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  تمهيد

دة مراحؿ كاف أوليا حاجاتو، مَر نشاطو االقتصادي بع منذ بدأ اإلنساف حياتو عمى سطح األرض َسعًيا وراء

 ،مجتمع آخر لبساطة المعيشةمرحمة االكتفاء الذاتي، ولـ تكف ىناؾ حاجة إلى تبادؿ السمع أو الخدمات مع أي 

وبمرور السنيف عرؼ اإلنساُف ميزَة التخصص وتقسيـ العمؿ، وبدأت آثاُرىا تظيُر في تحسيف نوعية اإلنتاج وزيادة 

إلى مرحمة  االقتصادي   تحوؿ النشاطُ  تدريجي   إلى عممية تبادؿ المنتجات، وبشكؿٍ  كميتو، وىنا ظيرت الحاجةُ 

 .االقتصاد النقدي

نجازً "ومّثؿ مفيـو  ا لإلنسانية يوضع إلى ا كبيرً النقود" عالمة فارقة مف عالمات تطور المجتمعات البشرية وا 

وتغير ، الوسيط لعمميات تبادؿ السمع، والحافظة لقيمتيا دوروقامت النقود ب ،جانب إنجازات مثؿ ظيور المغة والكتابة

إلى  ا بالنقود المعدنية ثـ الذىب والفضة لمنع التزوير وصواًل ا بالمقايضة مرورً النقود عمى عدة مراحؿ بدءً  شكؿُ 

 .لعمالت الورقيةا

 يكوف لمنقود نصيٌب؛ حيث بدأ الغزُو التكنولوجي  فيشيء كاف ال بد أف  وفي عالـ تغزو فيو التكنولوجيا كؿ  

عف النقود، حتى ظيرت ا تحمؿ قيمة محددة مف العمالت ويمكف التداوؿ بيا عوضً  يصورة البطاقات والكروت الت

، وتعتمد أساًسا عمى التوقيع وجود مادي لياتستخدـ فقط عمى اإلنترنت وال  يالعمالت االفتراضية كالبيتكويف الت

ا بعصر إيذانً  وف ىذايك قطاعٍ  ولعؿ أىـ ما في األمر أنو فور دخوؿ التكنولوجيا أي   ،اإللكتروني والتشفير المباشر

شكاالتٌ  جديدةٌ  جديد تتشكؿ فيو مفاىيـُ  ا مف ذي قبؿ، وقد صاحب ىذه التغيرات الجديدة في سوؽ تطورً  أكثرُ  وا 

 .البيتكويف كأوؿ عممة افتراضية خصوصادراسة ظاىرة العمالت االفتراضية  النقود بدءُ 

الت مع "العم مقارناتٍ  ويثيرُ  تحدياتٍ  وبقدر ما تشكُؿ ظاىرُة "العمالت االفتراضية" ىمًّا اقتصاديًّا يفرُض 

ومع البزوغ الالفت لتمؾ الظاىرة فإنيا تفرض أسئمة ، محطة جديدة في رحمة التطور اإلنساني عد  الورقية"، بقدر ما تُ 

ا لمعمالت الورقية؟ وىؿ تدخؿ العمالت الورقية متحؼ التاريخ اإلنساني ىؿ نقوؿ في يوـ ما وداعً  :مف بينيا ،متعددة
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ييمف العمالت االفتراضية عمى العممة في قمعة صالح الديف بينما تُ  ضرب وتتحوؿ إلى أثر تاريخي وثقافي مثؿ دار

 الوجود الواقعي لمتعامالت المالية بيف البشر؟!

  :فى أعماق البيتكوين

إلكترونيًّا، فيي عممة وىمية  ياتداولُ  أو ياتخزينُ  أو ياتحويمُ  يمكف لقيمة رقمي تمثيؿ ىي "بيتكويفال" ممةع

، ومصممة "افتراضية" الحقيقي،  االقتصاد يلتستخدـ ف حةاصر  مشفرة تعامالتيا عمى اإلنترنت وليس ليا وجوٌد ماديٌّ

العامة،  السمطات أو المركزي البنؾ عف َتصدرُ  الحكومة، وال الصادرة عف الورقية العمالت مقابؿ لمصرؼ قابمة فيي

 .1لالنخفاض أو االرتفاع عرضةالمتلسيطرة البنوؾ و  خاضعةفال تشبُو العممةَ التقميديَة ال

 عمى ثقة ذلؾ تعتمد البيتكويف التامة؛ ونتيجة الالمركزية السمطة ىي الرئيسية لمبيتكويف الِسمات مف واحدةً ف

 االفتراضية وتضمف تدعـ العممة التي الالمركزية اآلليات في ثقتيـ وعمى االفتراضية العمالت في المستخدميف

مكف ألي مستخدـ أف يسيـ في موارد آلية السمطة، وتحتاج مثؿ ىذه غير موجودة، ويُ  أمنيا؛ إذ إف مركزية العممة

المالية؛ ألف كؿ مستخدـ  مف المعمومات العامة عف المستخدميف والعمميات اليياكؿ الالمركزية بطبيعتيا إلى مزيدٍ 

ف كاف بعض  ؛ي مف المعمومات لممساىمة المجديةآلية السمطة يجب أف يكوف لديو ما يكف يمشارؾ ف لذا وا 

المستخدميف المساىميف في السمطة الالمركزية يضمروف الشر، ال يمكنيـ إعاقة السموؾ الصحيح بسبب وجود نظاـ 

 .2وليذه المرونة ضمنت المركزية العممة أمنيا وسالمتيا ،التحقؽ مف التوافؽ

سكيا، كما أنيا تتيح لممستخدميف يوجد عدد محدود مف عممة البيتكويف فيي ال تطبع مثؿ النقود أو يتـ ما ك

رؤية جميع المعامالت مما يغرس الكثير مف الثقة واألماف بيف المجتمع والبيتكويف، وتعتمد عممة بيتكويف عمى 

                                                           
  تداعيات العممة االفتراضية عمى األمف القومي، راند، : شفارتس -وسينثياديوفجوشوا باروف، أنجيال أوماىونى، دايفيد مانيايـ،  1

 .، الممخص2١15
 .63، صالمرجع السابؽ 2
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اآلالؼ مف أجيزة الكمبيوتر في أنحاء العالـ التي تتحقؽ مف صحة المعامالت وتضيؼ المزيد مف عمالت بيتكويف 

، peer-to-peerد د لمنٍّ نظاـ نقدي إلكتروني يعتمد في التعامالت المالية عمى مبدأ النٍّ وتوصؼ بأنيا اـ، إلى النظ

 البيتكويف يمتمؾ ال المستخدـ أف بالذكر لجدير، ومف ا3وىو يعني التعامؿ المباشر ما بيف ُمستخدـ وآخر دوف وسيط

 إلييا.  الوصوؿ مختمفة يقدر بعناويف ترتبط التي البيتكويف عدد مف صرؼ في الحؽ لو إنما

نتيجة لكوف االقتصاد ؛ التي أثرت في العالـ برمتو 2١١8عاـ ظيرت البيتكويف عمى خمفية األزمة العالمية 

لتجنب حدوث ذلؾ كاف ال و  ،ؿ مركز االقتصاد الرأسمالي وصاحب العممة األعتى كونيًّا وىي الدوالرمثٍّ األمريكي يُ 

ورقة بحثية تتحدث  خرجت 2١١9عاـ و  ،4ى ال تتكرر مثؿ تمؾ األزمةبد مف وجود بديؿ يضمف المركزية العممة حت

الورقة البحثية فعميًّا، وترجع  يااستخدام بدأالعاـ نفسو  يوف ،البيتكويف يف نظاـ تعامؿ جديد وعممة جديدة ىع

 .5مع مجيولية ىويتو بيتكويفال مخترع عد  نوكاموتو" ويُ  يدعى "ساتوشيُ  باحثل

وىي  (miningبحاجة لعممية استخراج ُتسمى عممية تعديف البيتكويف ) نحف"بيتكويف" فولمحصوؿ عمى 

وتكوف عف طريؽ حؿ مسائؿ رياضية وتحتاج الكثير مف القوة  ،عممية حسابية معقدة لمغاية تستغرؽ وقتًا طوياًل 

أو التكتؿ، وىي  BLOCK"6" الحوسبية والطاقة، وتزداد ىذه العممية تعقيًدا مع الوقت مف أجؿ فؾ شفرة البموؾ

                                                           
3 Aaron Smith and Monica Anderson, 3. New modes of payment and the ‘cashless economy’,   Pew 

Research Center, December 19, 2016. 

؛ حيث توسعت المؤسساُت الماليُة 2١١6 -2١١1عقد االزدىار الكبير لسوؽ العقارات األمريكية بيف عامي حدثت ىذه األزمة 4 
 قؿ   ؛الفائدة ا الرتفاع سعرونظرً  ،)اإلقراض العقاري مرتفع المخاطر( في منح القروض لممؤسسات العقارية وشركات المقاوالت الكبرى

زدياد االعقار، و  روض المنازؿ المرىونة لمبيع، مما أدى إلى الضغط أكثر عمى أسعارتبع ذلؾ ازدياد ع، و الطمب وتغير شكؿ السوؽ
 ؛في مأزؽ كبير بمغ حجـ القروض المتعثرة لألفراد نحو مائة مميار دوالر فأصبحت شركات التأميفكما  ،عدد المنازؿ المعروضة لمبيع

انخفاض اإلنفاؽ  معدومة مف ثـ ضعفت قدرة البنوؾ عمى تمويؿ الشركات واألفراد، األمر الذي أدى إلى ابسبب تأمينيا قروضً 
ما أدى إلى إعالف م تيا،ااالستثماري واالستيالكي وانخفضت إيرادات البنوؾ وأصبحت مطموبات البنوؾ وشركات التأميف أكثر مف إيراد

 .بسبب مركزية االقتصاد األمريكي ؛أمريكا فقط بؿ شممت كؿ الدوؿ عمىتصر األزمة ولـ تق اتسعتبعض البنوؾ إفالسيا و 
5 Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009.  

6 Atlas, Kristov, An Analysis of Darkcoin’s Blockchain Privacy via Darksend, September 10, 2014. 
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 عمى وتشغيمو المجاني التعديف برنامج تنزيؿ خالؿ مف وتتـ، اقويًّ  اوحاسوبً  ا طوياًل وقتً  لكنيا تتطمب لمجميع متاحة

 .7الخوارزميات أو الموغاريتمات بمعالجة البرنامج يقـو تشغيمو وعند لمحاسوب، نظاـ التشغيؿ

مجموعات وليس أفراًدا بمحاولة حؿ  يستدعي قياـَ  الذي األمر الخوارزميات، صعوبة بزيادة وتقوـ الشبكة

تمؾ العمميات تحصؿ عمى واحدة أو أكثر مف بيتكويف وتوضع فيما ُيسمى "محفظة  ىذه الخوارزميات، وعند حؿٍّ 

 المعمومات يعتمد البيتكويف عمى نظاـ المحفظة اإللكترونية التي يخزف فييا، ونظاـ المحفظة ىوو  ،8البيتكويف"

 بذلؾ المرتبطة البيتكويف بصرؼ لممستخدـ يسمح بدوره بالبيتكويف والذي متعمؽ عنواف تثبت ممكية التي المطموبة

 ترتبط التي البيتكويف عدد مف صرؼ في الحؽ لو البيتكويف إنما يمتمؾ ال المستخدـ وىذا يعني أف ف،العنوا

 .9إلييا الوصوؿ يقدر يالت بالعناويف

نتيجة استخداـ تطوًرا ونموًّا سريًعا، وذلؾ  االفتراضيةُ  والعمالتُ  األعواـ األخيرة شيدت البيتكويفُ  يف

البيتكويف في عمميات االتجار بالمخدرات وصفقات التسميح، كما ساىمت العممة في رواج حمالت السطو عمى 

ورغـ تعقيدات عممية تعديف البيتكويف إال بعض الشركات، وبيذا فرضت البيتكويف نفسيا كعممة جديدة عمى العالـ، 

وتداوليا كأي عممة أخرى لكف ثمة تضييقات مف بعض الحكومات عمى  أنو مع انتشارىا صار مف السيؿ شراؤىا

 .تداوؿ بيتكويف

لرقابة أي جية داخؿ مصر،  خاضعةٍ  غيرُ  الرقميةَ  الرقابة المالية أف العمالتِ  فمثاًل في مصر أعمنت ىيئةُ 

تحاياًل عمى المنظومة النقدية الرسمية، ولـ ترخص أو تقنف تمؾ العمالت الرقمية وال توافؽ عمى التعامؿ فييا  ؿشكٍّ وتُ 

الديار المصرية؛ نظًرا ألنيا مجيولة المصدر، وطبع النقود ىو فقط مف اختصاص ي ميا مفتأو استخداميا لذلؾ حر  

ي "لمخراب المالي" لألفراد والمؤسسات، وأف "شيوع مثؿ ىذا تؤد  أنياولي األمر أو الجيات الُمفوضة بذلؾ؛ معماًل 
                                                           

 .ىي مجموعة مف الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسمسمة الالزمة لحؿ مشكمة ما :الخوارزمية 7 
8 What is Bitcoin?, Bitcoin.com.  Mars 29, 2017. 

 .سابؽ رجعم، شفارتس-، دايفيد مانيايـ، وسينثياديوفيجوشوا باروف، أنجيال أوماىون 9
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النمط مف العمالت والممارسات الناتجة عنيا ُيخؿ بمنظومة العمؿ التقميدية التي تعتمُد عمى الوسائط المتعددة في 

ال ُينشئ عممة أو منظومة أخرى بديمة منضبطة ومستقرة،  ذاتو نقؿ األمواؿ والتعامؿ فييا كالبنوؾ، وىو في الوقت

 .1١وُيضيؽ فرص العمؿ"

كانت ألمانيا الدولة األولى التي تعترؼ بالبيتكويف بشكؿ رسمي وأتاح ليا ذلؾ  ؛عمى النقيض مف ذلؾو 

  .11رائبالشركات بالعممة االفتراضية مع بقاء تعامالت األفراد دوف فرض ضضرائب عمى أرباح  فرَض  االعتراؼُ 

 الحياة في بيا والتعامؿ االفتراضية العممة فكرة نشر يف والمؤسسات األفراد بعض جيود وال يمكننا إنكارُ 

 لبيع تذاكر ماكينة ألؼ توفيرَ  سويسرا في الحديدية السكة محطاتُ  أعمنت 2١16 أكتوبر ففي البسيطة اليومية

 زوغ مدينة بدأتية، وفي يوليو مف العاـ نفسو ضافترا ورغـ ذلؾ فيي لف تبيع التذاكر مقابؿ عمالت البيتكويف،

 وييس فيميكس قاـ كما ،بالبيتكويف العامة الخدمات مقابؿ بدفع لسكانيا يسمح شيور، ستة مدتو برنامًجا السويسرية

(Felix Weis )ال دوالرات، ال البيتكويف، سوى خالليا يستخدـ لـ مدينة، 5١و دولة 27 شممت العالـ حوؿ برحمة 

 .رقمية عمالت فقط ،"يونيوف ويسترف" ال بنوؾ، ال تحويالت،

  :في اتجاه آخر بيتكوينال

شكؿ خاص ىي برامج الفدية إحدى أكثر االستخدامات اإلجرامية شيوًعا لمعمالت االفتراضية والبيتكويف ب

 بعنواف األمني تقريرىا االستباقية، الحماية منتجات مجاؿ في المتخصصة" "Eset شركة حيث أصدرت الخبيثة؛

 البرامج لتمؾ المتطورة االتجاىات يرصد والذي ،"أندرويد أنظمة تستيدؼ التي الخبيثة الفدية برامج مخاطر ارتفاع"

 وعدـ الضحية، بيانات بتشفير اإلنترنت مجرمو يقوـ حيث ؛فدية عمى الحصوؿ عمميات في الخصوص وجو عمى

                                                           
 \12 \19، تاريخ النشر: https://bit.ly/2GpU7uv إـر نيوز،ا مف التعامؿ ببيتكويف، مصر تحذر رسميًّ  :محمد المصري 1١

2١17. 
 .2١17سالمية، مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث والدراسات اإل البيتكويف ودورىا في تمويؿ الحركات اإلرىابية، :حسف محمد 11
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 أفالـ مف فيمـ عمى السطو عممية المشيورة السطو عمميات ومف بالبيتكويف، مبمغ دفع يتـ أف بعد إال عنيا اإلفراج

 . بالبيتكويف الفدية مبمغ دفعُ  ُطمب وقد الفدية، يدفعوا لـ إف اإلنترنت عمى بإذاعتو والتيديد "ديزني" شركة

 العصاباتُ  أدركت حيث كالمخدرات؛ المشروعة غير البضائع لشراء اجنائيًّ  االفتراضية العممة ستخدـتُ  ماك 

 المتخصص" الحرير طريؽ" :مثؿ مواقع جذب في فنجحت ،عاليةٍ  بحرفيةٍ  واستعممتيا العممة مجيولية ميزةَ  العالميةُ 

 . دوالر مميوف ئتياوم مميار مف بأكثر معامالتو رقد  تُ  التيو  القانونية غير المالية التحويالت في

بعنواف: "بيتكويف وصدقة الجياد" وثيقة تقي الديف المنذر البيتكويف المثيرة لمقمؽ؛ استخداـ أحد أبرز أمثمة 

 وأكدت ،الجيادية األنشطة لتمويؿ إليو بالمجوء اموصيً  ،"البيتكويف" نظاـ الستعماؿ الشرعية األحكاـ فييا التي بي ف

 معممةل حٍ شر  خطواتِ  الوثيقةُ  وأفردت لمحكومات، المالية األنظمة ختراؽال اعمميًّ  حالًّ  مثؿت البيتكويف أف الوثيقة

 اعتبار عمى أحد، انتباه لفت دوف األمواؿ نقؿ إلى إضافة اإلنترنت، عمى المالية الحسابات إنشاء وكيفية االفتراضية

 لكف بإمكانو تحويؿ األمواؿ اإلرىاب، الئحة عمى درجٍ م أو بو مشتبو لشخص أمواؿ تحويؿ يستطيع ال المتبرع أف

 .يممكو مف أحدٌ  يعمـ ال رقمي حساب إلى

 مف األمريكي الشاب أوليـ بالبيتكويف تنظيـ الدولة )داعش( لتمويؿ محاوالت عدة ظيرت ،ذلؾ إثر وعمى

 واتيمتو ،(آي بي إؼ) الفيدرالي التحقيقات مكتب شرطة اعتقمتو يوالذ سنة 17 "أميف شكري عمي" سوداني أصؿ

 "عمي" وكاف تنظيـ،ال إلى االنضماـ عمى إيراف مف المياجر "نيكجاد رضا" زميمو ساعد حيث ،الدولة تنظيـ بمساعدة

آالؼ خالؿ أشير أربعة التي وصؿ عدد متابعييا إلى أكثر مف twitte  في "ويتناس أمريكاف" صفحة مدير ىو

باستخداـ البيتكويف، كتب  (داعش)معدودة، واعتقؿ عمى إثر نشره لتغريدة يوضح فييا كيفية التبرع لتنظيـ الدولة 

 وسيمة، يسيرة عممية إنيا المسمموف، نسييا لكف فاضمة، سنة وىي التبرع سنة إحياء عمى القدرة النظاـ ليذا"فييا: 

 .اعامً  11 بالسجف عميو كـحُ  وقد ،"إلينا بالنسبة استخداميا ُيعجؿ أف اهلل ونسأؿ
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عمى "زوبيا شاىيناز" وىي  القبَض  األمريكيةُ  السمطاتُ " حالة فريدة مف نوعيا فقد ألقت ولـ يكف "عمي

 بتيمة المتحدة الواليات في مختبر كفنيكانت تعمؿ عاًما، و  27ني تبمغ مف العمر أمريكية مف أصؿ باكستا

تنظيـ  إلى المساعدات بإرساؿ أيًضا الفتاة اتيمت األمواؿ، غسيؿ بيدؼ والتآمر األمواؿ وغسيؿ البنكي االحتياؿ

 باكستاف إلى متجية طائرة حجزت عمى متف بأنيا األمريكيوف المحققوف ياتيمإذ ا ،بيتكويف عمالت شكؿ في الدولة

 األجيزةوأظيرت  سوريا، إلىحيث عزمت عمى السفر مف ىناؾ  سطنبوؿ؛ا في ياتوقفلكف كاف مف المقرر 

 يتبفَ  ، وبرغـ ذلؾ لـالدولة بتنظيـ متعمقة مواد عف كثيرة بحث عمميات أجرت أنيا بصحبتيا الموجودة اإللكترونية

 التنظيـ صفحات عمى تظير ولـ إليو األشخاص ىؤالء بانتماء رسميًّا يعترؼ لـ كما ،"منذر الديف تقي وثيقةَ " تنظيـال

 .بيتكويف طريؽ عف تبرعات جمع لحممة إشارةٍ  أي   االجتماعي التواصؿ مواقع عمى بيا المعترؼ

  أسباب رواج البيتكوين:

 ف التداوؿ بيا، فقد وافقت اليابافُيعتبر العامؿ األبرز لرواج البيتكويف ىو االعتراؼ الرسمي بيا كعممة يمك

 حرية واألفراد لمشركات تركت أو العممة بيذه رسميًّا اعترفت التي الدوؿ ومفعمى قبوليا كطريقة دفٍع قانونية، 

، في حيف لـ تعترؼ الواليات وبريطانيا وىولندا وفنمندا وكندا الجنوبية وكوريا والسويد وأستونيا الدنمارؾ بيا التعامؿ

" و ،"Dell"و ،"Microsoft"المتحدة بيا كعممة رسمية، ومف أبرز الشركات والمواقع التي تقبؿ التعامؿ بالبيتكويف: 

Expedia"، و "Zynga"، و"Bloomberg"، 12الشركات مف والعديد. 

الحاجة إلى وسيط بينؾ وبيف التاجر   مفىو واحد مف أسباب رواجيا، فبدالولعؿ انخفاض رسوـ البيتكويف 

يحصؿ ىذا الوسيط عمى نسبة مف الماؿ، ال تحتاج البيتكويف إلى ىذه العممية ألف العممة لـ تنتقؿ ثـ لنقؿ األمواؿ، 

 عاٍؿ مف بقدر بيتكويف عممة كما تتمتع ،اآلخر التاجر محفظة إلى ودخؿ محفظتؾ مفبؿ كود العممة ىو ما خرج 

                                                           
12 Aaron Smith and Monica Anderson, 3. New modes of payment and the ‘cashless economy’,   Pew 

Research Center, December 19 ,2016.  
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 ىو آخر لشخص بيتكويف إلرساؿ تحتاجو ما وكؿ مؤسسة، أو بنؾ أو جية مف رقابة ألي تخضع ال إذ السرية؛

 .13حسبعنوانو ف

ـ   ،معيف جغرافي بموقعغير مرتبطة  عالمية بيتكويف فيي باإلضافة إلىو  يمكف التعامؿ معيا وكأنيا  ومف ث

إذ ال ترتبط بأي دولة أو بنؾ مركزي أو حتى باقتصاد ما، وال يتـ تنظيـ بيتكويف مف ِقبؿ أي  ؛عممة محمية

العمالت  المشكالت التي تواجو أكبر مف اواحدً  عد  التضخـ الذي يُ  مخاطر كما أنيا تتمتع بانخفاض ،14حكومة

 مف قميؿ بمعدؿ الشرائية القوة العمالت جميع تفقد الوقت مرور العالـ، ومع أنحاء جميع في المستخدمة الورقية

 ضريبة األساس في ىي العممية ىذه األمواؿ، مف المزيد طباعة عمى تُبقي الحكومات ألف سنويًّا، المئوية النسب

 .المتراكـ الثروة عمى صغيرة

 النظاـ تصميـ تـ فقد محدودة، بيتكويف أعداد لجعؿ النظاـ مصمـ ألف ة؛المشكم  وجود ليذهال بيتكويف ومع

 مميوف 17 حوالي 2١18 عاـ بداية حتى استخراجو تـ ما وصؿ وقد فقط، وحدة مميوف 21 حوالي نتجيُ  أف عمى

 مف جديدة وحدات عمى الحصوؿ عممية فإف لذلؾ فقط؛ وحدة مالييف أربعة حوالي ىو المتبقي أف أي ،وحدة

، وىذه النقطة مفيدة تعقبيا يمكف كما أنو ال ،15عقود بضعة غضوف في اتمامً  تتوقؼ وسوؼ تتباطأ البيتكويف

ال يجب الخوؼ مف إمكانية أي منظمة أو حكومة عمى تتبع مصدر األمواؿ،  إذوخطرة في وقت واحد، مفيدة 

 وخطرة ألف بإمكاف تجار المخدرات وشبكات المافيا وعمميات غسيؿ األمواؿ أف تستخدميا بكؿ أريحية.

أصبحت عاجزة عف تمبية احتياجات المجموعات البشرية؛ زاد النفوذ ونجد أف العمالت الرسمية كمما 

السياسي لمعمالت االفتراضية، ويظير ذلؾ في المناطؽ التي ال توفر فييا السمطة المركزية بيئة اقتصادية مستقرة 

مالت ورقية أو يواجو مستخدمو العمالت الرسمية مخاطر عالية، أو تكوف العممة الرسمية غير قابمة لمتحويؿ إلى ع
                                                           

 .2١18 \3 \21، 5822العدد ، الحوار المتمدف ثار االقتصادية والمخاطر المتوقعة،عممة بيتكويف اآل: عدناف الجورانى 13
  .سابؽ رجعم، شفارتس – اديوفجوشوا باروف، أنجيال أوماىونى، دايفيد مانيايـ، وسينثي 14

 15 What is Bitcoin?, Op.cit. 
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أخرى أو أف تكوف الخدمات المالية مكمٍّفة لمغاية بالنسبة لألفراد، واألسباب التي تجعؿ المناطؽ تفتقر إلى عممة 

وطنية مستقرة متعددة، مثؿ كوف المنطقة تفتقد إلى حكومة فاعمة أو في دولة غارقة في الصراعات الداخمية أو في 

 استقرار عمىا أو في بيئة ال يمكف لمسمطة المركزية فييا الحفاظ اديًّ ة اقتصا لكنيا غير مستقر سياسيًّ دولة مستقرة 

 .16إلييا يزداد النفوذ السياسي لبيتكويف الوصوؿ وسيولة الورقية العممة

 مجتمعات عمييا؛ حيث قامت والحفاظ المجتمعات بناء حالة في اعب العمالت االفتراضية دوًرا ىامًّ وتم

 لمتبادؿ التحتية البنية نطاؽ توسع المحمية العمالت إفؾ، ذل عف فضاًل  إقميمية تجاري تبادؿ أنظمة بإنشاء عديدة

 والبيئية واألخالقية االجتماعية األبعاد دعـ أجؿ مف االقتصادية التبادالت مف أبعد مدى إلى المحمي المجتمع في

 .المحمي المجتمع في قيمة مكانة تحتؿ التي

 وقد الوطنية العمالت مع جنب إلى جنًبا وتَُتداوؿ جغرافيًّا مقيدة المحمي المجتمع في العمالت معظـ إف

 ثمف دفع يعكس قد إنشاءىا أف عمى عالوةً  المجتمع ىذا أىداؼ بالتحديد معيف محمي مجتمع في قيمتيا تعكس

 .المجتمع ليذا فقط المقدمة الخدمات مقابؿ

قد ُدمرت العاـ  الجزيرةخير مثاؿ عمى تزايد النفوذ السياسي لمبيتكويف؛ حيث كانت  "بورتوريكو"ولعؿ جزيرة 

الماضي بعد تعرضيا إلعصار "ماريا"، لكف مع عدـ كفاية المساعدات المقدمة مف الواليات المتحدة، تحتاج الجزيرة 

ي مف صعوبات مالية حادة قبؿ تعان "بورتوريكو"بشدة إلى االستثمار في إعادة بناء بنيتيا التحتية؛ حيث كانت 

مف رواد األعماؿ الميتميف باستخداـ العممة االفتراضية المشفرة إلى  ا العديدُ تعرضيا لإلعصار، وانتقؿ مؤخرً 

في بادئ األمر اسـ  آخروفة الفاضمة" التي أطمؽ عمييا جزيرة، لبناء ما يطمقوف عميو اسـ "المدينة االفتراضيال

ا؛ حيث يخططوف لالستفادة مف رسوـ الضرائب المنخفضة في تمؾ الجزيرة التابعة ؿ" الحقً "بورتوتوبيا"، ثـ اسـ "سو 

أف ُيظيروا لمعالـ كيؼ ستكوف المدف  "بورتوريكو"ا إلى األعماؿ الذيف انتقموا حديثً  كما يريد رجاؿُ  ،لمواليات المتحدة

                                                           
 .https://bbc.in/2FWrC61 ،12\ 3\ 2١18عربي،  BBC ،االستعمار الخفي عف طريؽ عممة بيتكويف :برياف لوفكيف 16
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 لية عبر اإلنترنت، يعرؼ باسـ نظاـ "بموؾفي المستقبؿ، مف خالؿ استخداـ نظاـ تكنولوجي لتأميف التعامالت الما

 .تشيف"، بجانب الوصوؿ إلى استخداـ عمالت افتراضية مشفرة مثؿ البيتكويف

ما ىو أكثر مف  ويخططوف لعمؿٍ  -"بورتوريكو"األعماؿ الذيف تدفقوا عمى  ومف المرجح أف يجمب روادُ 

 األعماؿِ  التحررية إلى تمؾ الجزيرة؛ حيث يريد روادُ ا مف األفكار مزيدً  -افتتاح أوؿ بنؾ لمعمالت االفتراضية

تشيف" لمتعامالت االفتراضية اآلمنة والمشفرة في إجراء انتخابات غير  "بموؾ القادموف إلييا أف يستخدموا نظاـَ 

 .17مركزية، وكذلؾ في إصدار بطاقات اليوية

 العمالت تدعـ التي التقنية أف بييرافيش، ناريماف"؛ IHS Market" في االقتصادييف كبيرى لذا رأ

 أف مف يحّذر أنو غير مستقباًل، المعامالت جميع في وستستخدـ كبيرة، بشفافية تتمتع "البموؾ تشيف" ةاالفتراضي

 العشر السنوات في العالمي المالي النظاـ مف جزًءا ستصبح سينجو، ولكف ةاالفتراضي العمالت مف القميؿ

 .18القادمة

نيا ال تحمؿ أي أعف البيتكويف " ،األمريكي الفيدراليرئيسة مجمس االحتياطي  ،جانيت يميفوصر حت 

ف خطر تداوالت البيتكويف يقع بالكمية عمى المستثمريف  مخاوؼ عمى المؤسسات المالية مف تداوؿ البيتكويف، وا 

ه العمالت الرقمية مف الذيف قرروا االستثمار في البيتكويف"، ىذا التصريح يحمؿ في طياتو حالة مف االطمئناف تجا

بؿ الحكومات الكبرى في العالـ، ومف ثـ قد نرى المزيد مف التطورات بخصوص التشريعات الحكومية حوؿ قِ 

 19. العمالت الرقمية

 

                                                           
 المرجع السابؽ. 17

18 Julia Kollewe, Bitcoin: what have experts said about the cryptocurrency?”, The Guardian, February 
8, 2018. 
19 Ibid. 
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 تحديات ُتعيق بيتكوين:

وُتعد  عمميات غسيؿ األمواؿ مف أكبر التحديات التي تواجو بيتكويف، فسرية المعامالت ُتسيٍّؿ مف عمؿ 

فإذا  ،الحكومية تخوفات دائمة مف التشريعات تجار األسمحة والممنوعات، والقياـ بعمميات تبييض األمواؿ؛ لذا ىناؾ

، كما أف موقؼ الحكومات مف قررت الحكومات أف امتالؾ بيتكويف ىو أمر غير قانوني قد يتسبب ىذا في كارثة

لذا بإمكاف  ؛لمضريبةكويف قيقي ىو عدـ خضوع البيتفالخطر الحعمميات التشفير ليس واضًحا في الوقت الحالي، 

فستسيـ ىذه التشريعات المقيدة في خفض قيمة البيتكويف  قمؿ مف جاذبية البيتكويف ومف ثـالتشريعات الحكومية أف ت

 .2١إلى حد كبير

وىي محدودة وعمرىا بضع سنوات فقط،  جديدة عممةالبيتكويف تزاؿ  الفكما يعيؽ رواجيا حداثتيا النسبية 

يعتمد  وىذا دفع، كعممة ياتقبم التي األماكف مف الكثير بوساطتيا؛ ألنو ال يوجد كؿ شيء شراء يمكف الفالتبادؿ 

 يشتري سوؼ العادي الشخص فإف الحالي الوقت في ولكف ا،انتشارً  تعمى حجـ انتشار العممة ويتغير كمما ازداد

 .21كاستثمار بيتكويف الغالب في

وال يمكف الحصوؿ عمى ، أصوؿ أية إلى تستند الفيي باستقرار في قيمتيا وسعرىا؛ كما أنيا ال تتمتع 

 المعتاد التقمب معدؿ العممة؛ حيث يبمغ ىذه انخفاض قيمة أو ارتفاع توقع في إلييا االستناد يمكف تقييمات عادلة

 البيتكويف لذا يؤدى عدـ استقرار سعرو  :،7١ مف تقترب يوًما تسعيف وتقمبات :4١ حوالي يوًما ار ثالثيفمد عمى

 تصاعدي، اتجاه ليا االفتراضية العممة أف مف الرغـ الناس، وعمى مف الكثير وسرعة تقمبو إلى صعوبة تحممو عند

 امتالؾ إف إذ ؛منخفضة تقمبات ذات تكوف الجيدة العمالت أف معمـو ىو فكما بالمخاطر محفوفة ال تزاؿ أنيا إال

 .22كبيرة مخاطرة الدفع أشكاؿ مف كشكؿ قبوليا أو مستقرة غير عممة

                                                           
20 Robert W. Wood, Paying Tax in Crypto Ironically Triggers More Taxes - Expert Take,   Cointelegraph, 
February 14, 2018. 

 .مصدر سابؽ ،عدناف الجوراني 21

22  Sajjid Hosain, Bitcoin: Future transaction currency?, Sichuan University, 25 June, 2018. 
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تسيؿ العمالت االفتراضية مف إجراء معامالت مالية بشكؿ مجيوؿ؛ حيث يتوقع زيادة نسبة االستثمارات 

% مف االستثمار األجنبي 4١جد أف وُ فيو الوىمية، فمع وجود نظاـ نقدي مركزي يمكف تتبع اإلجراءات المالية 

تريميوف دوالر"  12العالـ ىو في األساس خيالي؛ حيث اكتشؼ جانيؾ دامجارد وتوماس إلكاير أف "المباشر في 

حركة األمواؿ  ُتستخدـمصطنع تماًما، فكؿ ىذا الماؿ يمر مف خالؿ الشركات الفارغة دوف أي نشاط حقيقي، و 

 .23أو تجنب الضرائب مواؿإلخفاء ثروات أو غسيؿ األ

 محافظ إلى تحتاج فأنت بيتكويف استخداـ أجؿ االنييار فمف عرضيا لخطرمصدر البيتكويف ي ومجيولية

 ذكر أي ليا أال تجد في أي وقت ومف الممكف تاـ بأماف الخدمات ىذه كؿ تتمتع إلخ، وال .. دفع وتبادؿ ومعالجات

 .24اإلنترنت في

 جكس" تي أـ "شركة مع حدث ما وىذا أموالؾ، السترجاع ليا الشكوى تقديـ يمكف جية أية كما أنو ال توجد

 48١ػ ب الوقت ذلؾ في قيمتيا رتدٍّ قُ  البيتكويف عمالت مف اآلالؼ واحد يـو في فقدت التي 2١14 عاـ اليابانية

 في ،مبيتكويفلمسالمة ل آليات وجدتفال ، 25السرقة ىذه مصدر معرفة مف المحققوف يتمكف أف دوف دوالر، مميوف

ذا تحمي عشوائية كممات أو خاص مفتاح عمى ستحصؿ التعامؿ بداية  بؾ سوؼ الخاص المفتاح فقدت محفظتؾ، وا 

 ىويتؾ مف التحقؽ يمكنؾ وال المرور، كممة لتغيير طريقة توجد وال لالتصاؿ دعـ يوجد ال معو، أموالؾ تختفي

 .بو القياـ شخص ألي يمكف شيء يوجد وال استرجاعو يمكنؾ ال حسابؾ يختفي فعندما حسابؾ، الستعادة

مف بوقؼ التسجيؿ إال  بدأت Bitfinexالجدير بالذكر أف منصات تداوؿ العمالت الرقمية األشير مثؿ ومف 

رفعت مف إجراءات  ماا لإلقباؿ الكبير مف المشاركيف، كنظرً  ؛ادعوات، وأحيانا توقؼ عمميات التسجيؿ مؤقتً خالؿ ال

 .قاتتأكيد اليوية لزيادة األماف وحماية المستثمريف مف التالعب والسر 

                                                           
23 MOISÉS NAÍM, An Opaque World, Carnegie Research Center, June ,2018. 

24 Janna Anderson and Lee Rainie, The Future of Truth and Misinformation Online,   Pew Research 
Center, October 19,2017 

25 Andersson G. and Wegdell, Op.cit,  
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؛ حيث إف الحدود المفروضة عمى scalabilityفيما عرؼ باسـ البيتكويف ضعؼ قابميتيا لمتوسع  تواجوكما 

 .26معامالت في الثانية 7و 3.3حجـ المعامالت التي يمكف لشبكة بيتكويف معالجتيا كحد أقصى بيف 

ىذه المشكمة، وتوصؼ ىذه المشكمة ة والُمفع مة لمعالجة ف ىناؾ العديد مف الحموؿ المقترحأوالجدير بالذكر 

بيتكويف، لذلؾ تيدد العمالُت االفتراضية األحدث البيتكويف، فمف الممكف أف  أنيا معركة أيديولوجية عمى مستقبؿب

 العمالتفبإمكاف  تكوف أكثر نجاًحا بعد دراسات مفصمة لعيوب بيتكويف ومحاولة تجنبيا في العممة الجديدة،

 ومساحة لميوية كامؿ مع إخفاءسريعة  معامالت قديـفت الماضي، مف اشيئً  البيتكويفجعؿ أف ت األخرى االفتراضية

أف العمالت  ال سيما ،لمبيتكويف السوؽ حصة يانخفاض شديد ف إلى يؤدي أف يمكف أخرى وتحسينات تخزيف

يميموف إلى استراتيجية  بالنسبة إلى َمف ، خصوصاية الحصوؿ عمييا بأسعار منخفضةإمكانالرقمية الجديدة تمتاز ب

 .حتفاظالشراء واال

طفرات  جميع العمالت ستحقؽ انشاط التداوؿ عمييا لـ يبدأ بعد ففي مرحمة مشاركة العامة غالبً  كما أف

تحققيا العمالت بمجرد أف  27ا طبيعية في سوؽ العمالت الرقمية% أرقامً 3١١% أو 1١١سعرية؛ حيث أصبح ربح 

تجذب األنظار إلييا، وانخفاض نشاط التداوؿ ليذه العمالت وىبوط أسعارىا ُيدني عنصر الخطر إلى أقؿ درجة 

ـ  تكوف الخسائر المحتممة محدودة لمغاية.  ممكنة، ومف ث

 عف المالية المصارؼ أكبر أحد فمورغا بي جي لمصرؼ التنفيذي المدير، جيمي ديموفليذا قاؿ 

وأضاؼ أف بيتكويف باتت أسوأ مف "زىور التوليب"، في إشارة إلى "جنوف التوليب"  ،"استثمارية فقاعة ىذه" ؛البيتكويف

لعالـ خالؿ القرف السابع ؿ واحدة مف أسوأ الفقاعات االقتصادية في ا"اليوس الخزامي" الذي شك   أو ما يعرؼ بػ

 كما ذكر نائب ،يخصيا شيء كؿ معيا وينتيي تنتيي ثـ الوقت مف قميمة لفترة ستكوف أنيايعني بذلؾ عشر، و 

                                                           
26 Andreessen, Marc, Why Bitcoin Matters, New York Times online, January 21, 2014. 26 

 .سابؽ مرجععدناف الجورانى،  27
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 -لمتداوؿ وسيطة -لمتسعير لمعممة )وحدة الرئيسية الثالثة المواصفات أف شيرد بوؿ "S&P Globalي "ف الرئيس

 .28اآلف حتى ةاالفتراضي العمالت في متوفرة لمقيمة( غير ومخزف

  مستقبل بيتكوين:

غامضا بشكؿ كبير، فيناؾ الكثير مف التكينات واآلراء حوؿ ما سيبدو عميو ويبدو مستقبؿ البيتكويف 

لى اآلف ىناؾ ثالث نتائج محتممة؛  مستقبؿ البيتكويف، وا 

أواًل: ستغدو البيتكويف عممة معترًفا بيا عالميًّا ومستخدمة في كؿ مكاف بؿ وربما تقضي عمى النقد 

 والعمالت الورقية.

طة لكنيا ستعمؿ في الخمفية بدال مف كونيا عممة رئيسية وتكوف مرافًقا في القطاع ثانًيا: ستظؿ البيتكويف نش

 المالي العالمي.

 .29كفتكأف لـ  ثالثًا: ستنيار فقاعة البيتكويف وتنقرض وتُنسى مع مرور الوقت

 ؛بيا رسميًّا عميو تخطي بعض العقبات اصبح البيتكويف عممة رسمية معترفي يكول

حيث يسمح بيتكويف  ؛ىذا الجانب يا فاحً جبالفعؿ ن وسيًطا حقيقيًّا لمتبادؿ وقد حقؽكوف يأف  :أواًل 

 .ا لمتبادؿقدرة بيتكويف أف يكوف وسيطً يمغي  الذلؾ السمع والخدمات، لكف بالمعامالت إال أنو ال يشمؿ جميع 

ب مف صعٍّ ر قيمتو يُ في القيمة؛ ألف عدـ استقرا 3١أف يمنح البيتكويف المستخدميف بعض االستقرار :اثانيً 

ويحتاج البيتكويف أف يزداد  ،وحدة حسابالبيتكويف ك عمؿ ب مفصعٍّ عممية تخزينو لالستخداـ في المستقبؿ، كما يُ 

                                                           

  28 Julia kollewe, Op.cit. 

29 Sajjid Hosain, Op.cit. 
30 Camilla Hodgson, Bitcoin could trigger the next financial crisis, Business insider uk, December 22, 
2017.  
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اقتصاره عمى االستثمار، فنحو مف  عدد مستخدميو في شراء السمع والخدمات واالستعماالت اليومية والحياتية بداًل 

 .31موف بو كاستثمار فقط% مف مستخدمي البيتكويف يتعام8١

ف والعمالت االفتراضية يطريقة بيتكو سوؽ النقد، ف ا فيا جيدً عدة ميزات تجعمو مرافقً بلبيتكويف ويتميز ا

ا لمبنوؾ واألطراؼ الثالثة في التحويالت مثؿ جعؿ بيتكويف منافسً  يتحويؿ األمواؿ ليا تأثير كبير ف األخرى في

لؾ النخفاض رسـو كما يتيح البيتكويف تحقيؽ عمميات الدفع المصغرة التي تقؿ عف دوالر واحد وذ ،""ويسترف يونيوف

مما يجعؿ سوؽ خدمات الدفع الصغيرة عمى قيد الحياة؛ حيث يمكف لمناس دفع مبالغ صغيرة جًدا  تبادؿ البيتكويف

وؿ العالمية مما ييسر مف عممية كما يتمتع نظاـ بيتكويف بإمكانية الوص ،مقابؿ خدمات أو سمع صغيرة جًدا

 .32التبرعات والتمويؿ الجماعي

إما أنو سيموت تدريجيًّا حيث  ؛طريقتاف محتممتافطي النسياف ىناؾ  ذىب فيولكي ينقرض بيتكويف وي 

ـَ بو، أو قد يحدث شيٌء متطرٌؼ ينيي وجوَد بيتكويف، وفي كمتا الحالتيف يجب أف يكوف  يفقد الناُس األمَؿ واالىتما

 .33ىذا شيًئا كبيًرا بحيث ال يمكف لمبيتكويف مقاومتو

 عمى أنيا قد صرحت واليند والنمسا بريطانيافي مقدمتيـ و أف بعض الدوؿ ع وجود تمؾ االحتماالت نجد م

 لمنع القانونية الضوابط لوضع حاجة في اأيضً  وأنيا االفتراضية، العمالت لتداوؿ منظمة تشريعات إطالؽ وشؾ

 فبراير مف ااعتبارً كما أنو  ،34الضريبي لمتيرب كوسيمة أو لمقانوف مخالفة أعماؿ في االفتراضية العمالت استخداـ

 جامعة قوـ بيات التي البحوث تقديرات شيروتُ  لمدفع، كعممة البيتكويف وبائع تاجر ألؼ 1١١ مف أكثر اعتمد 2١15

                                                           
31 Andersson G. and Wegdell, Prospects of Bitcoin: An evaluation of its future, Master at the 
Department of Economics, School of Economics and Management, Lund University, Spring of 2014. 

32 Athey S., Parashkevov I., Sarukkai V. and Xia J, Bitcoin pricing, adoption, and usage: Theory and 
evidence, Stanford University, 2016. 

33 Sajjid Hosain, Op.cit.  

 .2١18ناير ... إلى أيف؟، مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية، ي العمالت االفتراضية: مرعي مافإي 34
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 لعممة محفظة وفيستعمم يفمستخدممف ال مالييف 5.8 إلى 2.9بيف  ما ىناؾ 2١17 اـع أنو إلى كامبريدج

ارتفع عدد المستخدميف ليا وعدد مف يقبؿ التعامؿ بيا مف الشركات كما  ،البيتكويف يستخدموف ومعظميـ افتراضية،

 والمؤسسات التجارية واألفراد بشكؿ كبير نسبيًّا.

ألف الثورة التكنولوجية تحمؿ  ا؛بينيم، إال أنو ال يمكف الترجيح وضوح السيناريوىات المتوقعة لمبيتكويف رغـو 

لمعديد مف الشكوؾ  إثارتيارغـ وال يسعنا إال أف نعترؼ أف البيتكويف  ،ربما تغير العالـ العديد مف المفاجآت التي

 ا في سوؽ النقد،ا ىامًّ تطورً  دتعوالتساؤالت حوؿ مجيولية مصدرىا، وعدـ ثبات قيمتيا إال أنيا دوف أدنى شؾ 

 وتمكنت بالفعؿ مف احتالؿ مكاف ميـ في النظاـ االقتصادي العالمي.

  الخاتمة:

بعد العديد مف المراحؿ التي مرت بيا النقوُد مف الذىب وحتى العمالت الورقية والبطاقات الذكية، وصمت    

أوؿ عممة ذات تمثيؿ النقوُد إلى محطٍة غير مسبوقة، فظيور عممة "البيتكويف" شك ؿ طفرًة في شكؿ النقود، فيي 

رقمي ال وجود ليا إال عمى الواقع االفتراضي، كما أنيا عممة المركزية فال مكاف معيف تتبعو وال توجد جية محددة 

 مسئولة عف إصدارىا، وُتستخدـ وتُنقؿ مف خالؿ المحافظ اإللكترونية المشفرة مما يجعؿ مف الصعوبة بمكاف تعقبيا. 

رواجيا بشدة؛ حيث تستخدـ نظاـ الند بالند في عممية نقؿ النقود، كما أنيا وساعد انخفاض تكمفتيا عمى  

ضمنت وجود العمميات المصغرة جدًّا وتحقيقيا، ويعتبر عامؿ المركزيتيا وصعوبة تتبعيا مف أىـ أسباب رواجيا 

رىـ، كما جذبت أيًضا، ولذلؾ لفتت انتباَه الجماعات اإلجرامية مف تجار المخدرات ومحترفي عمميات السطو وغي

أنظاَر بعض الجماعات الجيادية، وشك ؿ ذلؾ تحدًيا ميمًّا في طريؽ البيتكويف؛ حيث حاولت بعُض الحكومات 

 تقييَدىا ببعض القيود التي ربما حّدت مف عوامؿ جذبيا.

لكف العائؽ األكبر أماـ رواج العمالت االفتراضية بصفة عامة يعد ىو المنظور التكنولوجي، فمع توفر 

التقدـ التكنولوجي الالـز لتطور العممة والحفاظ عمى قيمتيا وتأميف مجيولية التحويالت مف خالليا وسالمتيا، وىو 
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فتراضية؛ حيث ال يمكف التكيف بمستقبميا في ضوء ما أثار الشكوؾ حوؿ مستقبؿ البيتكويف وغيرىا مف العمالت اال

غموض الموقؼ مف االعتراؼ بيا عالميًّا، والسؤاؿ بالضرورة حوؿ إمكانية قضائيا عمى العمالت الورقية وحموليا 

 ناشطة تعمؿ في الخفاء، أـ ستنيار وتختفي تماًما؟وىؿ ستظؿ  محميا؟

ورغـ وضوح السيناريوىات المتوقعة إال أنو مف الصعوبة بمكاف الترجيح بينيا؛ ألف الثورة التكنولوجية تحمؿ  

ـَ.   كؿ  يوـٍ العديَد مف المفاجآت التي ربما تغيُر العال
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