الذي 1"االجتامعي املال رأس" لتكورن شكالً من أشكال املجموعة، مع الناس

 كام، (Spontaneous Sociability)كام يّبز مفهوم "النزعة االجتامعية العفوية"  iii.املجموعة

التي تحوي مجموعة من القيم و  ،فوكويامافرانسيس  املشهور األمرييك الكاتب عنها يعّب

الفرعية لرأس املال االجتامعي، وتنشط يف مجال تشكيل جمعيات جديدة تنسجم مع متطلربات 

 ivالرسمية.املجتمعات املنتجة، باعتامد القيم املشرتكة أكرث من اعتامد العقود 

أما اآلفاق االقتصادية للثقة، فتنبثق من إرادة التعاون التي تُحدثها، مسبربًة تفاعالً اجتامعياً منتجاً. 

كذلك تولرد الثقة التي تقوم عىل ثقافة مشرتكة إمياناً بوجوب تأمني أكّب قدٍر من العدالة يف 

ثقافة املشرتكة. والعالقة طرديرة توزيع الرثوة واملساواة يف الحقوق االقتصادية ألعضاء هذه ال

بني الثقة والعدالة. فكلرام كان النمو يف بلٍد ما مستداماً ومرتكزاً عىل أسواٍق مفتوحة وروحيٍة 

تعاونية، وكان توزيع الرثوة عادالً، انعكس هذا زيادًة يف منسوب الثقة يف هذا البلد. وكلرام 

تقلرصت الفوارق الطبقية، قويت أوارص النسيج زادت درجة الثقة وتعزرز رأس املال االجتامعي و 

، وانخفضت تكاليف مامرسة األنشطة االقتصادية، vاالجتامعي وَسُهل اتخاذ القرارات الجامعية

نت قدرة املجتمع عىل ابتكار أشكال ٍ تنظيمية جديدة.  وعلامء االقتصاديونلذلك أجمع  viوتحسر

 ،قتصاديةاال  دورةالو  واالستقرار النمو عىليجايب أن للثقة تأثريها اإل السياسة وعلامء االجتامع

 .املؤسسات أداء نوتحسر  واملالية االقتصادية املعامالت لسهر ت هاأن كام

 نظرياٍت  جوهرللثقة قتصادية اال  فاقاآل و  جتامعيةاال  جذوربني ال التوازن تحقيق شكرل لطاملا

 تعصف التي قتصاديةاال -جتامعيةاال  األزمة عمق تعكس طروحاٍت  ومحور فلسفاٍت  وباكورة

مة وما. ذه األزمةله واملخارج الحلول إيجاد وتحاول اإلنسانية، باملجتمعات  خلدون، إبن مقدر

 صياغة إىل سعت التي اإلبداعات هذه أحد إال اإلسالمي،-العريب تراثنا من وسبراقة رائدة كظاهرة

مية مفاهيم  مفهوم تطوير إىل دعت فقد. واالقتصادية االجتامعية العلوم بنيما  للتفاعل تقدر

 عىل وأضاءت واملسؤول، األخالقي املجتمعي التكافل مفهوم باتجاه منه واالستفادة العصبية

 املدرسة من فوكوياما، طرح جاء كذلك vii.والحضارة العمران بني والتوازن التكامل تحقيق أهمية

 توفري يف ودورها االجتامعية الفضائل خالل من الثقة بناء حول الحديثة، الليّبالية الغربية

 التمركز مواجهة عىل يركرز فرناه. التاريخ نهاية حول األوىل نظريته جايفلي ،االقتصادي الرخاء

 استعامر من االجتامع علم وتحرير ،االجتامعي املال رأس وتنمية الذات، عىل الغريب

 إبداع بني التكامل من نوعٍ  لتحقيق العامل ثقافات بني التفاعل ورضورة الطويل، االقتصاديني

 viii.الثقافة وخصوصية الحداثة

                                                           
1
 الناس بين وتجسر الهوة المتشابهين الناس بين الترابطالتي تنسج  االجتماعية الشبكات قيمة يتكون من االجتماعي المال رأس 

 في االعتبار. بالمثل المعاملة معاييرأخذ  مع ،المختلفين فيما بينهم



 
 7112 ترشين األول | يةوجهان لعملة قو :الثقةاالستقرار و  4/9

 

أن عامل الثقة هو عامٌل حاسم يف بناء االستقرار السيايس،  وبناًء عىل ما تقدم، مام ال شك فيه،

تكون أقل وقعاً عىل خاصًة يف زمن األزمات. إذ تثبت الدراسات أن آثار األزمات االقتصادية مثالً 

املجتمعات ذات منسوب الثقة املرتفعة، مقارنة باملجتمعات ذات املشهد السيايس يف 

 ixمنسوب الثقة املتدنية.

 

III. واقع االستقرار والثقة يف املشهد اللبناين 

ويشكل هذا املشهد العام لواقع الثقة يف لبنان يحتوي الكثري من التذبذب والثغرات.  إن

 االقتصادي.-يالواقع عبئاً بديهياً عىل االستقرار السيايس واالجتامع

أن لبنان سجل نسبة متدنية يف ما  2114للعام  يشري برنامج مسح القيم العاملييف هذا اإلطار، 

%، مام يعتّب ضعفاً يف أحد 9.88يتعلق بسلوكيات الثقة يف العالقات الشخصية، حيث بلغت 

 xأهم ركائز الرأسامل االجتامعي.

ات واملقارنات، نرى أن  إذاو   عن الصادر 2112 لعام العاملي الفساد مؤرشاعتمدنا لغة املؤرشر

 28 تقييم مع دولة، 172 أصل من 182 املرتبة احتلر  لبنان أن أظهر" الدولية الشفافية" منظمة

 ، والصادر عن املنتدى االقتصادي2117-2112ة ر تقرير التنافسية العاملية لسنأظهكام  xi.111 عىل

الً تقييامً  188بني  111ـالعاملي، أن لبنان حلر يف املركز ال ، يف نقاط 7من أصل  8.84دولة، مسجر

ويستند التقرير يف تصنيفه إىل عوامل تقييم  .2118-2112يف فرتة  144من أصل  91مقابل املركز 

ة، منها األوضاع السياسية واألمنية، واملوازنة الغائبة، وتكلفة اإلنتاج، والش فافية والفساد عدر

)بتقييم  يف ما يتعلق ببيئة االقتصاد الكيلبلداً  188من أصل  182 تبةلبنان املر  احتلر والهدر. كام 

من حيث  188من أصل  119، واملرتبة لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا( 4,5مقارنة ب 2,8

، لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا( 4.8مقارنة ب 8.8)بتقييم  سالمة البيئة املؤسساتية

لدول الرشق  4.8مقارنة ب 2.7)بتقييم  بالنسبة لوضع البنية التحتية 188من أصل  117واملرتبة 

صنرف و  يف ما يتعلق بجدوى سوق العمل. 188من أصل  114، واملرتبة األوسط وشامل إفريقيا(

يف ما  188من أصل  121يف ما يتعلرق بالثقة بالسياسيني، واملرتبة  188من أصل  125املرتبة يف 

، واملرتبة من حيث التبذير يف اإلنفاق الحكومي 188من أصل  185 ، واملرتبةؤرش الرىيرتبط مب

يف فعالية سياسات  188من أصل  117يف حامية امللكية الفكرية، واملرتبة  188من أصل  128

ما يتعلق بعبء اإلجراءات الجمركية، واملرتبة  يف 188من أصل  125ة مكافحة االحتكار، واملرتب

 من أصل  121من حيث االستثامر األجنبي املبارش ونقل التكنولوجيا، واملرتبة  188من أصل  128

 xiiيف االستعداد لتفويض السلطة. 188

ل للعام بحسب تصنيف البنك الدويل ملامرسة األعام 191من أصل  122كام احتل لبنان املرتبة 

نقاط عن العام الفائت، مسجالً مستوياته الدنيا يف مجايل حامية صغار  4، برتاجع 2117

 نظام أن الدويل للبنك تقريرٌ  يبنير كذلك  xiii (.148( وتسوية حاالت اإلفالس )145املستثمرين )

كام تشري  xiv.سنوياً  باملئة 9 بنسبة القومي الناتج يخفرض لبنان يفاملعتمد  التوافقية املحاصصة
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دوالر من دخله بسبب سياسات  28.511أن كل لبناين يخرس سنوياً أكرث من بعض الدراسات 

 xvالتقاسم الطائفي.

االقتصادي والتعقيدات السياسية -ومام فاقم هذا املشهد تأزماً، هو العبء االجتامعي

 املحيل الناتج منو سجرلإذ حدودنا.  والتداعيات األمنية التي رافقت اندالع الحرب السورية عىل

 باألزمات السائدة قياساً  نسبياً  صحي معدل وهو ،2112 عام خالل %2 نسبة لبنان يف اإلجاميل

الحرب السورية قد . وهذا يعني أن 2119يف العام  %11 حوايلبلغ كان قد  املنطقة، بعد أن يف

% من إجاميل 81مليار دوالر، أي ما يوازي  18سببت إىل اآلن خسائر اقتصادية للبنان تقارب 

مليار دوالر. إضافًة إىل ذلك،  7.2الناتج املحيل، مسببًة انخفاضاً تراكمياً يف هذا الناتج بحوايل 

التي تدامة الدين يف الحقبة نسبة اسازداد العبء عىل املالية العامة والواقع الرضيبي، فبلغت 

%، 195 )نسبة تغرير الدين العام إىل نسبة تغرير الناتج املحيل( أعقبت اندالع الحرب السورية

فقد انخفضت من  النفقات، إىل الحكومية اإليرادات نسبة% قبيل الحرب. أما 75بعد أن كانت 

لناتج االرضيبية إىل  داتاإليرا. كذلك انخفضت 2112% يف العام 27إىل  2111% يف العام 81

 %.18.2% قبيل الحرب إىل 17.4املحيل من 

 لبنان إىل الداخلة تال التحوي تدفقات قيمةمعدل  سجل ويف مؤرش إيجايب، أخرى، ناحية من

 ،2111 -2112 األزمة قبل ما بفرتة مقارنة اندالع الحرب، التي أعقبت فرتةال يف يف زيادة رسمياً 

 تال التحوي تدفقات معدلفإن  ذلك، ومع مليار دوالر. 7.2إىل  دوالر مليار 2.2 من ارتفع حيث

لتي أعقبت % يف الفرتة ا12.1إىل قبيل الحرب % 21.5 من انخفضاإلجاميل  املحيل الناتج إىل

 اندالع الحرب.

، وهي موثقة يف التقارير واإلحصاءات الدولية. ونحن إن هذه املؤرشات ليست رساً عىل أحد

بها ليس من باب جلد الذات أو إثارة اإلحباط، بل يف سبيل استكشاف نقاط القوة والضعف نذكَر 

 يف املشهد اللبناين واإلضاءة عىل بعض املفارقات والدالالت يف نهاية الكلمة.

 

IV.  صنوان والثقة االستقرار :لبنان مرصفسياسة 

لقد كان مرصف لبنان سباقاً يف انتهاج سياسٍة نقدية تجمع ما بني بناء الثقة واستدامة االستقرار، 

 بناًء عىلعن طريق تبنري رؤية توائم ما بني العرصنة واملحافظة. ميارس مرصف لبنان صالحياته 

عاً نصب كسلطٍة نقدية برؤيٍة تنمويٍة شاملٍة ومستدامة ومستقلة، واض والتسليف النقد قانون

النظام املايل العاملي  ايشهده التي عينيه تجاوز التحديات التي تفرضها األزمات املستدامة

فصلية عىل املستويني امل بإرهاصاتهامنطقتنا  منهاوسط تداعيات أزمته العاملية، وتعاين 

اجعاً ، ويعايشها وطننا عّب تعرثر مؤسساته وأعباء اقتصاده الذي يعاين تر السيايس واالقتصادي

 يلعبه مرصف لبنانتّبز األهمية االسرتاتيجية للدور الحيوي الذي  ،لذلك يف الطلب الخارجي.

االقتصادي يف أبعاده -يف صيانة وتفعيل األمن االجتامعي اللبنايناملايل -والقطاع املرصيف

 .التنموي-االجتامعي-لسد ما ميكن من ثغراٍت عىل الصعيد االقتصادي املالية والتنموية
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أضحت السياسة النقدية التي ينتهجها مرصف لبنان، غري التقليدية منها يف هذا السياق، 

منوذجاً يُحتذى به يف املصارف املركزية العاملية، حيث أثبتت نجاعتها وجدواها يف بخاصة، 

عىل مبادرات وهندسات توازن بني صيانة االقتصاد هذه السياسة تقوم و مواجهة التحديات. 

ميكن تلخيص أهمر مظاهر هذه السياسة بالحديث عن شقرني فيام يخصر . معوتنمية املجت

 لجانب التنظيمي.واالجانب التنفيذي، : سياستنا النقدية

الشق التنفيذي، دأب مرصف لبنان عىل أداء دوره النقدي واملايل التقليدي عىل أكمل وجه،  يف

مدعوماً بسلرٍة من األدوات. ومن أهمر مالمح هذا الدور، أوالً، املحافظة عىل االستقرار النقدي 

ت ال ـ وسعر الرصف، مدعوماً مبوجوداته من العمالت األجنبية التي بلغت مستويات قياسية تعدر

م أمان  48.8 مليار دوالر، يضاف إليها مخزونه الوفري من احتياطي الذهب الذي يشكرل صامر

. ثانياً، تأمني استقرار معدرالت ويأيت يف املرتبة الثانية عربياً والثامنة عرش دولياً  لالقتصاد

ل الشمول املايل كامالفوائد، وتأمني مصادر التمويل للقطاعني العام والخاص،  يف  بلغ معدر

آمٍن  ،باملئة يف الدول العربية. ثالثاً، تأمني نظام دفعٍ محيلر  18ـ باملئة مقارنًة ب 47لبنان نسبة 

من خالل إصدار شهادات مليار دوالر  21الذي بلغ حوايل ومتطورر. رابعاً، إدارة فائض السيولة 

خرم الذي ُحرص ضمن اإليداع وتشجيع التسليف باللرية اللبنانية، مبا يجنرب البالد مخاطر التض

باملئة. خامساً، تطوير األسواق املالية، حيث أُنشئت لهذه الغاية هيئة األسواق  ربعةسقف األ 

ال يهدف إىل االستمرار يف  املالية. سادساً، إدارة الدين العام للدولة اللبنانية بشكٍل مجٍد وفعر

 تأمني مالءة الدولة اللبنانية.

دي، فقد متيرز بنجاعته يف ابتداع املبادرات والحلول يف مواجهة أما الدور التنفيذي غري التقلي

من خالل إطالق املبادرات التحفيزية  . ويتم ذلكالبيئية-اإلقتصادية-التحديات اإلجتامعية

بغية  املؤسسات الصغرية واملتوسطةللمصارف يف مجال التسليف إىل القطاع الخاص و 

، وتأمني مزيٍد من فرص والفنية ة والبيئية والتعليميةاالستثامر يف القطاعات اإلنتاجية والسكني

جزٍء من املصارف عفاء إ العمل وإعادة تكوين الطبقة الوسطى، وذلك بفوائد مقبولة عن طريق 

 املعدل السنوي. يف هذا اإلطار، بلغ وتوفري قروٍض لها بفوائد متدنرية لزامياإل هااحتياطمن 

باملئة من النمو  51مليار دوالر، مساِهمًة بـ حوايل  2118العام قيم الرزم التحفيزية منذ إطالقها ل

وفاقت القروض السكنية الـمئة ألف، تخطرت وقد . الخمسة املنرصمةام و عاأل املحقرق خالل 

 جامعة إنشاء يف مبارشةً مرصف لبنان  ساهم، كام التعليم الجامعي خمسني الفاً  قروض

 املغرتبني لتشمل)باللرية اللبنانية(  الحوافز رزم توسيع كذلك تمر  .(ESA) بريوت يف متقدمة

، الفنية لألعامل اللبناين نتاجل ل إىل دعمها باإلضافة، لبنان يف مسكن تشييد أو برشاء الراغبني

 وبذل املركزي لصناعات التصديرية بغية الحد من االختالل الكبري يف امليزان التجاري.ا امك

 211 الـ البيئية القروض قيمة تجاوزت حيث البديلة، والطاقة للبيئة الصديقة قطاعاتال يف جهوداً 

 املواطن صعيد عىل املستقبل يف تحققها التي الكبرية للوفورات نظراً  ،دوالر مليون

 مخفضة بفوائد قروض تأمنيوبادر مرصف لبنان إىل  .واالقتصاد املجتمع وبالتايل ،واملؤسسات

هذا فضالً عن تأمني موارد  .للسيارات مواقف تأجري بهدف للعموم ةجامعي بائمر  نشاءإل 
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بترصرف هذا  وضعتالرسملة لقطاع اقتصاد املعرفة والرشكات الناشئة، بابتكار هندسة مالية 

مليون دوالر بهدف دعم جهود االبتكار واإلبداع يف أوساط الشباب بشكٍل  600القطاع نحو 

يس اإلقرايض، مام يجنرب هذا القطاع ، وذلك بواسطة التمويل الرأساميل املساهم ولخاص

مع مليون دوالر يف هذا القطاع حتى اآلن،  411وقد تمر توظيف اكرث من  .الناشئ أعباء املديونية

من أربعة باملئة إىل خمسة باملئة يف  القطاع هذا يف املصارف توظيفات نسبةإمكانية زيادة 

 رشكة 811الـ يقارب ما اللبنانية السوق يف حالياً  يوجدحال تطورره وتوفرر الطلب. والجدير ذكره أنه 

 املليار قاربما ي وطنيةال رثوةال اىل وأضاف عمل، فرصة 8.111 خلق أن القطاع قدو  ناشئة،

 سنوياً  تسعة باملئةو  سبعة بني ما القطاع هذا يف منو إىل لبنان مرصف ويتطلع. دوالرونصف 

قطاعاً واعداً للبنان، كام القطاع املايل وقطاع  الذي يُعتّب، وهو املقبلة سنوات الثالث خالل

 بالعمالت لبنان مرصف موجودات دعمتفقد  ،خريةاأل  املالية الهندسة أما النفط والغاز.

 الهندسة عنالعائدات املرتتبة  نأ  يف حني. تاريخياً  مسبوقة غري مستويات بلغت التي جنبيةاأل 

 أن شأنه من وهذالحشد قاعدتها الرأساملية.  املصارف مال رأس من الثانية الرشيحة يفُحجزت 

 رقم املالية للتقارير الدويل املعيار تنفيذ قبيل إضافية عامة مؤونات تكوين من املصارف ميكرن

 مشكوك لديون خطر أي مواجهة يخدم ومبا ،2118 الثاين كانون يف( IFRS 9 بـ املعروف) 9

 من باملئة اثنني بنسبة مؤونات تكوين املصارف من لبنان مرصف طلبحيث ) بتحصيلها

 الذي الهدف بلوغ من املصارف تتمكرن سوف كذلك(. االئتامن مبخاطر املرجحة املوجودات

 عن تزيد والتي باملئة، 15 وهو ،2118 نهاية بحلول املال رأس كفاية لنسبة لبنان مرصف وضعه

 (.III بازلبحسب ) الدولية املتطلبات

اً تنظيمياً متميرزاً من حيث يف الشق  التنظيمي للسياسة النقدية، أثبت مرصف لبنان امتالكه حسر

مايٍل آمٍن ومستقر، -نظاٍم مرصيفٍ أسبقيرته عىل الصعيد العاملي يف إرساء القواعد والسياسات ل

مام مكرنه من تجنرب كثريٍ من تداعيات األزمة املالية التي عانت منها، وما زالت تعاين، دول 

مة والغنية. يف هذا املجال، قام مرصف لبنان  كثرية، منها ما هو يف مصاف الدول املتقدر

املواصفات الدولية املرصفية بتطوير نظام مرصيف موثوق يتميز بتقيرده الصارم باملعايري و 

واملحاسبية. ومن أهمر سامته: أوالً، االستقرار املايل القائم عىل تحقيق مستوى سيولة مرتفع 

وكفاية رأس املال والحد من املديونية. وقد أُنشأت لهذه الغاية وحدة االستقرار املايل يف 

امية املستهلك، حيث أنشأ مرصف مرصف لبنان. ثانياً، السعي لتطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة وح

لبنان لهذه الغاية وحدة اإلدارة الرشيدة. ثالثاً، تطبيق املعايري الدولية الخاصة مبكافحة تبييض 

 ، مامحركة األموال عّب الحدود ومكافحة التهرب الرضيبيوتنظيم  األموال ومتويل اإلرهاب

هيئة حيث تم إنشاء  املرصفية لرسيةبا احتفاظه مع يبقي لبنان عىل الخارطة املالية العاملية

رابعاً، اتخاذ كل التدابري الالزمة وإصدار التعاميم املطلوبة ملواجهة املخاطر . التحقيق الخاصة

 الخارجية، مبا يحفظ سمعة لبنان ومينع األموال غري الرشعية من الدخول إىل السوق املحلية

 تطويربهدف  (CMA) املالية األسواق هيئةخامساً، إنشاء  .االمتثال وحدة إنشاء خالل من وذلك

املساهم، بغية إيجاد توازٍن ما بني التمويل  التمويل عمليةالرضورية لتفعيل  املالية السوق
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 األوراق جميع لتداول إلكرتونية منصة إلطالق الهيئة تستعداإلقرايض والتمويل الرأساميل. و 

 .أجمع العامل مع صلةٍ  عىللتكون  املالية،

 

V. مفارقات ودالالتالخالصة : 

، ينعكس سلباً عىل مبا يعرتيه من مطبات ،إن املشهد العام لواقع الثقة واالستقرار يف لبنان

. كام يشكل هذا املشهد االقتصادي-وضع االقتصاد الكيل واملالية العامة والواقع االجتامعي

واملرصيف ويحد من آفاقهام. وبالتايل، فإن الرأسامل  حالة ضاغطة عىل النظامني املايل

 ، هام عرضٌة لالستنزاف والتآكل نتيجًة لذلك.يف املحصلة ،االجتامعي والرأسامل البرشي

ل آلياته التقليدية تعتّب السياسة النقدية التي يطبقها مرصف لبنان من خاليف املقابل، 

 ال بلشهد املأزوم لواقع الثقة واالستقرار يف لبنان. تقليدية عالمًة فارقة يف املالغري ومبادراته 

واضحة املعامل عىل  أضحت هذه العالمة نهجاً ورؤيًة ومساراً أنتج مثاراً اقتصاديًة واجتامعيةً 

. ومن املؤكد أن هذا املنطقة والعامل، بحيث أصبحت مثاالً يحتذى عىل صعيد صعيد لبنان

واملالية  األصعدة النقديةاالستقرار والثقة عىل  عاميل النهج الذي يقوم عىل تكامل

تسببها التي  الهوة وتقليل الخسائرقد نجح إىل حدٍّ بعيد يف تحجيم  اإلنتاجية-واالقتصادية

الثغرات يف بنيان الثقة ومسرية االستقرار اللبنانيني. وميكننا الجزم أن اآلثار اإليجابية لهذا 

 خالل لجم التدهور يف استقراره عند بلوغ ذروة تأزمه.  منالنهج تطال الواقع السيايس كذلك 

 هذا الواقعوأختم بطرح بعض املفارقات التي ينبغي التوقف عندها كونها تشكل دالالت عىل 

قابل. إذ كيف نفرس ارتفاع منو الناتج املحيل إىل مستويات قياسية بعد سنتني فقط من شنر امل

؟ وكيف نفرسر نجاح لبنان، ويف الفرتة 2112لبنان يف العام أحد أكرث الحروب دمويًة وتدمرياً عىل 

ذاتها، يف النأي عن خسائر أحد أخطر األزمات املالية العاملية، التي ركرعت اقتصاديات دوٍل 

عظمى، واستدامة تداعياتها لسنوات بعدها؟ وما هو رسر استمرار تدفق رؤوس األموال من دول 

ناً؟ وكيف نجح لبنان يف الحفاظ عىل نسب ا، بل وتصاعده أحياالغرتاب اللبناين بالوترية نفسها

منو إيجابية يف ظل تخبرٍط إقليمي واستعار حرٍب رضوس لسنوات سٍت خلت عىل طول حدوده 

 ، مع ما تسببته من أكّب أزمة نازحني منذ الحرب العاملية الثانية؟الشاملية والرشقية

 .أنا كيل "ثقة" أن األجوبة يف أذهان حرضاتكم..

 .وشكراً 
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