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مختلـف  يعالـج  و  الّسـنة  حديـث  هـي  الّديمقراطـي  االقتصـاد  مبـادرة 
العنـارص األساسـية املطلوبـة لتمهيـد الّطريـق نحـو اقتصـاد ديمقراطي يف 
لبنان. يف إطار هذه املبادرة، سـيتّم عقد أربعة مؤتمرات هادفة لتغطية 
موضوعات مختلفة أهّمها:  مؤّسسـات اإلقتصاد الّتضامين والعمالت 
الّصغـرى  املؤّسسـات  تصـّور  وإعـادة  واإلبتـكار،  والّتكنولوجيـا  األجنبّيـة 

والصغرية واملتوّسطة وهيكلة الّنقابات البديلة والّتضامن اإلجتماعي.

أكاديمّيـن  يشـمل  إنتقـايئ  جمهـور  ضـّم  إىل  املبـادرة  هـذه  تهـدف 
وناشـطن ومنّظمـات غـري حكومّيـة ومتربّعـن دولّيـن وأعضـاء املجتمع 
ودوليـاً،  محّليـاً  املتواجديـن  والباحثـن  واملمارسـن  والّتكنولوجّيـن 
للّدخـول يف حـوار بّنـاء حـول الوقائـع اإلجتماعّيـة واالقتصاديّـة يف لبنان، 
وحلـول  توصيـات  وتقديـم  محـّددة  أفـكار  إىل  جماعّيـاً  وليتوّصلـوا 

ومسارات وخيارات سياقّية وعملّية.

أيّـام  ثالثـة  مـدى  علـى  عقـد  الـذي  الثـاين  املؤتمـر  الّتقريـر  هـذا  يناقـش 
متتاليـة: 22 ، 23 ، و24 حزيـران عـام 2021 وتمحـور حـول العمـالت 
الّديمقراطيـة واالبتـكار الّتكنولوجـي ويعـرض الّنتائـج الرّئيسـّية باإلضافة 

إىل الحلول والّتوصيات املحتملة.
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تنـــــــويه:
ثنـاء املؤَتمـر تعـود فقـط ِإىل املتحدثـَن أنفسـهم وال 

َ
ـكار ووجهـاِت النظـِر واْلراء َالـِي أعـرب عنهـا املتحدُثـون أ

ْ
ف

َ
ِإن األ

نَّ امُلباَدَرَة اَل تتحمل أي 
َ
ْعَضاِئَهـا. َكَمـا أ

َ
ِتَصـاِد الّديُمْقراطـيِّ َوأ

ْ
ق راَء ُمبـاَدَرِة اإْلِ

َ
ـكاَر َوأ

ْ
ف

َ
وَرِة ُوْجَهـَة َنَظـِر َوأ ُ تعِكـُس ِبالـرَّ

ّي من املتحِدِثَن 
َ
إن إشارة أ

َ
ضافِة ِإىَل ما سبق ، ف َمسؤوليٍة َعن املَتحِدِثن املدعوين إىل امُلشاَرَكة يِف امُلؤتَمراِت. ِباإْلِ

و تْفضيـل مـن 
َ
و توصيـًة أ

َ
و تعـين ِضْمنـا، َتأِييـدا أ

َ
و منظمـة محـددة اَل تشـكل، أ

َ
و خدمـة أ

َ
و عمليـة أ

َ
 أ

ٍ
ِإىل أي منتـج

ِتصاد الديمْقراطي.
ْ

جهة مبادرة اإلق
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آدم بروستن

يقود »آدم بورسـتني« فريق الّتمويل املبتكر وتغيري الّنظام يف الّصليب األحمر الدنماريك. قبل انضمامه إىل 
الّصليـب األحمـر الدنّمـاريك، كان آدم مقيًمـا يف واشـنطن العاصمـة حيـث كان يشـغل منصـب املديـر املايل يف 
»أشـوكا«، وهـي مؤّسسـة تدعـم رّواد األعمـال االجتماعّيـني. قبـل »أشـوكا« ، كان آدم كبـري املستشـارين يف 
الوكالـة األمريكّيـة للّتنميـة الّدوليـة وقـاد فريـق الّتمويـل املبتكـر للّصنـدوق العاملـي ملكافحـة اإليـدز والّسـل 
واملالريـا. يف املـايض ، كان آدم رئيًسـا ملنغوليـا ملؤّسسـة الّتمويـل الّدولّيـة )IFC( يف أوالن باتـار ، منغوليـا. قبـل 
االنتقـال إىل القطـاع اإلنسـاين، شـغل آدم منصـب نائـب الرّئيـس األّول يف بنـك الّصـني للّتنميـة الّصناعيـة 
لصنـدوق األسـهم الخاّصـة ومقـرّه هونـج كونـج حيـث شـارك يف إدارة برنامـج قيمتـه مليـار دوالر أمريـي. 
قبـل الّدخـول يف األسـهم الخاّصـة ، أّسـس آدم صندوًقـا لـرأس املـال االسـتثماري يف شـنغهاي ، جمهوريّـة 
الّصني الّشـعبّية ، وشـغل مناصب كمتداول عاملي لصناديق الّتحوط الّشـاملة ومحّلل أسـهم يف نيويورك 

وهونغ كونغ.

ألزيا هوويت

ألـزا هوويـت متخّصصـة يف تقاطـع العمـالت البديلـة ، واالئتمـان املتبـادل ، والّدخـل األسـايس الّشـامل ، 
 Trustlines Network وأنظمة الحكم والّتكنولوجيا الّشـاملة والاّلمركزيّة. ألزا هي مسـاهمة يف شـبكة
وتسـاعد يف تنسـيق املشـاريع الّتجريبّيـة. وهـي أيًضـا باحثـة يف معهـد رونـني وعضـو مجلـس إدارة شـبكة 
 Astro ومؤّسسـة مشـاركة ملرشوعـيّ الفـن املشـّفر )USBIG( ضمـان الّدخـل األسـايس بالواليـات املّتحـدة

.GraffitETH و Ledger

علي عسكر

خصوصّيـات  تعّلـم   .GIV Capital يف  الكمـيّ  الّتحليـل  قسـم  ورئيـس  الّتكنولوجيـا  قسـم  رئيـس  هـو 
وعمومّيـات أمـن اتصـاالت الكمبيوتـر يف سـّن مبكـرة جـًدا. قـاده شـغفه بتكنولوجيـا الكمبيوتـر لالنضمام إىل 
برنامـج هندسـة االتّصـاالت واإللكرتونّيـات يف جامعـة بـريوت العربّيـة الـي تخـرج منهـا ، وقـد سـاعد علـي 
العديـد مـن املّنظمـات والـوكاالت الحكومّيـة كمستشـار تقـي قبـل االنضمـام إىل العديـد مـن الـرّشكات مثـل 
Giv Capital، Zero & One ، و Net360. عـالوة علـى ذلـك، فهـو حاصـل علـى شـارات مهنـدس حلـول 

.IBM Hyperledger Blockchain Developer and Architect و AWS

الئحة املتحدثني
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علي صباغ

 هـو مؤّسـس Le Grand Mint ولـد يف 3 حزيـران 1978 يف صيـدا يف لبنـان. يف سـن الّثانيـة عـرش، هاجـر 
إىل أملانيـا مـع والديـه والتحـق باملدرسـة الّثانويـة يف أوسـتبارك هنـاك حـّى عـام 1990 ، وانتقـل إىل املدرسـة 
الّتجاريـة يف عـام 1993 وتعّلـم مهنـة وكيـل الّشـحن منـذ عـام 1995 ، وهـو اليـوم تاجـر العمـالت الفّضيـة 
وتاجـر املسـكوكات. حـى عـام 2001. أّسـس علـي صبـاغ Le Grand Mint يف عـام 2014. وّحـى يومنـا 
هـذا، يـرأس الّتجـارة عـر اإلنرتنـت لرشكـة العمـالت الحديثـة ، وهـو أب البنتـني ويتـوىّل العملّيـات اإلبداعّيـة 

.Le Grand ،واملتعّلقة باإلنتاج للقطع الفضّية الّنبيلة من دار اإلبداع

دانيال كنوبلسدورف

 Trusted Seed of Commons يف فزنويـال ، ومنّسـق Trustlines هـو قائـد الفريـق ملبـادرة مجتمـع
لهندسـة  الجديـدة  األدوات  باسـتخدام  املجتمعـات  تمكـني  إىل  يهـدف  ومبتكـر  إيثـاري  - مجتمـع   Stack
الرّمـوز. وهـو أيًضـا خرّيـج وعضـو استشـاري يف املجلـس االستشـاري ملبـادرة القـادة الّشـباب يف األمريكتـني 
)YLAI( ، وسـفري OpenExO و ConsenSys ، وخريـج وباحـث يف جامعـة Singularity ، ومضيـف يف 

Ethereum Caracas وحركة B Corps يف فزنويال.

دينا أبو زور

هـي محامّيـة مسـّجلة يف نقابـة املحامـني يف بـريوت حاصلـة علـى ماجسـتري يف القانـون املقـارن. وهـي أيًضـا 
عضـو مؤسـس يف رابطـة املودعـني وناشـطة يف املجتمـع املـدين لديهـا خـرة يف العنـف القائـم علـى الّنـوع 

االجتماعي وحماية الّطفل وأزمة الالّجئني الّسورينّي.

إليونور بالن

إن صناعـة العمـالت املشـّفرة تحتـاج إىل أصحـاب رؤى وصانعـي األمـوال الّذيـن ال يرحمـون، وهـي املزيـج 
املثـايل لثـورة نقديّـة ، وتحمـل إلينونـور كل هـذه الّصفـات للقيـام بذلك. ويسـعدها أن تكون جزًءا من تجربة 
اجتماعّية ومالّية مستمرّة ، فهي شغوفة بالّنقد من نظري إىل نظري والّتطّوع والحريّة االقتصاديّة . يف عام 
2019 ، أّسسـت CryptoCanal لتقديـم خدمـات الّتعليـم والّتسـويق وتطويـر األعمـال. عملـت مـع رّواد 
 Satoshi’s و   Cyber Capital و   Bitcoin.com و   OKEx و   Luno و   BTC.com مثـل  الّصناعـة 
Angels و HubSecurity. تقـوم بتدريـس  عـرض Crypto 101 شـهريًّا وتقـّدم فصـاًل متعّمًقـا ملسـتثمري 

العمالت املشّفرة األكرث تقّدًما.

الئحة املتحدثني
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فرانشيسكا والرتز

 Impact وهـي مبـادرة أطلقهـا فريـق مـن املتطّوعـني مـن ، EduPact هـي مسـؤولة عـن الـرّشاكات يف
Lebanon. يتّطلـب منصبهـا بنـاء شـبكة قويّـة مـن املنّظمـات غـري الحكومّيـة واملنّظمـات الّشـعبّية واملعاهـد 
غـري الّسياسـّية الـّي تعمـل مًعـا لتقديـم دعـم تعليمـي مجـاين لجميـع الّطـالّب الّذيـن تـرتاوح أعمارهـم بـني 
18 عاًمـا ومـا دون يف لبنـان. يتـم اختيـار رشكاء EduPact بنـاًء علـى الخدمـات الـي يمكـن تبادلهـا بـني 
للمعّلمـني  املّجـاين  الّتدريـب  إىل   ، لبنـان  يف  املحرومـني  الّطـالّب  تحديـد  مـن  هـذه  وتـرتاوح  املؤّسسـات. 
املتطّوعـني ، وإحالـة الّطـالّب إىل EduPact. حصلـت والـرتز علـى درجـة البكالوريـوس )مـع مرتبـة الـرّشف( 
يف دراسـات الـرّشق األوسـط مـن كلّيـة الّدراسـات الرّشقّيـة واألفريقّيـة )SOAS(. عنـد عودتهـا إىل لبنـان ، 
بـدأت حياتهـا املهنّيـة يف اإلذاعـة كمقدّمـة برامـج صباحّيـة سـابقة يف إذاعـة فريجـن لبنـان. بعـد هـذا الّنجاح ، 
انتقلت والرتز إىل اململكة املّتحدة حيث شاركت يف تأسيس #0beef.com.NoBeef - www يف محاولة 
لتشـجيع األفـراد علـى تقليـل تأثريهـم علـى تغـرّي املنـاخ مـن خـالل الحـد مـن تناولهـم لّلحـوم البقـر والّلحـوم 
األخـرى. اليـوم ، والـرتز هـي متطّوعـة بـدوام كامـل يف EduPact إىل جانـب متابعـة درجـة املاجسـتري يف 

.Surrey الكتابة اإلبداعّية يف جامعة

حال نرص هللا

صحفّيـة ومطـّورة ومرمجـة تعّلمـت الرمجـة بنفسـها. حصلـت يف وقـت الحـق علـى منحـة دراسـّية مـن 
أكاديمّية Consensys ، وهي أّول أكاديمّية متخّصصة يف الرمجة وفًقا لروتوكول شبكة Ether. تدعم 
بقـّوة البيتكيـون Bitcoin كمعيـار عاملـي يجـب اعتمـاده كأصـل مـايل رقمـي بديـل للّذهـب لالحتياطيـات 
الّدولّيـة باإلضافـة إىل الحاجـة إىل اعتمادهـا )طبقـة املـال األوىل( ممـا يعـي معاملـة البيتكوين كوسـيط مايل 
مواضيـع  عـن  أوراق  ونـرشت   ، بالعربّيـة  ريفيـو  تكنولوجـي  يت    آي  إم  يف  كصحفّيـة  عملـت  األرض.  علـى 
»سـايبورغ  مجـال  يف  املاجسـتري  أطروحـة  إكمـال  علـى  حالًيـا  تعمـل  الّجزيـرة.  موقـع  علـى  تكنولوجّيـة 

أنرثوبولوجيا« ومستقبل الحياة البرشيّة يف خضم العرص الرّقمي.

مارك ساروفيم

yuri. عمل مارك يف املايض يف رشكته الخاّصة .Facebook يف Pytorch هو مهندس تعليم آيل يف فريق
ai و Graphcore و Microsoft و NASA وتخـّرج مـن الّجامعـة األمريكّيـة يف بـريوت. ينـرش كتاباتـه حـول 
https:// علـى  وفيديوهـات   ،  markaroufim.substack.com موقـع  علـى  بانتظـام  الّتكنولوجيـا 
الرّوبوتـات  عـن  مـدريس  كتـاب  مؤّلـف  وهـو   ،  www.youtube.com/user/marksaroufim

.robotoverlordmanual.com

الئحة املتحدثني
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د. ليال منصور

متخّصصـة يف االقتصـاد الّنقـدي والّسياسـات املالّيـة واألزمـات االقتصاديّـة يف البلـدان الـّي تعتمـد علـى 
الـّدوالر، مـن جامعـة ليـون الّثانيـة، فرنسـا. أجـرت أبحـاث مـا بعـد الّدكتـوراه حـول الّتنبـؤ باألزمـات املالّيـة 
 ، )LAU( املسـتقبلّية يف الجامعـة األمريكّيـة يف بـريوت. محـارضة يف االقتصـاد يف الّجامعـة الّلبنانّيـة األمريكّية
وأسـتاذة زائـرة يف جامعـة جـورج واشـنطن يف الواليـات املّتحـدة منـذ عـام 2016. تتضّمـن أبحاثهـا تنّبـؤات 
بأزمـات نقديّـة وجيوسياسـّية ، وُتعـرض يف مؤتمـرات دولّيـة. تقـوم حالًيـا بدراسـات اقتصاديّـة لحكومـة 
اإلمـارات العربّيـة املّتحـدة مـن خـالل مركـز للبحـوث والّدراسـات يف أبو ظيب. كما لعبـت دور باحثة اقتصاديّة 
/ مستشـارة ملنّظمـات دولّيـة. واقرتحـت د. منصـور قانونـاً العتمـاد نظـام »مجلـس الّنقـد« يف لبنـان أقرّتـه 

الّنائبة بوال يعقوبيان )تحالف وطي( ومسّجل يف مكتب مجلس الّنواب الّلبناين تحت رقم 2020/697.

نري كشيرتي

أسـتاذ بجامعـة نـورث كارولينـا وزميـل باحـث يف جامعـة كـويب. قـام بتأليف أحد عرش كتاًبـا وحوايل 180 مقالة 
أكاديمّيـة. ترجمـت كتبـه ومقاالتـه إىل الّلغـات العربّيـة والّصينّيـة واألملانّيـة واإلسـبانّية والفرنسـّية واليابانّيـة 
 blockchain والرتغالّية ولغات أخرى. لقد احتل املرتبة الّسادسة يف العامل يف البحث عن سلسلة الكتل
يف اإلدارة )الّتنّبـؤ الّتكنولوجـي والّتغـرّي االجتماعـي 2021( ، املؤلـف األكـرث نرًشا وثاين أكرث املؤّلفني استشـهًدا يف 
 IEEE Transactions on( الّتوريـد  وسلسـلة  الّلوجسـتيات  إدارة  يف  الكتـل  سلسـلة  حـول  البحـث 
Engineering Management، 2020 ( ، وثـاين أكـرث املؤّلفـني استشـهاداً والّسـادس األكـرث نـرًشا يف أبحـاث 
ملحـرتيف  شـعبّية  األكـرث  الكتـاب  جائـزة  علـى  نـري  حـاز   .)2020 املركزيـة،  نـادو  تاميـل  )جامعـة  الكتـل  سلسـلة 
تكنولوجيا املعلومات يف 2020 و 2019 و 2018 واملساهمة البارزة يف جائزة الّتأليف يف عامي 2020 و 2019. وقد 
حـازت أعمالـه علـى ماليـني القـرّاء. ظهـرت أعمـال نـري يف مئـات مـن وسـائل اإلعـالم مثـل وول سـرتيت 

جورنال، فورين بولييس، راديو بابليك إنرتناشونال، ساينتفك أمريكان، وبلومبريج يت يف.

د. باتريك مارديين

هو رئيس ومؤّسـس املعهد الّلبناين لدراسـات الّسـوق - LIMS ، حيث يعمل مع فريق من الباحثني على 
تصميـم إصالحـات سياسـّية محـّددة ملواجهـة الّتحّديـات االقتصاديّـة واملالّيـة والّنقديـة الـّي تواجـه لبنـان. 
يعمـل أيضـاً كباحـث مشـارك يف معهـد جونـز هوبكزن لالقتصاد الّتطبيقي والّصحة العاملّية ودراسـة املشـاريع 
الّتجاريـة. بحـث يف مجـال األزمـة املرصفّيـة، والرّكـود االقتصـادي، واإلصالحات الّنقديّـة، ونرش مقاالت حول 
العوامـل املؤّسسـية الـّي تمنـع املنافسـة، وخطـر الّتدّخـل الحكومـي يف املجتمع الّطائفـي. غالًبا ما تتم دعوة 
الّدكتـور مارديـي إللقـاء محـارضات يف إفريقيـا وآسـيا وأوروبـا وأمريـكا الّشـمالية والـرّشق األوسـط. وهـو 
الّدكتـوراه مـن  باريـس دوفـني وأبحـاث مـا بعـد  الّدكتـوراه يف االقتصـاد مـن جامعـة  حاصـل علـى درجـة 

جامعة جون هوبكزن.

الئحة املتحدثني
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عمر عساف

رائـد أعمـال اجتماعـي أّسـس وسـاهم يف إنشـاء رشكات ناشـئة يف مجـال الخدمـات املعلوماتّيـة وتطويـر 
تطبيقـات الهاتـف وحلـول الرمجّيـات، حيـث قـاد تطويـر املنتجـات واألعمـال كمسـاعد تنفيـذي للرّئيـس 
الّتنفيـذي لرشكـة بيـوس تكنولوجـز ،فـكان مسـؤواًل عـن العالقـات الخارجيـة ومثـل الرشكـة يف أكـرث مـن 
ثمانيـة دول. شـغل مناصـب مختلفـة يف مفوضيـة األمـم املّتحـدة لشـؤون الاّلجئـني )UNHCR( والوكالـة 
األمريكّيـة للّتنميـة الّدوليـة )USAID( ، مـع الرّتكـز علـى املشـاريع املوّجهـة للّشـباب وتنميـة املـرأة ، واملشـاركة 
يف إنشـاء وإدارة املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة بسـمة وزيتونـة يف شـمال لبنـان. شـارك يف العديـد مـن املبـادرات 
املدنّيـة الـّي تركّـز علـى الّتعليـم، واسـتّمر يف العمـل يف إدارة اإلغاثـة والّتعليـم والّدعـم الّنفـيس واالجتماعـي 
ومشـاريع كسـب العيـش ، ويف عـام 2015 أّسـس يف طرابلـس ، لبنـان ، SHiFT - مركـز االبتـكار االجتماعـي، 

حاضنة ومركز أعمال لدعم املبادرات الّتجارية واألثر االجتماعي يف املناطق املهّمشة وما بعد الرّصاع.

ريسة أشقر

الّلبنانّيـني )وحلفائهـم(  هـي رئيسـة مجتمـع املتطّوعـني يف لبنـان )LVC( وعضـوة يف جمعيـة املتطّوعـني 
الّذيـن يعملـون يف Google. انضمـت إىل Google يف دبلـن بأيرلنـدا كمديـرة حسـابات مبيعـات يف عـام 
إىل  باإلضافـة  الفرنسـّية.  واألسـواق  إفريقيـا  األوسـط وشـمال  الـرّشق  أسـواق  مـن  كل  2017 وعملـت يف 
مسـؤولّيات عمالئهـا، شـاركت ريسـة يف سلسـلة مـن املبـادرات مـع LVC تهـدف إىل مسـاعدة املنّظمـات غـري 
الحكومّيـة واملنّظمـات علـى ترسيـع الجهـود إلعـادة بنـاء بـريوت. تشـمل املبادرات خرائط املـأوى أثناء األزمات 
، وبرامـج الّتدريـب للمنّظمـات غـري الحكومّيـة ، وجمـع الترّعـات ، واالسـتفادة مـن بيانـات الخرائـط. عملـت 
إىل  باإلضافـة  بـريوت  الّناشـئة يف  للـرّشكات  البيـي  الّنظـام  األعمـال يف  البحـث وتطويـر  سـابًقا يف مجـال 
مهّمـات للرّصـد والّتقييـم للمنّظمـات غـري الحكومّيـة يف بـريوت وطرابلـس. لديهـا أيًضـا خـرة يف األعمـال 
املرصفّيـة بعـد أن عملـت يف HSBC NYC يف فريـق أبحـاث األسـهم. كانـت متطّوعـة نشـطة بعد أن خدمت 
يف قطـاع الّصليـب األحمـر الّلبنـاين يف الّجمـزة ملـّدة ثـالث سـنوات كطبيبـة طـوارئ فنّيـة ومديـرة مسـتودع. 

رئيسة خرّيجي الّجامعة األمريكّية يف بريوت  وحصلت على درجة البكالوريوس يف االقتصاد عام 2014.

رضا موىل

هـو خبـري يف الّنمذجـة املالّيـة يتنقـل بـني االبتـكار والّطاقـة والّسياسـة العاّمـة. رضـا مستشـار ورجـل أعمـال 
متمرّس يتمّتع بمجموعة متنّوعة من املهارات. يعمل عند تقاطع اإلسـرتاتيجّية والّتحسـني واالبتكار. وهو 
جـزء مـن Alex the CFO ، وهـي خدمـة CFO قائمـة علـى الّسـحابة عنـد الّطلـب تنمـو إقليمّيـاً. كمـا أنّـه 
مستشـار لفريـق الّطاقـة بالبنـك الـّدويل الـّذي يركّـز علـى إصـالح قطـاع الّطاقـة يف لبنـان. وهـو حاصـل علـى 

ماجستري يف بحوث العملّيات من جامعة كولومبيا وبكالوريوس يف الفزياء من كلّية إيرلهام.

الئحة املتحدثني
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روي أهوا

املعلومـات وإدارة  الّتمويـل وتكنولوجيـا  تزيـد عـن سـبع سـنوات يف  يتمّتـع بخـرة  هـو محـرتف ديناميـي 
املشـاريع واالبتـكار وتحسـني العملّيـات، مـع خـرة يف العمـل مـع املنّظمـات اإلنسـانّية. وهـو حاليًّـا مسـؤول 
االبتـكار يف جمعيـة الّصليـب األحمـر الكينّيـة حيـث يشـارك يف تطويـر مناهـج مبتكـرة يف إدارة املشـاريع. روي 
حالًيـا باحـث دكتـوراه يركـز علـى الّتحـول الرّقمـي يف االعـداد اإلنسـاين، وهـو حاصـل علـى درجة املاجسـتري يف 
يف  والّثانـوي  الّتمويـل  تخّصـص  األعمـال  إدارة  يف  البكالوريـوس  ودرجـة  األعمـال  وريـادة  االبتـكار  إدارة 
تكنولوجيا املعلومات. لدى روي ثالث منشورات تركّز على االعداد اإلنساين وهو عضو يف جمعّية الكمبيوتر 

يف كينيا. كما أنّه ينظر بحماسة لعقلّية الّنمو كأداة تحويلّية.

د. سيف الّدين عّموس

هو مؤّلف كتاب The Bitcoin Standard: البديل الاّلمركزي للبنوك املركزيّة، ويعتر الكتاب أّول وأشـهر 
دراسـة القتصاديـات البيتكويـن. يحمـل الّدكتـور عّمـوس درجـة الّدكتـوراه يف الّتنميـة املسـتدامة مـن جامعـة 
كولومبيـا، حيـث درسـت أطروحـة الّدكتـوراه اقتصاديّـات الوقـود الحيـوي ومصـادر الّطاقـة البديلـة. وهـو 
حاصـل أيًضـا علـى ماجسـتري يف إدارة الّتنميـة مـن كلّيـة لنـدن لالقتصـاد، وبكالوريـوس يف الهندسـة مـن 
الّجامعـة األمريكّيـة يف بـريوت. يـدرس االقتصـاد ويكتـب عـن االقتصـاد الّنقـدي واقتصاديّـات البيتكويـن، 

saifedean.com ،على منّصته على اإلنرتنت

سامر العّياش

هو عضو يف لحقي ومهندس ميكانيي. شارك يف كتابة العديد من األوراق واملقاالت، ويف حلقات نقاشّية 
الّلبنانّيـة يف  لألزمـة  حلـول  واقـرتاح  املشـّفرة،  والعمـالت  االقتصاديّـة،  والعدالـة  البديـل،  االقتصـاد  حـول 

االقتصاد والّطاقة والّتمويل.

الئحة املتحدثني
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توماس رودريغز

مـدار  وعلـى  فزنويـال،  يف   Trustlines مجتمـع  ملبـادرة  والرّتويـج  االتّصـاالت  اسـرتاتيجّيات  عـن  مسـؤول 
 fintech و   blockchain الكتـل  سلسـلة  مبـادرات  مختلـف  مـع  عمـل   ، املاضّيـة  القليلـة  الّسـنوات 
ملسـاعدتهم علـى إيجـاد طـرق للّتواصـل بشـكل أكـرث فاعلّيـة مع جماهريهم ، مّما يجعـل األدوات املالّية أكرث 
قابلّيـة للفهـم وتعزيـز الّتبـي لعاّمـة الّنـاس. كمـا يقـود املشـاريع والجهـود املتعّلقـة بميـاه الـرّشب والوصـول 
إليهـا ، ويعمـل جنًبـا إىل جنـب مـع العديـد مـن املنّظمـات داخـل فزنويال لتوفري املعرفة واألدوات لألشـخاص 

الّذين هم يف أمّس الحاجة إليها.

زياد أيب شاكر

هـو الرّئيـس الّتنفيـذي لرشكـة سـيدار البيئّيـة - لبنـان. زيـاد مهنـدس متعّدد الّتخّصصـات متخّصص يف بناء 
مرافـق إعـادة الّتدويـر البلديّـة علـى املسـتوى املجتمعـي بمـا يتعـارض مـع اتجـاه مصنـع إعادة الّتدويـر املركزي 
الّضخـم. يف اآلونـة األخـرية ، طـّور زيـاد وفريقـه الهنـديس، بعـد أربـع سـنوات مـن البحـث، تقنّيـة جديـدة 
تحّول األكياس البالسـتيكّية إىل ألواح بالسـتيكّية صلبة، يطلق عليها اسـم ECO-BOARD ، ُتسـتخدم يف 
 International Energy 2013 الهـواء الّطلـق السـتبدال األلـواح الخشـبّية والفوالذيّـة. لقـد فـازوا بجائـزة
Globe لهـذه العملّيـة الّثوريّـة. حاليًّـا ، يقومـون بتحويـل تلـك الّتكنولوجيا من اسـتخدام الوقود األحفوري 

لتوليد الّطاقة املطلوبة للكتلة الحيويّة، وهي مصدر للّطاقة املتجّددة.

الئحة املتحدثني
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Photo by Tezos - Unsplash 

الّشعب  يتوافق ومصلحة  ال  أنّه  القائم  الرّأسمايل  الّنقدي  الّنظام  ثبت 
الّي  الّديمقراطية  باالقتصادات  االهتمام  نمو  أسباب  أحد  وهذا   .]3[
تويص بتحويل سلطة صنع القرار من مديري الرّشكات وحملة األسهم 
العمال  جميع  فيهم  بمن  املعنّية،  األطراف  من  أكر  مجموعة  إىل 
واملجالس  املحلّية  الحكومّية  الكيانات  مثل  األكر  والرّشيحة  واملورّدين، 

.]6[ الرّبحّية  غري  واملنّظمات  املحلّية 

لبلوغ  ومحاوالتها  واملستخرجة  الّسياسّية  لالقتصادات  وخالفاً 
باب  الّديمقراطي  االقتصاد  يشكّل  البلد،  يف  الّسلطة  على  الّسيطرة 
القاعدة  املنارصين والّناشطني وأعضاء  للّتقدم. وهو يعتمد على طاقة 
االقتصادات  ترافق  الّي  املال  رأس  ملكّية  إن   .]6[ ومنّظميها  الّشعبّية 
واملساواة  العدالة  غياب  إىل  طبيعي  بشكل  أّدت  الّصناعّية  الّتقليديّة 
والّناشطني  للّدعاة  فرصة  ذلك  أتاح  وقد  بالعاّمة.  األمر  يتعّلق  عندما 
 - االجتماعّية  القضايا  حدة  تخفيف  على  تساعد  عملّية  بدائل  إلدخال 
االقتصاديّة الي تواجهنا. وتتفاوت هذه املسائل من االفتقار إىل فرص 
العمل ، إىل الهدم املستمر للّنظم البيئّية لإلبتكار ، وأكرث من ذلك بكثري 

.]2[

واالقتصاديّون  والعلماء  الّناشطون  عليها  يّتفق  الّي  األمور  ومن 
„تجريد  يسّمى  ما  مسار  عكس  ينبغي  أنّه  الّشعبّية  القاعدة  ومبادرات 
األموال من الّطابع الّطبيعي“ والّتساؤل عن الّسبب يف إنتاجه وكيفّية 
وضع  تم   .]3[ توزيعه  كيفّية  وعن  تنتجه،  الّي  الّجهة  وعن  إنتاجه، 
األنظمة  تفرضها  الّي  للمركزيّة  كحل  الّطاولة  على  البدائل  من  العديد 
املنّظمات.   / الكيانات  أو  األفراد  بني  املالّية  املعامالت  على  املرصفّية 
 )1( من:  الحرص،  ال  املثال  سبيل  على   ، العملّية  الحلول  هذه  وتتأّلف 
نقديّة  نظريّات  وإدخال   )2( للّدفع   األساسّية  البنية  يف  الّتفكري  إعادة 
املستدام  للّتغيري  املجال  تفسح  محلّية  عمالت  وإدخال   )3(  ، جديدة 

.]3[

تشكل الّنقود الرّقمّية الوسيلة الجديدة للّدفع، و تعتر مخزن للقيمة. 
العمالت  إىل  البيتكوين  الاّلمركزيّة مثل  الرقمّية  الرّموز  ترتاوح من  وهي 
من  والعديد  البيتكوين  عمالت  إىل  ُينظر  املركزيّة.  املرصفّية  الرّقمّية 
أنّها  على  املشفرة،  األصول  باسم  واملعروفة  لها،  املشابهة  األشكال 
أصول متقّلبة ومضاربة ألنّها ليس لها „قيمة جوهريّة“ وهي مجانّية. 
العمالت  أسواق  يف  للتّدخل  حكومات  أو  مركزي  بنك  يوجد  ال  بينما 

عليها. للّسيطرة  طرق  عن  املركزيّة  الّسلطات  تبحث  هذه،  الرقمّية 

األزمات،  أوقات  يف  الّنقديّة  األنظمة  يف  الّتفكري  إعادة  إىل  باإلضافة 
تخّفف  بدورها  الّي  االقتصاديّة  للّتقّلبات  كمحرّك  االبتكار  اعتبار  يجب 
العامل  يواجهها  الّي  واالقتصاديّة  االجتماعّية  املشكالت  عواقب  من 

.]4[ حاليًّا 

اإلبتكار  أنظمة  تحسني  إىل  باستمرار  سعت  الّي  البلدان  أّن  ويبدو 
كونها  االبتكارات من  االقتصاديّة؛ وتتفاوت  باألزمات  تأثّراً  أقل  الوطنّية 
أن  يمكن   .]4[ اسرتاتيجّية  إىل  اقتصاديّة   - واجتماعّية  تكنولوجّية 
العامل  وحول  لبنان  يف  االجتماعي  االبتكار  على  األمثلة  هذه  مثل  تكون 
ملهمة يف أوقات األزمات. لهذا الّسبب ، من املهم تسليط الّضوء على 

أجل  من  مواجهتها  تّمت  الّي  والّتحّديات  املستفادة  الّدروس 
احتياجاته. على  بناًء  كل سياق  تناسب  إىل حلول  الّتوصل 

العمالت  من  كنوع  الرّقمية  العمالت  على  الّتقرير  هذا  ويركز   
من  أخرى  أشكال  يف  الرّشوع  إمكانية  يف  وينظر  الّديمقراطّية، 
ملواجهة  لبنان  يف  االقتصاديّة   - واالجتماعّية  الّتكنولوجّية  االبتكارات 
والوقائع  الجوانب  املتحّدثون  استكشف  املؤتمر،  القائمة. خالل  األزمة 
من  العديد  تحديد  إىل  باإلضافة  لبنان.  يف  املشّفرة  للعمالت  املختلفة 
العامل؛  أنحاء  جميع  يف  مختلفة  سياقات  من  املشرتكة  املمارسات 
وتّوجت  تطبيقها.  يمكن  الّي  املختلفة  الّنماذج  على  الّضوء  تسليط 
باإلضافة  الرّقمّية  العمالت  بآثار  تتعّلق  بتوصيات  الجلسات  جميع 

االبتكارات. إىل 

املقدمة

https://unsplash.com/photos/DqvMdSbWlBE
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ملحة عن الوضع اإلقتصادي 
واملايل الحايل 

حقائق من أرض الواقع

الّسياسّية  بالهياكل  قويّاً  تأثّراً  لبنان  يف  الرّاهن  االقتصادي  الوضع  تأثّر 
الحكومّية  الكيانات  بني  تحالف  على  تقوم  الّي  القائمة  واالقتصاديّة 
والكيانات االقتصاديّة واملالّية مثل املصارف املركزيّة واملصارف الّتجاريّة. 
النيوليرالية  السياسات  تحركّه  اقتصاديّاً  نظاماً  لبنان  يف  ويتمّثل 
البنك  كان  الرّاهنة.  االقتصاديّة  لألزمة  حافزاً  تشكّل  الّي  والرّأسمالّية 
غياب  بسبب  هذا  يومنا  حّى  املالّية  موارده  من  الكثري  يفقد  املركزي 
الّسيطرة على رأس املال. تّم إنفاق جزء من رأس املال املوجود مسبًقا 
وديونها،  نفقاتها  لتغطية  الحكومة  قبل  من  وأخرى  اإلعانات،  على 

الخارج. إىل  اآلخر  البعض  وتحويل  البنوك،  بعضها من  وسحب 

فئات: أربع  إىل  البالد  تواجهها  الّت  الرّئيسيّة  واالقتصاديّة  املاليّة  التّحّديات  تقسيم  يمكن 

عاما. ثالثني  ألكرث من  ُطّبقت سياسات خاطئة 
العياش سامر 

غري  أساليب  نتيجة  هي  لبنان  يف  املهملة  الحالّية  واملرصفّية  املالّية  األزمة  ان  والخصخصة:  االحتكارات 
على  الغالب  يف  تكون  األزمة  هذه  إنعكسات  أن  حيث  البنوك.  وتعرّث  القرار،  صنع  عملية  وضعف  منّظمة، 
الّصناعات باإلضافة إىل  تّم تطبيع مفهوم احتكار  العاملة. وقد  املودعني، والّطبقة الوسطى والّطبقة  صغار 
املرصيف  القطاع  يعمل  ذلك،  على  وعالوة  طويلة.  لفرتة  لبنان  يف  العامة  والخدمات  األصول  خصخصة 
يف  االستثمارات  تحبط  خيالّية  فائدة  أسعار  طويلة  فرتة  منذ  عرض  أن  بعد  واالزدهار  الّنمو  تعّوق  بطريقة 
الّتمويل يف  قطاع  على  للّسيطرة  الّسلطة  الحاكمة يف  والّطبقة  البنوك  يبقي  ذلك  إّن  اإلنتاجّية.  القطاعات 

البالد.

يلجأ  وهو  االئتمانّية  جدارته  املركزي  البنك  فقد  لقد  الّصلة:  ذات  واّلنقديّة  املالّية  الّسياسات  إىل  االفتقار 
كبري من قيمة  يقّلل بشكل  للوقت  املضّيع  األسلوب  االنهيار. وهذا  أجل „معالجة“  األموال من  إىل طباعة 
الحالة  هذه  إّن  كمالّية.  منتجات  إىل  األساسّية  الّسلع  وتحويل  االرتفاع  إىل  األسعار  ويدفع  املحلّية  العملة 
االحتياجات  من  األدىن  الحد  توفري  البلد  سكّان  على  يوم  بعد  يوماً  الّصعب  من  يصبح  حيث  القلق،  تثري 

األساسّية.

السيطرة  لبنان إىل فرتة ال يمكن  سوف يصل 
الّتضخم على  فيها 

ليال منصور د. 
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تبّن الّنظام املرصيف يف لبنان بشكل غري رسمي قوانني وأنظمة أّدت إىل خفض قيمة الّدوالرات املودعة منذ 
2019 ]19[. اإلجراءات والّتعاميم والقرارات الّي يعتمد عليها مرصف لبنان املركزي  ترشين األّول )أكتوبر( 
مع  يتعارض  بما  الحكومة  تمويل  .يتم   ]11[ قانونّية  غري  تعتر  مؤّخًرا  يّتخذها  فئت  ما  والّي  عاًما   30 منذ 
القانون الّنقدي وهي تقوم ببساطة على تراكم األرباح الوهمّية ومخّطط بونزي الّذي أفاد الّطبقة الحاكمة 
الّي  القرارات  فإّن  ذلك،  على  عالوة  فراغ.  من  والّسيولة  املال  رأس  تخلق  البنوك  كانت  واألوليغارشّية. 
يف  دوًرا  ذلك  يلعب  حيث  ومضّللة،  خاطئة  تعتر  األوراق  من  املزيد  طباعة  بشأن  لبنان  مرصف  يصدرها 

الخراء. لبعض  وفًقا  الّتضّخم  معّدالت  زيادة 

توزيع الّثوة والّتفاوت: لقد اتّسم لبنان بالّتفاوت الّشديد يف الرّثوة والّدخل. وفقاً لدراسة ُنرشت يف عام 
2018 من ِقَبل مختر عدم املساواة يف العامل بني عامي 2005 و 2016 ، فإّن أكر 10 ٪ من أغن األفراد 
 12 50 ٪ من الّسكان فقراً كسبت ما بني  54 ٪ من الّدخل القومي، وأكرث  49 و  يف البالد كسبت ما بني 
تغيري  يحدث  مل  لو  والرّثوة،  الّدخل  أصاًل يف  واملستوطنة  املتطرّفة  الفوارق  تتفاقم  أّن  املتوقع  ٪. ومن   14 و 

جذري. وسيايس  اقتصادي 

معضالت القطاع املرصيف

أموال  اقرتاض  يتم  إحتيايل حيث  ذلك مخّطط  بما يف  عوامل،  لعّدة  نتيجة  القائمة هي  الّنقدية  األزمة  إّن 
جديدة للّدفع الّدائنني الحالّيني. وباإلضافة إىل ذلك قد حفز األزمة إهمال الّطبقة الحاكمة الي تجاهلت 
الرّسمّية  املال غري  رأس  الّي تشمل ضوابط  املصّممة  املالّية  املخّططات  أثّرت  رعاية مواطنيها لسنوات. وقد 
املودعون  كان  أخرى،  ناحية  ومن  واملتوّسطة.  الّصغرية  الّطبقة  من  املودعني  على  قويّاّ  تأثرياً  القانونّية  وغري 
إىل  أموالهم  تحويل  على  دائماً  قادرين  الودائع  من   50% من  أكرث  يحملون   0,86% يمّثلون  الّذين  الكبار 

جديدة. بدوالرات  وسحبها  الخارج 

املنّظمة للقطاع  القانونّية  أّن اإلجراءات  النقد والتليف حيث  الّدستور وقانون  املركزي  البنك  تخالف قرارات 
املرصيف ال تسمح بتحويل الحسابات دون موافقة املودعني. وقد مّز املودعون أحدث تعاميم مرصف لبنان، 
للمودعني  يمكن  أنّه  على  الّتعميم  هذا  نّص  الّشفافّية.  إىل  وافتقارها  بغموضها   ،158 رقم  الّتعميم  مثل 
العديد من  قبل  بالفعل من  رفضها  تم  ولكن  بمبالغ محدودة،  األمريي  بالّدوالر  أموالهم  البدء يف سحب 

واملودعني. املحامني 

نحن  اإلنهيار،  بعد خطوات من  على  لسنا  نحن 
اإلنهيار. نحن عمق  ونهوي  اإلنهيار  يف خضم 

دينا أبو زور



The Democratic Economy - Theme 2 Report 2021 15

توصيات قيد املناقشة

هناك رضورة ملّحة لدعم عملّية بناء اقتصاد ديمقراطي على أساس متني من الّشفافية من أجل تخفيف 
املستمرّة: املالية  األزمة  آثار هذه 

الّنقد مجلس 
عملة،  وأزمة  عام،  دين  وأزمة  مرصفّية،  أزمة  من  يعاين  بلد  لبنان  إّن 
يف  الجديّة  من  املزيد  يتطّلب  وهذا  االقتصادي.  الرّكود  عن  فضاًل 
الّنقد.  تنفيذ مجلس  الّتوصيات هي  الّتعامل مع هذا االنهيار، وإحدى 
املحليّ  الّناتج  زيادة  يف  ويساعد  االنضباط،  الّنقد  مجلس  يفرض 
يلعب  الّذي  الفساد  من  ويخّفف  الّنظام،  ويصلح  للّدولة،  اإلجمايل 
وإستونيا  األرجنتني  البلدان مثل  االقتصادي. ويف بعض  الّنمو  دوراً يف 
رصفها  سعر  تثبيت  يف  الّنقد  مجلس  تطبيق  ساهم  وليتوانيا،  وبلغاريا 
أن  البحوث  تبنّي  املثال،  على سبيل  األرجنتني،  ففي  متقّلباً.  كان  الّذي 
 .]7[ الّنقد كان ناجحاً يف تثبيت وضعهم وخفض الّتضّخم  أثر مجلس 
مّما  املحلّية،  العملة  استقرار  سيتحّقق  الّنقد،  مجلس  إنشاء  وبمجرّد 

الّسوق. يف  األجنبّية  العمالت  ويحقن  األجنبّية  االستثمارات  سيجذب 

مجلس  لتطبيق  أرضّية  أفضل  حالّياً  لديه  إّن  يقال  لبنان   حالة  ويف 
متقّدم  علمي  مستوى  ذو  شعبه  أّن  أحدها  عديدة،  ألسباب  الّنقد 
من  مستمر  اقرتاح  هناك   ، ذلك  إىل  باإلضافة  لغة.  من  أكرث  ويتقن 
سبيل  فعلى  آخر.  بلد  يف  الّنقد  مجلس  تشغيل  بدء  يقرتح  الفرنسّيني 
الّسويرسي  القانون  تّتبع  أن  ثم يجب  تبدأ يف سويرسا  أن  يمكن  املثال، 
العملة  ويصبح خطر اإلخالل والفساد ضئياًل. وستسيطر سويرسا على 
الّلبنانّية ويمكن تعيني أعضاء دولّيني بداًل من أعضاء يف لبنان. ويجب 
الّنقد الّدويل ، باإلضافة إىل خراء  أن يكون هناك أعضاء من صندوق 

فعالّيته. لضمان  بيد  يداً  يعملون  ودولّيني  لبنانّيني 

غري أن آخرين يقولون إّن الّسلع باهظة الّتكلفة ليس بسبب انخفاض 
على  كبرياً  اعتمادا  يعتمد  لبنان  ألّن  أيضاً  بل  فحسب،  العملة  قيمة 
توّفرها  الرّئيسية  واملنتجات  الخدمات  فإّن  ذلك  عن  فضاًل  الواردات. 
فرص  من  يقّلل  الّذي  األمر  القّلة،  احتكارات  أو  االحتكارات  عادًة 
املستهلكني يف إيجاد بدائل بأسعار أفضل. كما أّن القطاعات اإلنتاجّية، 
وال سّيما الزّراعة والّصناعة، تعاين من نقص حاد يف الّنمو على حساب 
إّن  السبب  لهذا  الّلبناين.  يعتر دعامة لالقتصاد  الّذي  الخدمات  قطاع 
املالّية  املشاكل  معالجة  دون  الرّتمز  استخدام  أو  الّنقد  مجلس  تطبيق 

]12[ األزمة.  واالقتصاديّة من جذورها لن يحّل 

العديد  يف  تنفيذها  وتّم  طويل  تاريخ  لها  الّنقد  مجالس  أّن  حني  ويف 
سبيل  فعلى  دائماً.  ناجحة  تكن  مل  أنّها  إاّل  سابقاً  ُذكر  كما  البلدان  من 
وتتحّول  األجل  انتقايل واضح طويل  منظور  إىل  األرجنتني  تفتقر  املثال، 

إىل سعر رصف مرن.

فضاًل عن ذلك فإّن مجلس الّنقد له الكثري من العيوب والقيود مثل 
الّسعيدي؛ وتكسب مجالس  الّدكتور نارص  املال كما ذكر  مشكلة رأس 
استخدام  من  بداًل  األجنبّية  العمالت  من  الحيازات  على  فوائد  الّنقد 
أثر  لها  يكون  أن  يمكن  الّداخل  يف  باستثمارات  للقيام  الحيازات  هذه 
ال  الّنقد  مجلس  أّن  كما  العمل.  فرص  خلق  يف  وتسهم  مضاعف 
يجعل  الّذي  األمر  الحلول،  تنّفذ  عندما  كمقرض  يكون  أن  يستطيع 
املرصيف  القطاع  أكرث صعوبة. ومن شأن ضعف  املرصفّية  األزمات  حّل 
إّن  باختصار،  الّسياسة.  هذه  تنفيذ  خطورة  من  يزيد  أن  لبنان  يف 
الّسليمة  الكليّ  االقتصاد  سياسات  بدون  الّنقد  مجلس  وجود 
العملة  قيمة  انخفاض  من  مزيد  إىل  يؤّدي  أن  ممكن  واملستدامة 
فإّن  ذلك،  ومع  واالقتصادي.  االجتماعي  الوضع  تدهور  من  ومزيد 
إىل  الحاجة  عن  يغي  سوف  الّسليمة  االقتصاديّة  الّسياسات  تنفيذ 
العاّمة  املالّية  إصالح  املستقرّة  املحلّية  العملة  تتطّلب  الّنقد.  مجلس 
واالنضباط املايل الّصارم باإلضافة إىل إصالح القطاع املرصيف، وتعديل 

]14[ لبنان.  حوكمة مرصف  وتعزيز  والتسليف،  الّنقد  قانون 

تأمني  و  الرّيع  إىل  لبنان يسعى  قتصاد 
بداًل من   ، االحتياجات األساسّية عر األسترياد 

االنتاج.
مارديي د.باتريك 
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توصيات قيد املناقشة

أفضل نقديّة  وسياسات  إصالحات 
يزداد االنهيار حّدة يوماً بعد يوم، مع  وجود حكومة غري فّعالة وحاكم 
مل  الحكومة  إّن  الواقع  يف  املناسبة.  الّتدابري  يّتخذ  ال  شّفاف  غري  مرصف 
الّطبقة  مع  تواطؤ  ويف  األزمة.  بدأت  أّن  منذ  حقيقّية  خّطة  لديها  تكن 
الحاكمة، ال يزالون يلجأون إىل سياسات تزيد من عرقلة رفاه الجمهور. 
الّي  الّسياسات  إىل  يلجؤون  زالوا  ما  الحاكمة،  الّطبقة  مع  وبالّتواطؤ 
يجب  الّلرية،  قيمة  انخفاض  لوقف  للّجميع.  الرّفاهّية  إعاقة  من  تزيد 
بعض  يجادل  بينما  جديدة.  نقديّة  سياسة  وضع  املركزي  البنك  على 
قيمة  يف  االنخفاض  من  مزيد  إىل  ستؤّدي  الّنقود  طباعة  بأّن  الخراء 
أسايس  بشكل  ناتج  الّتضخم  أّن  آخرون  يرى  املفرط،  والّتضخم  الّلرية 
عن عوامل سياسّية، واملحتكرين الذين يحددون األسعار بشكل مبارش 
وعملّيات  ديونه  هيكلة  إعادة  إىل  ماّسة  حاجة  يف  لبنان  مبارش.  غري  أو 
اقتصادي  نموذج  نمو  تعزّز  بطريقة  املالّية  واإلصالحات  املالّية  الهندسة 

مستدام.

يجب أن يكون لهذا الّنموذج االقتصادي أسس قويّة تدعم القطاعات 
لالستخدام  ينتج  ال  تنافسًيا  اقتصاًدا  يجعله  مّما  لبنان،  يف  اإلنتاجّية 
الّدويل.  املجتمع  إىل  الّصادرات  عن  أيًضا  ينتج  بل  فحسب،  املحلي 
اإلنصاف  املال  رأس  وضوابط  الجديدة  الّسياسات  تعزّز  أن  يجب 
بهذه  استثماره.  حجم  عن  الّنظر  بغّض  مودع  أي  بني  والعدالة 
مع  والفرص  الوصول  نفس  على  الحصول  جميًعا  يمكنهم  الّطريقة، 

ودائعهم.

https://tezos.com/?utm_campaign=unsplash_evergreen_contextual_reach_gl_display&utm_source=unsplash&utm_medium=display&utm_content=contextual_image_unsplash_v1_T1713
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سلسلة الكتل: من الحوكمة 
إىل التّجارة

يف سلسلة الكتل: املزايا مقابل املخاطر تعر

أعضاء شبكة  قبل  البيانات من  إضافة  تتم  مركزي حيث  موزعة من دون خادم  بيانات  قاعدة  الكتل هي   إّن سلسلة 
تقوم  ذلك،  على  عالوة  تغيريها.  املستحيل  ومن  واحد  فريق  سيطرة  تحت  ليست  الّسجالت  هذه   .]9[ للند  الّند 
الوقت  معطيات  مشاركة  إتاحة  يمكنها  والخصوصّية.  األمن  وتحّسن  املختلفة  الكيانات  بني  ثقة  بإنشاء  الكتل  سلسلة 
الّتكاليف. ومع ذلك، من  وبالّتايل  اليدّوية  املهام  تقليل  فّعالة عن طريق  وبطريقة  كبرية،  املؤّسسات برسعة  بني  الفعلي 
املثال،  سبيل  على  ملستخدميها.  توّفرها  الّي  املّزات  يف  تختلف  املشّفرة  العمالت  من  مختلفة  أنواع  أن  مالحظة  املهم 
الّي تجعلها  باآللية  بها بقدر ما تثق  املشّفرة املخّصصة لتكون مستّقرة ويمكنك أن تثق  العمالت  أنواع معّينة من  توجد 

ة. مستقرّ

يجب  أخرى  نقطة  مركزيّة.  ال  بطريقة  جماعي  بشكل  يحّددون  اآلخر  والبعض  اإلحتياطيات،  تدعمهم  هؤالء  بعض 
أبطأ  معالج  هي   ،)Holochain( هولوشني  مثل  األخرى  الّتكنولوجّيات  مع  باملقارنة  الكتل  سلسلة  أّن  هي  مالحظتها 
معاملة.  أي  حصول  قبل  الجميع  حالة  عن  بمعلومات  تحتفظ  أن  يجب   )Nodes( الّنودس  جميع  أّن  حقيقة  بسبب 
يف الّتكنولوجّيات مثل هولوشني )Holochain( فإّن ذلك األخري ليس رضورياً طاملا أّن البيانات مقاومة للعبث ]21[. 
تختلف  إىل ذلك،  إضافة  اً.  ّي حال الّتنمية  عملّية  ناضجة ويف  الكتل غري  معايري سلسلة  تزال  ال  عالوًة على ذلك، 
يمكن  للغاية.  عالية  مخاطر  يستلزم  آخر  إىل  بلد  من  الجديدة  الّتكنولوجيا  بهذه  املتعّلقة  والّلوائح  الّسياسة 

كمله. بأ بلد  باء يف  الكهر متطلبات  كرث من  أ اً  وأحيان أعلى  أيضاً  الّطاقة  متطّلبات  تكون  أن 

كن يف أوضاع املجتمع )أمثلة من العامل( تطبيقها يف أما

األمثلة: يلي بعض  وفيما  العامل.  املجاالت يف  العديد من  كحلول يف  الكتل  تقنيات سلسلة  تنفيذ  تم 

تقنّية  يستخدم  هويت“  „ألزا  عليه  تعمل  مرشوع  هو   Trustlines
معاكسة  بطريقة  تشغيله  يتم  ولكن   )Blockchain( الكتل  سلسلة 
املشّفرة املضطربة. وهي تعمل  العمالت  بيتكوين وغريها من  تماماً من 
على أسس مفادها أّن األموال يجب أن تكون مزّودة بالّطاقة البرشيّة 
وأن تدار يف نظم نقديّة  من األسفل اىل األعلى  بداًل من أن تدار من 
الّنقد  مخّططات  يف  الّسائد  اإلنتشار  هو  وهذا   ، األسفل  إىل  األعلى 
برنامجهم   Trustlines بها  يتصّور  الّي  والّطريقة  القائمة.  اإللزامّية 
املوثوقة  الفرديّة  العالقات  على  تقوم  متبادلة  ائتمانّية  شبكة  أنّها  هي 
يتم  ائتمانّيني  خّطني  هو   Trustline الفرديّة.  االستئمانّية  والخطوط 
كل  يثق  شخصني/كيانني  بني  وإياباً  ذهاباً  ثنايئ،  بشكل  إصدارهما 
Trustlines فريدة من نوعها هو أنّه مقارنة  منهما باآلخر. وما يجعل 
إىل  تستند  ألنّها  المركزيّة  أكرث  فهي  األخرى،  املتبادلة  اإلئتمان  بشبكات 

.)Blockchain( الكتل  نطاق سلسلة  خارج  وتعيش  ثنائّية  عالقات 

الكونغو.  يف  الكوبالت  تعدين  مثال  كشيرتي  نري  الربوفيسور  وقّدم 
مرشوع  بتجريب  ستقوم  الّديمقراطية  الكونغو  جمهوريّة  أن  وذكر 
عدم  لضمان   )Blockchain( الكتل  سلسلة  تكنولوجّيات  يستخدم 
أنظمة  باستخدام  الخّطة  هذه  تنفيذ  سيتم  بالّتعدين.  األطفال  قيام 
العملّية  وأّن  لألطفال  عمالة  وجود  عدم  من  للّتأكد  األرضّية  الرّصد 

للبيئة. صديقة  هي  بأكملها 

الكتل  سلسلة  استخدام  يحاولون  كانوا  كينيا  األحمر  الّصليب 
على  الحصول  املحلّية يف  املجتمعات  ملساعدة  كوسيلة   )Blockchain(
الرّموز على  يّوفر أساساً  املجتمعي  املرشوع  األساسّية. هذا  االحتياجات 
Sarafuيساوي  واحد   كل   .  Sarafu يسمى  تطبيق  على  املوبايل 
الرّموز  وهذه  املانحني.  من  تأيت  األموال  وهذه  واحد  كيي’  ’شلن 
يستخدمها الّناس بحريّة دون تدّخل أي طرف ثالث يف قراراتهم برشاء 
نقاط   مضاعفة  على  قادرون  وهم  الكينّية،  األسواق  من  رضوريّاتهم 
أو  دخاًل  تدر  أنشطة  يف  املشاركة  خالل  من  يمتلكونها  الي   Sarafu
الحياة  إىل  املرشوع  هذا  وجاء  الّتجاريّة.  أعمالهم  خالل  من  ببساطة 
بعد أن كان معظم الّناس يعانون تحت خط الفقر بسبب عّدة عوامل 

والوباء. الحكومّية  الّسياسات  مثل 

https://unsplash.com/photos/B5WSwR6na6U
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Banque Du Liban

إمكانيّات سلسلة الكتل )Blockchain( يف لبنان

الحريّة  بعض  على  الحصول  أجل  من  املشّفرة  العمالت  تعدين   إىل  املاضيني  العامني  يف  الّلبنانّيني  من  العديد  لجأ 
وتأمني الّتحويالت املالّية بالّدوالر األمرييك. أعطت تكنولوجيا البلوكشاين األمل للّناس بعد أن ابتلعت البنوك مّدخراتها. 
يمكن  الّي  الكيفّية  بشأن  اإلنمايئ  املّتحدة  األمم  برنامج  جانب  من  الجدوى  دراسات  بعض  أُجريت  الّتعدين،  وبخالف 
قطاع  يف  لبنان  يشهدها  الّي  القائمة  األزمات  على  رّداً  تكون  أن  املتجّددة  والّطاقة  الّتعدين  على  القائمة  للحلول  بها 
الكهرباء. وقد تّم تشجيع ذلك بعد أن بدأ القطاع ينهار وخاّصة عندما أّدت اسرتاتيجّيات الّتكّيف املستخدمة للّتعويض 

.]17[ البلد  الّتلوث يف  الّنقص يف الكهرباء إىل زيادة كبرية يف معداّلت  عن 
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استكشاف العمالت البديلة

يفات: العمالت املشّفرة مقابل العمالت الرّقميّة التّعر

بالّنسبة  وتتقّلب  بها  الّتنّبؤ  يمكن  ال  عمالت  وهي  مشّفرة  عمالت  تصبح  حى  تشفريها  يتّم  الرّقمّية  العمالت 
كان  إذا  فيما  ينظر  أن  املشّفرة  العملة  على  للّتعرف  املرء  على  ويتعنّي   .]19[ العاملّية  الّسوق  يف  للمستثمرين 
هذا  بتحويل  البلوكشاين  تكنولوجيا  وتسمح  الّتشفري.  يتّبع  كان  إذا  وما  البلوكشاين  تكنولوجيا  على  مبنّياً 
يمكن  الّي  القيمة  تحّدد  حيث  الّنقود  مثل  تعمل  العمالت  هذه  أّن  والواقع  بسالسة.  العمالت  من  الّنوع 

.]18[ تحويلها من كيان إىل آخر 

الخلفيّة واألساس املنطقي وراء العمالت املشّفرة

وأصغر  مناسبة  فئات  إىل  تقسيمها  ويمكن  ونادرة  الّتميز  وسهلة  وثابتة  الحمل  سهلة  املشّفرة  العمالت  إّن 
هاماً  دوراً  املشّفرة  العمالت  تلعب  أن  يمكن  كما  „األموال“.  يسمى  ما  متطّلبات  كل  يستوفون  وهم  حجماً. 
سبيل  على  مثالّية.  تجعلها  خصائص  لها  البيتكوين،  مثل  العمالت،  من  األنواع  هذه  إّن  الّدولّية.  الّتجارة  يف 
ويف  واحد  اتّجاه  يف  تتدّفق  األموال  فإّن  وهكذا،  عنها.  الرّتاجع  يمكن  وال  العملّيات  كل  يمكن عكس  ال  املثال، 
يف  انكماشّية  هي  املشّفرة  العمالت  حاالت  معظم  أّن  كما  عكسّية.  عملّية  تنفيذ  يستحيل  الّنظم،  بعض 
إعسار  حاالت  معظم  أّن  كما  الّنهج.  لهذا  األّول  املثال  يجعلها  مّما  اإلقتصادي  الّتاريخ  يف  عاديّة  غري  طبيعتها 
الّنهج.  لهذا  األّول  املثال  يجعلها  مّما  االقتصادي  الّتاريخ  يف  عاديّة  غري  طبيعتها  يف  انكماشّية  هي  القرارات 
وبعض العمالت املشّفرة لديها حد أقىص من العرض الّذي يقل بمرور الوقت والّذي يمكن أن يضمن استقرار 
اإللزامي  الّنقد  يسّوقه  الّذي  بالّنقاش  ذلك  ربط  أيضاً  املمكن  ومن  مستقر.  الّطلب  أّن  طاملا  الرّشائّية  القّوة 

أهمّيته. ومدى  املتضّخم  

https://unsplash.com/photos/aX1hN4uNd-I
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املزايا واملخاطر املرتبطة بها

الّسنني.  مرّ  على  للّتبادل  وسيلة  عن  كبديل  الرّقمية  والعمالت  املشّفرة  العمالت  من  مختلفة  أنواع  استخدمت  وقد 
أدناه. واردة  مختلفة  ومخاطر  بمزايا  العمالت  استخدام هذه  ويرتبط 

املخاطراملزايا 

1. ال وجود لطرف ثالث
ال يتم بالّضورة تداول العمالت املشّفرة من خالل طرف ثالث، وغالباً 
واملستلم  املرسل  بني  املبارشة  العالقة  إن  آخر.  إىل  فرد  من  تكون  ما 
يجعالن  الّلذان  الرّئيسّيان  الّسببان  هما  البيانات  توافر  يف  والّشفافّية 
األزمات  أوقات  يف  سّيما  ال  حاّلً   )Blockchain( الكتل  سلسلة  من 
على  حر  عمل  من  بيتكوين  على  الحصول  يمكنك   .]20[ املالّية 
للحصول  وقتك  استثمار  فيمكنك  األخرى  الّطرق  إحدى  أو  اإلنرتنت 
أيدي  القّوة يف  مزيداً من  املشّفرة  العمالت  تضع  البيتكوين.  على هذه 
الّناس وتعالج قضايا مثل الّتضّخم املفرط وفشل البنوك الّذي استمرّ 
املرتبطني  غري  للعّمال  الّنظام  هذا  يسمح  كما  مؤّخراً.  الحدوث  يف 
رسوم  دفع  إىل  اإلّضطرار  دون  من  املالّية  الّتحويالت  إجراء  باملصارف 
بلوكشاين  تكنولوجيات  لنا  تسمح  املالّية.  للمؤّسسات  مرتفعة 
مخاطر  من  بالحد  البديلة  العمالت  مع  تستخدم  الّي  الحديثة 

تأيت مع نموذج أمي قوي. أنّها  بما  اإلحتيال والفساد 

اإلستخدام العقوبات على سوء   .2
أنّها تحصل! إاّل  العقوبات ليست رسمّية،  أّن هذه  الرّغم من  وعلى 

املاضية،   10 الـ  الّسنوات  يف  حدثت  الّي  الّسطو  عملّيات  إىل  بالّنظر 
رسقة  أنّها  على  رسقتها  تمت  محفظة  أي  على  عالمة  وضع  سيتم 
وبالّتايل لن تضيفها أيّة منّصة بسبب الّسمعة. وستكون تلك محفظة 
من  ديمقراطّية  بطريقة  الجزاءات  فرض  وستّم  للعقوبات  خاضعة 

معّينة. أو حكومة  كيان  جانب  من  وليس  املستثمرين  جانب 

للبيئة صديق   .3
هو  بيتكوين  مع  للبيئة  تهديداً  يشكّل  الّذي  الوحيد  الّجانب  إّن 
أخذنا  وإذا  مؤّخراً.  حظره  تّم  وقد  الّصني  يف  يحدث  الّذي  الّتعدين 
املائّية  الّسدود  يستخدمون  املناجم  عمال  أغلب  فإّن  كمثال،  أيسلندا 
يستخدم  أيضاً،  وجورجيا  أرمينيا  ويف  املائّية.  الّطاقة  محّطات  إلنشاء 
نظام  ومع  مائّية.  طاقة  محّطات  إلنشاء  األنهار  املناجم  عمال  أغلب 
الوجود  بسبب  الّطاقة  من  كبرية  كمّية  تفقد  الحايل،  اإللزامي  الّنقد 
والّي  املضاءة  العالية  األبراج  أو  زاوية   كل  يف  اآللّية  للرّصّافات  الهائل 

مالّية. أو مؤّسسات  تكون عادة مصارف 
تعدين  عملّيات  فإّن  كمريدج،  يف  الكهرباء  استهالك  ملؤرّش  وفقاً  ولكن 
يقرب  بمعّدل  الّطاقة  اآلن  تستخدم  العامل  أنحاء  البيتكوين يف مختلف 
من مائة وعرشين ترياوات ساعة سنويّاً. وهذا يعي اإلستهالك املحليّ 
إيكونومست  ديجي  ملوقع  ووفقاً  بأرسها.  الّسويد  يف  للكهرباء  الّسنوي 
نفس  تستخدم  الواحدة  البيتكوين  عملّية  فإّن  اإلنرتنت،  شبكة  على 
املتوّسطة يف شهر واحد،  األمريكّية  األرسة  الّذي تستهلكه  الّطاقة  كمّية 
مقارنة  الكربونّية  االنبعاثات  ضعف  مليون  حواىل  عن  مسؤولة  وهي 

واحدة. فزا  بعملّية 

1. زيادة الفجوات يف الّثوة
األشخاص  عدد  قّلة  بسبب  املساواة  عدم  يزتايد  الرّاهن،  الوقت  ويف 
وإضافة  واإلستثمار.  والّتجارة  بالّتعدين  الالّزمة  الّدراية  لديهم  الّذين 
كمبيوتر  أجهزة  تمتلك  الّي  الكرى  الّتعدين  رشكات  فإّن  ذلك،  إىل 
كسب  وبالّتايل  أكر  برسعة  بالّتعدين  لها  يسمح  الّذي  األمر  خارقة، 
حّصة كبرية من الّسوق. ويف ظل ذلك الّنحو فيمكن للعمالت املشّفرة 
تعدين  تم  املثال،  الحالّية. على سبيل  الرّثوة  على  إعادة خلق فجوات 
الّلعبة  الّذين شاركوا يف  أّن  بالفعل وهذا يعي  البيتكوين  جزء كبري من 

بيتكوين. ثروة  معظم  يمتلكون  مبكراً 

الوصول 2. سهولة 
ليست  الّي  الحوسبة  قّوة  على  الاّلمركزيّة  الّتشفري  عمالت  تعتمد 
الكرى  الّتعدين  رشكات  تسيطر  ذلك،  من  وبداًل  للجميع.  متاحة 
عادة  تنحرف  يجعلها  الّذي  األمر  القرار،  اتّخاذ  عملّية  على  أكر  بشكل 
أمام  ضخمة  حواجز  الّتشفري  عمالت  لدى  األرباح.  تعظيم  نحو 
األصلّية  الفكرة  أّن  الرّغم من حقيقة  على  الحايل  الوقت  اإلنضمام يف 
شخص  وأي  بلوكشاين  مع  يتفاعل  أن  يمكن  شخص  أي  أّن  هي 
اسم  أو  اإلسم  مجهولة  هويّة  باستخدام  بهم  يتعامل  أن  يمكن 

. ر مستعا
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اعتماد عمالت التّشفري يف لبنان: من الّشعية إىل التّجارة

واملزيد  املزيد  يلجأ  الّلبناين،  املرصيف  الّنظام  للّثقة يف  الناس  فقدان  ومع 
أموالهم  لتحويل  كوسيلة  الرّقمّية  العمالت  إىل  الّلبنانّيني  الّشباب  من 
إىل داخل وخارج البالد. وقد تبنّي أّن االستثمار يف مثل هذه العمالت 
من  للبنوك  لبنان  منع مرصف  الرّغم من  وعلى  للوقت.  وأوفر  أسهل 
يتّصل  فيما  تحذير  وإصدار  بالّتشفري  املرتبطة  العملّيات  تحويل 
كوسيلة  يستخدمونها  الّناس  فإّن  املشّفرة  العمالت  باستخدام 
ذلك،  ومع  املال.  رأس  على  الرّشعّية  غري  الّضوابط  تداعيات  لتقليص 
واستخدامها  املشّفرة  العمالت  ملكّية  تمنع  الّلبنانّية  القوانني  فإّن 
فإّن  للّدفع،  كوسيلة  باعرتافهم  األمر  يتعّلق  عندما  ولكن  وتبادلها 
الحكومة  )أصدرت  اإللزامي  املناقصات/الّنقد  إاّل  تعتمد  ال  الّلوائح 
عمالت  قبول  فإّن  ثّم،  ومن  ماديّة(.   بأصول  مدعومة  غري  عمالت 
يحكم  أن  يمكن  املثال،  سبيل  على  الّتجزئة،  تّجار  قبل  من  مشّفرة 

املقايضة. ترتيبات  بموجب 

يهّدد  أخرى  دولة  أي  يف  أو  لبنان  يف  الرّقمّية  العمالت  استخدام  إّن 
املركزيّة  العملة  على  الّناس  اعتماد  تضاؤل  مع  املركزي  البنك  وظيفة 
الّذي  الّسبب  هو  هذا  ولعل   . نظري  إىل  نظري  من  األموال  واستخدام 
نشاط  أيّ  على  حظراً  مؤّخرا  تفرض  الّصني  مثل  البلدان  بعض  جعل 
من  الّنقديّة  األنظمة  تتحّدى  ألنّها  وخاّصة  الّتشفري  على  يعتمد  مايل 
أنظمة  وضع  إىل  روسيا  دعت  األخرية،  اآلونة  يف  أسفل.   إىل  أعلى 
االقتصادي  الّنظام  حماية  وبالّتايل  املحرتفني  غري  املستثمرين  لحماية 
تصدر  الّي  البلدان  أوائل  من  إستونيا  كانت  ذلك،  ومع  العام]13[. 
 2,000 من  أكرث  إصدار  وتّم   .2017 عام  يف  الّتشفري  لرشكات  رخص 
رخصة لعمالت الّتشفري باإلضافة إىل توفري اإلقامة الرّقمّية مّما يسمح 
يف  قانوين  بشكل  مركزهم  يكون  بأن  والرّشكات  األعمال  ألصحاب 
وبدء  القوانني  يف  الّنظر  إعادة  الحكومة  تريد  واليوم  إستونيا]5[. 

تشّدداً. أكرث  بقوانني  باإلستعانة  من جديد  الرّتخيص 
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استكشاف النّظم البيئيّة 
"لالبتكار"

عدم  الّسنني  مرّ  على  الحكومّية  والّسياسات  الّسوق  دراسات  أثبتت 
 .]8[ القائمة  واالقتصاديّة  االجتماعّية  املسائل  معالجة  يف  كفايتها 
املؤتمر،  هذا  من  جزءاً  االجتماعّية  االبتكارات  كانت  الّسبب  ولهذا 
الّتضامن  وتتطّلب  برشيّة،  قّوة  ذات  املبادرات  هذه  أّن  إىل  باإلضافة 
هذه  تعمل  األوقات،  هذه  مثل  ويف  االزدهار.  أجل  من  والّتعاون 
عن  البعيدة  املناطق  يف  وجه  أفضل  على  االبتكارات  من  األنواع 
لكل  املفتوحة  املساحات  تسمح  حيث  القديمة،  واألنظمة  الحكومات 
لشبكات  يمكن  املحلي.  املجتمع  من  جزءاً  يكون  بأن  محلي  مواطن 
املحلّية  للمجتمعات  إنمائّية جديدة  فرًصا  تخلق  أن  االجتماعي  االبتكار 
من خالل املساعدة يف إنشاء عالقات تعاون أو عالقات جديدة وبالّتايل 

املحلّية. االحتياجات  تلبية 

اإلجتماعي  اإلبتكار  تعريف 
القائمة من األعلى إىل األسفل  الّسياسات والّتكنولوجّيات  أثبتت  وقد 
من  كثري  يف  تفتقر  أنّها  سّيما  وال  االجتماعي،  الّتغيري  غرس  عن  عجزها 
العمل يف  القرار. وعند  املحلّية يف صنع  املجتمعات  األحيان إىل مشاركة 
احتياجات  لتلبية  اإلنمائّية  املبادرات  يف  الّنظر  يجب  النامّية،  البلدان 
تعد  وااللزتام.  وامللكّية  املساواة  مفاهيم  وإبراز  املحلينّي  املواطنني 
الخصائص  إحدى  املجتمع  واحتياجات  مشاكل  معالجة  يف  املساهمة 
األنواع  عن  تتمّز  والّي   ]1[ االجتماعي  االبتكار  على  تنطوي  الّي 
املجتمعات  الفجوات واالحتياجات يف  تعالج  االبتكار بكونها  األخرى من 
 .]10[ بها  القيام  اآلخر  والّتقي  الّتجاري  االبتكار  يستطيع  ال  بطريقة 
بالكفاءة والفعالّية واألهم من ذلك بكونها مستدامة مما  آثاره  تتّسم 
وليس  كّلي  بشكل  املجتمعات  على  تحدثه  الّذي  األثر  قيمة  من  يزيد 

.]1[ على األفراد و/أو أفراد محّددين يف املجتمع 
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دراسات حالة لإلبتكار: الّدروس املستفادة

يف  الفقر  من  الحد  إىل  الهادفة  املبادرات  من  كبري  عدد  تنفيذ  تم  ولقد 
أّن  الرّغم من  اإلبداع االجتماعي، على  العامل باستخدام  أنحاء  مختلف 
القيام باإلبداع  ابتكار اجتماعي.  ويمكن ببساطة  بأنّه  أغلبها ال يصّنف 
تأثريا يليّب  االجتماعي على نطاق صغري يف دائرته الّصغرية ، مّما يخلق 
واستدامتها.  ازدهارها  يف  بدوره  ويساعد  الّدائرة  هذه  احتياجات 
بوجه عام، فإّن هذا الّنوع من االبتكار يأيت كفرصة سانحة تأيت كإجابة 
تكون  أن  املهم  من  الحاالت،  هذه  ويف  قائمة.  أومشكلة  أزمة  على 
يتيح  الّذي  باملجتمع  الّشعور  عن  فضاًل  املشاكل  لحّل  عقلّية  هناك 

والّنمو. للّتغيري  املجال 

وكل  االجتماعي.  البناء  أسس  على  كبري  حّد  إىل  املفهوم  هذا  ويعتمد 
 ، العملّية  من  جزء  هو  املحلي  املجتمع  يف  صلة  ذي  مصلحة  صاحب 
حيث يصب خراته ومعارفه ومساهماته يف إيجاد حلول أفضل وتأثري 
فيه  تطبق  الّذي  للّسياق  مالئمني  الّتغيري  صانعو  يكون  ولي  أفضل. 
األفكار  جمع  على  أسايس  بشكل  يعتمدون  فإنّهم  اإلنمائّية،  املبادرات 
املحلي.  باملجتمع  شعور  خلق  أجل  من  الهاّمني  املصلحة  أصحاب  من 
رؤية  االجتماعّية  لالبتكارات  يكون  أن  املهم  من  سبق،  ما  إىل  إضافًة 
خارج  الخرات  على  واالنفتاح  الّتوّسع  يف  باالستمرار  لها  تسمح 
الخراء  مجتمعات  من  املقّدمة  املدّخالت  استخدام  أّن  بيد  سياقها. 
هذه قد يحتاج إىل تعديل من أجل الّتكّيف مع االحتياجات على أرض 

الواقع.

أال  للغاية  مهم  درس  االجتماعّية  االبتكارات  خالل  من  توجيه  يجب 
عندما  الخريي.  العمل  مقابل  الّتضامن  مفهومي  بني  الّتميز  وهو 
دوائره،  يف  املشاكل  تجاه  باملسؤولّية  يشعر  كيف  املحلي  املجتمع  يتعّلم 
أو  مرّة  تفعله  شيًئا  هذا  يعد  مل  بالّتضامن.  إحساًسا  يخلق  هذا  فإّن 
املجتمع،  يف  فرد  كل  يمتلكها  عقلّية  أصبح  بل  خرييّة،  كمؤّسسة  مرّتني 
يف  الرّغبة  فإّن  باختصار،  املستدامة.  الّتنمية  نحو  الّطريق  يّمهد  مّما 
قدًما  للميض  الّطرق  إحدى  به هي  الخاص  وباملجتمع  بنفسه  االعتناء 
إّن  القول،  خالصة  تضامن.  يف  القائمة  والقضايا  املشكالت  ومحاربة 
قدماً  للميض  الّطرق  إحدى  وملجتمعه هي  لنفسه  املرء  رعاية  الرّغبة يف 

تضامن. يف  القائمة  والقضايا  املشاكل  ومكافحة 

الّضائعة الفرصة  أسّميه  وما  الهدر“  أزمة 
زيّاد أيب شاكر

صفة  وجود  يتطّلب  الّتغيري  ألّن  يكفي  ال  وحده  االجتماعي  اإلبتكار  إن 
أساس  على  تقوم  الّي  املهيمنة  املؤّسسات  عن  واالستعاضة  الّتحّدي 
أساس  هما  والّتنظيم  الّتفكري  واملنافسة.  الهرمي  والّتسلسل  الفرديّة 
املاديّة  املسائل  تتناول  الي  املبادرات  الّتغيريي.  االجتماعي  اإلبتكار 
االجتماعّية.  واملمارسات  العالقات  تغيري  عند  حاسمة  واملكانّية  والبيئّية 
سبيل  على  املجتمع.  يف  الجميع  مشاركة  الّتحويلي  الّتغيري  يتطّلب 
الّناس  حياة  يف  تغيريات  إحداث  إىل  الّتشاركّية  املوازنة  تؤّدي  املثال، 
لفكرة  الرّتويج  أّن  يف  الّسبب  هو  هذا  آرائهم.  االعتبار  يف  وتأخذ 
االجتماعي يف جميع  الّتغيري  ببدء  األمر  يتعّلق  املسؤولّية رضوري عندما 
مجتمعاتهم  رعاية  يف  أطول  وقًتا  األفراد  يقيض  املجتمع.  أفراد 
العمر  عن  الّنظر  بغّض  وذلك  أفضل  مستقبل  خلق  يف  واملساهمة 

واالقتصاديّة. االجتماعّية  والخلفّية  والجنس 

صفة  وجود  يتطّلب  الّتغيري  ألّن  يكفي  ال  وحده  االجتماعي  اإلبتكار  إن 
أساس  على  تقوم  الّي  املهيمنة  املؤّسسات  عن  واالستعاضة  الّتحّدي 
أساس  هما  والّتنظيم  الّتفكري  واملنافسة.  الهرمي  والّتسلسل  الفرديّة 
املاديّة  املسائل  تتناول  الي  املبادرات  الّتغيريي.  االجتماعي  اإلبتكار 
االجتماعّية.  واملمارسات  العالقات  تغيري  عند  حاسمة  واملكانّية  والبيئّية 
سبيل  على  املجتمع.  يف  الجميع  مشاركة  الّتحويلي  الّتغيري  يتطّلب 
الّناس  حياة  يف  تغيريات  إحداث  إىل  الّتشاركّية  املوازنة  تؤّدي  املثال، 
لفكرة  الرّتويج  أّن  يف  الّسبب  هو  هذا  آرائهم.  االعتبار  يف  وتأخذ 
االجتماعي يف جميع  الّتغيري  ببدء  األمر  يتعّلق  املسؤولّية رضوري عندما 
مجتمعاتهم  رعاية  يف  أطول  وقًتا  األفراد  يقيض  املجتمع.  أفراد 
العمر  عن  الّنظر  بغّض  وذلك  أفضل  مستقبل  خلق  يف  واملساهمة 

واالقتصاديّة. االجتماعّية  والخلفّية  والجنس 
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آفاق اإلبتكار يف لبنان

و  باب  تضامن،  دليل  مثل  هذا،  يومنا  حى  وظّلت  بريوت  انفجار  وبعد  االنتفاضة  منذ  املبادرات  من  العديد  أُنشأت 
الّتمويل   ، الّتعليم   ، )الّصحة  املجاالت  املبذولة يف مختلف  الجهود  األخرى. وقد ساعدت  املبادرات  والعديد من  شّباك، 

أولئك. املجتمع من  الّذي كان يحصل عليه  الّدعم  املدينة تقف على قدميها مرّة أخرى من خالل  البناء( يف جعل   ،

يميل الناس إىل بذل جهد طوعي يف مجتمعهم عندما يشعرون باالنتماء أو عندما يمكنهم اإلحساس باإلنتماء إىل ئش 
يفكّر  أن  الّسبب يجب  لهذا  املعلومات.  إىل  الوصول  لهم  يتاح  للمشاركة عندما  أفضل  دافًعا  أيًضا  لديهم  يكون  كما  ما، 
الّتغيري حّى يكون مستداًما وذو مغزى للمجتمع  كافية عند محاولة إحداث  الّناس يف قيمهم وأن يكون لديهم معرفة 
مع   ، لبنان  يف  االستدامة  تحقيق  إىل  الهادفة  الّتضامن  مشاريع  من  املزيد  تأسيس  املمكن  من  و  إليه.  ينتمون  الّذي 
العلم كيف يكافح شعبه دائماً من أجل مستقبل أفضل.  واآلن  أكرث من أي وقت مىض ، ينبغي للّناس أن يلجأوا إىل 
أولويّاتها. وسيبحث  تحديد  ينبغي  الّي  القائمة  لألحتياجات  االستجابة  أجل  الّتضامن من  االجتماعي يف مجال  االبتكار 

الّناس. أيدي  إىل  الّنقدية  املعامالت  ادارة  لتحويل  كوسيلة  البديلة  العمالت  الّتايل يف  القسم 
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كرث ديمقراطيّة:  نحو إقتصاد أ
التّوصيات والتّداعيات

ديمقراطي“ „اقتصاد  أجل  اعتماد وخلق عمالت من 
تلبية  عن  واضح  بشكل  عاجزة  الجديدة  الّليرالّية  الرّأسمالّية  اّن 
ومسؤولة  اجتماعّياً  عادلة  بطرق  األساسّية  اإلنسانّية  االحتياجات 
االقتصادي  بالّنمو  االقتصاديّة  الرّأسمالّية  هاجس  أصبح  بيئياًّ. 
بشكل  يؤثّر  مّما  الخاّصة  الرّثوات  مراكمة  و  الّتجاريّة  األسواق  وازدهار 
مرمجاً  أصبح  برّمته  الّنظام  أّن  حيث  االجتماعي  الّتكوين  على  سليب 
املشاكل يف  الحلول لهذه  األزمات واالنهيارات. ويتمّثل أحد  إنتاج  على 
ونماذج  بديلة،  وعمالت  مبتكرة،  تعاونّية  ونقود  تمويل  أنظمة  تطوير 

واإلكراه. والفقر  الّتفاوت،  معالجة  على  قادرة  تعاونّية  تنظيمّية 
 

يف  الّديمقراطّية  عليه  تبدو  ما  هي  الكتل  سلسلة  أّن  البعض  ويرى 
عرص الّتكنولوجيا يف حني أّن البعض اآلخر أقل تفاؤاًل بها. ومن األمور 
يفّضل  بديل  لخلق  الكتل  سلسلة  استخدام  املمكن  من  أّن  املؤكدة 
الّسمات  من  مجموعة  صميمها  يف  لها  عملة  أو  االجتماعي،  الّتعاون 
تتحّدى  أن  ويمكن  جذري  بشكل  ديمقراطّية  تجعلها  أن  يمكن  الّي 
سلسلة  تصميم  تّم  وقد  القائمة.  الّسلطة  وهياكل  الهرمي  الّتسلسل 

مستقبله.  رأي يف  لكل شخص  تعطي  بطريقة  المركزيّة  لتكون  الكتل 

عملّية صنع  باملشاركة يف  له  والّسماح  للّشعب  الّسلطة  منح  وسيكون 
ومع  ديمقراطّياً.  أمراً  يستخدمها  الّي  العملة  على  والّسيطرة  القرار 
يف  تدّخلت  الّي  الحكومة،  فعل  رد  هي  الرّئيسّية  املشكلة  فإّن  ذلك، 

املشّفرة.  العمالت  أو حظر  إستخدام  للحّد من  الحاالت  كثري من 

يف  للّتغيريات  الّطريق  تمّهد  أن  الكتل  سلسلة  لتكنولوجيا  ويمكن 
إدارة  تحسني  إىل  هذا  يؤّدي  وقد  واألنظمة.  الحكومة  عمل  كيفّية 
إىل  يؤّدي  الّذي  األمر  الحكومّية،  السجاّلت  وحفظ  البيانات  قواعد 
املالّية.  والهياكل  االنتخابات،  ونظم  الّصحّية،  الرّعاية  خدمات  تحسني 
املشّفرة  والعمالت  الكتل  سلسلة  استخدام  فإّن  لبنان،  حالة  يف 
وسيساعدهم  الّلبنانية  الّلرية  قيمة  انخفاض  من  الّناس  سيحمي 
الباهظة. عالوة على ذلك، فإّن استخدام  الّتحويل  على تجّنب رسوم 
الرّقابة  من  بالّتهرب  لهم  سيسمح  والاّلمركزيّة  الرّقمّية  العمالت 

.]16[ املحلّية  والبنوك  لبنان  يفرضها مرصف  الّي  الّنقديّة 

ويف حن اقرُتحت حلول كثرية يف هذا الّتقرير، ترتاوح بن إقرتاحات عاّمة ومحّددة. نزعم أّن األمر يتطّلب اتّخاذ 
قدماً: للميض  الّتالية  اإلجراءات 

والّنقديّة  املالّية  الّنظم  عن  نطاقاً  وأوسع  كثافة  أكرث  خطاب  وضع   -
االقتصاديّة  الّدينامّيات  على  تركزاً  أكرث  سياسات  وضع  أجل  من 

للمال. االجتماعّية 

يف  باالنخراط  للّناس  والّسماح  املالّية،  املواضيع  وتبسيط  تعميم   -
املحادثة ومساعدتهم على أن يصبحوا أكرث وعياً من أجل وضع أنظمة 

أفضل. ونقديّة  مالّية 

الّي  البديلة  العمالت  مواضيع  حول  للّتعاون  جديدة  برامج  إنشاء   -
العمالت  حول  واملناقشات  اإلنرتنت  عر  الّتداول  تسّهل  أن  يمكن 
البديلة. فاملال نظام معّقد وقابل للّتكّيف، واإلصالح املايل الّديمقراطي 
الّجماعي  االنتظام  عدم  ويواجه  يكشف  عندما  إاّل  ينجح  أن  يمكن  ال 
على  الّضوء  يسّلط  عندما  فقط  الّتغيري  يحدث  الّنظام.  هذا  حول 
تطوير سياسات  وإمكانّية  الّنظام  لهذا  املأساويّة  االجتماعّية  الّتداعيات 

مختلفة. نقديّة  ألنظمة  جديدة  ونماذج  جديدة  عامة 

االقتصاديّة  الّديمقراطّية  من  جديدة  أشكال  إيجاد  يف  املشاركة   -
يف  الّناس  مع  الّتنظيم  خالل  من  االنتخابات  أوقات  تتجاوز  واملالّية 
املساعدة  وتوفري  الّتشاركّية  الذاتية  املساعدة  يف  واالبتكار  الّتعاونّيات، 

الرّقمّية. واملناهج  املتبادلة 

- إجراء مشاورات مكّثفة مع األطراف املعنّية يف مجال الّتحّول الرّقمي 
العاّمة  بالّسياسة  يتعّلق  إجراء  أي  يف  الرّشوع  قبل  األوسع  والجمهور 

الرّقمّية. باألصول  يتعّلق  فيما 

الكتل،  سلسلة  تكنولوجيا  مجال  يف  والّتطوير  البحث  يف  االستثمار   -
الّطاقة  استخدام  وكفاءة  الّتكاليف  تحّمل  على  القدرة  على  الرتّكز  مع 

الّتكنولوجّية. القيود  على  والّتغّلب 

- زيادة املعرفة الرّقمّية وإرشاك الّناس يف املناقشات الهادفة إىل وضع 
ديمقراطّية. ألغراض  الحواجز  استخدام  يكفل  بما  تنظيمّية،  أطر 

تحديّات  لبعض  لالستجابة  الكتل  سلسلة  تكنولوجيا  استخدام   -
نظام  يف  املايل  اإلعتماد  كإدماج جميع سالسل  املايل   اإلعتماد  سلسلة 
االجتماعّية  املعايري  أساس  على  معا  وربطها  الّتوثيق  وتيسري  واحد، 
أن  الكتل  سلسلة  على  القائمة  للّتطبيقات  أيضا  ويمكن  والبيئّية. 
األطراف  جميع  بني  املنقولة  الّسلع  لتسجيل  جّيدة  تحتّية  بنية  توّفر 

زهيدة. بتكلفة  عليها  والّتصديق 
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إنتاج  خالل  املتّبعة  األخالقّية  واملعايري  ومنشأ  صّحة  من  الّتحّقق   -
والخدمات. الّسلع 

األموال  غسل  عملّيات  ملنع  الكتل  سلسلة  تقنّية  استخدام  يمكن   -
من  للّتحّقق  مستخدم  لكل  يسمح  مّما  الالّمركزيّة،  لخاصّيتها  نظراً 

كبري. بشكل  آمنة  يجعلها  مّما  الّتغيرّيات  صحة 

- استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل للحد من البريوقراطّية واألعمال 
الّتكاليف  وخفض  والّلوجستّيات  املشرتيات  كفاءة  وتعزيز  الورقّية 

االحتيال. والّتقليل إىل أدىن حد من  وتحسني األمن 

- تيسري الوصول إىل األجهزة الرّقمّية امليسورة الّتكلفة واالعرتاف بحق 
الخارجي. بالعامل  االتّصال  الّناس يف 

ومن  املركزي  املرصف  يقوم  الحايل،  الّنظام  وبموجب  جذريّة.  بدائل  لطرح  تاريخّية  لحظة  املالّية  األزمة  تشكّل 
خالل القطاع املرصيف بإصدار العملة الخاّصة كقروض. وهذا يكشف بوضوح حقيقة مفادها أن عدم ممارسة 
أصبحت  املخاطر  أن  حني  يف  الّنقدي،  الّنظام  فوائد  خصخصة  يعي  املال  قضايا  على  الّديمقراطّية  الّسيطرة 
املوارد  يستخدمون  فراغ،  من  إنشاؤها  يتم  الّي  األموال  ويقرتضون  يقرضون  الّذين  أولئك  اجتماعّية. 
املدعوم  غري  الورقّية  العمالت  الّنظام  إصالح  يشكل  حني  ويف  خاصة.  مكاسب  لتحقيق  والعامة  االجتماعّية 
أو  والرّقمّية  املحلّية منها  العمالت،  إنشاء أشكال أخرى من  املمكن  بالفّضة تحديّاً سياسّياً، فإّن من  أو  بالورق 

غريها.

ويمكن  سزتول.  والّظلم  الّتفاوتات  أّن  بمعن  سحريّ  حل  أنّها  على  الكتل  سلسلة  نظم  إىل  ُينظر  أاّل  ونبغي 
تقّدم  ما  رغم   .]15[ ملحوظ  فوري  هدف  له  ليس  أو  ُتذكر  قيمة  له  ليس  „شيتكوين“  إلنشاء  استخدامها 
بأنفسهم.  مصريهم  تقرير  من  وتمكينهم  أفضل  بشكل  األشخاص  لحماية  رائعة  أدوات  الكتل  سلسلة  تقنّية 
املجتمعّية  للعمالت  أساسّية جديدة  تكون هياكل  أن  الكتل  القائمة على سلسلة  االجتماعّية  للشبكات  ويمكن 
دفع  فإّن  الّطويل   املدى  على  ذلك  بأثر  الّتنبؤ  يمكن  ال  أنّه  ومع  اليوم.  عليه  هو  مّما  بكثري  أوسع  نطاق  على 

الرّئيسّية. إنجازاته  أحد  سيظل  حالّياً  املجتمع  عمل  كيفّية  عن  للّتساؤل  الّناس 
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