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 .Iمقدمة
يُسعدين أن أحارض يف رحاب رصحٍ اقتصادي-ثقايف كالجمعية االقتصادية الكويتية .وما يضفي
عىل رسوري حامس ًة هو هذا التامهي الوثيق بني موضوع املحارضة ،أال وهو الثقة ومفاتيحها:
الحوكمة ،والحداثة ،واملسؤولية االجتامعية ،والقيم واملفاهيم النهضوية واإلصالحية التي تقوم
عليها الجمعية ،كالحوكمة ،والتنمية املستدامة ،والرشاكة بني القطاعني الخاص والعام
واملجتمع املدين ،والثقافة املالية.
ال ّ
م األهداف البعيدة التي تصبو إليها جهود جمعيتكم الكرمية هي بناء الثقة
شك أن أحد أه ّ
م من العوائق املرتاكمة ،إذ
االجتامعية .ومن الطبيعي أن يصطدم بناء هذه القيمة االجتامعية بك ٍّ
انعكاس
يرى بعض علامء االجتامع أن تراجع منسوب الثقة بني مك ّونات املجتمعات اإلنسانية هو
ٌ
ٍ
هويات فئوية ،غالباً
لرتاجع موقع الفرد بوصفه محور العالقات االجتامعية بجوانبها كاف ًة ،لصالح
ما تكون بدائية .ويضيف هؤالء أن العجز املطّرد يف صياغة حدود التفاعل اإلنساين عرب التفاوض
والتسويات دون اللجوء إىل قواعد وأنظم ٍة جاهزة وجامدة ،ليس سوى مظهر آخر من مظاهر
استبدال العالقات اإلنسانية والتفاوض املنفتح املبني عىل الثقة بسلوك ٍ
يات تحكمها قواعد ثابتة
ألنظم ٍة تتنافس عىل اكتساب ثقة الناس.
من هنا ،فإن انحالل الرتابط بني أسس السياسات الليربالية ،كالحرية الفردية والدميقراطية
الدستورية واقتصاد السوق ،قد ج ّر يف أعقابه تفكيك الهياكل املؤسساتية آلليات التفاعل
االجتامعي التي ترتكز عليها مظاهر الثقة يف املجتمع .وهذا ما أ ّدى إىل تآكل منظومات القيم
1
االجتامعية وبروز أزمة الثقة.
انطالقاً من هذا الواقع املأزوم للثقة ،سوف أتناول يف كلمتي اليوم مفهوم الثقة بجذوره
االجتامعية وآفاقه االقتصادية ،ثم سأتح ّدث عن مفاتيح الثقة ودورها يف صياغة سياسة نقدية
عرصية ،ألختم بتجربة مرصف لبنان يف مواجهة تحدي جدارة الثقة عرب سياساته ومبادراته.
 .IIالثقة :جذور اجتامعية وآفاق اقتصادية
يعرب مفهوم الثقة عن نظرة الناس تجاه الدوافع التي تح ّرك سلطة الجامعة .فإذا كانت هذه
ّ
النظرة إيجابية ،عنى ذلك أن الناس يثقون بهذه السلطة ،ويعتربونها حريص ًة عىل تلبية
احتياجاتهم وحامية مصالحهم وإقامة العدل بينهم واالهتامم بآرائهم وإرشاكهم يف صنع
مام
القرار .وينتج عن هذه الثقة شعو ٌر بالطأمنينة حيال حرص السلطة عىل تأمني رفاه املجموعةّ ،
يولّد إحساساً بالفخر واالحرتام لدى الناس النتسابهم لهذه املجموعة .يؤدي هذا الواقع إىل
2
نشوء هوية اجتامعية إيجابية ورغب ٍة يف التق ّيد بسلطات املجموعة وقوانينها.
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استكامالً للمشهد ،تكمن الجذور االجتامعية الحقيقية للثقة يف إيجاد منظومة ق َيم ّية مو ّحدة
ٍ
اهتاممات مشرتكة للناس ،م ّام يُطلق تعاوناً جامعيا ً
وااللتزام بفضائل أخالقية اجتامعية وبروز
طوعياً ،باتجاه تحقيق هدفني :املنفعة الشخصية والثقة االجتامعية .وتنعكس قيمة الثقة
ٍ
ٍ
ٍ
وسلطات
ومؤسسات جامعة
مجموعات
االجتامعية يف تشجيع الناس عىل استثامر أنفسهم ضمن
ٍ
ٍ
منظامت أو مجتمعات .عندها تتداخل هويات الناس مع
مجموعات أو
جامعية ،والتامثل مع
املجموعة ،لتك ّون شكالً من أشكال "رأس املال االجتامعي" الذي يس ّهل عمل املجموعة 3.كام يربز
مفهوم "النزعة االجتامعية العفوية" ) ،(Spontaneous Sociabilityكام يعرب عنها الكاتب
األمرييك املشهور فرانسيس فوكوياما ،والتي تحوي مجموعة من القيم الفرعية لرأس املال
االجتامعي ،وتنشط يف مجال تشكيل جمعيات جديدة تنسجم مع متطلّبات املجتمعات الصناعية
4
املنتجة ،باعتامد القيم املشرتكة أكرث من اعتامد العقود الرسمية.
أما اآلفاق االقتصادية للثقة ،فتنبثق من إرادة التعاون التي تُحدثها ،مس ّبب ًة تفاعالً اجتامعياً منتجاً.
كذلك تولّد الثقة التي تقوم عىل ثقافة مشرتكة إمياناً بوجوب تأمني أكرب قد ٍر من العدالة يف
توزيع الرثوة واملساواة يف الحقوق االقتصادية ألعضاء هذه الثقافة املشرتكة .والعالقة طرديّة
بني الثقة والعدالة .فكلّام كان النمو يف ٍ
بلد ما مستداما ً ومرتكزا ً عىل أسواقٍ مفتوحة وروحي ٍة
تعاونية ،وكان توزيع الرثوة عادالً ،انعكس هذا زياد ًة يف منسوب الثقة يف هذا البلد .وكلّام زادت
درجة الثقة وتع ّزز رأس املال االجتامعي وتقلّصت الفوارق الطبقية ،قويت أوارص النسيج
وس ُهل اتخاذ القرارات الجامعية ،5وانخفضت تكاليف مامرسة األنشطة االقتصادية،
االجتامعي َ
وتحسنت قدرة املجتمع عىل ابتكار أشكال ٍ تنظيمية جديدة 6.لذلك أجمع االقتصاديون وعلامء
ّ
االجتامع وعلامء السياسة أن للثقة تأثريها اإليجايب عىل النمو واالستقرار والدورة االقتصادية ،كام
وتحسن أداء املؤسسات.
أنها تس ّهل املعامالت االقتصادية واملالية
ّ
ٍ
نظريات
لطاملا شكّل تحقيق التوازن بني الجذور االجتامعية واآلفاق االقتصادية للثقة جوهر
ٍ
ٍ
طروحات تعكس عمق األزمة االجتامعية-االقتصادية التي تعصف
فلسفات ومحور
وباكورة
باملجتمعات اإلنسانية ،وتحاول إيجاد الحلول واملخارج لهذه األزمة .وما مق ّدمة إبن خلدون،
كظاهرة رائدة وس ّباقة من تراثنا العريب-اإلسالمي ،إال أحد هذه اإلبداعات التي سعت إىل صياغة
مفاهيم تق ّدمية للتفاعل ما بني العلوم االجتامعية واالقتصادية .فقد دعت إىل تطوير مفهوم
العصبية واالستفادة منه باتجاه مفهوم التكافل املجتمعي األخالقي واملسؤول ،وأضاءت عىل
أهمية تحقيق التكامل والتوازن بني العمران والحضارة 7.كذلك جاء طرح فوكوياما ،من املدرسة
الغربية الليربالية الحديثة ،حول بناء الثقة من خالل الفضائل االجتامعية ودورها يف توفري الرخاء
االقتصادي ،ليجايف نظريته األوىل حول نهاية التاريخ .فرناه يركّز عىل مواجهة التمركز الغريب
عىل الذات ،وتنمية رأس املال االجتامعي ،وتحرير علم االجتامع من استعامر االقتصاديني
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الطويل ،ورضورة التفاعل بني ثقافات العامل لتحقيق نو ٍع من التكامل بني إبداع الحداثة
8
وخصوصية الثقافة.
 .IIIمفاتيح الثقة والسياسة النقدية العرصية
إن تثبيت كفّتي ميزان الثقة بني بعديه االجتامعي واالقتصادي يتطلّب ثالثة مفاتيح :الحوكمة
والحداثة واملسؤولية االجتامعية .وبنظر ٍة أدق ،متثّل هذه املفاتيح ثالوثاً يضمن التوازن يف أنظمة
الدول وإدارة املؤسسات وسلوك األفراد .ومن شأن هذا التوازن أن يردم الهوة بني املصالح
االقتصادية االسرتاتيجية للدول من جهة واملصالح الحيوية املشرتكة للشعوب من جهة ثانية،
وبني امليول الربحية واالستهالكية والسلطوية املتناهية للمؤسسات بوجهيها الخاص والعام
وقوى السوق واألنظمة املالية من جهة والبنية التحتية الرضورية لبناء مجتمع العدل والكفاية
والدميقراطية التشاركية من جهة أخرى ،وبني املطامح والنوازع الشخصية الرشعية وغري الرشعية
من ناحية والقيم والفضائل اإلصالحية التي تصبو إىل تنقية النفس البرشية من مكامن الجشع
والفساد من ناحية مقابلة.
الحوكمة ،أو مبادئ اإلدارة الرشيدة ،تصبو إىل مكافحة الفساد .والفساد عد ّو الثقة ومكمن
ضعفها .لذا صار لزاماً ومنطقياً اعتبار الحوكمة مفتاحاً من مفاتيح الثقة االجتامعية .وبالنظر
للواقع العريب مبا يتعلّق بالفساد ،والذي غالبا ً ما يرتبط ارتباطاً عضوياً بظاهريت الريعية والفئوية
اللتني تغذّيانه وتتغذّيان منه ،نالحظ أن حجم الفساد يف الدول العربية وصل إىل  444مليار دوالر
وفقا لتقديرات البنك الدويل 9،يف حني تق ّدر األرباح التي تتأت ّـى من مامرسات الحكم الصالح
ومكافحة الفساد ب 444باملئة ،أي بزيادة قدرها أربعة أضعاف يف دخل الفرد 14.يف ما يخص
ظاهرة الفساد يف إدارات القطاع العام يف املنطقة العربية عموماً ،تشكّل سيطرة الظاهرة
الرعوية-الفئوية السياسية مظلّ ًة ملامرسة العشوائية يف التوظيف والرتقيات ولحامية املوظفني
املنحرفني واملسيئني ،مس ّبب ًة أثرا ً سلبياً وإحباطاً عىل اإلدارة بر ّمتها وإحساساً بالقهر واملهانة
للمواطنني .إن االفتقار إىل الشفافية واملساءلة والنظم اإلدارية العرصية هي عوامل إضافية
رض باملامرسة الدميقراطية وثقة الناس باإلدارة العامة 11.هنا
تساهم يف الهدر والفساد ،وبالتايل ت ّ
ميكن تل ّمس مسؤولية تطبيق مبادئ الحوكمة باإلشارة إىل أهمية املسؤولية املشرتكة بني املواطن
والدولة من جهة ،ومحورية الرشاكة املسؤولة بني القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع
املدين والفعاليات الدولية من جه ٍة ثانية.
بالنسبة للحداثة ،فقد اتسمت بصبغ ٍة أكرث إنسانية ومعرفية ،مع نشوء نظرية النمو الحديثة التي
أضافت البعد البرشي إىل البعد املادي يف نظرتها إىل رأس املال ،إذ شهد مفهوم التنمية
البرشية يف النمو االقتصادي دفعاً غري مسبوق بشقّيه :تنمية املوارد البرشية ،والبحث والتطوير.
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وبذلك ظهر التكامل ما بني قدرة التعليم يف زيادة إنتاجية البرش وكفاءاتهم وطاقاتهم اإلبداعية
من جهة 12،ووظيفة التقدم العلمي والتقني يف إيجاد الحلول عن طريق البحث والتطوير واإلبداع
واالبتكار من جهة ثانية .وقد أ ّدى هذا كله إىل نشوء ما يسمى ب"اقتصاد املعرفة" ،وهو االقتصاد
الذي يويل األهمية يف النمو ألصول املعرفة بدالً من رأس املال واألصول العاملة 13 .وبنا ًء عىل
ذلك ،تشكّل الحداثة ببعديها البرشي واملعريف أحد مفاتيح الثقة االجتامعية ،كونها تويل العنرص
البرشي أهمي ًة وأولوي ًة قصوى ،مع ّزز ًة منسوب الثقة والتعاون ما بني أفراد املجتمع ،وبني
املواطنني والسلطة.
أما املسؤولية االجتامعية ،فينضوي تحتها جميع املفاهيم واألنظمة واملبادرات التي تضع نصب
كل من املوارد
عينيها التنمية املستدامة والعادلة للمجتمع .وتتكامل يف هذا اإلطار أنظمة ٍّ
الطبيعية والبيئة واالقتصاد ،كام تتع ّزز النظرة املستقبلية من خالل تحقيق العدالة الحيادية بني
األجيال ،وت ُف َّعل اآلليات الهادفة إىل تحقيق العدالة يف توزيع الرثوة وتقليص فجوات املداخيل،
كذلك يربز الدور الحيوي للسلطة يف استحداث حقوق امللكية واألنظمة التحفيزية للمواءمة بني
منافع آليات السوق واحتياجات املواطنني ومصالحهم .والنتيجة الطبيعية لكل هذه الظواهر هي
تجسد تطبيقات املسؤولية
تعزيز الثقة االجتامعية .ولنا يف تجارب الدول العديد من األمثلة التي ّ
املجسدة مبا
االجتامعية كأحد مفاتيح الثقة .يف هذا اإلطار ،ميكننا اإلضاءة عىل التجربة األملانية
ّ
ٍ
عالقات متكاملة توائم بني املنفعة
يس ّمى "اقتصاد السوق االجتامعي" ،الذي يحوي شبكة
املتبادلة واملصالح املشرتكة للعامل واإلدارة .تجسي ٌد آخر مط ّب ٌق يف أملانيا واليابان يتمثّل يف
املؤسسات االقتصادية الجامعية ،كالتجمعات الصناعية التي تتمحور حول مؤسسات مرصفية
كبرية وتتم ّول منها وتتشارك معها ،حيث بدأت هذه النامذج يف الظهور منذ أواسط القرن التاسع
عرش .كام متثّل التجربة املاليزية مثاالً متق ّدماً من بني الدول النامية-الصاعدة ،وذلك من خالل
تجسيد عقيدتها الوطنية "روكونيغارا" ( – )Rukunegaraوالتي تعني "املبادئ الوطنية"  -الداعية
حصة الفرد من الناتج
إىل تطبيق رؤيتها التنموية-القيَمية-املعرفية لعام  ،2424حيث ُس ّجل ارتفاع ّ
14
املحيل اإلجاميل من  $4.444عام  2444إىل  $11.344عام .2414
انطالقاً مام ذكرناه عن محورية مفاتيح الثقة االجتامعية ودورها ،يربز عامل الثقة يف السياسة
ٍ
كرشط رضوري للنجاح والريادة يف تطبيق هذه السياسة ،وإلطالق مكنوناتها
النقدية العرصية
والبناء عىل إمكانياتها وتطوير أدائها ،مقابل ما متتاز به من استقاللي ٍة تنظيمية وتنفيذية .وقد
ازدادت أهمية عامل الثقة يف السنوات القليلة املاضية مع ظهور أعاصري األزمات املالية
وقت تعاين فيه منطقتنا من مط ّب ٍ
ٍ
ات
العاملية ،التي ما زلنا نعيش تداعياتها حتى اليوم ،ويف
مفصلية عىل املستويني السيايس واالقتصادي .لذلك من األهمية مبكان اإلضاءة عىل مفاتيح
رضورية لصياغة سياسة نقدية عرصية جديرة بالثقة ،أال وهي الحوكمة ،والحداثة ،واملسؤولية
اإلجتامعية ،مبا تكتنفه هذه املفاتيح من خصوصيات ثقافية واجتامعية لكل شعب وبيئة.
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يف دراسة أجراها مركز دراسة اإلبداع املايل ،استطلع من خاللها آراء املصارف حول املخاطر
تبني أن املراتب الخمس األوىل لتصنيفات
املحدقة بالقطاع املرصيف وتصنيفات هذه املخاطرّ ،
املخاطر تض ّمنت :أوالً ،بيئة االقتصاد الكيل ،ثانياً ،النشاطات الجرمية ،ثالثاً ،التنظيم ،رابعاً،
املخاطر التقنية ،خامساً ،التدخّل السيايس 15.إذا أضأنا عىل ثالث ٍة من هذه التصنيفات ،أي
م عمليات تبييض األموال والته ّرب من الرضائب والهجامت
النشاطات الجرمية ،التي تض ّ
اإللكرتونية ،واملخاطر التقنية ،التي تجعل املصارف عرضة للجرائم اإللكرتونية وانقطاع
الخدمات ،والتدخّل السيايس ،الذي يحرف اإلدارة عن أداء مهامها بالفعالية والجدوى الالزمتني،
نلمس من خالل هذا الرتتيب أهم ّية الدور امللقى عىل عاتق الحوكمة لصيانة الثقة يف القطاع
املرصيف عام ًة والسياسة النقدية بشكلٍ خاص .فمبادئ الحوكمة واإلدارة الرشيدة ،ال سيام
تفّش
الشفافية واملساءلة واملشاركة ،كفيلة بإرساء األسس ووضع الضوابط التي تح ّد من
ّ
النشاطات الجرمية واملخاطر التقنية والفساد اإلداري والتدخل السيايس يف النظامني املرصيف
واملايل ،وتضمن االلتزام باملعايري الدولية واالمتثال باإلجراءات الرضورية .وهنا يكمن دور
السياسة النقدية يف تنظيم وتطبيق مفاهيم الحوكمة املؤسسيّة واإلدارة الرشيدة يف املصارف
املركزية والقطاع املرصيف ككل.
يتبلور دور الحداثة يف تثبيت الثقة يف السياسة النقدية عند مواكبة التطورات املعرفية والتقنية
التي تغزو األنظمة املالية واملرصفية ،أسو ًة بالقطاعات األخرى .إذ أصبح لزاماً عىل السلطات
النقدية العمل عىل تنمية وتطوير مواردها البرشية وتشجيع القطاع املرصيف واملايل عىل ذلك.
كذلك ال ب ّد من السعي لبناء أنظمة دفعٍ آمنة ومتطورة ،وتنظيم اآلل ّيات الحديثة لقطاع التقنية
املالية ( Financial Technologyأو  )FinTechاملعنية بتقديم الخدمات والعمليات املالية
واملرصفية بالوسائل اإللكرتونية .هذا باإلضافة إىل إقامة نو ٍع من الرشاكة التقنية-املالية التي
تحقّق تكامالً بني القطاعني املرصيف واالتصااليت بهدف مواكبة التطورات التقنية العاملية يف
هذا املجال ،والتي تؤدي بدورها إىل تعزيز البيئة التنافسية وتخفيض كلفة الخدمات املالية
والتخفيف من مشكلة اإلقصاء املايل للمستخدمني.
يف سياق تعزيز الثقة بالسياسة النقدية عن طريق املسؤولية االجتامعية ،تأيت أهمية إضفاء ٍ
بعد
اجتامعي وأخالقي وتنموي عىل أداء املؤسسات املالية واملرصفية وتجديد الجهود الرامية إىل
تعزيز املسؤولية االجتامعية-االقتصادية لديها ،خاص ًة يف مواجهة األزمات ،كاألزمة املالية يف
العام  .2448لذا فقد تغريت طبيعة عمل املصارف املركزية وتع ّزز دورها يف اقتصادات العامل،
فلم تعد تعتمد فقط عىل األدوات التقليدية يف تنفيذ سياساتها النقدية ،بل أصبحت تلجأ إىل
ٍ
هندسات إضافية يف سبيل إفادة االقتصاد واملجتمع .يف هذا اإلطار ،تنشط السياسة النقدية
العرصية يف نرش الثقافة املالية لدى املواطنني ،وبناء آليات حامية املستهلك ،ومساندة
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الحكومات يف خلق الظروف املؤاتية لتحقيق النمو املستدام ،وتوفري اإلمكانات إلعادة إحياء
سوق العمل ،وتحصني األمن االجتامعي والبيئي والتنمية املستدامة ،وصوالً إىل إطالق املبادرات
التحفيزية لالقتصاد .هذا باإلضافة إىل مهامها التقليدية يف حامية االستقرار النقدي وتحصني
وتطوير القطاعات املرصفية والنظم املالية.
.IVمرصف لبنان وتحدي جدارة الثقة
ينتهج مرصف لبنان رؤي ًة تضع جدارة الثقة يف رأس سلّم األولويات والتحديات الدامئة .من هذا
املنطلق ،يعطي مرصف لبنان أهمي ًة اسرتاتيجية للدور الحيوي الذي ينبغي للسلطة النقدية
والقطاع املرصيف-املايل أن يلعباه يف صيانة وتفعيل األمن االجتامعي-االقتصادي يف أبعاده
املالية واملعرفية والتنموية والتنظيمية واألخالقية .ويف هذا السياق ،تأيت تو ّجهات مرصف لبنان
ٍ
مبادرات وهندسات تجمع ما بني صيانة االقتصاد،
يف انتهاج سياسة نقدية غري تقليدية تقوم عىل
وتثبيت االستقرار النقدي واملايل ،وتعزيز الحوكمة ،وانتهاج الحداثة ،وتشجيع املعرفة واإلبداع،
وتنمية املجتمع.
ميكننا أن نلحظ أهمية الدور الذي يلعبه مرصف لبنان عىل صعيد تعميم وتطبيق مبادئ الحوكمة
واإلدارة الرشيدة يف إطار حامية القطاعني املرصيف واملايل من مخاطر النشاطات الجرمية
والجرائم اإللكرتونية والخلل الوظيفي ،وبالتايل صيانة الثقة بهام .يف هذا املجال ،قام مرصف
لبنان بتطوير نظام مرصيف موثوق يتميز بتق ّيده الصارم باملعايري واملواصفات الدولية للعمل
املرصيف ،فسعى إىل تطبيق املعايري الدولية الخاصة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
وحركة األموال عرب الحدود ومكافحة التهرب الرضيبي .كام اتخذ مرصف لبنان كل التدابري
الالزمة ،وأصدر التعاميم املطلوبة ملواجهة املخاطر الخارجية ،مبا يحفظ سمعة لبنان وميكّنه
من التعامل مع العقوبات الدولية املستج ّدة ومينع األموال غري الرشعية من الدخول إىل السوق
املحلية .وفيام يتعلّق بأداء القطاع املرصيف وجودة خدماته ،حرص املركزي عىل تطبيق مبادئ
اإلدارة الرشيدة وحامية املستهلك ،حيث أنشأ لهذه الغاية وحدة اإلدارة الرشيدة ،وألزم
املصارف بإنشاء وحدات لحامية املستهلك وتلقي شكاواه.
ويف مجال الحداثة ،تقوم هيئة األسواق املالية ،التي يرأسها سعادة حاكم مرصف لبنان،
بتنظيم األعامل املرصفية اإللكرتونية وتوفري منصة آمنة لتقديم الخدمات اإللكرتونية يف
القطاع املايل اللبناين ،مبا ينسجم مع القواعد واملعايري الدولية .كام دأب عىل تعزيز سالمة
وكفاءة نظام الدفع املتعدد العمالت يف لبنان .كذلك أطلق مرصف لبنان مبادر ًة تقيض بتأمني
موارد الرسملة لقطاع اقتصاد املعرفة والرشكات الناشئة عن طريق ابتكار هندسة مالية تضع
رصف هذا القطاع نحو  444مليون دوالر بهدف دعم جهود االبتكار واإلبداع يف أوساط الشباب
بت ّ
بشكلٍ خاص ،وتشجيع ثقافة املساهمة .كام قام مرصف لبنان بإطالق مبادرتني تقضيان بإنشاء
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مخيامت إعدادية  /تدريبية  /تحفيزية ( )Boot Campsلتشجيع الطالب أصحاب األفكار الخالقة
رسعة لألعامل يف لبنان،
بغية تطويرها إىل مشاريع عملية .هذا باإلضافة إىل دعمه للرشكات امل ّ
م توظيف اكرث من  254مليون دوالر يف قطاع
من خالل إطالقه للمنصة التكنولوجية الرقمية .وقد ت ّ
اقتصاد املعرفة منذ نهاية العام  2413حتى اآلن ،والذي يُعترب قطاعاً واعدا ً للبنان ،كام القطاعني
املرصيف واملايل وقطاع النفط والغاز .وعىل صعيد اإلدارة الداخلية ،مت ّيز مرصف لبنان
مببادرات التحديث التي شملت التطوير الشامل للعمليات النقدية ،والتطوير الناجح ألنظمة
الدفع الوطنية ،والتبني الرسيع لنظم التكنولوجيا الداخلية للمرصف ،والتطوير الدقيق لنظم
املكننة ضمن الخطة االسرتاتيجية الشاملة للمعلوماتية ،وبناء القدرات الناجحة والفعالة إلدارة
مشاريع التحديث .وسعياً الغتنام هذا الزخم والبناء عىل هذه االنجازات ،أطلق مرصف لبنان
خطة تحديث شاملة تتضمن برامج ومبادرات عدة تغطي مجموعة واسعة من املجاالت
املؤسساتية تهدف إىل تحسني أداء املرصف ضمن رؤية مستقبلية تلحظ تطوير برامجه وإعادة
هيكلة إدارته.
أما مبادرات مرصف لبنان عىل صعيد املسؤولية االجتامعية ،فقد مت ّيزت بنجاعتها يف ابتداع
الحلول يف مواجهة التحديات االجتامعية-االقتصادية-البيئية ،من خالل إطالق املبادرات
التحفيزية للمصارف يف مجال التسليف إىل القطاع الخاص واملؤسسات الصغرية واملتوسطة،
ٍ
مزيد من فرص
بغية االستثامر يف القطاعات اإلنتاجية والسكنية والبيئية والتعليمية ،وتأمني
كل ذلك بفوائد مقبولة ،عن طريق إعفاء املصارف
م ّ
العمل ،وإعادة تكوين الطبقة الوسطى .ويت ّ
ٍ
تسليفات لهم بفوائد متدنّية .يف هذا اإلطار ،تخطّت
من جز ٍء من االحتياطي اإللزامي وتوفري
القروض السكنية الـمئة ألف ،وبلغت قروض التعليم الجامعي خمسني ألفاً ،كام تجاوز مجموع
م تأمني  6آالف فرصة عمل .وقد بلغ مجموع قيم
القروض البيئية  260مليون دوالر ،حيث ت ّ
الرزم التحفيزية منذ إطالقها العام  ،2413ما يوازي الخمسة مليارات دوالر ،مساهم ًة بـ 54باملئة
من النمو املحقّق خالل أعوام  2413و 2414و .2415ونظرا ً الستمرار الصعوبات السياسية
واالقتصادية وانعكاساتها السلبية عىل النمو لهذا العام ،ق ّرر مرصف لبنان إطالق رزمة تحفيزات
جديدة للعام  2416تبلغ مليار دوالر .إضاف ًة إىل ذلك ،يويل املرصف أهمي ًة اسرتاتيجية آلليات
تعزيز الشمول املايل والثقافة املالية ،بغية حامية املستثمرين والعمالء وتوفري أفضل الخدمات
املالية لهم بشك ٍل ف ّعا ٍل ومجدي ،حيث تصل نسبة الشمول املايل يف لبنان  47باملئة ،مقابل
مع ّدل  18باملئة يف املنطقة العربية.
 .Vالخالصة
يقول أوليفري هوملز ،أحد أبرز قضاة الواليات املتحدة يف النصف األول من القرن املايض" ،ال
تضع ثقتك يف املال ،ولكن ضع أموالك حيث موضع الثقة".
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وقد حاولت يف كلمتي هذه أن أكمل قول هوملز ،ألح ّدد موضع الثقة يف اعتامد "حوكمة
ٍ
مبادرات تق ّدمية تهدف ،فيام تهدف إليه ،إىل إرساء
اجتامعية حديثة" ،تكتنز مفاتيح إصالحية و
قواعد منوذجية لسياسة نقدية عربية عرصية ،تحايك متطلّبات العرص وتبني عىل إنجازات
املايض وتواجه تح ّديات املستقبل ،لتقتنص الفرص الواعدة وتطلق الطاقات الكامنة يف مواجهة
التهديدات املحيطة واألخطار املحدقة.
ختاماً ،أو ّد أن أو ّجه التهاين ملعايل محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل عىل
اختياره من قبل اتحاد املصارف العربية ملنحه جائزة "الرؤية القيادية" للعام  .2415ونحن ملء
الثقة بكفاءته وجدارته وامتالكه مفاتيح الثقة لسياس ٍة نقدي ٍة عرصية يف الكويت.
وشكرا ً.
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