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 الّتطّور المالي الرقمي يطرق باب اللبنانّيين

 
 جاك الشالوحي

نقود غير ملموسة ولها قيمة رقمّية ترتفع امالت مالّية آمنة. وهي دًة شبكة ال مركزية لتنفيذ معهي عمالت افتراضّية تستخدم عا crypto العمالت الرقمية
حّققت  2021$ وهي اآلن في العام 0،0٥بسعر ال يتجاوز الـ  200٩أو تنخفض تبعًا لمؤشرات معّينة. أّول عملة رقمّية كانت البيتكوين التي ظهرت عام 

 .تكوين الواحد$ للبي64٩1٨سعرًا قياسّيًا بلغ 
 

% لُتصبح ١٠٠زادت اإلستثمارات بنسبة  ٢٠٢١اليوم تهافتًا على الشراء والتداول في عالم العمالت الرقمية؛ فمنذ بداية الـ أمام هذا الربح الوفير والخيالّي نجد 
المتحّكم ة وحدها كيانًا خاصًا بها متحّررًا عن النظام المالي ترليون دوالر في األعوام السابقة. ُتشّكل العمالت الرقمي ١ترليون دوالر بعد أن كانت أقّل من  ٢

تحتجزها أو تسّلفها دون بالدول والشعوب؛ وبسبب األزمة اإلقتصادية في لبنان، اهتّزت ثقة الناس بالنظام المالي الذي يتمّثل بمصارف تُتاجر بأموال المودعين و 
بشكل جّدي مكان النظام المصرفي: عبر العمالت  شعب الّلبناني لإلستثمار في الشبكة الرقمية التي تحلّ ضمانات لحكومات مفلسة. هذه الثقة المفقودة جذبت ال

 .payments والدفع Savings ، اإلّدخارinvestement ، اإلستثمارtransaction الرقمية يمكنك التحويل
 

ها الّسوق وكيفّية تفاعله مع عالم العمالت الرقمية من ناحية الطريقة التي يتحّرك بلكّن أكثرية اللبنانيين، كما معظم شعوب العالم، يجهلون كّل ما يتعّلق ب
كمال عملية الترفيه األخبار واإلشاعات وحّتى القرارات الحكومية التي قد تكون سلبية. ما يحصل فعاًل هو أّن الّلبناني شعر باليأس وبدأ يبحث عن مدخوٍل إل

ال يا «. البيتكوين»وعندما تسأله عن المصدر يرّد « ا وقاعدينعم نقبض دوالر نحن»دية؛ لسان الكثير من الشباب اليوم التي عاشها ما قبل األزمة اإلقتصا
عّدات إلكترونية عزيزي، أنت مخطئ إذا اعتبرت أّن باستطاعتك امتالك المال من سوق العمالت الرقمية بهذه الّسهولة، فالراغب بالعمل الجّدي يحتاج إلى م

لى م ما يحصل معك اليوم هو أّننا في مرحلة صعود متواصلة ولهذا الّسبب الجميع يجني األرباح علومات ومكتسبات دراستها تحتاج إلى سنين وليس أّيام! وا 
 %؟٥٠من العمالت بنسبة  ولكّن ماذا ستفعل عندما ينقلب الّسوق؟ ما من عملٍة أو سهٍم تبقى قيمته صاعدًة إلى األبد! ماذا ستفعل عندما يهبط البيتكوين وغيره

 
في العمالت الرقمية أنصح الجميع بدخول هذا العالم شرط أن تكون األرباح في آخر ُسّلم األولويات ألن الهدف األساسي من  خالصة الحديث، إّنني كمستثمر

في لبنان هو سلسلة من القوانين والكثير من التحفيز هذه الشبكة الرقمية هو التطّور وتسهيل حياة اإلنسان وتخليصه من شرك نظام الرأسمالية. ما نحتاجه 
 !تشجيع نحو هذا الّتحّول الرقمي. ولكّن، تعّلموا قبل أن تهرعوا وراء اإلستفادة الماّدّيةلل
 

. ويجب دائمًا ذكر رياض كّل َمن غاص في العلم الّرقمي ُيدرك أن أّي أزمة اقتصادية سببها مصارف وديون خارجية يمكن حّلها عبر العالم المالي الُمشّفر
 .ن عملة رقمية لّليرة الّلبنانية... حمى اهلل لبنان ووّفق شعبه المتعّطش للحياة والّتطّورسالمة الذي صّرح عّدة مّرات ع

 


