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 التكنولوج�ا المالّ�ة:
 هل تنقذ لبنان من أزمته االقتصادّ�ة؟

 *ندى مّالح ال�ستانيّ  البروفسور
 نقله عن اإلنكلیزّ�ة طوني حمصي ال�سوعيّ 

 رمز البیتكو�ن، وهي عملة رقمّ�ة مشّفرة تتداول عبر اإلنترنت فقط

 مقّدمة
�فضل ت�ادل  عالمّ�ةذ أص�ح العالم قر�ة عدت �فرٍص وتعز�زات، إد العالم عبر التار�خ تغّیرات وَ هِ شَ 

 المعلومات الحّر. وفي عصرنا، أص�ح اإلنترنت وتقنّ�ات التواصل أموًرا حتمّ�ة في ح�اتنا الیومّ�ة. ال
نظًرا لرقمنة االقتصاد  �ه ًرا بوجٍه واسعاع المالّي من هذه الحالة المبتكرة. �العكس، یبدو متأثّ ُ�ستثنى القط

  وجعله افتراض��ا.

في ظّل األزمة االقتصادّ�ة الطاحنة اّلتي یواجهها لبنان �سبب ازد�اد دینه العاّم الداخلّي والخارجّي، 
تبني الحكومة  ،اّلذي وصل إلى ثالثة أضعاف ناتجه المحّلّي، �اإلضافة إلى محدودّ�ة مصادره المالّ�ة

                                                   
 .بیروت -سور في �ل�َّة إدارة األعمال، جامعة القّد�س یوسف مستشارة في إدارة الشر�ات، بروف *
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 وًصا أّن البلدان العر�ّ�ة واألجنبّ�ةاكتشاف الغاز الطب�عّي والنفط المحتمل، خص على اللبنانّ�ة آمالها
 مجّدًدا. ف�ه أو المساهمة ع الماليّ ترغب في المساعدة في تطو�ر القطاال  والمنّظمات العالمّ�ة

و�ذا افترضنا ث�ات الحالة الس�اسّ�ة، ت�قى الجدوى االقتصادّ�ة للنفط والغاز الطب�عّي �عیدة المدى، 
. لذا، أعتقد أّن استخدام التكنولوج�ا المالّ�ة ١»OPEC«ك ها منّظمة أو�ِ تحّكم بتعلًما أّن أسعاره متقّل�ة و 

» Cryptocurrencies«، �ما توّفره من عمالت مشّفرة وضعه موضع التنفیذ�ستحّق  بدیًال مشروعٌ 
 طائر الفینیق إلى مجده االقتصادّي. ت�عث�مكنها أن و ، »Crowdfunding«والتمو�ل الجماعّي 

  الراهن و�ارقة حّل . الوضع اللبنانيّ ١
والتكلفة إّن المشاكل األساسّ�ة �حسب استب�انات قامت بها هیئات اقتصادّ�ة خاّصة، هي: الفساد، 

، ٢االستب�انات أحد، ومعّدالت الضر��ة، والكهر�اء، والمنظومة القضائّ�ة. �حسب االقتصادّ�ة والمالّ�ة
 المعاییر على نحٍو متقّلب وغیر متوّقع. تنفیذ و  القوانین تطبیقمن  اّلذین جرت مقابلتهماشتكى ُثلثا 

لبنان، فأحال إلى برنامج  ة مساعدة، أعاد البنك الدولّي نظرته في استرات�ج�ّ ٢٠٠٧في العام 
یرّ�ز هذا �ما إصالحّي قّدمته الحكومة اللبنانّ�ة حینها، و�قوم على: التعافي، و�عادة البناء، واإلصالح. 

 البرنامج على:

لّ�ة تعكس دینام�كّ�ات الدین العاّم وتخّفض نس�ة العجز إلى الناتج المحّلّي اإلجمالّي تسو�ات ما •
 بترشید النفقات، وتحسین الكفاءات، وتعز�ز اإلیرادات.

 الجّو االقتصادّي العاّم. عز�زالنمّو لت دعمإصالحات ه�كلّ�ة تهدف إلى  •

اإلنفاق  وتحسیناعّي والحّد من الفقر، اع االجتماعّي لتعز�ز ش�كة األمان االجتمإصالحات في القط •
 اعین الصّحّي والتر�وّي. جتماعّي وفعالّیته �ما �شمل القطاال

عاًما.  ٢٥إلى الدوالر األمیر�ّي على مدى �النس�ة سعر صرف اللیرة اللبنانّ�ة  تَ من ناح�ة ُأخرى، ثبُ 
٪ في السوق ٣٣لبنانّ�ة نحو اللیرة ال ق�مة ومنذ أن توّقف مصرف لبنان عن تثبیت سعر الصرف، ه�طت

، �ذلك قفزت أسعار المستوردات في ظّل تعّثر الشر�ات واألفراد في »Quasi-Market« الشبیهة
 Capital«فرض البنوك التجارّ�ة حجًزا على رؤوس األموال  نت�جةحصولهم على الدوالر األمیر�ّي 

Control «.لتحّد من السحو�ات المالّ�ة 

 ة �المصارف والحكومة اللبنانّ�ة بوجٍه عاّم، ألّن الجزء األكبر من الدین العامّ رن األزمة النقد�ّ تَ ُتق
٪ من الناتج المحّلّي ١٥٠مل�ار دوالر أمیر�ّي، أي ما ُ�عادل  ٨٧، و�بلغ تمّوله المصارف اللبنانّ�ة
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ا �بیًرا في ساندت حكومة واجهت �استمرار عجزً  اللبنانّ�ة اإلجمالّي. تكمن العق�ة هنا في أّن المصارف
 إیراداتها. ٪ من إجماليّ ٥٠میزانّیتها وصل إلى 

 أزمتها:  النجاة من من الحكومة تمّكنالخ�ارات اّلتي  �عض
تخف�ض ق�مة  ما سُ�قّلل من٪. ٦١أن ترفع الحكومة مجمل دیونها �اللیرة اللبنانّ�ة إلى ما نسبته  •

ن العملة المحّلّ�ة  مداخیلهم �اللیرة �ما أّن اللبنانّیین وزره أكبر على  على الحكومة، لكنّ  ًئاعباّلذي �كوِّ
 اللبنانّ�ة. 

أن تفرض الحكومة ضر��ة لمّرة واحدة على أرصدة الدوالر األمیر�ّي في البنوك اللبنانّ�ة، مّما  •
 . امل�ارً  ٣٤جزء �بیر من دیونها �الدوالر األمیر�ّي وال�الغة  تخف�ضُ�ساعدها على 

» Haircut« اخصمً  فرضتفدین العاّم تحت إشراف صندوق النقد الدولّي، أن تعید الحكومة ه�كلة ال •
تطال جم�ع مساهمي المصارف والمودعین على حدٍّ سواء. من شأن هذا  »Bail-in« واستدانة
 جدارة لبنان االئتمانّ�ة، و�عاقة الحصول على قروض مستقبلّ�ة.  ضعضعةاإلجراء 

ناص منه ألجل الحفاظ على معاییر االستدامة، وتدع�م ش�كات ُ�عّد الحّد من العجز العاّم أمًرا ال م
 :، سُ�َسّجل المشهد اللبنانيّ ٣األمان االجتماعّي، وعلى الرغم من اإلجراءات المذ�ورة سا�ًقا

غ تبل٪ في ظّل نس�ة تضّخم ٢٠٪ إلى ١٠تضاعف عدد اللبنانّیین الواقعین تحت خّط الفقر من  •
 ٪. ٥محّلّي اإلجمالّي بنس�ة ٪، ونس�ة انكماش في الناتج ال٢٢

عدوا مل�ار دوالر أمیر�ّي، معظمها قروض، وَ  ١١الوفاء بتعّهدات �ق�مة عن ن ین الدولیّ یإمتناع المانح •
 الوعود الحكومّ�ة الفارغة.  ح�ال، لقلقهم ٢٠١٨بها في مؤتمر �ار�س 
ضرورّي لتحفیز النمّو  في ق�مة العملة امً أو ُمعمَّ  اجزئ��  اأّن تخف�ًض  على لكن، یّتفق معظمهم

االقتصادّي. وفي حین أّن معظم الدین هو �العمالت األجنبّ�ة، فإّن تخف�ض ق�مة العملة سیؤّدي حتًما 
 إلى تفاقم مشكلة الدین العاّم.

٪ سُیز�د من حجم ٣٠�حسب صندوق النقد الدولّي، إّن انخفاًضا حق�ق��ا في حجم االستهالك �مقدار 
لبنان  ُتفضي إلى أنّ  النهائّ�ة والحصیلة٪ من الناتج المحّلّي اإلجمالّي. ٣٠٠كثر من الدین الخارجّي إلى أ

�حتاج إلى حكومة قوّ�ة لتفعیل اإلصالحات اإلدارّ�ة فتحّفز المؤسسات الحدیثة واالبتكارات المالّ�ة اّلتي 
اإللكترونّ�ة في واللیرة » Cryptocurrency«تضع قوانین تمّهد الطر�ق الستخدام العمالت المشّفرة 

 .المحّلّ�ة قطاعات المالّ�ةال
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 كونها حال� » Fintech«. نظرّ�ة االبتكار المالّي والتكنولوج�ا المالّ�ة ٢
تقد�م منتجات وخدمات جدیدة في السوق المالّي أو تعدیل تلك المتوافرة  ٤نعني �االبتكار الماليّ 
وال�ات المّتحدة األمیر�ّ�ة أهّمّ�ة االبتكار المالّي قبل . إذ لم ُتدرك الالمختلفة�استخدام أنواع التحسینات 
 ).٢٠٠٩-٢٠٠٧األزمة االقتصادّ�ة العالمّ�ة (

التعامل في ظّل المنافسة المالّ�ة. تقّدم شر�ات إلى ، یهدف االبتكار المالّي ٥وتڤرسكي �حسب �اِنمان
المالّ�ة التقلیدّ�ة، فتساعد الشر�ات على النمّو  التكنولوج�ا المالّ�ة ومنّصاتها تقنّ�اتها الجدیدة بدیًال لألنظمة

والمغامرة بتمو�ل هذه الشر�ات �م�الغ طائلة. أص�حت شر�ات  ،السر�ع، ورفع شهّ�ة ��ار المستثمر�ن
 التكنولوج�ا المالّ�ة مصدًرا أساس��ا للتأثیر في السوق االقتصادّي ومحّرًكا للمؤّسسات المالّ�ة الدولّ�ة.

 ٦؟وسارعت وتیرته اّلتي ساهمت في نهوض هذا النظام االبتكاريّ  أ. ما العوامل 

 تسّلل اإلنترنت إلى ساحة االقتصاد وقبوله. •

 توّسع استخدام الهواتف المحمولة، خصوًصا بین الشبی�ة اّلتي تعتمد بوجٍه ش�ه �امل علیها. •

 توّسع األسواق الحّرة �عد تقل�ص العوائق الحكومّ�ة. •

التقلیدّ�ة �استمرار �سبب األزمة االقتصادّ�ة العالمّ�ة في العقد المنصرم. تراجع الثقة �المصارف  •
) للرقا�ة المصرفّ�ة اّلتي قادت إلى تطبیق قوانین صارمة على ٣، ٢، ١وقرارات لجنة �ازل (

 المؤّسسات المالّ�ة بهدف احتواء المخاطر. 

 ؟»Store of Value«ب. ِلَم العمالت المشّفرة مخزن للق�مة 

األزمات االقتصادّ�ة. إذ تضّیق الحكومات في تلك  ر إلى العمالت المشّفرة �مالذ في ِخَضمّ ُینظ
تفرض حجًزا على ودائع مواطنیها، ف�عجزوا عن الق�ام �األمور حین الظروف على العملّ�ات المالّ�ة، 

التي ام العمالت األجنبّ�ة استخد يه ة. و�ما أّن ق�مة العملة ترت�ط �الثقة، فإّن رّدة الفعل المثال�ّ ٧ال�س�طة
ّنها خارج تحّكم السلطات المر�زّ�ة، في إن لدى العملة المشّفرة: ان أساسّیتاأّن ق�متها أعلى. ثّمة میزت دعتق�ُ 

�سهولة یها ظّل است�اء المواطنین من س�اسات حكومتهم االقتصادّ�ة. وأكثر من ذلك، �مكن الحصول عل
 أكبر من نظیراتها الورقّ�ة. 
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في  شیًئا فشیًئا الناس �جدون أّن  اّلتي ُأجر�ت في األزمات االقتصادّ�ة، الدراسات من �عض اّتضح
العمالت المشّفرة ق�مة بدیلة لعملتهم المحاصرة، وهذا ما ر�ط ارتفاع أسعارها �األزمات المالّ�ة في جم�ع 

نان، وغیرها). وفي حین ی�قى تقّلب ق�مة أنحاء العالم (مثال ما حصل في األرجنتین، وقبرص، والیو 
العمالت المشّفرة نقطة ضعفها األكبر، فإّنها تتفّوق على نظیراتها من األصول في مستو�ات متعّددة، إذ 

 النقلوسهولة في ، أقلّ  صادرةم : مخاطرتن�ع هذه الخصائص من الطب�عة الرقمّ�ة لهذه العمالت
 ن أعلى. ا، وأموالتجزئة

ت المشّفرة موضوع نقاش محتدم، لكّنها تظهر الیوم على أّنها أدوات مالّ�ة مفیدة غیر ما زالت العمال
محصورة �الخبراء وحسب. وتتمّتع �القدرة على تمكین النمّو االجتماعّي واالقتصادّي في العالم أجمع، �ما 

تعود العمالت المشّفرة فیها البلدان النام�ة ألّنها ُتت�ح وصول أسهل إلى رأس المال والخدمات المالّ�ة. 
�منفعة عال�ة، �ذلك تقلب معاییر االبتكار إذ بدأت تتفاعل ب�طء و�ث�ات مع طر�قة عمل النظام المالّي 

 التقلیدّي.

 ٨زات النشاط االقتصادّي الرقميّ می . أهمّ ٣
على  تتمحور �أكملها على العمالت المشّفرة، وتدیرها مؤّسسات ُتشِرف مجاالت اقتصادّ�ةاآلن، ثّمة 

تطو�ر عمل  في» Bitcoin«عملّ�ات صرف العملة الرقمّ�ة حول العالم. فساهمت عمالت مثل البیتكو�ن 
تعتمد ُأخرى على االّتجار بها مصدًرا لدخلها. وفي حین تتأقلم األنظمة و أفراد وشر�ات وازدهارها، 

تها. مشّفرة إمكانات �بیرة في تلبیلدى العمالت ال االقتصادّ�ة ب�طء لتلب�ة احت�اجات هذه الشر�ات، نجد أنَّ 
 وهنا نستعرض �عض المیزات اّلتي تقّدمها:

إّن أكثر من ثلث سّكان العالم ال �مكنهم الحصول على خدمات  :لألشّد الفقًراأ. فرص أفضل 
مصرفّ�ة أساسّ�ة ُتساعدهم في التعامل مع مشكالتهم المالّ�ة الشخصّ�ة. یتوافر اآلن الكثیر من التطب�قات 

 .البرامج اّلتي تسّهل استخدام العمالت المشّفرة، و�ذلك تقّدمها إلى جمهوٍر أوسع وهي ال مر�زّ�ة �الكاملو 
الحدود الجغرافّ�ة. س�كون استخدام التكنولوج�ا عامًال حاسًما في  تتخّطىلذلك، �مكن الق�ام �عملّ�ات مالّ�ة 

 على التواصل المالّي. ادً ساعَ ومُ  اومدعومً  اثورة مالّ�ة تجعل من �ّل شخص قادرً 

ال حاجة إلى أجور موّظفین، ودفع فواتیر الخدمات العاّمة، واإل�جار، إلخ... هذا  ب. تكال�ف أقّل:
�شّجع المز�د على استعمال هذه ف�عود �منفعة ر�حّ�ة أكبر لتدّني تكال�ف التحو�ل والعملّ�ات المالّ�ة. 

 األدوات المالّ�ة الجدیدة.

ما أّن جم�ع العملّ�ات مؤتمتة ورقمّ�ة، ف�مكن تعّقبها في سجّالت الحسا�ات وال � ج. شفافّ�ة أكبر:
�مكن أن یتالعب بها أشخاص أو شر�ات، ما �قّلل من خطر االحت�ال والفساد. األمر اّلذي �شّجع 

ن البلدان النام�ة على خوض غمار هذا العالم االفتراضّي لدعم نمّوها االقتصادّي واالجتماعّي. وأكثر م
 ذلك، سیتمّكن المواطن من تعّقب توج�ه أموال الدولة، ولهذا شأن مهّم في المناخ الس�اسّي السائد. 

                                                   
٨  .Here21 November 2019.  – how cryptocurrencies can help global economy and build a better future 

https://www.finextra.com/blogposting/18159/how-cryptocurrencies-can-help-global-economy-and-build-a-better-future
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تساعد العمالت المشّفرة رّواد األعمال على تلّقي المدفوعات �أكثر من  د. دعم أكبر لرّواد األعمال:
صول على تغط�ة مالّ�ة عملة. یهدف هذا اإلجراء إلى مساعدة األعمال الصغیرة والمتوّسطة في الح

 العالم. أنحاءأفضل، وتواصل مالّي متحّرر مع �اقي 

 خاتمة
إّن سرعة س�طرة العمالت المشّفرة في السوق المالّي لمؤّشر واضح على أّن المؤّسسات المالّ�ة 

لى هدم إ التقلیدّ�ة غیر قادرة على الحفاظ على مكانتها لوقٍت طو�ل. و�المثل، یواجه العالم احت�اج متنامٍ 
 الحدود في �حثه عن اندماج اجتماعّي واقتصادّي متكامل. 

بوجٍه أفضل  طو�رهاإّنها مسألة وقت إلى أن تجد العمالت المشّفرة طر�ًقا بوجٍه نهائّي إلى ح�اتنا، وت
ن فرصة لالستثمار، و�رسال األموال عبر الحدود، واّدخار یفي ظّل النمّو االقتصادّي. س�كون لدى اللبنانیّ 

 العمالت المشّفرة. اّلتي ُتت�حهاألموال، و�طالق مشار�ع اقتصادّ�ة �فضل هذه اإلمكانات ا

على �مساهمتهم �م�الغ صغیرة،  ،نجح التمو�ل الجماعّي، أو جمع أفراد ُ�ثر األموال عبر اإلنترنت
تدانة دولة ما ُ�عتبر التمو�ل الجماعّي الس تأمین الموارد المالّ�ة لمشار�ع �ارزة في األعوام المنصرمة. لكنّ 

سا�قة �حسب أنیند�ا غوز، أستاذ تكنولوج�ا المعلومات والتسو�ق في �ّلّ�ة شتیرن لألعمال التا�عة لجامعة 
 .٩نیو�ورك

قد �حّبذ اللبنانّیون فكرة الهروب من اللیرة اللبنانّ�ة لصالح عملة رقمّ�ة ال تخضع لس�طرة مر�زّ�ة، 
ثًال البیتكو�ن تقّلً�ا شدیًدا في ق�متها على مّر األعوام. لذلك مخاوف رغم سلبّ�اتها المحتملة. فعرفت م
  منعْت هذا النوع من التداول لغا�ة الیوم. ٢٠١٨مصرف لبنان التنظ�مّ�ة في العام 

أّنها غیر مدعومة، أو مشّرعة، أو مضمونة تكمن في إّن أحد عیوب العمالت المشّفرة األساسّ�ة 
ا استرداد األموال المفقودة في حال النهب (رغم ش�ه استحالته) أو خسائر حكوم��ا. ومن الصعب جد� 

ُأخرى. �ما أّن عدم تشر�عها، �جعل أمر ز�ادة إیرادات الدولة أو العمل وفق لوائح تنظ�مّ�ة أمًرا صعً�ا. 
 كذلك، سیتوّجب على الحكومة إ�جاد بدائل لتمو�لها إذا دعمت االنتقال إلى العمالت المشّفرة. 

هم �ّل شيء. وفي ارتّن مصدر القلق األكبر في خضم اقتصاٍد فاشل، هو خوف الناس من خسإ
ُمغٍر لالّدخار إلى حین تعافي المنظومة االقتصادّ�ة، إّال أّنها أشّد تقّلً�ا من  ملجأحین أّن العمالت المشّفرة 

 . �د بوجٍه �بیر خطر الخسارة لدى من �ختارونهاز البنوك التقلیدّ�ة، مّما یُ 
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