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 مقدمة

باحثین. ومستثمرین وتنفیذیین راء مدل وعماورواد أتربویین ونحن مجموعة مؤلفة من ناشطین  

ن جميعا لجنوبیة. لكننا مولعوامریكا وألشمالیة امریكا وأبا وأوروسیا وآفریقیا أمن بنواٍح عدة، فنحن نختلف 

 حیاتنا.عالمنا وتأثیرها على ولبیتكوین ابعملة 

بحیث ، قت قصیرل وخالوني وبشكل تعاب تألیف كتاة لى بعضنا عن فكرإجیمي ث تحد، 2019آذار في 

، همیته بالنسبة للمجتمع. بعد شهرینوألبیتكوین اعن ب لكتابة كتام یاألبضعة ول معزن نجتمع في مكا

محاطین ، یجولنراألسطح في احد أجتمعنا على ، اOslo Freedom Forumسلو للحریة ى أوفي منتدو

لبیتكوین الى بالطبع إثة دلمحااتحولت رات. لقاامن جمیع ن إلنساق احقول ن في مجاصحفییوبناشطین 

ون لبیتكوین داهمیة عمل أفیه ح یشرب لیكس على تألیف كتاأقد شجعنا وتغییرها للعالم. ت حتماالوا

ب صحاة أنا مساعدأردلبیتكوین. افي كتب ة بكثرة لمنتشروالمفهومة التقنیة غیر ت المصطلحاام استخدا

، شهرأبعد بضعة على الحياة. وعمقا في عصرنا رات البتكااكثر أحد تأثير أفي فهم ع الستطالامحبي ل ولفضوا

 لى حقیقة.ة إلفكره اهذل نیا لنحورفي كالیفول لثمانیة في منزالتقینا نحن ا

ب لكتاا امن هذف لهدم. وایاأبعة أرستمر ي الذالجهد ا اهو نتیجة هذن آلاما تمسك به بین یدیك إن 

ن لبیتكوین لتكواع اختر، والغرض من الحاليي النقدم النظاالمشاكل في د اجوومساعدتك في فهم سبب 

 تعنیه بالنسبة للمستقبل.ي لذاما ، ولمجتمعوالسیاسة امن كال ستغیر أنها كیف ، وبمثابة بدیل

 صبنا نحن.أكما ل بالذهوب ستصاب، لكتاا اتك لهذاءقرء ثنا، وأننا نأمل بأنكإ

  

 

         2019 آب 8

 نیاركالیفو، سیتيوود یدر
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 لمؤلفیناعن 

  

  ـ مدیر لرك ومؤسس مشا، ونیجیریاس، في الغول عماأئد ت ورابرمجیار هو مطوي جیبوأتیمي

BuyCoins وbuycoins.africa لبیتكوین بسهولة ابیع عملة اء وقة شرریتیح لألفادل هو موقع تباو

 @timigodلمحلیة. تویتر: ابعملتهم و

 في رك هو مؤسس مشارا س بوینافینتولویBloomX وbloom.solutionsهي شركة ناشئة في ، و

مؤلف غزیر ث ومتحدوهو أيضا لناشئ. العالم األجنبیة في ت اآلمن للعمالاول التدالفلبین تؤمن ا

لى ل إكثر قابلیة للوصوألتشفیر افنیة تجعل درة هي مبا، وCryptopop.netمؤسس ج، وكذلك إلنتاا

 @helloluisتویتر: ة. لسائدت االتجاهاا

 ن (إلنساق اتیجیة في مؤسسة حقوالالستري لتنفیذالرئیس استین هو دلیكس غالأhrf.orgهي )، و

لعالم. ء انحاألسلطویة في جمیع ى اتتحدولمدنیة ت الحریاابحیة تعمل على تعزیز رمنظمة غیر 

كتب عن تقاطع ، وSingularity Universityد لتفرالحوكمة في جامعة والبیتكوین ایحاضر عن و

 @gladstein. تویتر: Bitcoin Magazine، وCNN ،TIMEماكن مثل ة ألحریة في عدالتكنولوجیا مع ا

 ـ مالیة تنفیذیة لة مدیروكة رمؤسسة مشاا كانت مؤخرل. عماة أئدة وراللي لیو هي مستثمر

Earn.comلى بيعت إقد ، وغكاقت فرولبیتكوین في اهي منصة تسمح لك بكسب ، وCoinbase 

. وقد McKinseyو KKRعملت في ، ولصینامشفى في ء قامت ببنا، لكذقبل ، و2018م في عا

 @calilyliuتویتر: رد. فارهارد وست في جامعتي ستانفودر

 2008م في عاو 1998م منذ عاة لمبكراحلها الناشئة في مرت الشركاالوید هو مستثمر في ر لكساندأ 

رة تجال ساكس في مجان لى في جولدماوألاظیفته و . كانتAccelerator Venturesسس أ

یا رحیث یركز على كون، إلنساق امؤسسة حقوإدارة لى مجلس إنضم ، ا2016م في عات. ولعمالا

 @alex01لشمالیة. تویتر: ا
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 لمفتوحة (ال األمودرة اهو مؤسس مبادو ماتشارو لیخاندأopenmoneyinitiative.orgهي منظمة )، و

ألنظمة ر انهیاافي ظل ولمغلقة دات االقتصاافي ل للماس لناام استخدایة بحیة تبحث في كیفرغیر 

 @alegwیلیین. تویتر: ولرقمیة للفنزال األموالى ل إلوصواكز على تحسین رقد ولنقدیة. ا

 لبیتكوین ابرمجة ب كتال. ألف عماأئد ي، وراتربو، بیتكوینر جیمي سونج هو مطو

)programmingbitcoin.comیلي أوراقبل من ي نشر لذ)، واO’Reillyب على جذجيمي كز . ر

ء لبقاي اینون كاعلى ما إذا لخاصة بجیمي البقر ة اعارقبعة ن لويدل لعالم. الى إلقویة ت العمالا

 C1D7 97BE 7D10 5291 228C D70C FAA6هيبه ص لخااهي  PGPلئیما. بصمة أو لطیفا 

17E3 2679 E455 :تویتر .jimmysong@  

 7ار على مد. و2003م لمالیة منذ عات الخدمال اناجحة في مجات بتطویر شركا نوفا قامتالینا فرأ 

ت لمنتجال البیتكوین من خالت افي حمایة عمالة لصغیرت الشركااد واألفرت اساعدسنوات مضت، 

حالیا أس تر، ولبیتكوینة امحفظة ألجهز، أول Trezorقدمت ، 2013م في عاولمرنة. ت الخدماوا

لمالیة اته دسیاولشخصي امن بیتكوین أحیث تجعل ، Casa(keys.casaتیجي في (االسترالقسم ا

 @AlenaSatoshiلجمیع. تویتر: ول افي متنا

  

 

 

 

 

  

 ب.لكتاالعمل على الثالث من م الیوافي ن لمؤلفوا
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 ولألالفصل ا

 م؟لیول المااما مشكلة 

  

 

 1981عام 

م ألحكاافع رشهر من أبعد ة الم مباشرلعالى ول إألاطفلهما ن فلبینیان شابان جازویستقبل ، في مانیال

ات لسلطة لبضع سنوافي س كوریناند مادفرر لدیكتاتوالزمن. سیبقى امنذ عقد من ة مرول سمیا ألرلعرفیة ا

ر خاب ادبخیر. لدیهم حساة لصغیراسرتهما ن أتكون لویس فقط بأا لدوایهتم ، لحاليالوقت الكن في ى، خرأ

سعر يبلغ لمقبلة. المضطربة ات اللسنوي، استعدادا بشكل جدة مر ولألال ألمور اخاادفي ، وقد بدآ صغیر

 حد.الواألمریكي ر االولحالي سبعة بیسو فلبیني للدف الصرا

  

 1993عام 

  

ألمریكي ر االولدف ایثبت سعر صرولسلطة اباتشا على أساني ي لنیجیرال الجنرایستولي س، في الغو

عن طریق منع د القتصاافي ار الستقرالتحقیق ف مة تهدرصاة خطوكانت تلك نیجیریة. ة نیر 22حد بقیمة الوا

یتم فیه ب متذبذي سرد قتصاالى نمو إلمثبت ف الصراسعر دي یؤة. لنیرافي سعر ض النخفاالمزید من ا

ق لسوافي رات تستبدل الولدنت اكا، 1998م باشا في عاأقل بكثیر. عندما توفي أبقیمة ة لنیراول اتد

ألنهم س لناالمالیین من الحكومي. عانى الرسمي السعر ف اضعاأبع رب أرقاما یة، أي نیر 88بسعر داء لسوا

 لثابتة.الحكومیة اتبهم ن رواهم یتقاضوع وتفارالم اآلخذة في الطعات انفقاتحمل ین على درقادوا لم یعو
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 2018عام 

  

ق لمسبوالتضخم غیر امن ن طنوالموایفر ، یالوفنز في قهااخترا یسهل لتيا ودلحدا لطو على نمكا ِّفي كل

كثر أقد نجى بالفعل وتین. ورلمجاایل ازلبروالى كولومبیا ود إلحدر اعبر عبو٪، 400,000بلغ ي لذد، والبالافي 

 الجتماعي.ر االنهیاوالمدمر ع الجوامالیین شخص من  3من 

  

د لى كولومبیا. عنر إصعبا بالعبوارا قر -تعمل في مخبز والتي عاما  48لعمر البالغة من ا -ینا رتتخذ لو

ن أن ال یعلموفهم شیئا. ون لكنهم ال یجدوها دروثمینة لیصاء شیاأمتعتها عن أفي اس لحرایبحث ود، لحدا

تخبئها في ولشعر امشابك ل ألمریكي حور االولدأوراق اهي تلف بعنایة ومسبقا ت مضت ساعاأینا رلو

 ع.مرفوأس برة لة جدیددولطویلة. لقد قطعت شوطا طویال نحو اضفائر شعرها 

 

بیسو فلبیني مقابل  50ن آلف الصرایبلغ سعر أ. ألسوالى ل إهو یتحوولویس حظهما ا لدى وایر، یالفي مان

بأكثر من ر جمالیة تقدرة إلى خساات إلسنوار األمد على مدالتوفیر طویل أدى اقد ، وحدالواألمریكي ر االولدا

جل مستقبل أمن ر خادالوالعمل اصلة اموى سور لدیهم خیا، فليس لوشیكامع تقاعدهم وتهم. ومن ثر٪ 80

 لتنبؤ به.اال یمكن وال یرحم 

  

من قیمتها مقابل ى خر٪ أ50تها رلنسبي بعد خساار االستقرامن ة قصیرة بفترة لنیراتمر عملة س، في الغو

أن حد یثق أال ى. خرة ألمحلیة بشكل هائل مرالسلع ر اسعاأتفعت وقد ارفقط. ات في بضع سنور الولدا

 نفسهم.ألحكومیین الین ولمسؤاال حتى ى، وخرأیة دقتصاامة وث أزلحكومة منع حداباستطاعة 

 



   

6 

 

 2019عام 

  

صل التوامنصة ، WeChatصدقائها على أحد مع أني آخصائیة شابة تدعى ي، تتراسل أفي شنغها

جه مشكلة بسبب انه یوأكر صدیقها فقد ذصیني. ر كثر من ملیاألتي یستخدمها یومیا ة الشهیراالجتماعي ا

، زار لتاليم الیواالستجابة لرسائلها. في اعن ة توقف صدیقها فجأالمحادثة، في منتصف ، وناایجورلمااتدخین 

در، هي تغازمالؤها وها رآمعهم. ر لحضوامنها ا طلبووني في مكتبها آلشرطة بمالبس مدنیة ط امن ضبان ثناا

لدفع ات امیز بعضت نها فقدت أجدوإلنترنت الى شبكة ا إخیردت أعندما عاوسابیع. دة أختفت عامن ثم و

ارة لجدى امستور. وقد ُخفض لقطاة أو الطائراكر اتذاء على شردرة لم تعد قا. ومن ثم WeChatـ لخاصة با

 لنصیة.الرسائل امن ة حدواحیاتها بجملة ت مروبذلك دالئتمانیة لها. ا

  

، ووجد ث عنهما یبحب، وقد وجد للكالم أللیفة باحثا عن طعات اناالى متجر للحیوإلیكس ، دخل أكالندأوفي 

ام باستخدم لطعاالیكس قیمة دفع أفضل. أكلبه س نفاأئحة رایعد بجعل م، لالهتماا مثیرا جدیدآخر منتجا 

لیكس حسابه على أیتصفح ، قائقدبعد بضع در. ثم یغا Chaseعن بنك درة لصاا االئتمانیة فیزابطاقته 

Twitterأن لیكس أها للتو. یكتشف اشترالتي اتماثل تماما تلك ب للكالت عن مأكوالن عالإیظهر له ة فجأ، و

تفاصیل أن لیكس إدراك أمع وجیة. رخات لیومیة مع شركاامدفوعاته ل حوت معلومارك یشا Chaseبنك 

تف الهوم ایستخدي لذالجیل ى اللغایة لدف مقلق مألور ینتابه شعو، للمعلنینتسلم لشخصیة احیاته 

 ء.لمالیة في طریقها لالختفاا لخصوصیةن افإة، لمتحدت الوالیاافي فحتى لذكیة. ا

  

 ل.لماالقصص مشكلة تبين لنا هذه ا

ء هي تتبخر ببطوتهم النیجیریة مدخروالفلبینیة الوسطى الطبقة اخرین من آمالیین ولویس ا لدواقب رالقد 

دون جدید في كولومبیا ل لى منزإلضئیلة اتها اسیلة لنقل مدخرولى إینا رحتاجت لواحد. واجیل ى على مد
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ن لصین ألالمالي» في السجن افي «ن آلاني آصبحت مبدعة في تسریحة شعرها. ألذلك ، حدأها درایصأن 

مع ت لشركاابیعها للعدید من دة عاللمراقبة وإلیكس ت أمشتریاتخضع لحشیش. ادخن تصدیقاتها إحدى 

 من نوعها.ة فریدت لحااله اهذوال تعتبر فعة من بطاقته. دكل 

  

لكثیر من ت األمریكي. فقد خسرر االولدامقابل ة تقریبا قیمة كبیرت عماللاجمیع ت فقد، 2000م منذ عا

٪ 50رب لتشیكیة ما یقاانا رولكووالتركیة ة اللیرواجنتیني رألالبیسو وافریقي ب ألجنواند الرامثل ت، لعمالا

لى إمینیكي ما یصل ولدالبیسو وانیة اكروألالهریفنیا الحظ مثل اسیئة ى خرأمجموعة وفقدت من قیمتها. 

 ة.لفتره اهذل ئیة خالالشرامن قوتهم ٪ 33ا فقدرو قد لیوواألمریكي ر االولداحتى ومن قیمتها. ٪ 70

  

لى إنقلها معهم أو لوطن الى إلهم امول أسارالجئ إلومهاجر ن ملیو 250یكافح ، لعالمء انحاأفي جمیع 

لرسمیة الثبوتیة وراق األالى ون إیفتقر، أو مصرفیةت شخص حساباري ملیاة. وال يملك نحو جدیدود حد

محلیة بطریقة ال ألموال اال تزحيث تأخذ العولمة في االزدياد، بنكي. في عالم ب على حسال لمطلوبة للحصوا

لمقلق بأنك ر الشعون ایكو، نسیسكوافرن ساي وضخمة مثل شنغهان مدء، ففي ألثناه افي هذة. وعنید

تتبع قبة المراسمالیة ن رأفإى، خرأناحیة  قب. منالوصي) یر(األكبر خ األأن اهو ول ألالسبب اضحا. واقب امر

، فاهیةن رآلالخصوصیة اصبحت ي. ألمشترت دون إذن الشركاات العشرت لبیاناابیع تلك اء وكل عملیة شر

 م.ألیاور الرفاهیة یرتفع مع مره اسعر هذو أن یبدو

 ل؟لمااماهو 

 جتماعي.ق إتفااهو  ل، من حيث المبدأ،لماا

ة صدرألوالبنكیة التي في حساباتهم م اقارألوالتي في محافظهم ات السندن ابأ سلناایثق ل أن لماایتطلب 

یحتاجونها. ونها ویریدء شیاألمستقبل مقابل افي داد لخاصة بهم كلها قابلة لالسترایا الهدت التي على بطاقاا

 لمال الشاري قيمة. َّأنفق على ایوأن لبائع ایجب على إذ 
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لملح ف والصدامن ءا بدء، كل شيام باستخدق، التفاا امختلفة لعقد هذطرقا ت لمجتمعااجربت ، یخرلتااعبر 

 م.لیوالمستخدمة ة المعقدالمصرفیة اصوال لألنظمة ، ولذهبوا

  

 لوقت.افضل مع أتحتفظ بقیمتها بشكل ، أي أنها فضل من غیرهادة أجول لمااع انوولبعض أ

  

معظم ن ألولممكنة. ل المااع انوأفضل أى علل لحصواعلیهم وأن مهم ل لماأن الجمیع ایعلم ي، بشكل غریز

لعمل الوسیط بین تحویل اهو ل لماه. واجهدولشخص اقت ویمثل ل فالمال، لماباعملهم س يبادلون لناا

حد والعالیة هو القیمة ل ذو اللمال لوصوس، فاألساا اعلى هذولمستقبل. والحاضر افي ت خدمات ولمنتجا

 ة.لثابتة للقول األشكااهم أمن 

  

تملك ت لحكوماول، والدم بواسطة الیوار ایة تددالقتصااألنظمة ن األت، یضا للحكوماا أمهم جد للماوا

ء سووث مغریا لحدا مرن أیكوأن یمكن ل لمااعلى ة لسیطر، فإن الكذبرغم ل. ولسلطة للتحكم بالماا

 ل.إلستغالا

  

ق لتي تحمي حقوواقط طیة فالدیمقرت السلطة لتالئم مصالحهم. فالحكوماه اغالبا بهذن لوولمسؤایتالعب 

لجامح التضخم ي، كالنقدء االستغالل السوى تتصدأن یمكنها ن لقانودة اسیات ولسلطاافصل أ مبداد وألفرا

 د.لفساوالتعسفیة درة المصاوا
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 ؟لحدیثل الماالیة عمل آما هي 

لالتیني األصل اهي "، وFiat Moneyلرسمیة) "(النقدیة م الیوالة اولمتدالوطنیة ت العمالاتسمى جمیع 

لتي تقبل والها رة لمصدول الداها رسیم تصدابموجب مرت لعماله اقیمة هذد ". تحدdecreeم "لكلمة مرسو

لممكن ، فمن اقي بتكلفة منخفضةرلوالنقد المزید من ار اصدإعلى ت لحكومارة القدا نظرولتعامل بها. ا

 نه.روقت یختاأي وفي ولعملة بشكل ال نهائي ات احدولمزید من اطباعة 

  

ة لمتحدت الوالیاوف أن المعرانه من ، إألمریكيالي رالفیدالسابق لالحتیاطي الرئیس ن، اجرینسبان الل آقا

خلق ت سارلمماه ابذلك». یمكن لهذم للقیاد لنقوائما طباعة داألننا نستطیع ، علیهان یواد أي دیمكنها «سد

 لعالم.افي ارا ستقرایة دالقتصااألنظمة اكثر أمشاكل حتى في 

  

ئیة الشرامن قوته  99.5قد خسر %، وطنیةوعملة م قدة ألمتحدابالمملكة ص لخااإلسترلیني انیه لجایعد 

فقد ارتفع لماضي. ن القرائیة في الشرا% من قوته 90ألمریكي ر االولداخسر م المنصرمة. وعا 300ـ لخالل ا

ه هذم. ولیو$ ا12 لىإصل وو 1990م $ عا3إلى  1925م $ في عا0.36لتي كانت تكلفتها اللحم اشریحة سعر 

 27میة اإللزالنقدیة العملة ایبلغ متوسط عمر إذ یخ. رلتاافي ارا ستقرامیة اإللزالنقدیة ت العمالاكثر إحدى أ

 عاما فقط.

 

مختلفة من ات فترك كانت هنا، وقد لحدیثةالمركزیة ك البنوف المستقر هو هدوالمنخفض التضخم إن ا

، لطویلى المدالتضخم على ل امعدع تفاارتعاني من ت لعمالامعظم ن فإ، لكذمع وفقا لكل بلد. ح ولنجاا

تحمل ن لذین ال یستطیعوالئك أوعلى ص بشكل خاا ینطبق هذات. وللمدخرا مدمرن یكوأن یمكن ي لذوا

لتضخم. حیث یمكن التي ترتفع قیمتها مع زة، والممتااألسهم رات أو العقاامثل ، لصلبةل األصوعبء ا

 للمستقبل.ر خادالء األغنیاء الجمیع باستثناالصعب على ایجعل من أن لمرتفع اللتضخم 
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تبعا ءل تهم تتضااقیمة مدخرن فإ، یةادالستبداألنظمة افي ظل ن لذین یعیشوص األشخارات ابالنسبة لملیا

رات الوللدل لوصودة افقط عاس لناایمكن للنخبة من غير المنتخبين. ولحكومیین الین ولمسؤارات القر

طیة الدیمقرول الدافي ن طنوالموایتمتع ، لوقت نفسهافي ال. وألمواعلى قیمة ظ للحفارات لعقاوالذهب وا

رو. لیور واالولدانسبیا مثل ة مستقرت لعمالل لوصوفبإمكانهم المهمة. الحمایة ل اشكاألغنیة ببعض ا

خل جید مع ذات دظیفة وعلى ل لحصوالهم الممكن فمن ا بشكل جید. لذدات هذه الدول قتصااتعمل و

 لتضخم.وز اتجاأو لتعویض ت االستثمارية لمنتجااللعدید من ل لوصويمكنهم أيضا او لوقت. ا

  

 دجوو جةرلد سائد مرأ هو حدیثا لمطبوعةا دلنقوا من متناسب غیر بشكل تستفید لتيا لنخبةا تأثیر َّإن

رد یتشارسم اسمي على ي لذ، واCantillon Effect» ن«تأثیر كانتیلو هوو ألمرا ابهذ صخا مصطلح

لمملكة اعمله كمصرفي في ء ثناألتأثیر ا االحظ هذي لذ، الثامن عشرن القرافي د القتصااعالم ن، نتیلوكا

 ة.لمتحدا

  

ألنه یفید حتما من وة لثرایع زلة لتودسیلة غیر عان ویكوق أن لنطااسع اوأو ماتیكي رالدایمكن للتضخم 

ضحة للشخص ن واقد ال تكوره اثأن آلرغم من اعلى ن. ومن ال یملكوب بالفعل على حسال لماایملك 

ألنظمة ول ذات الداطنین في الموامن رات لملیاأن اال ة، إلمتحدالمملكة ة أو المتحدت الوالیاافي دي لعاا

 بها بشكل مؤلم.ون یشعرارا ستقراألقل ایة دالقتصاا

  

طباعة ت یمكن للحكوماإذ لحدیث. العصر الطویلة في وب امل تعزیز للحرامیة عواإللزالنقد انظمة أكانت 

با ولتضخم. مما یعني حرالمستقبلیة عبر ل األجیااعلى ء ألعباایع زتوب، ولحراجل أمن ل لماالمزید من ا

 كثر تكلفة.ل وأطوأ
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عن طریق ب لحرامن ة ألخیراحل المرالرئیسیة اف األطراعمت ي، فقد دجیداترل لى مثاوألالعالمیة ب الحروا

قیة) قابلة رلو(الرسمیة مالتهما اكانت ع، فقد لذهبير امعیالالمانیا وأسیا رومن ل كوعلقت لمالي. التضخم ا

ت مقابالتها للعمالول لده افقد علقت هذ، لكذعوضا عن ولذهب. امقابلة) لقیمة ثابتة من (أو للتحویل 

ل لك إلكماوذلذهب اعم مقابل من ون دضافیة بدال إموأبطباعة ا قاموولذهب اثابت من ار قیة لمقدرلوا

ب، لحرالمانیا ت أعندما خسرونه ممكن. أعتُقد اثیر مما بك كثرأ قتاو قائمة بلحرا تِّظل، نتیجة لذلكب. ولحرا

هبطت ، 1923م لغایة عاوكثر. ال أموألهائلة هي بطبع ت التعویضاافع دمن ا لیتمكنوة لوحیدالطریقة اكانت 

ح لمسراهیئت ساحة ا بهذب، ولحرالقیمة قبل اما كانت علیه ن عن ترلیو-لىإ-حدوالى إأللمانیة العملة ا

 لثانیة.العالمیة ب اللحر

  

كة رلمشااعن ء لمره النظر مما قد یعتقدفبغض اكذلك. ة ألخیرانة وألاضحا في ف والصرالتبذیر في ا اهذكان 

ن ترلیو 5.9یزید على ت تبلغ الجتیاحاه اكلفة هذاق، فإن لعرن وافغانستاأفي ة لمتحدت العسكریة للوالیاا

میركا أئب في الضرافعي داطلب من ة إذا سرأمیركي لكل ر أالدولف أ 46بأكثر من  لكذیأتي ومیركي. ر أالدو

ا لصعب جدانه من أهي ة، ولمعاصرال األموانظمة أفي ى خرأمشكلة ك أيضا هناة. ومباشرب لحراتمویل 

جنتین رألواسیا ورولصین امثل دول في ت لحكومافالعالم. ء انحاأفي كافة ب لشعوابین ال ألمواتحویل 

نقلها أو لها دتباوطنین تحویلها التي یمكن للموال األموامة على كمیة رصادا ضعت قیوونیسیا قد وندوأ

لى إلمحلیة اعلى تحویل عملته د كل فررة ئیسي بالتحكم بقدرلك بشكل ذیتم د. ولبالرج اتهم خازبحو

وز حویل ما ال یتجاله فقط بتح مسمودي لعاالصیني اطن المون افإل، كمثاوألمریكي. ر االوجنبیة كالدت أعمال

لك في وذلصین) الرسمیة في العملة (الرنمینبي المحلیة امیركي من عملته ر أالدولف أ 50دل عن ما یعا

 كل سنة.
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لخاصة محلیا اله اموألى د إلفروصول امكانیة د إتحدأن حتى ، فيمكن لعالمامختلفة من ع بینما في بقا

كل رو یو 60كثر من أسحب ، فرض عليهم تقييد بمنع 2015لمالیة في سنة وبشدة. فبعد أزمة اليونانيين ا

 لهم.اموألتحكم في اعلى رة لقديملكوا انهم لم رخ بألك تذكیر صا، وذلشخصیةالبنكیة امن حساباتهم م یو

  

ال یستحق ا ومكلفا جدد، فإن األمر يكون لبالرج اخاال ألمول اساإرین على درقاس لنان احتى عندما یكوو

ود لحداعبر تقريبا میركي ر أالر دوملیا 700لالجئین والمهجرین ل العما، أرسل ا2018سنة ء. ففي لعناا

دل ما یعات لعمالالتحویل بین م اسوورلجمركیة م الرسوار امقدن كاوحبائهم. وأیهم ذومالیة لدعم ت الاكحو

 البالنسبة لمن خاصة ، وتلك كمية كبيرة، مجمال)أرسلت لتي ال (األموامیركي من تلك ر أالمليار دو 45

 ما یكفي.ن ال یملكوولتبذیر ن ایستطیعو

  

 حاسمةر نهیاانقطة 

  

ألمیركي الي يدرالفاالحتیاطي ، والوطنیةایة دالقتصااألنظمتها ة حدوالمركزیة نقطة فشل ك البنواتمثل جمیع 

یعمل م لنظا، فيبدو أن هذا الألمریكیینوبالنسبة لعالم. ك الكافة بنوي لمركزالبنك دور ایلعب بشكل ما 

ت فتح حساباص ألشخاالسهل لمعظم امن ن، وفي كل مكامقبول ألمیركي ر االولد، إذ أن ایدبشكل ج

ن ألمریكیین ال یعانوت. وبذلك فمعظم الخدماوالبضائع افع ثمن ن ودئتماط اعلى خطول لحصووامصرفیة 

 لتضخم.امن ظ بشكل ملحو
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ألمریكي ر االولدوتدعمه. وكون اي لعالمدي االقتصام النظااألمریكي د االقتصاالتي یتمتع بها انة ولمرتعزز ا

ة فة تدعى معاهدوثة غیر معردحال من خالر الولدة اتشكلت سیطرم، وقد لنظاا اهو في صمیم هذمعيارا 

 .New Hampshireنیو هامشایر ق ثها في فنداحدت أجر، Bretton Woods Agreementن وودزبریتو

  

  

ها لتؤسس نظاما مالیا أوزارلعالمیة تضع ب ارلحأت اعندما بدن وودز لعالمیة في بریتوى القوتجمعت ا

لمالي. م النظااضع هیكل لمستقبل وكیفیة في لة دو ٤٤ممثل عن  ٧٠٠كثر من ، بحث أسابیعألثالثة ا. وموحد

لجمیع على ، اتفق النهایةافي . وBancorر حتیاطیة عالمیة تدعى بانكواعملة ء نشاإلممثلین ابعض اقترح 

ات لعالمیة التسویرة التجام انظا، يجري نتیجة لذلكوألمریكي. ر االولة بالددولكل لمحلیة ت العمالاترتبط أن 

 ألمریكي.ر االولداحتیاطي من المحافظة على ول الة تحادوكل ، وألمریكير االوبالد

  

ك بها لتي تتحرالطریقة العالمي في دي االقتصام اهمیته بالنسبة للنظاوأألمریكي ر االولداتنكشف مركزیة 

لممكن تحویل اغیر ، فمن لفلیبینالى إلجنوبیة ایا رمن كود لنقول اساول. فبالنسبة مثال إلردلابین ال ألموا

لة ولدالتین ال تدخر ما یكفي من عملة ولداكلتا ن أل، لفلبینيوس البیزالى ة إلجنوبي مباشرري الكوون الوا

ري إلى لكوون الول ا، يحو� الت. فأولعملیااسلسلة من ل من خالر الولدایعتمد على كلتاهما لكن ى. ألخرا

لنهایة افي ، وسیطومریكي أللفلبین عن طریق بنك سيرسل تم تحویله ي لذالمبلغ ا اهذویا. رفي كور الولدا

م، یاألعملیة بضعة تستغرق هذه الفلبینیة. وس البیزاألمریكي لعملة ر االولدالفلبین البنك في سيحول ا

يبلغ لعملیة. ه المشتركة في هذول الدا % بحسب١٢-٥من اوح سوما تتررلمستقبل والمرسل اتكبد و

 ة.لصغیرا% حتى للمبالغ ٧لیة ولدت المتوسط بالنسبة للتحویالا
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یعتمد على د قتصاافي كل عن ضعف یضا ذلك أسفر ألكن ر، الولدایة رمن معیاة عدیدق لعالم بطراستفاد ا

د القتصااثة في رلى كاإمریكا أفي ك فشل بضعة بنور. وقد يقود جعله عرضة لالنهیا، وألمریكير االولدا

 لعالمي.ا

  لمالیةالخصوصیة انهایة 

فكل ، لشخصیةالخصوصیة ت المستمر في مستویاؤل التضاالى إلسابقین العقدین ل اخالل لمااتمتة أدت أ

 یة.دقتصاواسیاسیة اض ألغرتستغل هن الراقتنا وعملیة تحویل في 

ض صبح فرمؤخرا، أمة زلالالتحلیل ت ایاتوفر تقن، لكن مع قت طویلومنذ دة نیة موجوواللكترال األمووا

رة لقددة ایازمنة مع آلتقلیدیة غیر وانیة واللكتراء الشرت اصبحت عملیاأسع ممكنا. ى والرقابة على مستوا

ما اد وألفراما یفضله اد ولشخصیة لألفرت الملفااعلى ل لحصوعلى الدعائیة ت الشركات والحكوماى الد

ل الستدالاتسهل ة، وكل شخص على حدر لتتبع ثاآبمثابة ت لملفاه اهذوتعتبر تهم. اراحتى قر، بل ونهویشتر

ر لظهودي لبحث فیه على جوجل یؤاما جعلنا في عالم ا هذاء. وبدقة مع كل عملیة شرشخاص ألاعلى 

ه ثروأفي الجغرالشخص ن امكاام. وقد يؤدي تتبع نستجرك وإلبحث على فیسبوا امطابقة لهذت عالناإ

 ة.خطیرت عیااني لتدوإللكترا

  

یسمح ي لذح المقترالحكومي ن القانوافي هونغ كونغ على ت الحتجاجااندلعت ، ا2019م صیف عال خال

ات لى تجمع عشرإلك ، وأدى ذلقانونیةل األصوة اعاامردون لى بكین إشخص أي لصینیة بتسلیم اللحكومة 

ألماكن امعرفة و ولمترامن تتبع حركتهم عبر ب لطالاخشي ح. لمقترن القانواعلى ج لالحتجاب لطالف االآ

ام لممغنطة الستخدالطالبیة الدفع ت ابطاقاام ستخداعن ب لطالاتخلى ، لذلكوللتصدي لها. ن لتي یتوجهوا

كر التذام استخدا واكر نقدالتذاء الى شر، ولجأوا عوضا عن ذلك إتحركاتهموقعهم األنها ستكشف موو لمترا

 یتم تتبعهم.ة لئال حدة والمرم لتي تستخدا
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لنقدیة الدفع ق الوقت ستصبح معظم طرور الكن مع مرم، وألیاه امنا حتى هذرا آخیاب لطالابه  میعتبر ما قا

ن بذلك لن یكو، ونیةولكترإبنكیة ت بطاقا، أو ممغنطةت بطاقا، لدفعامسبقة ت بطاقااء سو، قابلة للتتبع

لشخص اقع مودون أن يكشف لعامة النقل انظمة ام أیة طریقة الستخدألزمن اعقد من نحو بعد ك هنا

 ن.قمیة في كل مكاربصمة ء لكل شين سیكووقمیا رتتبعنا سيجري نعم! ت. لشركات أو اللسلطا

  

بشكل د لنقوامهم استخدواإلنفاقي السلوكهم ت لحكومات والشركااعلى تتبع س لناافعل يتباين رد 

یتساهل فریق  ،للخصوصیةا كبیركا نتهاوامر مزعج د ألبعض ببساطة مجره اففي حین یجد، سعووامختلف 

ن فإال، ألحوافي جمیع ق. وإلطالاعلیه فهو ال یهتم على ، ویخفیهء شيأي كبیر بالتعلیل بأنه لیس لدیه 

نه أیعني ببساطة ت لشركااد واألفرابین اد أو ألفرابین د لنقول اساإرمكانیة إتقیید د ولتحكم بالنقوامكانیة إ

لرقمیة الدفع انظمة د أعتمادي اسیؤ، وائعینلبوالمشترین اتقریبا عن ء تعلم كل شيت أن یمكن للسلطا

  لشخصیة.الخصوصیة اض انقرالى إلعالم اید في ابشكل متز

  

 ى؟خرأطریقة ك هل هنا

على ة هر عالمیة تشكل مخاطر كبیرابعة ظووز أرلى برإلعشرین واحد الون القرافي ي لنقدم النظار اظهوأدى 

ل ساإرتقیید ، لزمنائیة) عبر الشرة القو(الشخصیة اوة لثراقیمة ض نخفااهي: ولمنخرطین به اد األفرا

لعالم ء انحاأفي جمیع س لناالخصوصیة. یشعر ان افقد، ولمالیةالمركزیة ت، الممتلكاال واألمول استقباوا

 هن.الرالوضع اعلى ظ لحفات الحكوماالة ومع محا، لتوتر تجاههاواهر الظوابتلك 

  

ال ، ولعملة كما تریداعلى تخفیض قیمة رة لقدافیه ت ومالحكى اجدید لیس لدم لو ظهر نظاذا مالكن 

ت لتحویالافض معالجة أو رلمستخدمین ال اموأغیرها) تجمید ك ولبنوة (الكبیرت الشركااتستطیع ضمنه 

مها من استخدایمكن ، وقمیة بالكامل ال تعتمد على جهة مركزیة ماال رألموالو كانت ذا ما؟ حجةأي تحت 
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 لحاجةا دون رض،ألا جهو على نمكا أي من إلنترنتا لىإ للوصوا مكانیةإ دیهل لعالما في شخص ِّأيقبل 

 ؟ما سلطة من إذن طلب لىإ

  

رة لطریق للثواما مهد ، بالضبطم لنظاا امثل هذء شخص ما بنار قر، 2008م لمالیة عاامة زألب اعقاأفي 

 مة.دلقاى الكبرالمالیة ا

  

 

  لثانيالفصل ا

 ؟لبیتكویناماهو 

ن لیكو، فالسهإ Lehman Brothersاذرز برن لیمار لمشهور االستثمااشهر بنك ، أ٢٠٠٨سبتمبر  ١٥في 

اض القتراكم لحفلة ابسبب تر ١٨٥٠سس في ي ألذن الیمار نهیاوكان امیركا. أیخ رألكبر في تاس اإلفالا

من ات منزلیة مدعومة بسندوض على قرلها إلجمالیة القیمة اكثر بكثیر من ألشركة وقد خاطرة العالمي. ا

ت فعااد دعن سدت لبیواعندما توقف مالكو رة. ولخطوة ایة شدیدرلعقات الرهوناالعدید من اضمنها 

 لعجز.اعلى تعویض درة غیر قاولشركة في عجز مالي اصبحت وض، ألقرا

  

وض لسحق لقرا اسط هذد. وعقومدار بنیت على كان قد لتي ن، وافي لیماثقة البنوك ختفت ة، افجأو

بضائع اء تمویل لشرون بدوعمالهم. ألتمویل وض خذ قرت ألشركاالصعب على اصبح من ن، أالئتماا

كأنها غیر ت وبد، مختلفةت في قطاعات لشركااتب روافع ة ودجدیدات بمعدر الستثمات أو اعادللمستو

 ار.الستمراعلى درة قا
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 شیك .ر أمرا ونیا عنیفا صاوهبوطا حلزا وكأن بدوقد 

  

تستمر كي ل، یةدقتصاافاجعة ك لدرء لبنوا اقرضووألي بسرعة رالفداطي الحتیاواألمیركیة انة الخزتركت ا

كانت بحالة مالیة ك بنوة ألمریكي عدس الكونجر، ذمن ا٢٠٠٨كتوبر أ ٣في وران. لدالمالي في م النظااعجلة 

 Emergency Economic Stabilization Act of - 2008دي لعام القتصات الثبان اقانول یة من خالرمز

 ط.آلیل للسقوالمالي م النظاالتدعم رات الولدامن رات لملیات الحكومة مئافت ا. وصر 2008

  

 لبیتكوینة انشأ

ذ إلنقار الر دوملیا 700ألمریكیة بمبلغ الحكومة اسابیع من تصریح أبعد بضعة ، و2008ول ألاتشرین  31في 

ار تو بإصدلمجهولین باسم ساتوشي ناكاموص األشخاافة من ومجموعة غیر معرأو شخص م قاك، لبنوا

قة رلواساتوشي م یدعى بیتكوین. قدي لذالجدید اني وإللكترالدفع م التعریف بنظاف اقة بحثیة تقنیة بهدور

تدعى ولتشفیر ل الباحثین في مجاالتي تضم مجموعة من ، واإلنترنتاقائمة بریدیة عبر ل من خالء لبیضاا

مجموعة من ن یصنعو، وصیةلخصول الناشطین في مجااهي مجموعة من ، وcypherpunksسیفربنكس 

 لة.ولداسلطة ام ستخدءة اساة وإلسیطراكل من ي لتحددوات ألا

حیث تبقى هویة را، سما مستعاالمؤلف م استخد، االن. فأومهمتااع لبحثیة نقطتا خداقة رلوافي ن كا

هو: ول من قبدا قة شیئا لم یكن موجورلو،قدمت اثانیاا. شعبي حتى یومنا هذم یحظى باهتماا ساتوشي لغز

ن كاع لنوا امن هذة طفروث حدن بأا منوآهم من ن قلیلوولتي ال تعتمد على سلطة مركزیة. الرقمیة د النقوا

 ممكنا.ا مرأ
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تم تضمینه ، حدوانص بسطر ل لسبب من خالح اشرولبیتكوین اطلق ساتوشي شبكة ، أشهرأبعد بضعة 

 لمحاسبي:البیتكوین ا] من سجل MF1قید [أول في 

  لثانیة»ة امالي للمرزق من مأك لبنوذ انقاإشك وعلى المستشار  2009كانون األول//03لتایمز ا«

"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks"  

هي ، ولتایمزافي صحیفة  2009ول ألن اكانو 3ظهر في ي لذالرئیسي ان العنوالى رة إلعباه اتشیر هذو

على ك لبنوذ انقاإفیه ي يجري لذالحالي م النظاأن اسالة ساتوشي للعالم هي ركانت رزة. اصحیفة بریطانیة ب

 زق.لمأا امخرجا لهذن لتكوة لجدیدالالمركزیة والمالیة البیتكوین اتقنیة صممت قد ر. ونهااقد س، لناب احسا

 رة.لندم اال مفهورك أوندوري أن لضر، فمن البیتكوینالعلمي في ر االبتكاالفهم طبیعة و

  

 رةلندانوعا 

د لعدامثل ت لمقتنیاانه مصطنع: ن، أي أإلنساامن صنع ول ألرة. الندامن ن نوعاك هنادي، لماالعالم افي 

ل ألعماامن د عددر، أو نبیذ نا، لسلةة الكرردان مایكل جوت بطاقا، كة شانیلرلید من ماامن حقائب ود لمحدا

مشاكل ك متالالى إلعناصر تمیل ه اهذأن لمركزیة. الحظ رة ایضا بالندأما یدعى ا هذومعین. ن لفنیة لفناا

 ئفة.زا

  

، لزجاجي من غاناز الخر، اتب)الراصل كلمة (ألملح امن كال لفئة ه اتضم هذولطبیعیة. رة الندالثاني هو ع النوا

 تلك كانتولعالم. ء انحاألذهب في جمیع ابالطبع ، ولصینالفضة من ، األصلیةاألمریكیة الثقافة امن ف لصدا

 ئفة.زاتمیل لكونها مشاكل أن لصعب التي من والالمركزیة رة الندامثلة على أ
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من ع نوك هناال. فأوال، ستخدمت كأموالذهب قد والملح امثل درة لناالالمركزیة السلع أن الیست صدفة و

لسلع. اه یر هذوتز، فمن الصعب للغاية ثانیاومجموعة. د أو فرأي سلعة ال یتحكم فیها ام ستخدالة في العدا

تحمل لى إنه ال توجد حاجة أبمعنى ، یةدالقتصات التعامالاعلى سهولة ظ لحفاافي رة لنداتساعد ا، خیروأ

 ما.ء شياء مبالغ غیر معقولة لشرعبء 

  

مركزیة من قبل رة لتي تتمتع بندالسلع ء انشاایتم ة. إذ لسیطراهو رة لمختلفین للندالشكلین اما یمیز إن 

دة متعدة شركة كبیرأو معین ن فنا، ليرالفیداالحتیاطي ، الصینيالشعب نك ا، كالبحدواشخص أو شركة 

ء، إلنشااعملیة ل لسلعة من خالرة ابشكل كامل في ند، لمركزیةالسلطة ن أو الكیاا ایتحكم هذت. ولجنسیاا

 درة.لمصااء والشردة اعاار، إإلصدا

  

سلطة مركزیة أي نه ال توجد أمما یعني ، ها بشكل طبیعيؤنشاإالمركزیة فیتم رة لتي تتمتع بندالسلع اما أ

سلعة اج الستخرد. ولحصاأو التجمیع الى ب إقرألعملیة ن األ، تصنیعوال وجود لعملية لسلعة. ه التصنیع هذ

 بالفعل.رض ألامن د ما هو موجواج لمناجم باستخرم عمال ایقو، لنفطأو الذهب ابشكل طبیعي مثل درة نا

  

لتعدین. بمعنى اخر غیر مالك موقع آشخص أي من إذن لى إن بحاجة تجمیعه لم یكن فإ، لذهبافي حالة و

ض لعردة ایاأو زلذهب اال توجد سلطة عالمیة مخولة بتقیید تعدین ولذهب ة ایة حیاامركز لبدأي ال یوجد ، خرآ

 منه.

  

 ال.كأموم لتي تستخداخاصة تلك ، لالمركزیةوالمركزیة درة الناالسلع الرئیسي بین ق الفراهو ا هذ
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 ل؟للماا جیدا مرألالمركزیة ن اتكوأن یمكن ذا مال

یضخم أن لعملة یمكنه ر امن یصدي أن لمركزالتي ال مفر منها للنقد ت السماى احدن إفإ، كرنا سابقاذكما 

 اه.لمزید منه على هوایطبع وأن بشكل تعسفي اول لمتدالنقد ا

كثر أیة ادالستبداألنظمة اكبر بكثیر من قبل أر بقد، وكبرة أبوتیرن ألحیاالعملیة في كثیر من ه ابینما تتم هذو

 ت.لمجتمعاافي جمیع ث مر یحدأفإنه ، طیةالدیمقرامن تلك 

  

 Pink» ينغوینو«بینك فالمزقیة لكارلواألسهم الرئیسیة الشخصیة اتبیع ، Bugsy» يفي فیلم «بغز

Flamingo ر الدو 10000و مقابل ینزلكاامن ٪ 20اره یبیع لكل شخص ما مقدارا. إذ تكرارا وللمستثمرین مر

ینو. زلكااها من وشترالتي الحصة ،محرفا امستثمرینة كثر من عشرألعملیة مع ه اهذأمريكي. ويجري 

لك بكثیر. بینما یستفید ذقل من ألكنه یمتلك بالفعل ، ینوزلكاامن ٪ 20ن آلانه یمتلك أكل مستثمر ض یفتر

 كثر بكثیر.ال أموأألنه یحصل على ي بغز

  

لسلعة ه المزید من هذاتخلق أن لمركزیة اللسلطة فيمكن فع. والدامركزیة نفس مشكلة جه كل سلعة اتو

ال بنية ألموالمزید من التي تطبع المركزیة ك البنوم اما تقودة آلخرین. عااصحابها ألقیمة لجمیع امخففة 

في ار الستقراق لتحقیأو الجتماعیة الرعایة امج اعم برأو دلتحتیة البنیة ء ایجابیة مثل بنااف إهدأتحقیق 

 یة.دالقتصاامة زألا

  

ئد الى فودي إیؤأن یمكن ة لقوه الهذل لمعقوام االستخداحتى األول: لفصل امن ن لكن تذكر تأثیر كانتیلو

 خالقیا.ا أتخلق خطرد لنقواعلى طباعة رة لقدء. فالضعفااء والفقرب اعلى حساذ لنفوء وذوي الألغنیا
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تجعل ة أن لجدیداللتكنولوجیا وبإمكان یضا. ألالمركزیة ال اولقیمة لألماخفض في ث یحدأن بالطبع یمكن 

أن ما ومنها. ة جدیدت بكمیاق لسواتغمر أن نتیجة لذلك یمكن ، وخصدرة أرعملیة جمع سلعة طبیعیة نا

 ة.قل قووأضعف أتصبح ، تهارتفقد سلعة ما ند

  

فيما لصعب امن ال. فقد كان ولزجاجي كأمز الخرف والصدوالملح م اننا لم نعد نستخدألسبب في اهو ا هذ

 لتكنولوجي.ر التطواخیصا للغایة بسبب ورسهال ن آلاصبح ذلك ألكن ة، كبیرت بكمیامضى جمعها 

  

لسنین من ف االآبشكل جید حتى بعد تزال تحتفظ بقيمتها ال التي لقلیلة ءات االستثنااحد ألذهب يعتبر ا

یخ رلتااجه عبر استخراصعوبة أن ال ، إلزخرفیةوالصناعیة ت امااالستخدالذهب له بعض أن اغم ورلتنقیب. ا

م، تستخدم لیواحتى وللقیمة. ا مخزنا جیدة لمستقرائیة الشرانسبیا جعلتها قوتها ة ال جیداموأكانت تعني 

 یة.دالقتصات امازألامن للتحوط كوسیلة ان لبلدالذهبیة في بعض ات المجوهرا

  

 صعبا.ا مرأمنا آعلیه ظ لحفاوانقله وتخزینه ن یكو أنلذلك یمكن ، نهووزلرئیسي للذهب هو حجمه العیب وا

 

لمفضل للقیمة ن المخزره الذهب باعتباالنهایة محل افي تحل قد أنها لبیتكوین ر انصاألعدید من ایعتقد 

من رة كثر ندية وألبیتكوین المركزن افإ، لفصلا اكما سیظهر معنا في هذولطویل. ى المداعلى ر خادلال

 من.آلتخزین بشكل والنقل ایر في سهل بكثا ألكنه، لذهبا

 

 لالمركزیةالرقمیة رة الندا
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نشرها على وقمیة ت رلى معلومات إلمعلومااتحویل ا خیر، أصبح بإمكاننا أإلنترنت في عالمنابروز امع 

(أو لحقیقي المادي العالم افي ء خص بكثیر من نسخ شيوأرسهل أقمي رنسخ ملف إن سع. ق وانطا

، ومن نیةواللكتررة اللتجاوريا ضررا بتكااقمیة د رلى نقوإلتقلیدیة د النقوایة تحویل عملوقد كانتلفیزیائي). ا

برید ل ساإربسرعة ء شيل أي ساإریمكن إذ بشكل حقیقي (فیزیائي). د لنقوالى نقل إلحاجة الة ثم إزا

بشكل ي رلتجادل التباایمكن ت، ولمعوقاامما یقلص ، إلنترنتایب على وبسرعة تحمیل صفحة أو ني ولكترإ

من ثم تتم ك، ولبنواها من قبل ؤنشاإقیة) یتم رلو(الرسمیة د النقواقمیة من فالنسخ الرعالمي فعلیا. 

لبضائع (موقع علي رة اتجات شركارد)، أو ماستركاا أو الئتمانیة (كفیزت البطاقات امعالجتها عن طریق شبكا

 سكویر).ل، باي بات، تشا(وي  إلنترنتاعلى ة لمعتمدالدفع ت احتى عملیا، وبل)زون، أما، أبابا

تستطیع ت لشركاه اهذد، فكل لنقوه اهذام ستخدالمتحكم بكیفیة الوحید الوسیط ك) البنو(انهم أبما و

ون بدا بهذة تقوم حیانا كثیرت، وأحساباق غالال أو إموأتجمید ت. وتستطيع الالحوت والتناقالاقبة كل امر

من ط عرضة للضغوت لشركاه اهذ، تكون بنیتهم مركزیةن فأللك. ذكثر من أحتى ، ولعمیلاضى أو رفقة امو

لمخزنة امعلوماته رة خساأو له اموألعمیل رة الخسادي مما قد یؤاق، خترت احتى لهجماأو لحكومة اقبل 

فيجب أن قمي. رلعملة بشكل ام امنها إلستخدر تضحية ال مفر ألموه اكانت هذ، لبیتكویند اجوولدیهم. قبل 

طریقة لصنع ك نه هناأقتها ولم یبد وعلیا مركزیة. دات لتحكم بها من قیاایتم ، أو عبشكل مصطندرة نان تكو

 لرقمي.العالم افي رة ند

  

البيتكوين لك بعرضه ، وذ2008م لعاتشرين األول من  31مفاجئ في تقدم ساتوشي ناكاموتو عن أعلن 

في ء ألشیاامن ودا محددا عدك هناأن ساسي على حقیقة أتها بشكل رندة فكرم تقوة، قمیة جدیدركعملة 

 درة.نااد عدأهي ، وصالألرقمي العالم ا

  

لرقم افقط على ، تمكن قسمته 5، 3، 2اد كاألعد، ليوألد العدفا. لیةوألا ادألعدا هي رةند ادألعدا كثرأ بعض َّإن

 سه.على نفأو  1
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وال  1بین ل، لمثاال سبیفعلى كبر. اد أبأعددي لعدى المستوالیة كلما تقدمنا على وألاد األعدوتكثر ندرة ا

. لكن الحقیقة 1000وال  1ال لي بین د أوعد 250نه یوجد ا أعلى هذء فتتوقع بنا، ليد أوعد 25ك هنا، 100

ك نه هناأجة رلدمليار،  100بعد ا جددرة لیة تصبح ناوألاد األعدل. والمجاا ابهذيا لدا أوعد 168فقط ك هناأن 

 ألكبر.الي وألد العدد ایجاإیاضي عالمي على ق رسباوبحث 

  

عن ، يبحث المشاركون فيها عن طریق منافسة عالمیةبيتكوين تولید عملة ، يحدث لبیتكوینافي شبكة 

لعالم اال مركزیة في رة ندد جوويمكن ذلك من ولیة. وألاد األعدالبحث عن اتماما كما یتم درة، لنااد األعدا

د جووقبل ت لممتلكاامن ع نوأي ا وعصيا على الفهم. كان ساتوشي ممیزر بتكاایجعل ، مما لرقميا

، أو (كالفضة)ديا ما، أو نیة)وإللكترا Warcraftلذهب بلعبة اقطع (كشراء بشكل كامل ا ما مركزیإلبیتكوین ا

يا ورقميا المركزهناك ممتلكا لم یكن فببساطة، لصوتیة). ا mp3ت منه (ملفاود غیر محدر قدج نتاإیمكن 

 لبیتكوین.د اجووقبل يوصف بالندرة 

  

 يبشكل ال مركزت لمدفوعاالبیتكوین: معالجة التنقیب عن ا

 

لصعب امن ، ولذهبامثل درة نها سلعة طبیعیة ناألالمركزیة ترتكز على حقیقة البیتكوین اطبیعة إن 

 تعدینها.

ل حصورة. فمبجرد لنداشدید ء لبیتكوین هي عملیة بحث عن شياتنقیب ن فإ، لذهبالتنقیب عن امثل 

لتفریق بین السهل امثلما من ، لكذلتحقق من ا اجد، يسهل لصحیحدر الناالرقم البیتكوین على امنقب 

 لمزیف.واألصلي الذهب ا
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كمبیوتر قویة ة جهزألبیتكوین امنقبو م یستخد، لذهبالتنقیب للبحث عن والحفر ت االام آستخداعوضا عن و

ألنه یثبت ، لعمل»ت اثباإ«در اقم نریطلق على كل ، علیهر لعثود ابمجرد. ولمحددر الناالرقم اللبحث عن 

 ده.یجاإفي سبیل بذل لعمل الكثیر من ن اللجمیع بأ

  

حد تحمیل ي أیمكن أل، إذ سلطة مركزیةأي لتنقیب تصریحا من ایتطلب ، فال لذهبامع ل لحاامثلما هو و

 لمعاییر.التي تتناسب مع درة النام اقارألابالبحث عن ء لتنقیب للبدامج ابر

  

كل ما یتطلبه هو ، وضيراألاال یتطلب نوعا خاصا من ، فهو لذهبالتنقیب عن افضل من أوهذا التنقيب بل 

لعالم بالبحث بشكل ء انحاأفي ن لمنقبوم ایقو، نتیجة لذلكومقبولة. ر طاقة بأسعار مصدوكمبیوتر ز جها

 ن.لبیتكویالمطلوبة من شبكة المعاییر ایتناسب مع ي لذالعمل» ت اثباإ«د یجاإللتنافس على دي فر

ا لفیزاتعطلت شبكة ، التي إذا لمركزیةاألنظمة اعلى عكس ، حاسمةر نهیااللبیتكوین نقطة توجد ال ، علیهو

ل باي بات لخدماا، وقد يحدث نفس األمر لفیزت ابطاقاام باستخدء شياد أي حد سدي أیمكن ألفيها، فلن 

أو لبیتكوین سلطة مركزیة وجد لتال ت، لشركاه اعلى عكس هذولخاصة. اشبكاتهم ل تعطل في حازون ماوأ

 قبة معاملة معینة.احاسمة. ال یمكن ألحد مرر نهیاانقطة 

  

عن ا لمالیة بعیدت المعامالاهي معالجة ، ویقافها توفر خدمة مهمةإال یمكن التي لبیتكوین اشبكة منقبي إن 

 لمركزیة.السطلة ات اثغر
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 لبیتكوینت اكیف تعمل تحویال

 ؟لبیتكوینت اكیف تعمل تحویالإذن 

  

یكتب أن لبنكي. بعد م اللنظاذ ألستاافتر ، كدیة بهدراكثر أنحن من أجل أن نفهم ذلك، دعونا نتخيل شيًئا 

كال أن فترضنا ، وإذا الشیكاع البنك إلیدالى إلمستلم ایذهب ، لخدمةأو السلعة اشخص ما شیكا لدفع ثمن 

في ن الئتماوالمرسل ب امن حسالخصم البنك هو ایفعله ، فما لبنكافي نفس با حسان لعمیلین یمتلكاا

لبنك الو ویدخل مسؤ، لئال لبنكيالسجل اخالین فقط في إدضافة إلعملیة برمتها تتطلب المتلقي. ب احسا

ثم ، لخاصة بالمرسلاتیر الفووالمعدنیة ت العمالامن مجموعة د لمحدالمبلغ ون ایأخذس، ولتباافي 

 صة بالمتلقي.لخااتیر الفووالمعدنیة ت العمالایضعونها في مجموعة 

  

للشیك دل لمعا، واقل صعوبةال أألمواجعل تحویل ريا ثواعا خترذ األستاافتر ام دلمحاسبة باستخدتعتبر ا

یسمى بالبلوكشاین (سالسل ذ ألستاافتر دمن ص خاع لبیتكوین نولدى البیتكوین. البنكي هو معاملة في ا

كل ولوكشاین بدال من سلطة مركزیة. لباللتحقق من ت ما بتشغیل برمجیاص دوألشخاف االم آلكتل). یقوا

ت خاالدإلامن له ويتحقق بأكمذ ألستاافتر دیحتفظ بنسخة من ت لبرمجیاه ابتشغیل هذم شخص یقو

، لبیتكویناعد اجل تحقیق قوألتحقق من ار في االستمرابه هو م تقومال. فما كادا ما یسمى نوا هذة. ولجدیدا

بتكوین ال تملكه. ق نفاأو إلسجل ابیتكوین عن طریق تعدیل لامركزیة سرقة ، فال يمكن لسلطة لطریقةه ابهذو

على سجل ع الطالامكانیة إشخص ي ألنه یتیح ألم لعاالبلوكشاین البیتكوین باسم ابلوكشاین ف یعر

لمبلغ ، فيحددون ابها شیكان لتي یكتبوالطریقة ابنفس ت لتحویالالبیتكوین بتنفیذ امالكو م یقوت. لتحویالا

، فهم یر بشكل سهلوقابلة للتزرق لواعلى قطعة من أسمائهم ضع وبدال من لكن ولشیك. يوقعون اثم 

لرقمیة تنشأ عن طریق سر ت التوقیعاه اهذولتشفیر. ت اتقنیاام قمیا باستخدرتحویالتهم توقیعا يوقعون 
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ص، لخاح المفتاص. وباستخدام الخاح المفتا، وهو ما يطلق عليه البیتكوینافقط من قبل مالك وف معر

بتخزین ن لمستخدموم البیتكوین. یقوانه یملك أللمستقبل ، مثبتا قمیةت ربتوقیعام لقیاارسل یمكن للم

 هاتفأو كمبیوتر ز عن برنامج یتم تشغیله على جهارة هي عبا، ولخاصة بهم في محفظةالبیتكوین ت اعمال

دون لعالم ء اانحألبیتكوین في جمیع ت امن محفظاة جدیدت تحویالأ كل ثانیة تبدوفي متخصصة. ة جهزأو أ

ت لتحویالالعالم لتسجیل ء انحاأمن جمیع ن لمنقبو، يتنافس الكذعن ي. فعوضا فع مركزدمعالج د جوو

 10كل ومعین. در قم نارعلى ر لعثون الوویحاوحوسبة خاصة بهم ون معدات یدیرذ. وألستاافتر دعلى 

ت لتحویالایجمعونه مع كتلة من ومل ثباتا للعإلعالم اما في ن لبیتكوین في مكارو ایجد مصد، قائق تقریباد

تشبه ة كل كتلة جدیدولشبكة للتحقق من صحتها. ء انحاألى الكتلة يرسلون المعالجة. ثم التي كانت تنتظر ا

ي یمكن ألت. لتحویالالشبكة تتحقق من صحة الكاملة على د النو، واللبیتكوینم لعاذ األستاافتر دصفحة في 

ة. إذا لمستخدمین بالتحقق من صحة كل كتلة جدیدامن ف آلالم الذلك یقو، وكاملةد شخص تشغیل نو

عملة بتكوین  12.5ها رقدة لعامل على مكافأافسیحصل ، كتلة صالحةح قترأن المصدر الشبكة ت اكدأ

، لوقتا البیتكوین. حتى هذاثابتا من سجل ءا فیها جزاردة لوت التحویالاجمیع ولكتلة اتصبح ة، وجدید

لبیتكوین على ابلوكشاین حصلت لبلوكشاین. اقل من ساعة لتصبح على ألبیتكوین امعاملة ق تستغر

ن فإ، خرآبمعنى ویخي. رلتاذ األستاافتر دفي ت لصفحااجمیع ، أو لكتلاسلسلة من كونها سمها من ا

م نشائها في عاإلبیتكوین منذ ت اجمیع تحویالي غیر قابل للتعدیل یحووكامل ذ ستاأفتر دلبلوكشاین هي ا

كاملة تتحقق بشكل مستقل د كل نو، ولبیتكوینالتي تشكل شبكة الكاملة د النوامن ف آلالك ا. هنا2009

لحدیثة یمكنها تشغیل المحمولة الكمبیوتر ة اجهزأآلخرین. معظم این رلمصدالمضافة من الكتل امن صحة 

لشبكة ال اتظل ، معقولةر متاحا بأسعاوخیصا زال رلكاملة ما د النواتشغیل ن أل، ولكاملةالبیتكوین د انو

 مركزیة.

  

  لنقدیة للبیتكوینالسیاسة ا
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لنقدیة للبیتكوین شفافة السیاسة ن افإ، لتغییرائم الدوالمبهم ي المركزالحالي للبنك م النظااعلى عكس 

 ثابتة.و

  

لعملي ت اإلثباف اینجح باكتشاي لذالبیتكوین ر امصد، فإن كرناذكما ة؟ جدیدار بيتكوينات صدإكیف یتم 

من حقه ن یكوة وكتلة جدیدر أن ينتج لمصد، ويمكن لهذا اصالحةت ه بمجموعة تحویالبطورلصالح ا

بيتكوين  ١٢٫٥هي ب لكتاا اقت كتابة هذولحالیة ة المكافأواعلى كل كتلة. ة لمكافأاعلى ما یسمى ل لحصوا

ف على كل كتلة جدید  ٢٠٢٠بتكوین في  ٦٬٢٥ستصبح ة لمكافآأن اما یعني ات، بع سنوأركل ة وتنص�

 ا.هكذو ٢٠٢٤في  ٣٫١٢٥و

  

لكتلة اتلك ، فسترفض لةولمجدالكمیة ابشكل یزید عن ة لمكافأایحصل على ویغش ر أن لمصدول احاإذا 

لكاملة صالحیة د النوة. تفحص الجدیدالكتل ابالتحقق من صالحیة ن لذین یقوموالكاملین د النوامن جمیع 

لعملیة ه اهذتشبه جها. إدراعد ال یتم القواكتلة ال تتبع ، وأي لسابقةالكتل اضمها لسلسلة ح لمقترالكتل اكل 

لك ذعن درة لصات الشیكال البنك عن قبوایتوقف ب ولبنك عندما یكشف حساابها م لتي یقواتلك 

بتكوین ال ل سارلة إلولتحویل في محاافي ل حتیاوأي ابتكوین. ور یزأن حد أال یستطیع ، بالمحصلةب. لحساا

 لكاملین.د النوقبل امن ، سترفض لعملیةالك تي كل كتلة تحتو، ولهاد جوو

  

ء لكهربااكل سيسفر عن ضياع لكتلة افض ن رأل، لبیتكوینر امكلفة بالنسبة لمصدغير الصالحة لكتلة تعتبر ا

فا مكلل الحتیااما یجعل ا هذولكتلة. ار الحسابیة إلصدت العملیاتجري التي ة األجهزالتشغیل استهلكت لتي ا

 لبیتكوین.ایحمي شبكة و
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ر مصدع ستطاالكاملین لربما د النواقلیل من د عدي لبیتكوین تحتواشبكة ، فلو أن لكذلرغم من اعلى و

د لنوامن ف آلالك اهناألن  لكنو. دلنوا من لقلیلا دلعدا مع بالتحایل للشبكة رةَّویضم كتلة مزأن للبیتكوین 

علیه م لتحایل محكوامن ع لنوا اهذفوبسبب انتشارهم جغرافيا وعدم معرفتهم بعضهم بعضا، لشبكة اعلى 

 بالفشل.

  

 ن.ملیو ٢١بـ لكلي للبیتكوین د العداساتوشي حدد 

  

اول. لتدافي ن ملیو ١٧كثر من ك أهناأن ما یعني قد صدر بالفعل، لكلي د العدا% من ٨٥كثر من م، ألیووا

 للجمیع.ف مكشوول بجدویجیا رتصغر تدت ین بكمیارئز للمصدالباقي كجووسيوزع ا

  

 رالنتظاالبلكوشاین: قید اتقنیة 

  

ص لخاذ األستاافتر دكتل م خذ نظاأهي ، وتیجیة شائعةاسترفهناك اساتوشي. ر بتكاح العدید نجاكرر ا

ام ستخدافة ولمعرت الشركاالعدید من ولت احا، ٢٠١٤منذ ى. وخرت أمااستخداتطبیقه على وببیتكوین 

لفت وضجیج اث إلحدت. وقد أدى ذلك الولمحاه افي هذ لمالیینت وأنفقوا المجاالاكشاین في مختلف لولبا

 لبلوكشاین.اتقنیة ل حوم إلعالاسائل ه ونتباا

  



   

29 

 

فعة تعمل الر. فاقُّفعة للتسوالرام اشبه باستخدن أآلت حتى االولمحاه اغلب هذلكن ولسوء الحظ، فإن أ

في عملة غیر  مهاستخدامن ذ ستااألفتر دألصلیة (في حالتنا حفظ اماتها استخدق افي نطال بشكل فعا

(مثل: ى خرت أمااستخداغیر قابلة للتطبیق في ون داع، ودرة ومهد، لكنها تصبح بطیئة للغایة، مركزیة)

كه لفواتتبع ، لبلوكشاینالصحیة على الرعایة ا  لخ).إلبلوكشاین...الطقس على احفظ حالة ، لبلوكشایناعلى ا

  

در. قمي نارصل ألبیتكوین أن اهو ول ألاحد منها. وا لبلوكشاین، وائیسیةربع عناصر أرلبیتكوین على يحتوي ا

ار صدأن إلثالث واحجبها. أو غالقها إلتي ال یمكن الكاملة د النواحد من احد لووالبیتكوین شبكة أن الثاني وا

ي لبیتكوین یحتوأن ابع الروالغش مكلفا للغایة. اما یجعل ، قمي صالحرعملي ت ثباإلبیتكوین یتطلب ا

عندما ، وثیقوبعة متصلة بشكل رألت التقنیاوهذه اقابلة للتدقیق. وبشكل كامل م لعموبلوكشاین متاحة ل

قمي خالص كالبیتكوین رصل ألبلوكشاین في ام استخدایمكن  ة.لفائداقلیل ء ینتج شية حدوایتم فك 

 للجمیع.ح كسجل متا

 

لكن ال یوجد ة لألخطاء. ن، وليست عرضبإتقات التحويل بأنها مدونة جمیع عملیاولبیتكوین ء انشايتميز إ

، للخطأمعرضة لصحیة غیر مالرعایة ت املفاة أو لقهوت امثل حباة لحیاافي م لتي تستخدر األمون أن اضما

ت، لحااله افي هذولصریح. اع الخداحتى ل أو إلهماابسبب ت لمعلومال اخاء إدثناأللخطأ ل وارد حتمافهناك ا

 لبلوكشاین باألصل.د اجووهو ما یغني عن ت، والمعلوماقیة اسلطة مركزیة لتكفل مصدد جوویتوجب 

  

ل لماام استخدت البلوكشاین بحثا عن حاالایع تتعلق بتقنیة رمبالغ هائلة في مشا، فقد ضخت لكذمع و

سع ق واعلى نطات لسجالالحفظ م نظاء حد بناألم یستطع ب، لكتاا ایخ كتابة هذرحتى تاغير المركزي. و

 لتقلیدیة.ق الطرامع ٍو حتى متساأو فضل أبشكل ولبلوكشاین ام اباستخد
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  ى؟ألخرة المشفرت العمالاعن ذا ما

یضا ا ألوونما حا، وإفحسبببيتكوين لخاصة اشبكة بلوكتشین ار تكروین نسخ رلمطوول الم تقتصر محا

علیها  cryptocurrenciesة لمشفرت العمالاسم اطلق أقد ة، وجدیدى وخرة أمشفرت عمالء بإنشاق النطالا

مستقبلي ولمالیة بین مرسلي ت التحویالالرقمي لتوقیع التشفیر والرقمیة ت التوقیعاام استخداألنها تعتمد 

ه غالبا ما تسمى هذوبالطبع. أ بيتكوين یشبه مبدا هذة، ولمشفرت اعلیه سمیت بالعمالت، ولعمالاتلك 

مثل بتكوین. هي لیست المركزیة بالكامل ، وtokens لتوكنزز ارموأو  altcoinsلت كوین ت أیع بعمالرلمشاا

هو هم شهرألعل ، ولمستثمرینال اموأجمع اع وللخدف لتي تهدواعة دلخاایع رلمشااكبیر من د عدك هناو

لتي حدثت في عالم ل االحتیات اعن عملیال شهر مثاأیعتبر ي لذ، اBitconnectوع بيتكونيكت مشر

 .cryptocurrencyة لمشفرت العمالا

  

ة ذات األهداف واالستخدامات المفيدة، لمشفرت العمالاید من لعدوال يجوز التعميم بالطبع، فهناك ا

، Zcash (ZECش (كاوزي  XMR) Moneroو (مونیر، مثل عملتي لخصوصیةاتركز على كالعمالت التي 

م إلیثیریوایضا عملة ك أهنابيتكوين. وكثر من ألمستخدمین بخصوصیة ابتعامل ح لسماالى ن إتهدفان للتاا

)Ethereum (ETHبرمجتها.والمركزیة ت تطبیقات ومنصاء لى بناف إدلتي ته، ا 

  

تلك ف یضا باستكشاى ألكبرت الشركام انما تقو، وإلحالیةالالمركزیة ة المشفرت العمالاألمر على اال یقتصر 

قد تصبح لتي ، اLibraا قمیة باسم لیبررعملیة ء لحالیة إلنشاك افیسبوت الوهمها محاألعل ، ولتقنیةا

تلك رة إلى أن إلشاتجدر بنا اهنا ك، وفیسبون لذین یستخدموالبشر رات املیاد جونظرا إلى وعا ناجحا ومشر

 لزمن.اتها عبر رند، أو ال تشبه عملة بتكوین في المركزیتهاومركزیة ن ستكوا عملة لیبرأن لة تعني ولمحاا
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فج،  لبیتكوین بشكلواساتوتشي ح لة تقلید نجاوین بمحارلمطوامن ت مجموعاة قامت عد، خرآعلى صعید 

هي ال عالقة لها بالبیتكوین بيتكوين وها على كلمة زموا ورهؤسماي أتحتوة مشفرت عمالویع رمشات نشأوأ

 Bitcoin Gold (BTGبیتكوین جولد (و BCH) Bitcoin Cashش (كابيتكوين شهرها حالیا ألعل األصلية، و

 .SV Bitcoin (BSVوبيتكوين (

 

 ملخص

 

 لحالي.المالي م اللنظاا دیال جدیدبم هندسیة عمیقة تقدة لبیتكوین طفرا 

 قائق بدال من دها في ادسدا إلمكانية لعالم نظرء انحاألها في جمیع اوقمیة یسهل تدد رلبیتكوین نقوا

 م.یاأ

 لتعسفي.التضخم التي تحمي من خطر درة النال األصوإحدى البیتكوین ا 

 للرقابةت لمدفوعاع اخضاإشخص من أي مما یمنع ، لبیتكوین غیر مركزیةا. 

 لعالم.الوحید في در الناالرقمي ي الالمركزل الماالبیتكوین هو ا 

 لحالي.ي النقدم النظااقلب إمكانية لبیتكوین لدى ا 
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 لثالثالفصل ا

 تقلباتهولبیتكوین اسعر 

  

 مستثمرین محترفین.ا لیسوب لكتاا امؤلفي هذإن لیة: ومسؤء خالإ

ال یتضمن نصائح ، وإلجمالیةاتقلباته ولبیتكوین ر ااسعألمحتملة لحركة ب األسباالفصل ا اهذح یطر

 یة.رستثماا

  

مصدر قيمة البيتكوين، وسبب ارتفاع سعرها وكذلك شدة تقلبه، والسبب في أن لها لجمیع بمعرفة ایرغب 

قد ، لكنها معیند القتصاتخضع ال ، ألمریكير االولداعلى عكس قيمة باألساس. والمفارقة أن البيتكوين، و

 لسجن.ت اعقوبات وماالغرالمخاطر تعرض 

ينجم لخلل ، فهذا البیتكوینافي حالة ، ولمشترینوالبائعین ابین ازن لتوایختل حين صل ما أسعر ك یتحر

 لقصیر.والمتوسط والطویل ى المدالتي تختلف على ، املالعوابعض عن 

 

 ىلمدابعید ر لمنظوا

  

لسعر اسجل ر، والدولف أ 20رب ى ما یقالإقل من سنت ألبیتكوین من اتفع سعر ، ارلماضيالعقد ل اخال

  ر.الدولف أ 11من ب لماضي ما یقراغسطس آب/ أفي 

 یتمي)رلوغاس (مقیان آلایة حتى البدالبیتكوین منذ اسعر 
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لفصل افقط كما هو موضح في ة نقدية حدن وملیو 21رة، فالمتوفر منها يتكون من لبیتكوین بالندایتمیز 

 لثاني.ا

  

 -میة لرسال األموا -لبدیل ، ذلك أن اللمشترینار يعتبران جذابين إلصدول اافیة جدشفولثابت وض المعروا

قل قیمة ل يصبح ألماامن القدر نفس أن مما یعني ، لتضخمابالتالي ، ولمزید منهاامعرضة إلمكانیة طباعة 

رة قدم با بسبب عدالبیتكوین جذس على األغلب الناالمزید من اسیجد ، لطویلى المداعلى م. وكل عا

 المصادرة.ألنه من صعب ، ولمالیةت التعامالاقبة امرأو لمزید منه اعلى طباعة ت لحكوماا

  

لقیمة منها، فالنقیض اعلى وفقط. ر الر دوملیا 200هو ن آلاحتى ج لمستخرالبیتكوین لكل الكلیة القیمة إن ا

ن فإ، ذهب فقطلق امن سو 2بقیمة %ر. والن دوتریلیو 9هو ن آلاحتى ج لمستخرالذهب الكلیة لجمیع ا

ة لة یومیا صغیراولمتدالكمیة ر. واألسعات اكثر عرضة لتقلباألذلك فهو ا، وصغیرال لبیتكوین مایزق اسو

رة لقدابسبب ضعف ویومیا للذهب. ر الر دوملیا 300مقابل ، یومیار الر دوملیا 10رب ما یقا، إذ تبلغ یضاأ

ر حتى لصغا، فيمكن معینةة مدل خالبسهولة أو شرائها لممكن بیعها الكمیة ، وهي التسییلاعلى 

لبیتكوین كأصل انمو وبالبیتكوین م الهتمادة ایازمع ، ولسعرالبائعین خلق تأثیر كبیر على والمشتریین ا

 ة.عددا ألمر عقوا اهذق قد یستغر، وسیقلت لتقلبال امعدن عالمي فإ

  

  ىلمدامتوسط ر لمنظوا

هي تكالیف ر ألسعاالرئیسي لتغیر ك المحرن افإ، لماضیةالسنین واألشهر ل البیتكوین خالالى إبالنظر 

 لتنصیف.ت افعالیا، وكبار المشترين، ولتنقیبا
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تدفع بالعملة أن لتكالیف یجب ه اهذء. وكهربات ولبیانااكز اتشغیل مرت عملیاات ومعدفللتنقيب تكاليف: 

جة لدفع تكالیف لمستخرت البیتكوینااكل أو بعض يبيعون عادة لمنقبین امعظم ن علیه فإولرسمیة. ا

من  40-50دل %ما یعا، أو سنویار الن دوملیو 300لى إ 205لى ي إلتي تصل بشكل تقدیر، التشغیلا

 ب.لكتاا اقت كتابة هذوفي نفس ج لمستخرالشهریة للبیتكوین القیمة ا

ر الستثمات اشركاء وألثریااد األفرت والمؤسساامن ق لنطاا البیتكوین على هذالطلب على عادة ما يأتي ا

ه مال آخر مهما ولعاأن هناك بالبیتكوین. كما أ غالبا ما یبد، والذي لرقمیةت العمالامن یرید تجربة ولعائلیة ا

ة جائزن فإ، لثانيالفصل اكر في ذكما ولتنصیف. اهو عملیة ط، ولمتوسى المدالسعر في اتأثیر على 

م عاة حدووا 2012م عاة حدان، وآلالى إعملیتا تنصیف وقد أجريت بع سنین. أركل ة مرتصنف لتنقیب ا

 ت.لتقلبازاد امما ض،ٍ لعرافي دا لعملیتین خلقتا هبوطا حا. وكلتا ا2016

  

لى ن إلذین یتطلعواد األفرالمستثمرین امن ءا بد، بینرلمضاالمزید من ة المتصاعدالبیتكوین ر اسعاب أتجذ

رات. الولديشترون بماليين ان لذین یقومور االستثمات الى مؤسساإفقط ر الدو 100بیتكوین بقیمة اء شر

یعمل عمل صب ص لفرع امن ضیاف لخوم واإلعالاسائل م وهتما، فالبیتكوینایزید من سعر وره بدا هذو

 ر.لنااعلى د لوقوا

  

ا أن لمحتمل جدامن وما یزید. أو  80ـ %بر ألسعار اتنتهي بإنهیاة سعر كبیرت لدینامیكیة فقاعاه اخلقت هذ

 لمستقبلیة.ت التنصیفات اقریبة من عملیات اقوبأه هذر ألسعادورات اتستمر 

 لقصیرى المداعلى ر لمنظوا

 لسعر.التقلب في اسلطة مركزیة للبیتكوین هو د جوم وعدت عیااهم تدإن أ
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اؤه شروبیعه ولبیتكوین اول ایمكن تد، إذ ألجلة اقصیرت لتقلباب األسباا لبیتكوین سیاقا كبیراول اتديوفر 

لرقمیة ت العمالامن اول لتدت امثل منصا، بذلكم ألماكن للقیاامن  لعدیدك اهناوبة. رلمضاف ابهد

من ثم و Fiatقیة رلوت العمالام ابیتكوین باستخداء لتي تسمح بشر، اfiat to-cryptoقیة رلوت اللعمال

لتي تتطلب منك ، واpeer-to-peerة لمباشردل التبات اباإلضافة لمنصا، Bitcoin لىة إتحویلها مباشر

 crypto toلرقمیة بالكامل دل التبات امنصاا خیر، وأمعهدل لتبااترید ي لذالشخص اع شخصیا مع الجتماا

cryptoعن ن لین یبحثواولمتدالعدید من ن األا نظرة. ولمشفرت العمالابین ت الدلتي تسمح فقط بالتبا، وا

 100لى إ بمبلغ یصلاول لتداحیث یمكن ، فعة مالیةاول ذات راتدت منصاك فهنار، ألسعات الربح من تقلباا

 بة به).رلمضاواضعف  100اض قتر(المالیة افعة الراعن طریق اع إلیداضعف من مبلغ 

  

، 24/7توقف م دون لعاال ابالتالي فهي تعمل طو، وإلنترنتالرقمیة على ت اللعمالاول لتدت اجد منصاتوات

لتقلیدیة ا تصارلبواول والتدت ابعكس منصاولك ء، وذلوسطاالیس فقط ، ولمستخدمینلكل اهي متاحة و

لتي لها ، واهونج كونجرك أو نیویون أو تقلیدیة مثل لنداق سوأفي ة وكز مالیة كبیراجد في مرالتي تتوا

، لجمعةالى إالثنین افقط من ت ساعا 7.5بة لنحو رلمضااول وامفتوحة للتدودة، إذ تكون محداول تدت ساعا

 لمستخدمین.الیس جمیع ء، ولوسطاول األم المقاایستخدمها في و

  

فمن ، باإلنترنتل تصاواكمبیوتر ز لبیتكوین عبر جهات اعمالل ستقبال واساإرشخص ي ألنه یمكن ألا نظرو

لتنظیمیة فقد تخضع د القیوابسبب قلة ربا، ومضااوال ویصبح متدأن شخص أي لسهل نسبیا على على ا

، لكذعلى وة عالو. لتقلیدیةاق األسوامة من اقل صرأفیها لمعاییر تنظیمیة اول لتدالتي یتم ت اصارلبوا

ت نفسها في كیاناأن تسجل  crypto to cryptoلرقمیة بالكامل اول التدت اللعدید من منصافيمكن 

، لتقلیدیةاقیة رلود امصرفیة للنقوت لى حساباج إألنها ال تحتا، لفلبینأو اسیشیل أو متساهلة مثل مالطا 

في منصة اع إلیداعملیة . وجدير بالذكر أن وللداجد في تلك الحاجة للتودون العمل عن بعد ق ایمكن للفرو

صبحت ألرقمیة الك امون أألال، ألمون اماأعلى ظ لمنصة للحفاافي تلك ق لوثوالرقمیة یعني اول التدا
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على ، لكذقد یشمل ء، وبشكل سيت صارلبوالعدید من ، تدار الحظء السو، ولیس بعهدتكوبعهدتهم 

 Mt«ت: مثل منصات لمنصاامن د مع عدث رقة كما حدلساق أو اتعرضها لإلختر، لحصراال ل لمثااسبیل 

Gox -  «ومت جوكس»Bitfinex -  «وبتفینیكس»Quadriga - فیها ن لمستخدموالتي فقد ، وایغا»اردركو

 رات).الولدرات اقیمته ملیادل لبیتكوین (بما یعات امن عمالف آلالات امعا عشر

  

عمالتهم ولهم المستخدمین ألموان الك لفقدذ اول، وأدىلتدت امن منصاد عد: لقد اخُترق اءتحذیر للقر

فقط بكمیة وا یخاطرأن یجب اول، ولتدامنصة ام ستخداعند ر لحذاء القرایتوخى أن علیه یجب ، ولرقمیةا

 قائم.لخطر ، فاتهارحة عند خساابالرون لتي یشعرالبیتكوین ا

  

ى لمدافي سعرها على ة ثیركت تقلباوث حداد في ألفرالها بین اومكانیة تدوإلبیتكوین اتساهم طبیعة 

ف، إضافة لصرابسعر ب لتذبذوالتقلب التي تتدخل لتقلیل المركزیة ك البنواحالتها تختلف عن ، ففي لقصیرا

 بسرعة.ر ألسعاوق اسیلة للربح من فرولتقلب ألنه الك ن ذلین یفضلواولمتدأن الى إ

  

لتقلب ا اهذن قد یكوة، وحدوایقة قل دحتى خالأو شهر ل لبیتكوین بشكل كبیر خالابذلك قد یختلف سعر و

لسعر في ن ابینما كادوالر،  3500، 2019لثاني/ینایر ن اكانو 1حد في واسعر بیتكوین ن كا، فمثالا، هائال جد

مر غیر أهو ٪ 20لى إسعریة یومیة تصل ت تقلباوث حدر. إن الدو 11000نحو  2019غسطس أب/أشهر 

لى ن إلذین یتطلعوابین رجنة للمضا، لكنه عب للمستثمرینمر مرا أهذ، ولتقلیدیةاق األسوبانة رطبیعي مقا

 لسعر.ت اقاولربح من فرا
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د طریقة تقلیدیة تحدن، فليست للبيتكوين لدیوأو األسهم اق اسوألتقلیدیة مثل اق األسواعلى عكس و

أو  لربحد انقدیة تحدت تدفقا، وما من لمنتجس أداء اطریقة لقیاتوجد ال ين، وموظفر، فهي ال تملك ألسعاا

بالنسبة اول. ولفنیة للتدالعناصر التركیز على القریب ى المداعلى ات أداء مؤشرد جوم ویعني عدرة. ولخساا

 إلنترنت.اعبر ة لمقامرل اشكاأخر من آلرقمیة شكال ت العمالاول ایعد تد، بینرلمضاء المثل هؤال

  

لكنه ال  -لمهمة ر این لألخبالبیتكوایستجیب سعر ، لتقلیدیةاق األسوامع ل لحااهو ، فكما خرآعلى صعید 

صة باسم «مت ربون هاجم مخترقومثال،  2013م عاففي لسیئة. ر األخباة أو الجیدر األخبااما بتلك دویتأثر 

، لكذمع ر. وألسعااكبیر في ض نخفاالك ذتال ، ولوقتالك ذقمیة في رصة ركبر بو، وهي أMt.Goxجوكس» 

سعر لكن ر، الن دوملیو 40لي ابحوم، لیواصة ركبر بوأ، Binanceمنصة «بینانس» ، اخُترقت  2018م عاففي 

 لم یتأثر.ارتفع ولبیتكوین ا

  

أن لمحتمل افمن ، كثرأسیولة د جووفي ظل ، وكثر قیمةألبیتكوین تصبح ت اعمالن ألا نظر، ولزمنوبمرور ا

. ةألقل شهراألسهم امقابل ة لشهیراألسهم افي ر ألسعات اتقلبات. يتشابه ذلك مع لتقلبااتنخفض تلك 

بینما یمكنه ، كثر من سنتأ Appleبل» أتحریك سعر «د لفراول المتدایصعب على ل، لمثااسبیل فعلى 

 قلیلة.بسيولة ضعة امتوت مع شركاذلك 

  

، بینربا للمضاذجاا مرألمتقلب الك سیبقى سعرها ذمع ، وبالمخاطرف مر محفوألبیتكوین ابة في رلمضاإن ا

ت لتقلبادي ما سبق سیؤ، ولمالیةافعة ابالراول لتدافر اتوولعالیة اة لسیولالى إها رفتقاالك ذیساعد في و

 لقصیر.ى المدالسعر على افي ة كبیر
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 لخالصةا

دة یاوزثابت ود محدض عرد جووعلى نجاعة ، وهذا يدل لطویلى المدالبیتكوین عبر اتفع سعر ، ارمنذ نشأته

للتالعب حتى ، بل وبةرلسعر یخضع للمضاا أنسنجد ، لقریبى المدر انظرنا للسعر من منظوفإذا لطلب. ا

لالمركزیة للبیتكوین هما الطبیعة والثابت ض العرن افإف ، لمطاافي نهایة ولهائل. السعر اتقلب ق، وبالسو

 تقلبها.ن یسبباولقیمة اما یمنحها 

حجم  صبح یمثلوألذهب) ایة (مثل دطریقة لتخزین قیمة ماد بعد من مجرألى ما هو إلبیتكوین ر اتطوإذا 

نا مخزوسیلة للدفع ولبیتكوین م)، فستصبح الیودات اقیة لالقتصارلوالعملة الرقمي (كما تفعل د االقتصاا

د لیس مجردل ولبیتكوین لطریقة للتبااعملة ل لتحوا لتقلب نظرل اقد ینخفض معد، لنقطةه اعند هذرقميا. 

متوسط ولقصیر ى المداعلى ق لسوافي ة كبیروة نزك هنا، ستبقى لوقتالك ذحتى وبة. رللمضاط نشا

 لتقلب بشكل كبیر.ب وابالتذبذه سیستمر سعروبة رلمضااألجل للربح من ا
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 بعالرالفصل ا

 ن؟إلنساق البیتكوین مهمة لحقوایجعل ي لذاما 

  

ذلك قمیة. یساعد ت رتهم كمعلوماوتخزین ثرق ولشااتثبیت قیمة عملهم اد یمكن لألفر، لبیتكوینابتكار امع 

طنین الموانقل أو عتباطي بكیفیة تخزین التحكم بشكل افي ت لمؤسساأو األنظمة رة انب قدتجعلى 

، لعالمل استظل تتضخم حو، وملموسةن إلنساق المالیة على حقورة الثوه انتیجة هذوقد أصبحت لهم. األمو

 لیة.اللیبراطیة الدیمقرول الداحتى في وبل ، یةرلدكتاتوول الداخصوصا في 

  

قبة امر، لماليالتضخم امن ة بشدا لذین عانوامن ، یالولى فنزإمن نیجیریا اد قصصا ألفرول ألالفصل يقدم ا

 یة معلولة.دقتصاایضا من بنیة تهم، وأتجمید حسابا، لهماموأ

  

ن نصف سكارب ما یقان، فإن إلنساق امن منظمة حقوت معلوماالوحيدة. فوفق لقصص لیست ه اهذو

شخص من كوبا مليار  4تقریبا دل ما یعاا هذوحكومة متسلطة. طئة وتحت أو تحت قمع ن لعالم یعیشوا

ء حاكمة ظالمة. كثیر من هؤالص الخاضعين لسلطة ألشخاامن م، لى فیتنا، وإیةدلسعوالى روس، إلى بیالإ

لمطالبة امكانیة ن أو إلقانوابحكم اد ألفرء اهؤالن. وال يتمتع سیاسیون معتقلون اقتصاديون أو هم الجئو

في اقتصاديا طنیها ابیة تقمع مووروألت الحكومان واألمریكااحتى ت. وتعدیالأو  تبشكل سلمي بإصالحا

االلتزامات، من ك لبنووأنشطة مثل تهرب المالي. التضخم واقبة المراعن طریق تشدید ن ألحیاابعض 

، هي إلجتماعیةون المالي للشؤالدعم د، والبالافي ود لحدامن أتشدید د، لبالرج العسكریة خااالجتياحات ا

 صید حقیقي.ال دون رموأیمكن تفعیلها بطباعة طة مشكوك في أنه أنش
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 WeChat» تتشاوي ني مركزیة مثل «ولكترإفع ت دمنصااستخدام مجبرین على ن طنوالمون اعندما یكو

ق مجموعة من ناشطي حقوب عندما یتم تجمید حسا، أو لمالیینة ایتابع بالتفصیل حیاي لذوالصین افي 

ئم البلد على جراطنین اعلى بلد تعاقب حقیقة موت عقوباض عندما یتم فرر، أو ویكتاتدمن قبل ن إلنساا

 لمظلومین.ء الهؤالا لبیتكوین منفذ، فقد تكون اطنینالموامن غير المنتخبين لبلد م اتكبها حكاار

  

أو بنكیة ت حسابان لذین ال یملكوس الناالمالیین من ت ابشكل كبیر مئاأن يساعد ساتوشي ر بتكامن شأن ا

وحسب، وبإمكان باإلنترنت ل تصاوا هاتفال. فما يلزمهم هو ألموام استخدك وامتالفي اسمیة رهویة أوراق 

دون خیص ورحد بشكل سریع أي ألبیتكوین من استقبال الكوكب المعرضین للمخاطر في س النااكثر أ

 اعتقال.خطر  أومكانیة تنصت إنى أد

  

د، لبالود احدرج خات عااإلیدت والدفعال استقباإرسال واي للعبة فالبیتكوین معاییر ونتيجة لذلك، تغير ا

تنشئ سوقا عالميا حقيقيا لبیتكوین وكذلك فإن المجتمع. ة احي حیاایضا تحسین كثیر من نوويؤمل فيها أ

 لتكافؤ الفرص.لطریق اتمهد أيضا أن لممكن امن ت، ولخدماواللبضائع 

  

 ؟لمالیة بنفسكرك اموأتدیر نك أن كیف یمك

مما یزید ك، لبنوانظمة أیة على ركتاتوت دسلطات لحكومارس اتماي، مبابو، وزسیا، روكن كالبحرینماأفي 

قل را أقدت لشركاواألنظمة العالم تملك فیه س ألساالبیتكوین حجر د. تمثل الفساس واالختالت امستویا

 .لشخصیةاتهم اراقرولحریة في حیاتهم اكبر من را أقدس للنان بالمقابل یكو، ولتحكمامن 
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لبیتكوین. امن ن في ما یملكوس تحكما كامال لنا، أي أنها تمنح الیةولمسؤالتحمل أداة لبیتكوین تمثل ا

تسریب أو لة الحواقبة امريستطيع سیط ف ویوجد طر، فعندما ترسل البيتكوين، فال لكذلى إباإلضافة و

ت لحكوماوایة ذلمؤا تلشركاص واللصوایؤمن حمایة من وذلك لة. الحوالشخصیة لمرسل ت المعلوماا

تخبئة األمان. إن من ر لقدا التباهي بهذاالدعاء أو اتستطیع وليست هناك عملة أو شركة دفع لمتجسسة. ا

ان ذات لبلدافي ال ألمواطریقة لتخزین ال ما یزن وكا، بالعامية) لبالطةاتحت دة (أو لسجااتحت د لنقوا

قت وإذا دسالها. وإرنقلها بة تأمين النقود أو هو صعولطریقة ه اضح في هذالووالعيب الهش. د االقتصاا

، نةرها. بالمقاویجدأن یمكن د نقوأي لحجز على ، فبإمكانهم االستيالء وامنزلكب على بات لسلطاا

لسر اكلمة أو بك ص لخاالتشفیر ح اتخزین مفتا، وذلك باعتبار أنه بإمكانك منةوآلتخزین اسهلة فالبيتكوين 

كرتك. لذلك فبإمكان المرء إحتى يو إس بي، أو تخزین ة ب، أداحاسوز جها، قةور على ر امتالك نكافي ذا

 لالستيالء البيتكوين أو الحجز عليها.طریقة سهلة ت لیس للسلطا، ولبیتكوینا

 

  لجامحالتضخم اتجنب 

ف تستنزر، وبالتالي لعملة باستهتاانظمة تطبع أفي ظل ل لصومااحتى ان ویرإفي ن طنوالموایعیش 

 لتي تحصل علیها بصعوبة.د اقتصاالات امدخر

  

ة بضخ مبالغ صغیرم تفكر بشكل عافهي لتضخم. ل اما حیاء بشيم لمركزیة تقوك البنواجمیع ن بالطبع فإو

، لنفساضبط ل شكاأقد تظهر بعض ت طیاالدیمقرأن احین اق. وفي ألسوالتحافظ على حركة د، القتصاافي 

 ة.لسیطراة عن بسرعج التضخم یخر، أن ینارأكما فإنه يمكن، و

  

لمانیا أ% في 1.7بنسبة  2019لى إ 2018من ر ألسعااتفعت ارفقد ، لمستهلكر اسعاات أحسب مؤشر

على أالستهالكیة بنسب السلع ر اسعاأتفعت ول، ارلدالعدید من افي ة. ولمتحدت الوالیاا% في 1.9بنسبة و
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جنتین. رألا% في 47، وكیا% في تر20، % في نیجیریا11، لهندا% في 5، یلازلبرا% في 3.75بكثیر: 

نخفاضا مفاجئا ك اهنا% أن 10بنسبة تزید عن ر ألسعاالتي ترتفع فیها ول الدافي تلك ص ألشخاایالحظ و

 تهم.امدخروباحهم أرفي 

  

ء سو، ولمنهجيد الفساد، اللنقوة لمستمرالطباعة ایال. حیث كانت وتطرفا كانت في فنزت لحاالاكثر ألعل و

هو تضخم جامح ، و2018م % في عا2300000بنسبة ر ألسعاع اتفاارفي أسبابا ، لعامةایة دالقتصادارة اإلا

ت لحساباالى إصولها ومن ت لتبخر بعد ساعاافي ال ألموأ امستحیال. تبدا مرر أخادالایجعل ، وللغایة

اء جل شرأعلیها من ل لحصود الهم بمجراموام أستخدف، والكفاایلیین على عیش ولفنزاجبر ، ما ألمصرفیةا

ت نتخابااكة في رلمشااین على درغیر قاادي، وهم ستبدم افي ظل نظان یلیوولفنزاألساسیة. یعیش السلع ا

مالیین  4كثر من ب أهر، لماضیةالقلیلة ات السنوامن محاسبة حكومتهم. في ا عبرها نزیهة لیتمكنوحرة و

لتظهر ، كولومبیاویل ازلبرامثل ورة، لمجاان البلدالى د، إلبالن ا% من سكا10كثر من ، أي ما يمثل أطنامو

 لعالم.ایالما في إلالجئین ت اماأزكثر ى أحدإ

  

رأس مة على رلصاابط الضوالعدید من ایلي ولفنزم النظاض افر، فقد لمحليد الالقتصاده فساإلى إباإلضافة 

لطریقة واصعبا للغایة. ا مرأیعتبر د لبالرج اخاأو خل الدال ألمول اسارلك منذ عقدین تقریبا. فإل، وذلماا

في ت لحساباالى ل إلوصون الذین یستطیعوالمالیین ء الوسطال اخالال فتكون من ألمول اساررئیسیة إللا

بتحویل م من ثم یقو، ویالوفي فنزب حسال كولومبي من خالو لوسیط بیزفمثال، يعطي شخص ما ابلدین: 

م تقون، إذ آلممنوع ال لبدیالحل ا احتى هذلكن لنهائیة. الوجهة الى إیلي ولفنزر البولیفاامبلغ مكافئ له من 

فكر رج. لخاایلیة من ولفنزاحساباتهم ن لذین یستخدموص األشخااعن غ باإلبال، لحكومةاتحت ضغط ك، لبنوا

 ر.لبولیفاافضل من ال أموألى ل إلوصوامن ا یتمكنوأن لسكانه م لنظااال یرید ول: ألابالفصل ه كرناذبما 
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لى مكتب إمریكیة رات أالة دولمتحدت الوالیااعیش في لعائلة ممن یء أو األصدقاایرسل أن هو ر وخیاك هنا

، لمبلغالمتلقي على الكي یحصل ویة في كولومبیا. ودفي مدینة حد Western Unionن یونیون یسترو

ر الولدابسحب م حیث یقو، معرضا نفسه لخطر كبیرى خرألى مدینة إلسفر وایال ومن فنزوب لهراعلیه ينبغي 

بالطبع ال حاجة وفي مالبسه. ال ألموایال مخبئا ولى فنزى إخرة أسلل مرلتن وایونیون یستروألمریكي من ا

لین وقة بالمسؤرغارات لمطاوالبریة ود الحدن الوقت ألالكثیر من ایستهلك وألمر خطیر ا اهذن بأل للقو

 ال.ألمودرة الى مصان إلذین یسعوالفاسدین ا

  

ء ألصدقاالبیتكوین من ایلیین طلب وللفنزیمكن ود. لحدالقیمة عبر البیتكوین لنقل ام استخدفي الحل ايكمن 

قابة رحیث ال توجد ، مزیةم رسورمقابل ت علیها بعد لحظال لحصوواسالة نصیة رعبر رج لخاالعائلة في أو ا

، مستقرد قتصاافي ظل ن لذین یعیشوص السهل تتبعها. بالنسبة لألشخاالیس من ، ولعملیةه اعلى هذ

% في 20قد یبلغ نسبة ي لذوالمفاجئ التقلب ن افإ، یلیینوة للفنزلكن بالنسب، لبیتكوین متقلباو افقد یبد

 %.2300000بنسبة ر لبولیفااقیمة ض نة بانخفارلبیتكوین یعتبر تقلبا معتدال مقااسعر 

  

لى عملة محلیة إبسهولة تحویلها ، فيمكنهم سیبهماحوأو تفهم البیتكوین على هواستالمهم عملة د ابمجر

 100كثر من أضمن ر لتجاایربط  eBayني على نمط ولكترإهو موقع ، وLocalBitcoins.comموقع ل من خال

وض على عرل لحصوامن ثم ، ولموقعاستالمها حدیثا للبیع على التي تم البیتكوین انشر وبإمكانهم لة. دو

في حساباتهم ر لبولیفام استالوالبیتكوین ایمكنهم بیع ، قیقةد 15ل خالوبشكل مباشر تقریبا. اء للشر

م من منتصف عارا عتبام. وایال كل یوولى فنزوإمن رات الولدالنقل مالیین م لنظاا اهذم یة. یستخدلمصرفا

یة دالقتصااألنظمة افي ظل ن لذین یعیشوص الألشخاا خیرذا أمالویا ازمودا قتصاالبیتكوین اصبحت ، أ2019

 یال.ولمحطمة تماما مثل فنزا
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 للعالمي للمال الوصوا

الوضع یفتح حسابا مصرفیا. لكن ة أن طیة مستقرابدیمقري ينعم لذامتعلم لاطن الموالسهل على المن إنه 

، يحظر یةدلسعون وافغانستاففي أضحة. الواألمثلة ابعض ك هناولعالم. ل احوس لناامن رات لملیامختلف 

لمالیة. الحریة اتماما من ر. فهن محرومات لذكورب األقاامصرفیة من قبل ت فتح حساباعلى النساء 

یا روفغانیة تدعى ل أعماة أئدراجهت ، وا2014م في عاة. للحیاا لبیتكوین منفذن، ستوفر اهبالنسبة لو

ل. لمااعائلتهم ا، فستأخذ عطتهم نقدفلو أنها أتب موظفیها. روافع دلم تتمكن من ا، إذ تحدیا كبیرب محبو

في ة غیر متوفر كانت PayPalل باي مج مثل باابروبنكیة. ت بفتح حسابار لذكورب األقان الن یسمح لهو

لموظفین. اتب رواتستخدمها لدفع أت بد، ولبیتكوینام الدفع باستخدانه بإمكانها ء األصدقااحد أكر ذبلدهم. 

 مالیة ألنفسهم.دة سیاذلك عطاهم وقد أ

  

، لبیتكوین معهات اخذألكنها ، بسبب تهدید حیاتهان فغانستاأمن ار لفرالى ت إلشاباه اهذى حدت إضطرا

ك هناولمانیا. ألى إلنهایة اصلت في وثم ، تركیاان ویرإعبر ت سافروقد زنها على هاتفها. لتي كانت تخوا

لى إ —حلتها ل رلحظ ممتنة له بشكل كبیر خالالتي كانت لحسن وا —بها ص لخاالبیتكوین استبدلت ا

مصرفیة ت لخدمال صوولذین لیس لدیهم ص األشخاوالمضطهدین اتساعد أن یمكن للبیتكوین رو. لیوا

 ى.خررات ألدیهم خیاتوجد ندما ال ع

  

لذلك تأثیر كبیر على ن سیكو، مةدلقاات السنوالمحلي في اد األفردل اتباولتحتیة للبیتكوین البنیة امع نمو و

هي ات لمساعداضوحا لما هو خاطئ بصناعة وألكثر رة الصون ابما تكورإلنسانیة. واجیة رلخاات المساعدا

ألجنبیة من ات المساعددورو امام منع نظا، حين 2019یر اي فبریلیة فولفنزود الحدالتي خرجت من ا

هو مالیین ا ما لم یكن ظاهررات. لكن بمقطوودي لحدالجسر اعن طریق تحصین د لبالالى ل إلوصوا

 لحكومة.ة اسیطررج یابا خاوإهابا ك ذلتي تتحرالبیتكوین امن رات الولدا
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لحكومة ترسل اكانت فإذا خة. رضعف صاط اجیة من نقرلخاات المساعدم ایعاني نظاوفي يومنا هذا، 

ة سرألى ل إلمااشخص یرسل ، أو لى منظمة غیر حكومیةإمنظمة خیریة ى، أو خرألى حكومة ات إلمساعدا

 ثالث.ف جهته فقط عن طریق طرولى إیصل ل لما، فإن ائةرفي حالة طبیة طا

  

لمتلقي. ابنك ي، ولمركزالبنك ، واسللمراألقل: بنك اعلى ء سطاوثالثة ، هناك بساطةت لحاالاكثر في أحتى و

أو لعملیة ء ابطامنهم إكل وبإمكان لى سبعة. إحیانا ء، فيص العدد ألوسطاالمزید من ك اهنان غالبا ما یكوو

ب في خطان كي مون باة لمتحدالسابق لألمم م العااألمین اعلن ال. أألمواحتى سرقة أو لصفقة اتجمید 

لى ل إلوصواإلنمائیة من ات المساعدا% من جمیع 30لماضي «منع ا ملعال اخالد لفساأن ا 2012م عاه لقاأ

 لنهائیة».اجهتها و

  

لطریقة اهي ة لمباشرت التحویالن افإ، ليولدالبنك وایریكتلي دامثل جیف ت جرتها منظماث أفقا ألبحاو

ل صود وبل مجر، سمیةربطاقة هویة أو مصرفي ب لى حساإلمستلم ج اال یحتاات. لمساعداألفضل لتقدیم ا

ن لناشئة یمتلكودات االقتصاافي س لناا% من 45أن  Pewجرتها بیو أسة حدیثة ل دراإلنترنت. تقوالى إ

% 20رك أن عتبااضع في ، لمحتمل للبیتكوین هناالتأثیر الفهم دة. ولزیاالرقم مستمر في ا اهذ، وكیاذهاتفا 

أن یجب ، للدفعالبيتكوين ولكي تستخدم لفلبین. امصرفي في بلد مثل ب لبالغین لدیهم حساافقط من 

أو لسلع انفاقها على إما تم إذا حالیا ة لبیتكوین مساعدالمحلیة. ال تعد بالعملة اتبدیلها ها یستطیع مستلمو

صبح من رج، فقد ألبوت آها مااجرألتي البیتكوین ق اسوت لتحلیل مفصل لبیانا فقاولكن ت. ولخدماا

ت لبیتكوین بالعمالافریقیا تبدیل ب إلى غرإسیا ق آمن شرلناشئة دات االقتصاافي اد ألسهل بالنسبة لألفرا

 لمحلیة.ا
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لتحتیة في البنیة ن األا نظرولبیتكوین بالعمل. اتستمر شبكة ك، لبنواتقف ، فعندما لكذكثر من أما هو و

لعمل ابتكوین على رة قدن فإص، ألشخال اصوومكانیة وإلسیولة العالم تعمل على تحسین ء انحاأجمیع 

نظمة ت وأتوجد شبكافمن اآلن، بشكل كبیر. داد ستزات لمساعدن ابالنسبة للذین یتلقوة حیاللن كشریا

لى ل إلحاجة للوصودون البیتكوین ل استقبال واساربإس یویة تسمح للنات رادتقنیاوصناعیة ر قماأ

ل لوصواطنین من الموامنع ت لحكوماالصعب على التجعل من رات بتكاالى عن لمهندسواإلنترنت. یعمل ا

 یقافها بسهولة.أو إهي عملة ال یمكنهم تضخیمها ، ولبیتكوینالى إ

 

 قلبرالسریة للبیتكوین عن طریق شبكة اضافة إ

ع یتم هي شبكة للدفق، ولبرالحل في شبكة ن ایكود، فقد یاازدلمالیة في المستهلكین للسریة رة اخساألن 

 لبیتكوین.اها حالیا على ؤبنا

تشكل سیطة ومؤسسة مالیة ذلك أن كل لخصوصیة. ا(مصائد) خ فخال شكاألحالي كافة الدفع م ایخلق نظا

ء سطاوعلى أنها ال تعتمد حیث مختلفة من لبیكتوین والسریة من خاللها. اق اخترایتم أن یحتمل ة فجو

ت لكن معلومادة. غیر موجوء لوسطااعبر اق الخترایة حتمالي، فإن ابشكل نظر، وألقلامالیین. فعلى 

هي متاحة لألسف، و Blockchain) بلوكشاین( لكتلا سلسلة في لةَّلبیتكوین مسجت اساسیة عن تحویالأ

لتأثیر على ت دون التحویالامن دة تشویش تفاصیل محدء أو طریقة إلخفان لباحثووقد تحرى اللجمیع. 

 ق.لبراممكن عن طریق شبكة ا هذویتكوین. لبالتحویل عن طریق اء اجرإمكانیة إ

  

بشكل مباشر.  Blockchainلكتل (بلوكشاین) اتفاصیل كل تحویل على سلسلة ق لبراشبكة ال تسجل 

وإثر تحقيق لبیتكوین تحمله. اتستطیع شبكة ي لذد العدت والتحویالاسرعة دة یاق زلبرامن شبكة ف لهدوا

 لخصوصیة كأثر جانبي.هذا الهدف، تتحقق ا
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للجمیع ح متاذن، وإلج ال یحتار ولمصدح انه مفتوألى حد كبیر من حیث إلبیتكوین التقني ر التطوا ایشبه هذ

 لجنسیة.أو الجنس ، الدخل، العمرن، المكاالنظر عن ابغض 

  

 فقط.ء متاحة لألثریاولسریة فیه مكلفة ن امستقبال بائسا تكوق لبرالبیتكوین مع شبكة قد يمنع ا

لهاتف امتاحة قریبا على ق لبرامج ابرن تكو، فيفترض أن لنقدیةت التعامالالخالي من المجتمع احتى في و

ف لن تعروالنترنت. اسیاسي عبر ب كتااء لشرة أو مظاهرر لحضول بشكل مجهوت صالابطاقة مواء لیتم شر

أو اناتهم على تسریب بیدرة قان لن تكو، ولمشتریناشیئا عن هویة  Amazonزون ماو أو ألمتراكر التذاماكینة 

 ت.لحكومااكة معلوماتهم مع رمشا

  

تأمین ه لى فقط باتجاوألة الخطوالدفع هو ت امعلوماء خفاق. ذلك أن إلتریاالیست ق لبر، فشبكة الكذمع و

ن لمكال التتبع من خال، اتفالهوافي دة لموجوالخلفیة اب السریة كاألبوافي ت قاوخر، فهناك سریة كاملة

 یضا.ء أبحاجة لإللغاا هذ، وكل قبةالمرات اكامیر، فيالجغرا

  

 1یلي».أورولبیتكوین «بولیصة تأمین ضد مستقبل أن ا» داءلسوالبجعة ا«ب كتب نسیم طالب مؤلف كتا

 لمستقبل یضغط علینا.ا اهذو أن یبدد، لنقوء اختفاوالمتنامیة اقبة العالمیة للمرت االتجاهاار استمرامع و

  

ء لذكان افإطوال الوقت. فعلى العكس من ذلك، لعالم اة في لحریالتكنولوجیا ال تستطیع تحسین لكن ا

ماكن أفي ، وبخاصة من حریاتهم بشكل ممنهجاد ألفريجردان الضخمة ت البیانااتحلیل والصطناعي ا

 كالصین.
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لحدیثة تمیل ت المعلومااتقنیة اري، من أن هرح نول یوفا، Sapiensب العاقل مؤلف كتارخ ولمؤوقد حذر ا

ض. لغرا الهذا نشرها عمدولحریة عند تصمیمها اتؤید أن یضا ألكن یمكن للتكنولوجیا  اد،الستبدانحو 

لعالمي من ح الكفاامهمة في أن تكون أداة یمكن ق، لبراكشبكة ت بخاصة عندما تدعم بتقنیا، ولبیتكوینوا

 ن.إلنساق اجل حقوأ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یلرج أورونسبة للكاتب جو  .1
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 لخامسالفصل ا

 قصة مستقبلین

 2039ام ع

 

ألمریكي ر االولداحة زاإلول لداتكافح  .لعالمیةب الحراتفاعا ملحوظا في ارلماضیة العشرین ات السنوت اشهد

لى إمتحوال دي القتصااب االضطرا اینفجر هذ ،نألحیاافي بعض و .لمهیمنةاكزهم الصیني من مرالرنمینبي وا

ول لداتقترب بینما ، لصعبدي اقتصاالد الركووالسیاسي ر التدهوالغنیة من ول الداتعاني  .عنیفاع صر

 لمركزیةالة ولسلطة للدوة والثراعلى تعزیز تعمل لمتعاقبة ایة دالقتصاافاألزمات ، من االنهيار التامة لفقیرا

 .تلشركاى اقوو

 

» سبوك«فیو Tencent »تانسینت«و Alibaba »علي بابا«لمهیمنة مثل التكنولوجیا ت اتتحكم شركا

Facebook غوغل«و« Google زونماأ«و« Amazon  ط لضغوامن ت جوالة بعد عد، ولعالمیةق السوافي

مقابل م لمستخدت اعلى تسلیم بیانات لشركاه افقت هذت، والتسویار واالحتكااقضایا مكافحة ولحكومیة ا

ما ل لعالم حوء انحاأفي جمیع ت لحكوماامع م شاملة للمستخدت معلومات لشركاا تشارك .قلسواحمایة 

صبحت ألقد  .جدهماماكن توألى إباإلضافة ، لجمیعه اما ینشر، ولجمیعالیه إما یستمع ، وعلجمیاه یشتری

 .دةغیر موجومن ثم لشخصیة الخصوصیة ا ، وأصبحتلةولصناعیة للدر األقمات الشركاا

في اء لفقرء واألغنیاابین ة لفجواتستمر و .طنیهااغیر مسبوقة على موة سیطرت لحكوماایعطي ا هذو

یا بطریقة غیر دقتصاون اهردیزم بالنظات لذین تربطهم صالافهؤالء  ،نخم تأثیر كانتیلومع تضع، التساا

ة سیطرإن  .یةادالستبدت الحكوماه النقد تجاابینما یتالشى  ،ةلقاعدالرقمیة هي اقبة المراتصبح  .متكافئة

ال موأعلى ل ولحصاال یمكن إذ م، لكالالرقابة على ض ابإمكانهم فرأن تعني ل لمااعلى ت لشركاوالحكومة ا

 .بعملهمم ضین للقیارلمعاى المحتواعم لمنشئي أو د
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ت بیاناء، ألشیاانترنت فالدول البوليسية في جميع أنحاء العالم تستخدم إ .ضةرمعان آلالفكر ع اتنوأضحى 

لمنشقین البحث لتحدید ت استعالما، والسابقةت المعامالت اسجال، لهاتفاتتبع ، عةرولمزالطبیة ة األجهزا

لك ذ(بما في ت لمشتریااجمیع و ،ختفتد النقوأن اذلك س، ألسااضة مستحیلة في رلمعااو .ممعاقبتهو

 .وتخضع للمراقبةقمیة ء) رلمراتخفي هویة أن لتي یمكن األقنعة والصحف و والمتراكر امثل تذء شیاأ

 .قت مضىأي ومن ى قوت ألجنسیادة امتعدت لشركاوالة ولداأصبحت 

 

 2039 عام

 

ن یجمعوون ولعالم یدخرل احوس لناامن فالمزيد  .في ازدهارة لنابض بالحیاالعالمي د االقتصاال ایزال 

یطلق ن من ما كال ألعمارواد اويقود  .ةجدیدت شركاون یدیرو ،زللمنااء اعلى شررة لقدالدیهم و ،واتلثرا

قت أي و سهل منألقضائیة ت السلطاانقل وأصبح  .لعالميد االقتصاافي ر البتكادون العالم یقودول اعلیه 

وهم ئب الضرافع ودلعمل والعیش ون ایریدي لذن المكان اطنوالمور ایختا بينما تلحكومااتتنافس  .مضى

نتیجة للمنافسة ارس لمدت والخدماوالتحتیة البنیة دة اجوداد بینما تز، لدخلائب اتنخفض ضر .فیه

 .لعالمیةا

لى مزید ة إلصغیرت المؤسساالعدید من اها لتي توفرة الجدیدت الخدماوالسلع الكثیر من ر انتشاأدى القد 

وقد تفوق العديد من الالعبين الصغار من جميع أنحاء العالم  .نه ممكنأیعتقد ن كثر مما كار أالبتكاامن 

شخص وأصبح بإمكان أي  .قلسوالهیمنة على دت اعتاالتي ت الجنسیادة امتعدت لشركاالعدید من اعلى 

 .خیص مسبقةاتري ألج لتي ال تحتاوا ،لخصوصیةامحمیة ت لمدفوعاام اباستخدء شيأي فع ثمن د

في تجنب رة كثر مهان أطنوالموابأن أصبح ضعافها إ جرى أویة ادالستبداألنظمة العدید من ا وقد أُسقطت

 .عنها للنخبزل لتنااألنفسهم بدال من وة لثراعلى ظ لحفال والمارأس امة على رلصاابط الضوا
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قت أي وكثر حریة من ن أألاد األفرالقد أصبح  .لمنافسةالى ة إلسیطرامن ل النتقاالى ت إلحكومات اضطرا

 .مضى

 ؟لبیتكویناعلى األكثر اعتمادا لعالم و اكیف یبد

 

لعالمي ر المساالى إبالنظر ن بدیلتان یتارؤفهاتان  .دائما بالمخاطرف مر محفوألتنبؤ بالمستقبل إن ا

ه التجااعلى ة لسیطرالدیهم اد ألفرالكن ، قعالواأرض منهما على أي یتحقق أن لمرجح امن غیر و .لحاليا

 .مجتمعهمه سیتخذي لذا

 

 وجدير بنا هنا .لةولدل والماالفصل بین اعلى رة لقدالبیتكوین افلدى  .طرقق مفتراآلن أمام ي لنقدم النظااو

 ؟لمجتمعالى تغییر إلبیتكوین عالمیا د اعتمااأن نتساءل حول إمكانية أن يؤدي 

 

 ودلعابر للحداد القتصاا ازدهار

 

لرقمي ل الماالى ل إلتحوالقومیة. سمح ول الدة اسیطر یة تحتدالقتصااألنظمة اكانت  ،لعشرینن القرامنذ 

ض لعردة ایازلتسهیل  ،یة بطریقة غیر مسبوقةدالقتصااألنظمة اعلى ة بالسیطرت یة للحكوماالبدافي 

 .دراتلمباالتمویل ي لنقدا

 

دي لحان القرایة افي بدو .وللدوز ایة في تجادالقتصااألنظمة اأت بد، لرقميالعصر م امع تقدو ،لكن

ووظفت  .لعالم اآلخر من ف الطراسلعا منتجة في ن لمستهلكوى اشتراإذ  ،ضحاا واهذن لعشرین كاوا
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حتى أو  ،ضیینافترامساعدین أو مج ابرري لى نیجیریا كمطوإلفلبین امن  freelancersمستقلین ت لشركاا

ت التصاالاكانت كل  .لألمیاف االآیین رلتجاء الشركاایفصل بین فقد . ة عن بعدألشعاخصائیین في علم أ

لبضائع الدفع مقابل ال اال یزو .مكلفاوبطیئا ود لحدالدفع عبر اء اجرن إكا، لكذمع و .سلسةویة رفووقمیة ر

الیة لمت المؤسسااألمریكي بین ر االولتسویة بالدال اال تز، ولتقلیدیةات القنواإلنترنت یعتمد على اعبر 

 عالمنا متزايد التواصل.لیتناسب مع ن آلاحتى ل لمام انظايتكيف لم  .میاة أعدتستغرق 

لمحلیة السلع اوستأخذ . لمالير التطوالمقبلة من الموجة استمكن لتي ارة الشرالبیتكوین هو ر اظهوإن 

وستستخدم  .لميلعاد االقتصااكبر من أحصة  ،لفیدیوب العاأعناصر والجتماعیة الوسائط اكمحتوى  ،قمیار

وستجبر  .مرهقي لتقلیدالدفع ن األا نظر ،ودلحداعبر ت لمعامالاید كوسیلة للدفع في البیتكوین بشكل متزا

ر لتجاا ،ةیدالمتزالمستخدمین ة اقاعدو ،لسریعةالتسویة والدى عملة البيتكوين الرقمية، لدقیقة ت المعامالا

 .لبیتكوینام اباستخدر ألسعااعلى تحدید 

 

في الین أون مریكا أعن ث لتي تتحدت المجتمعاامثل  -م لیوة ایة صغیردالقتصار األمواه هذتعتبر 

كل لى دي إفإنها ستؤ، لكن مع نموها -ت لتسعینیاا ل لحصوايجري ألنه ا نظرو .ولیة للددالقتصاة السیطراتآ

فستصبح ، وملك ألفرادلها ود بعملة ال حدتصنف لتي ودة المحداغیر ت لشبكاامن وة لثرالمزید من اعلى 

.ةحدوالة ي دوألدي لماد االقتصاامن وستحرر  ،لنقلاسهل في وة ألثرا
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 بلحقیقي للحرالثمن ت الحكومااجه اتو

 

ب لحرالتمویل ال ألموالمزید من الة على طباعة ولدرة اقدن ستكون، لبیتكوین في كل مكااعندما یصبح 

إذا و .لماضیةالسنین ت امئاى دبسهولة كما كانت على موب لحراومن ثم فلن تمول  .للغایةودة محد

مدها مثل ل ألتي طات اعاالنزاتصبح أن ومن الممكن  .زایجاوإیة ودكثر محدن أفستكووب، لحرااندلعت 

ذلك أن  .لماضياشیئا من  ،نفغانستااق وأألمریكي للعرل االحتالأو ا ،نیااكروأوفي سوريا سي ولرالتدخل ا

 ا،بعیدرا لقومیة خیاول الدابین ب رلحاستصبح وعليه  .لتمویلاكبر في أصعوبة ستواجه ت لعملیااهذه 

 .تلخالفااقل تكلفة لتسویة ق أطرد إلیجاا كثر تحفزت ألحكومااستكون حیث  ،ملیول الحاالیس كما هو و

 

 صبح مكلفا للغایةاد أالستبدا

اد ألفرد ابوجوو .علیهاة لسیطرالتنافس في بیئة عالمیة یصعب ایة صعوبة في ادالستبدول الداجه استو

بلد  أينتاجیة في إألكثر اطنین المون افإ، لشخصیةالعالم بنقل قیمهم ء انحاألمسیطرین في جمیع ا

، فمن بالتاليو .فیهاب غیر مرغووف لظراكانت إذا الیة قضائیة منافسة ولى إتهم ببساطة وبثردرون سیغا

ود أو لحدامة على راصضوابط ض فرت لحكوماان على سیتعی، لمنتجیناطنین الموء اهؤال علىالحفاظ  أجل

 .لحكومةاطنین صوتا في الموء امثل هؤالء عطاإ

 

أو  ،لجماعیةال األمووب رؤوس اجهة هرامور: الختیاالى إلكنها ستضطر وء، بهدت یارلدیكتاتوالن تختفي 

ة ر لمتحرالیة اللیبرم األفالوابیة دألل األعمااصبحت أ ،تلمعلومات ابفضل شبكاو .لحریةابمزید من ح لسماا

یا ركوویتریا إرمثل استبدادا، ألنظمة اكثر ألتي تعیش في ظل األسر الى إتیني روبشكل ن آلاها طریق قتش

 .تلمعلومااتأمینها كما ویمكن نقلها ال بأموة لظاهره اهذوستسرع  .لشمالیةا
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 لصحیحالسعر اصبحت تأخذ ت ألممتلكاا

 

فعل على فكرد  .فيالجغرالموقع ا ق أولعرأو الحالة النظر عن ابغض ، مهما للجمیعا توفر بیتكوین متجر

دن لمعاواألسهم رات والعقااتهم في وحالیا تخزین بعض ثرص ألشخاامعظم ر یختاة، لفائدر اسعاأتضخم 

وة لثرافیه تخزین ن في عالم یكوو .لیها مثل بیتكوینل إلوصوابالتالي یصعب و ،كثر مركزیةأكلها ، ولثمینةا

 .ةسائدت لممتلكاه ابة في هذرلمضاا تفقاعان لن تكو ،رلمعیاافي بیتكوین هو 

 

قل من د أعدي سیشترإذ ، لتضخمالناتج عن السكاني ر االنفجات اقل من حاالد أعدمثال ك هنان سیكوو

بیتكوین بدیل ن ألا نظرو .كخطط للعیش هنادون لمدینة السكني في وض المعرامن ة ألجانب قطعا كبیرا

وسيتمكن ، رألسعافلن ترتفع ابالتالي و .بااجذن لن یكو رجلخاافي ة لمستقرت الممتلكااء اشرن فإز، ممتا

 .في مدنهمزل منااء من شرس لنااكبر من أ دعد

 

 يلالمركزالتمویل ل اصوو

 

 عملة في تلصفقاا تسویة على درةقا ولُّلدأن الصینیة حیث وابیة وروألواألمریكیة الهیمنة اتتالشى ف سو

 .إلقلیميا لرینمینبيا أو رولیوا أو ألمریكيا رالولدا من البد ،حقیقیة عالمیة حتیاطیةا عملة هيو ،لبیتكوینا

لتنافس على المزید من ك اهنان سیكوولعالم ء انحاأفي جمیع ك لتحرافي ة لعاملة حرى القون استكو

 .لتي ینتجونهااكثر من أقیمة ل لعماامما یعطي ، لعملا
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، بنكا خاصا بهن یكوأن كن لكل شخص حیث یم، لقمعياها ذلصینیة نفووابیة وروألواألمریكیة ك البنواستفقد 

 یسمح مما ،للعمالة رةِّلمصدان البلدافي وة لثراكم اتترف سو .لوقتور احقیقیة بمرات مما یتیح مدخر

 .تلخدماوالتحتیة البنیة ء ابناو ربالظهو لمحلیةا تللشركا

 

 لمركزیةك البنواتقلص سلطة 

 

أو س، لنااأموال سیطرتها على ت ولحكومااصة مع لخاالتي نمت بشكل كبیر بسبب عالقتها ك البنواستفلس 

ى لكبرت الشركاك والبنوالن تتمكن دا، وموجو »یفشلن أكبر من أ«ر لن یبقى معیاو .بكثیرستغدو أصغر 

 .2008م لمالیة لعاا األزمةفي ث كما حدتماما ء، خطاأتكبت ارلحكومیة كلما ذ اإلنقات اعلى عملیاد العتماامن 

 

، لعمالئهات لخدماالتركیز على تقدیم الى ت إلجنسیادة امتعدت لشركاك والبنوج استحتا، یاالمزه اهذون بدو

، ألصغر حجماك البنوت والشركااستتمكن وبذلك  .اتلمساعداعلى ل للحصوت لتملق للحكوماابدال من 

ستحل محل و ،لعالمء انحاأفي جمیع ء لعمالامن خدمة  ،لبیتكوینالعملة ودة لمحدالطبیعة غیر ابفضل 

 .لماضياالقة عم

 

 قبالمراسمالي ألرم النظاوالوصایة افض ر

 

تلك تخضع و التربح،جل أمن ت لشركاالرقمي من قبل الدفع ت امعلومال ستغالافي يومنا هذا، يجري 

لخصوصیة اكانت معاییر فقد ح، ضي مفتوافترق اإلنترنت كسور التطوا نظرو .لحكومیةاقبة اللمرالمعلومات 

ت لبیانااتجمیع يعاد ، نتیجة لذلك .إلنترنتاعلى ة یدالمتزالهامة والشخصیة ت االمعلومابطیئة في حمایة 

 .صریحأو إذن علم دون مها استخدواتحلیلها ار ولشخصیة باستمرا
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لیومیة ت المشتریاامعظم فإن ، لبیتكوینم انظاق فوواعتمادها  Lightningمدفوعات البرق ر مع ظهوو

 .لهویةاعن طریق ستقتطع ة لصغیرا

 

لدفع أو المنظمة مجتمع مدني ع لتبرأو افي مجلة سیاسیة اك الشترأو اإلنترنت اما عبر ء شياء ند شرع

ك هنان لن یكوو .لكاملة للصفقةالتفاصیل المستهلك اخر غیر آشخص ف أي یعرفلن ، طبيج مقابل عال

ي لذالتاجر امع آلخر حد ف وامن طرفالمعامالت ستكون ، سیطومن مركز ت لمعلوماافع لتسریب دمعالج 

قبة المرانظمة أللغایة على صعبا ن سیكو، لبیئةه افي هذدة محدت معلوماد جوم ومع عدو .لدفع فقطى ایر

 .لتنبؤ بتصرفاتهموالمستهلكین ك اسلوتتبع 

 

 

 تیةالذالسلطة ایة عهد ابد

 

على ت تقنیالافقد أطاحت هذه  ،إلنترنتواطیة الدیمقرتأثيرها المحتمل مع ا لبیتكوین فياتتشابه ظاهرة 

یبقي ، طیةالدیمقرل اخالفمن  .لمعرفةالمؤسسیة على ة السیطروالسیاسیة السلطة ن الي بطغیاالتوا

ن یودلعان اطنوالموایتمتع ، إلنترنتل امن خال، وقبةالمرایین تحت رلدیكتاتووالحكومة اسلطة معا ن وطنالموا

 .لمعرفةالى ل إلوصواكبر في أحریة ى وقوت أبصو

بعد و .تلشركاول والداتتمتع به ي لذي النقدر االحتكاالبیتكوین على تحطیم استعمل ل، المنواعلى نفس و

د القتصااعلى ة لمتمیزالقلة اقتا تسیطر فیه ون ویتذكرو 2019م لعاراء لوالى اد إألفراسینظر ن، آلامن ن قر

ا بغاندوبرأو ي لملكاإلقطاعي م النظاة الى فكرم إلیواتماما مثلما ینظر شخص ما ، لزمناعلیه عفا ء كشي

 .لعالمالبیتكوین عملة ا ، لتصبحرلتطواحل من امرث على ثالرة لثواستندلع هذه  .لةولدا
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 لقیمةن امخز :األولىلمرحلة ا

 

 لتي یحمي فیهاالمرحلة افهذه  .للقیمةن كمخز استخدامهابیتكوین هي د لى العتماوألاة لخطون استكو

لیس م لیوا اهذث یحدو .لمحلیةاتضخم في حكوماتهم لانفسهم من ألعالم ء انحاأفي جمیع  المدخرون

یضا ألكن ي، ویمبابوزویال ویة في فنزدالقتصااألنظمة امثل  ،لتضخمامفرطة یة دالقتصااألنظمة افقط في 

لعملة اعلى ات سنوة عداد متدالبیتكوین على ت اعمالقت حیث تفو، باة وأورولمتحدت الوالیابلدان كافي 

لمالیة ت المؤسساوالتقاعد ایق دصناأ ستبد، لقیمةن ار من مرحلة مخزقت متأخوقیة. في رلوالمحلیة ا

ضافة إفي ت لحكوماأ اقت الحق ستبدوفي ، ویةرالستثماالى محافظها إلبیتكوین اضافة إلرئیسیة في ا

رك بطریقة طبیعیة حتى یدء ولمرحلة ببطه اهذل لتبني خالداد النقدیة. سیزاحتیاطاتها الى إلبیتكوین ا

 .هئدافوس لناا

 

 لدفعاطریقة  :الثانيةلمرحلة ا

 

، نى منزلة من قیمتهان أدقع مخزالوالتقلیدیة هي في ال األمور أن التجاامن ف كاد عدرك عندما ید

ن لذین یرفضوایال وفي فنزداء لسوق السور امشابه لتجاا هذو .تحویلها لعملة بیتكوینون یریدف فسو

لموظفین ل واألعماا وروادر لتجاالمزید من اتفضیل مع و .ألمریكير االوبالدن یطالبور ولبولیفااعملة 

ألمریكي ر االولدالطلب على اتفع بها ارلتي الطریقة الطلب علیها بسرعة بنفس اسیرتفع  ،لبیتكوینت اعمال

 .Bretton Woodsن وودز لذهب بریتواتحویل م نظال خاإدبعد 

 

بل ة، لمتحدت الوالیاالتي في المتقدمة مثل تلك ایة دالقتصااألنظمة ایة في البدافي ولن يحدث ذلك 

من  .لمستعصيد الفساواسع الوالتضخم رة ذات المنهاایة دالقتصاانظمة ألافي سيحدث، بدال من ذلك، 

یة بسهولة رلتجاالقیمة در ذات المصاة انظمة قمعیة تقلل من فائدأت لمجتمعاه اتحكم هذأن لمحتمل ا
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أو ، تهمواثردرة لبیتكوین لتجنب مصااألماكن ه افي مثل هذس لنام اسیستخد .لذهبر واالولدوراق اأمثل 

 .للهروب بالكامل إذا لزم األمر

 

رة لمطوّالتحتیة البنیة ع واألسرالتقنیة ل الحلووالمصممة بشكل جید امج البرالمرحلة ه افي هذر ستتصد

مما يّ، بشكل سرر ولفواعلى  تلمعامالاء اجرإسیتمكن مستخدمو بیتكوین من  .لخصوصیةرات ابتكاوا

 .كثر صعوبةأقبة المراسيجعل 

 

 بلحساة احدو :الثالثةلمرحلة ا

 

أ ستبد، لمحلیةایكسبونها بدال من عملتهم ولبیتكوین اعملة ن یحملوص ألشخاالمزید من ن األا نظر

 .ألمریكير االولدأو المحلیة العملة المطلق بدال من البیتكوین التسعیر بعملة ام اباستخدت لخدماوالسلع ا

ت لعمالض االنخفاوض على قرل لحصوا فيصبح، نة مربحةازموص فرك هنان ستكو ،لمرحلةه افي هذو

 .لى عملة بیتكوین عملیة مربحةإتحویلها ولسریع ا

ة لممیزاكزهم الصیني مران الیوواألمریكي ر االولداسیفقد إذ ، لعملةاعقد اط نفرایة عملیة ابدتلك ن ستكو

من جانب معظم ط لى تضخم مفروره إبدا هذدي سیؤ .لعالمیةالتسویة البیتكوین عملة اسیصبح و

ما كثر ن أستكوالبيتكوين ن ألا نظرو .نةازلموالتكلفة لكبح اباهظة ن ستكووض لقرن األ ،ىألخرت العمالا

ت لعمالالعدید من اقیمة ض نخفاالى دي إإلیجابیة ستؤالنتائج احلقة ن فإ، لقیمةالتخزین يرغب فيه 

 .بشكل كبیرى ألخرا

 .الوقت مبكرزال اي ال

اعتبرت خطيرة  فالكهرباء، مثال، .في بدايتهالعالم اغيرت لتي ت التقنیاالما نبذ أغلب الناس كثيرا من لطا

ولم يرد أحد شراء الهاتف. ولم تكن السيارات تعمل جيدا على الطرق الحصوية. والطائرات لم تكن  .للغاية

وزعم البعض أن  .ملطعاامن ئیة الغذت المكوناایف یسحب ولمایكراآمنة. كما أن الناس افترضوا أن 
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، كتب بول 1998وحتى اإلنترنت كان محتم عليه الفشل، وفي عام  الهاتف النقال يسبب السرطان.

ى لن یتعدّد القتصااإلنترنت على اتأثیر ، سيتجلى أن 2005عام «في كروغمان في النيويورك تايمز قائال 

 ».لفاكساتأثیر 
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لتبني  منحنىاالئتمان، هناك منحنى ت لى بطاقاإلثالجة امن ي، تأثیر جوهرلها تكنولوجیا أي إن 

لمجتمع ایتضاعف تبني ، لنهایةوفي ا .ويبدأ عادة بكثير من التشكيك، لمجتمعامن قبل  التكنولوجيا

طیة ایمقرودكثر عدال ة أل فكرلصعب تخیامن  .لتكنولوجیااتنتشر و ،Sف إس لمنحنى ما یشبه حرال یشكو

، لنظر عن مكانهابغض  لبیتكوین بشكل مجدافي رك یشاأن  مناشخص في یوأي یستطیع أن من 

من ناحیة  S ـالسفل منحنى ألت تشكل زاهي تقنیة ما و .وةلثرأو التعلیم ى امستوه، عمر، لغته، جنسه

 .تبنيها

م، لعاالوعي ، السعةل، االستعمااعلیه من ناحیة ن تكوج أن عن ما تحتاة بعیدن آلالبیتكوین اال تزال 

أو ، لبیتكویناعلى ل حلوء ببنام لتي تقوت الشركااما یكفي من  فليس هناك .رةلتجاع امن قطام الهتمااو

أو ما يكفي ، علیهام مهان یطلبوالذين ة ساتذأو ما يكفي من األ، ما يكفي من الطالبين المنهمكين عليها

ما يكفي ال یوجد ، كما التي تدعم تطویرهالخیریة ایع رالمشاأو ما يكفي من ، بهان یقبلومن التجار الذين 

وعليه فنحن بحاجة إلى  .لمالیة بشكل حقیقيالسریة الى ل إمها للوصواباستخدن هولذین یوجدة القاامن 

 .للمجاا افي هذي لنقدالتفكیر او، لتفاعل، ااالهتماممن مزيد 

في  لصحیحةدر المصاوالوقت استثمر ا لكن إذا .لبیتكویناعملة لعالم ا% من ١من لقد امتلك أقل 

لبشر رات الملیارق فااث حدإعلى لبیتكوین الك ذفسيساعد ، لتعلیمیةاد المووا ،اوللتدت امنصا، لمحافظا

لكنها ستساعد  ،كبرألسریة مالیة بشكل ل شخص للوصوأي بدورها، ستساعد  ،لبیتكویناو .لعالمل احو

، سیا، رولصینان، ایر، إیالوزفن، لفلبین، اتركیا، في نیجیریاس لنااف .من هم في أمس الحاجة إليها الأو

 .بلغرائهم في المالیة مثل نظرانظمتهم ألثقة في وا ،نإلنساق احقوت، لحریاانفس ن فلسطین ال یمتلكوو

 .مناآذا لبیتكوین مالایشكل ء، لكل هؤالو

للتنسیق د لفرج ایحتا ال ،لتغییرث الیحدو .للتظاهر الشكاوج ألخراو، لصمت، اكةرلمشام اعديعتبر كل من 

س لناء اهؤالفبإمكان  .حدآن وافي ع سبوم أو ألیوارع لشووا التفكیر لیمألاكونه طریقة رممن یشاف الآلامع 

في  .حدواسطة شخص ابون آلالتظاهر ايمكن أن يحدث  .بسهولة وكأنها بريد إلكترونيممتلكاتهم اج خرإ

ي نهایة فن لى فیضال إسیتحو، ووللى جدل إثم سیتحو ،ةألمر كنقطة صغیراتبني ن یة سیكوالبدا

 .فلمطاا
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 المستقبل بمتناول يديك

 

لحالیة. ایة دالقتصاوالمالیة األنظمة ائل للعدید من ایؤمن بدر، وهو تأثیر كبیفا ذو كتشاالبیتكوین يعتبر ا

لة ولدامدفوعة بشكل ما بتحكم اد الستبدوالجنسیة دة امتعدت لمؤسسار واالحتكاواة والمسافعدم ا

المركزیة ة لقواستصبح ، تیةالذدة السیاامن يمك�ن نه أكیف وبالبیتكوین  لعالماید معرفة امع تزل. وبالما

ته. رمهاوقیمته ن وإلنساامة اكرم تحترت ستنشأ حكومااد، الستبدابدال من ولعالم. ء انحاأفي كل 

 .بائنهازتعمل لخدمة ة صغیرت لمتفككة بشركات اادة الجنسيمتعدت لشركال استستبدو

یة للجمیع بحیث یتمكن ولبیتكوین یضمن فرصا متساأن اال إ ،غیر ممكنةلنتائج افي واة لمساأن امع و

 .هلكاملة مما یبنودة االستفاواألنفسهم  فالص خلقلكل من ا

 

ال تحتاج إال الحصول على هاتف نقال مة دلقاالمالیة رة الثواكة في رلمشاة أن األكثرعدال من فكراما ترى 

فباسترجاع  .لمستقبلامن  اءجزن لنكوإذن ال ومة ال حكووال حاجة لبنك ؟ غير مكلف مزود باإلنترنت

لتحكم الحریة سیمكنهم من امن ر لكل على قداسیصبح  ،ممن یتحكم بهاال لتحكم باألمواعلى رة لقدا

 .بمستقبلهم

 

 ن الواحد والعشرين.لقرانها ممكنة في ر أبالتصوبطریقة لم یكن ن إلنساالبیتكوین حریة ايؤمن 

 

 

 .لمعلومةالنشر خر آلشخص ب لكتاا اعط هذأ
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 أسئلة وأجوبة عن البتكوين

 

لبیتكوین. األسئلة عن الكثیر من المشككین د والجدافدین الوالعدید من أل اس، لماضیةات السنوافي 

ر ألموت والتحدیات وافاالخراعلى ء لضوالنسلط ارا ألكثر تكرواألهم اإلجابة عن القسم ا افي هذول سنحا

رة ألساسیة إلثات اكم بالمعلوماودنزأن لقسم ا افي هذول . نحالبیتكوینل احوت اللتباساوالسلبیة ا

 ء.شيه ال يغطي كل ما نذكره أن ننوننا لكة، لعقل بقوّافي ت الؤلتساا

 

 ؟من هو ساتوشي نكاموتو

، لبیتكوینایخ رسنتین من تاأول لبیتكوین. في اخترعت التي الغامضة الشخصیة اساتوشي نكاموتو هو 

لمجتمع اتأثیرها على ولبیتكوین اتقنیة أفكاره حول ساتوشي نشر فعاال.  اساتوشي نكاموتو عضوكان 

 .2010عام خر أواختفى ساتوشي في وایعمل على تطویر برنامجها. ن كاي لذالوقت ابنفس على اإلنترنت 

 

لك ذیة رؤشخص ي یمكن أل، ولبیتكوینامن رات الولدالمالیین من ت امئا األغلبیمتلك ساتوشي على 

بال ن قد یكوءه ختفاأن اح مما یرجك، لم تتحرد لنقوه اهذو .Blockchain) تل (بلوكشاینلكاعلى سلسلة 

عظم أما یجعلها من ، فةولحقیقیة غیر معرابقیت شخصیة ساتوشي  ،بلكتاا ایخ كتابة هذرحتى تا .جعةر

 .ن الواحد والعشرينلقراحاجي أ

 

 ؟من یتحكم بالبیتكوین

إن  .ةال شركة مسیطرإدارة وال مجلس ي ومدیر تنفیذفال  .كوینلبیتالة عن وسلطة مركزیة مسؤال توجد 

 ،لعالمل احوالمصادقين من ف آلالافهناك  .كا فیهارلم یعد مشاع لمخترأن البیتكوین ایا امزى قوأأحدى 



   

63 

 

لكامل ایخ رلتان ایخزنوولخاصة بالبیتكوین ا Blockchainلكتل (بلوكشاین) امن سلسلة ن لذین یتحققواو

 .لكاملةة العقدن ایسمون يقدلمصاء اهؤالو .تكوینلبیت الكل تحویال

 

ويجري التحقق من  .لكتلالتولید ن لعالم یتنافسول احوفإن المنقبين ، لثانيالقسم اكما ناقشنا في و

ري سطة مطوابوب لكاملة مكتوالعقد التشغیل م لمستخدالبرنامج او .لكاملةالعقد الكتل عن طریق ه اهذ

اول أو لتدت انصالمستخدمین من ماعن طریق ت لكتل نفذه افي هذت حویاللتافإن بالطبع و .لبیتكوینا

لكن ال  ،لبیتكوینان لكي تعمل وساسیألسابقة ت العملیااكین في رالمشء اكل هؤال .رالتجأو المحافظ ا

 .حد منهم یتحكم بالبیتكوینأ

 

فسيقوم  ،لبرنامجاعن  یارجذ فامختل، وكان لكاملةالعقد التشغیل  اجدید جاینشئ برنامن أر مطور قرإذا 

لكاملة العقد افسترفض ، قةدلمصاوط اال تحقق شرة كتلة جدیدر یمرن أمنقب إذا أراد و .لقلیل بتشغیلها

نهم ال أل ، فسيفشلونللشبكةة إلضافة خصائص جدیدب النقالالمنقبین امجموعة من إذا أراد و .لكتلةه اهذ

 .غبتهمرضد  لجدیدالبرنامج ادمین على تشغیل لمستخم اغان إریستطیعو

 

 أشبهلبیتكوین م اهیكل نظان یكووعليه  .لتوافقلج لبیتكوین یحتااتعدیل على ولذلك فإن أي 

تعنى التي ، لحكومةالتنفیذیة من الهیئة اهم ن لمنقبواف .تناازلتووابط ابالضوودة لمزاطیة ابالدیمقر

 .ةنین جدیداقور تمرو رلتي تطوالتشریعیة الهیئة اهم رون لمطواو .نینالقواتنفیذ وبالتشغیل 

غیر ء شيي بأن لمنقبین ال یقوموواین رلمطوأن التي تتأكد من ، القضائیةالهیئة اهم ن لمستخدمواو

 .ريستود
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 ؟لتقلبة البیتكوین شدیدالیست أ

 

فقد ل، طوأمني ر زطاإمر ضمن لأل. بالنظر 2009م هائلة منذ نشأتها في عات لبیتكوین تقلبات اشهد

كثر من ألى إصوال و ،رالدو 0.01نشائها عندما كانت قیمتها إعلى تقدیر كبیر منذ لبیتكوین احصلت 

ع تفاارلى إمل اعوة عددت أفقد ، 3لفصل اكما هو موضح في و .بلكتاا اقت كتابة هذوفي ر الدو 11000

 .لكذیستمر ن ألمرجح امن ولطویل ى المداعلى  اهسعر

ر تقرأن مجموعة أو شخص ي ال یمكن ألو .یةالبداند لنقدیة عالبیتكوین اسیاسة  ساتوشي ناكاموتوضع و

 Full nodesلكاملة العقد ن ابها ألص لخاض العرول اتغییر جدأو لبیتكوین ت المزید من عمالء انشاإ

 .لتغییرا استرفض مثل هذ

 

لیة تصحیح مصرفیة مركزیة د آجوم ولعدا نظرق بالتالعب بالسوا كثر تأثرألبیتكوین ن استكو، نتیجة لذلكو

على ظ لخاصة كوسیلة للحفااله اموألمزید من اء اشرة أو جدیدال موأطباعة ي لمركزایمكن للبنك  .لها

فإنها ت، لتصحیحاا بإجراءم تنظیمیة تقوت جهاد جوم ومع عد، ومركزیةكعملة الو .فلصراسعر ار ستقرا

 .لعالمء انحاأها في جمیع دعتمااعند ت لتقلبااجهة استستمر في مو

ل لقصیر من خالى المداعلى ر ألسعاار استقرابین ر تختات أن لعمالایجب على دي: قتصاالاقع الواهو ا هذ

ساتوشي ناكاموتو ر ختاوقد ا .لالمركزیةل الطویل من خالى المداقیمتها على ع تفاارمكانیة أو إلمركزیة ا

 .لالمركزیةا

مالیة داة عالم كألاعلى قیمة حقیقیة في ل لحصوالبیتكوین لم تمنعها من ت اتقلبا، أن لكذألهم من او

من وب لهرالبیتكوین ام استخدت اتشمل حاال .لمعطوبةالمالیة األنظمة المحاصرین ضمن ص الألشخا

لیومي التقلب ایعتبر ، لحاليالوقت افي  .قبةالمرل والمارأس ابط اضوط ولمفرالتضخم ت والعقوباا

 .لثمناا لدفع هذون هم مستعدولعملة بمثابة مقایضة شیئ بشیئ ابالنسبة لمالكي 
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 ؟قعالوالبیتكوین في ایدعم قیمة ي لذاما 

 

من د واف عد ى البيتكوينشترفقد ا .لبیتكوینا مونهم من یدعس لناأن القصیر هو اب الجوا

اتفصیلي ح على شرل للحصوالثالث لفصل الى ع إلرجوایرجى  .قیمة ن لهالذلك فإ، لمستثمرینا  عم�

لها درة ونال لبیتكوین كأصواطلب عالمي على عملة ك هنا .لزمنالمتصاعد مع ا اهلبیتكوین سعرایعطي 

 .مجاراتها ىخرأمالیة أي أداة بصفتها تقنیة ال تستطیع ء شیاأبإمكانها فعل و ،ةفائد

 

 ؟لبیتكوینافي ق لوثواكیف یمكن 

 

وفرة فالرعاية الصحية مت .لكنها موثوقة ،غیر مفهومة بالكاملة جهزة أو أبأنظمة معقدء لحدیث مليالعالم ا

ويستخدم أجهزة  .لجویةد اصارألالمختصین في الغیر تنشر لجویة اوالتنبؤات  .ءبأطباا لیسوص ألشخا

 الدینامیكالمسافرین فهم این على ال یتعو .بمهندسین كهربائیینا لیسوص شخاألمحمولة الكمبیوتر ا

 .اتلطائرالسفر على متن اجل أئیة من الهوا

 

 

في رت انتهاكات هذه األنظمة تكر فقد، مةاكثر صرة ألجدیدال األمواة نظمألثقة في امعاییر ن تكوأن یجب 

یة ورغیر ضرل لمجاافي ة لخبرف، فإن المطاالكن في نهایة ب. لكتاا الكثیر منها في هذ، ووثق السابقا

ل ستقبال واساإرلبیتكوین بسهولة ل استقبال واسان إرسیكو، لنهایةففي الثقة به. والبیتكوین ام االستخد

لخاصة بكل تأكید. ابحاثهم اء أجرإلمهتمین بالبیتكوین ایجب على ، لحاليالوقت اني. في ولكترإبرید 

لك ذبما في ب، لكتاا اضافیة» من هذارد إجة في قسم «مورمدت للمعلوماة لجیددر المصاالعدید من وا

.ىألخراكاست دلبووالویب اقع اموولكتب واألصلي) للبیتكوین البرمجي النص (ایة رلمصدة الشیفرا
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 ؟لبیتكویناموثوقیة ى ما مد

ي فع مركزم دنظاأي خصوصیة من ومتانة ومانا أكثر ألبیتكوین ن افإ، مها بشكل صحیحاستخداعند 

بقیت بينما  .لخدمة من حین آلخرافي ع نقطاامن  افیزو ردماستركاتعاني ل، لمثاافعلى سبیل  .خرآ

م كما تقو، 2009لثاني (ینایر) ن افي كانوطالقها إمنذ  %99.98لة بالكامل بنسبة َّلبیتكوین مشغا

ال تستطیع  .، وهي معرضة أيضا لالختراقمبانتظاء لعمالت االئتمانیة ببیع معلومات البطاقات اشركا

نظمة أعلى عكس و .رألموم اماه زحد بیدأعن مستخدمیها ألنه ال یوجد ت معلوماأي لبیتكوین بیع ا

 0.10على من ألسعر اتفع أن ارمنذ ي بشكل جدّ فلم تخترق البيتكوينك، لبنوالعدید من والدفع ا

سجل ممیز من ا هذو .لشبكةى احد على مستوأمن ت عمالق أي لم تسرو .2010م في عار الدو

 .زاتإلنجاا

 

 ؟لبیتكویناول اتدت لعدید من منصااق اختراتم ذا لما

 

لبیتكوین اة عملاء للمستثمرین لشرمكان فهي ة، لرقمیة بشعبیة كبیرت العمالاول اتدت تحظى منصا

لرقمیة ت العمالأو الرسمیة ت العمالالبیتكوین مقابل اول ابین لتدرللمضامكان یضا وأ ،ةمرول أل

لرسمیة ت العمالوالبیتكوین امن ة كبیرت على كمیااول لتدت امنصاي تحتو، نتیجة لذلكو .ىألخرا

حفظ ت ماخديخزن مزودو  .صللصووابة للمخترقین افا جذاهدأمما یجعلها ، نیابة عن عمالئها

ین وعناولسفر ازات اجوولشخصیة الهویة ت امن بطاقا نسخایضا أ (Custodial services)لبیتكوین ا

 (Know Your Customer). »عمیلكف عرا«اءات جرإمن ء لعمالئهم كجززل لمناا

 

لذین الموظفین اخلیة من الدت الهجمااتأتي قد و .رجلخاامن وخل الدامن ت لهجماث اتحدن أیمكن 

ت لهجمااتنفذ  .ءلعمالال اموألك لسرقة ذ ، فيستغلوااوللتدم الى نظال إلوصوة ابمیزن ویتمتع
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، لتشغیلياألمن اضعف ، ومجالبرالضعف في ط انقان لذین یستخدموالمخترقین اجیة من قبل رلخاا

 .لبیتكویناالجتماعیة لسرقة الهندسة وا

 

مت ت منصال لمثاابینها على سبیل  من .جیارخاوخلیا م داللهجواول لتدت العدید من منصااتعرضت 

د التحاافي  Bitstampبیتستامب ، وفي هونغ كونغ Bitfinexبتفینیكس ن، ولیاباافي  Mt Goxجوكس 

من عملة رات الولداسفر كل منها عن مالیین أ .افي كند Quadrigaیغا اردركوا مؤخر، وبيوروألا

ى خرألجهة ن لذین یسمحوالمستخدمین لي هي بمثابة تحذیر قوت قااالختره اهذ .دةلمفقوالبیتكوین ا

سحب عمالتهم من اول لتدت اعلى منصاون لذین یتاجرء ایمكن للعمال .بهمص لخاالبیتكوین ابحفظ 

 .لمخترقیناخسائر محتملة من أي لشخصیة لتجنب الى محافظهم دوري إلبیتكوین بشكل ا

 

 ال؟ألموالبیتكوین لغسل ن المجرموم اهل یستخد

 

م لقیان اصلواسیو، ولقانونیةاألنشطة غیر ال واألموالبیتكوین لغسل ن اجرمولمم استخدا فقد .نعم

 Darknetلمظلمة الشبكة افي ق هو سو، وSilk Road »لحریراطریق «هي ة ألكثر شهرالقضیة او .بذلك

 .ةلمتحدت الوالیااتعتبر غیر قانونیة في رات بیع مخداء ولبیتكوین لشرااستخدم فيه 

 

لهاتف اتماما مثل ، مهااستخداشخص ي فیمكن أل، لترخیصج ة ال تحتالبیتكوین تقنین األا نظرو

ن یطالبوو أ االنتشارسعة ت والتقنیاه افي شرعیة هذيشكك العديد م، لیواو .إلنترنتل أو المحموا

یة للتكنولوجیا عند دشكوكا معاون یبدس لناالكثیر من او .بسبب استخدام الجهات السيئة لهابحظرها 

 .ةمرول ها ألرظهو
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لمالي م النظاام اباستخدتجري م لیوالمالیة في عالم ائم اللجر العظمىلغالبیة ن افإل، حاي ألى ع

ت لحكومااترتكبها ل الحتیات امعظم عملیاو .الألمول اسات إرجهاولمنظمة ك البنوالحالي عبر ا

افحة عد لمكاطیة قوالدیمقرت الحكومااضعت و .قینرلمااد األفرالیس ت، ولجنسیادة امتعدت لشركاوا

فإن غسيل لك ذمع ، ومعینةت معامالف إلیقاك لبنواطبقتها للضغط على و (AML)ال ألمواغسيل 

كثر  ، على ذلك حدل وامثاء إلعطاو .مكل عاال يزال يجري لمصرفي م النظال امن خالر الن دومن تریلیوأ

م قا قدرك لدنماافي  Danske Bank »نسكهدا«في بنك ا حدوامكتبا ن أا یر مؤخررلتقااكشفت فقد 

لبیتكوین ت السوقیة لجمیع عمالالقیمة اكثر من أهو ر، والر دوملیا 230ره بغسیل مبلغ مذهل قد

 .بلكتاا اقت كتابة هذولة في اولمتدا

 

ال ألموم انظان نهم یفضلوأال ، إلبیتكویناعملة ا ستخدموالمجرمین قد أن الرغم من ا ، علىلذلك

 .لرسميا

 

 ؟Ponzi بونزيم على نظا مةلبیتكوین قائاهل 

 

عالیة ح باأرعلى ل لحصواللمستثمرین بإمكانیة دا عوولهرمي ابالتسویق ف ما یعري أو بونزم نظام یقد

ل ئل من خالواألاتقدیمها للمستثمرین وئد العواتحقیق تلك ت لمخططاه ایمكن لهذوبمخاطر قلیلة. 

ح بارألاحقیقیة لكسب لیة آال توجد د. لجدالمستثمرین اعلیها من ل لحصوجرى التي ال األموالدفع من ا

ه لمترتبة تجاالمبالغ اد السدد لجدالمستثمرین اممكن من د كبر عدأعلى ل لحصوالة ومحاء باستثنا

.دمستثمرین جدد یجاإعندما یصعب ت لمخططاه اهذر بالطبع ستنهاولسابقین لهم. المستثمرین ا
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ص وراء ألشخاامجموعة من نه ال یوجد أبمعنى  .يبونزم على نظا مةلبیتكوین قائر اعتباایمكن ال 

، لكذمع و .مىالقدالخاصة بالمشترین المبالغ التسديد د لجدالمشترین ب اجذن لوویحاولبیتكوین ا

لبیتكوین من مستثمریهم ت اعمالل قبوي بونزت مخططان لذین ینظموص الألشخافيمكن 

 .ىألخرد النقول اشكاأفیها جمیع ن لتي یقبلوابالطریقة نفسها 

 

 ؟عةلبیتكوین فقااهل 

 

بسعر وصل مالي بشكل جماعي اء أي أبشرن بورلمضاون المستثمرم الفقاعة عندما یقوا تنشأ

، ألصلالثقة في ان ائما عند فقدت دالفقاعااتظهر و .هألساسیة تبریرابكثیر ما یمكن لقیمته ق یفو

ى عل یخیةرلتااألمثلة امن و .بلمطلوابالسعر اء بالشرن خرین یرغبوآمستثمرین د جوم وعند عدو

ن لقرافي  South Seaسي وث شركة سا، عشردس لسان القرالهولندیة في التولیب ة اهرز ذلك

 .لعشرینواحد الون القرایة افي بد Dotcomم كووت لداسهم ، وألثامن عشرا

 

لطبیعي التقلب فقد أدى ا .لبیتكوینر اسعاألرئیسیة لتقلب ب األسباالثالث بعض الفصل ول اتنا

لرقمیة ت العمالر انهیاار واستقرم اعد، لمنتظمةض العرت اصدما، مةرلألصل بسیاسة نقدیة صا

ة لعدر ألسعاع اتفاارلى ، إلبیتكویناول المالي عند تدالرفع الى إباإلضافة ق، لتالعب بالسوى، األخرا

 .سیستمري لذه االتجااهو  فإن ذلكجح رألاعلى و .ةكبیررات نهیاایلیها  ،اتمر

 إنهى نر، لالمركزیة للبیتكوینالطبیعة ر، واألسعاات اتغیرب سباأ، ألجلالقیمة طویلة التفكیر في اعند 

فعلى  .لذین یستخدمونهاص األشخاد اعدزاد لبیتكوین بشكل طبیعي كلما اتزید قیمة أن یجب 

وازدادت قيمتها  ،اتمرة لبیتكوین قیمتها عددت استعام، اكووت لدأو التولیب ر اهاأزسهم أعكس 

 .لعالمل البیتكوین حوااشتروا لذین ص األشخاد اعدتزايد  إذ، قلسواكبیر في ر نهیاابعد كل 

 



   

70 

 

 ؟لبیتكویناكیف تؤثر على ولتیثر اما هي 

 

 .ألمریكير االومرتبطة بالدن تكوض أن لمفتراهي عملة من  USDTلرقمي ر االولد، أو اTetherتیثر 

بالتیثر ص لخاا tokenلممیز الرمز اعم كل دتیثر وراء لتي تقف الشركة ي اتنوط، تبارالا التحقیق هذو

ه هذ لقد جعلت .لمصرفي للشركةب الحسااحد في وامریكي ر أالدومع اول لتدل الك من خالوذ

في ون یفكرال يزالون ص ألشخاامعظم ن سهل ألا أمرألرقمیة العملة ابة على رلمضاالعملیة من ا

ت لعمالل ااوشخص بتدي ألح تاأألمریكي ر االوكبدیل للد USDTلرقمي ر االولدد اجون وفإا لذ، ألمرا

 .لخاصة بهااول التدت اصاربول لك من خالوذ ،ألمریكير االولدامقابل ط لرقمیة بنشاا

 

ر الولدى الم یكن لدیهم سو إنه لتیثرم لعار المستشااكشف ، 2019ن نیساففي ، لكذمع و

ر، الولتیثر بالدط اتباارتم فك ل في حاو .لةاولمتدالتیثر ت امن عمال 74%ألمریكي لدعم ما نسبته ا

لعدید ك اكن هنال -لقصیر ى المدالبیتكوین على اة عملت قد یتسبب في تقلبار ألسعار انهیاان فإ

 .وا دورهلمستعدین تماما لیأخذوا ،من منافسي تیثر

 

 ؟لبیتكویناعمل ف یقاأو إحظر ت لحكومااهل تستطیع 

 

دارة بإ محد یقووایضا ال یوجد فریق ، وأمنسقة مركزیاادم مجموعة خوأو شركة د جوم ولعدا نظر

 .لشبكةق افإنه ال توجد طریقة عملیة إلغال، لبیتكوینا

 .إلنترنتاعلى ح بشكل مفتوح متاري لمصدد الكور، أي أن المصدح البیتكوین هي برنامج مفتوا

ي یمكن أل .قبونهایري لذص األشخاامجموعة من فهناك  ،هتغییرأو لبرنامج ا اهذف تالإلصعب امن و

 .لمحاسبيالسجل التحقق من صحة وا ،تشغیله، نسخه، مهاستخدواشخص تحمیل برنامج بیتكوین 
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لبیتكوین اصبحت ، ألشبكةالكاملة على العقد د اعدزاد كلما و .كاملةة ما یسمى بتشغیل عقدا هذو

 .نةوكثر مرأ

 

ب ضرالكنها ستصبح كلعبة ، لبیتكوینت اعمالام ستخداتزید من صعوبة ت أن یمكن للحكوما

فكما هو  .لصینالبیتكوین في بلد مثل اقیة مقابل رلوت العمالاول اتد لتفكیر في تجربةاعند  .لقنفذا

من م كل عار الدو 50000بتحویل ودون لصینیین محدص األشخان افإول، ألالفصل افي ر مذكو

لى ال إألموالبیتكوین لنقل ام استخدن اصلوالك فإنهم یوذمع وفقط  CNYلصیني الرینمنبي ان الیوا

 .رجلخاا

 

 .لبیتكوینام استخداطنیها من افإنها لن تستطیع منع موة كبیروغنیة ، یسیةلة بولدوحتى في ظل 

تشغیل شبكة ف یقات إفال یمكن للحكوما، لشبكةانقطة محتملة للفشل في د أي جوم ولعدا نظرو

 .لبیتكوینا

 

طنین من المواتمنع أن الحكومة  فبإمكان .لطریقةه اإلنترنت بهذابشبيهة لبیتكوین ا لقد أصبحت

طنین الموالكن  ، كما يفعل جدار الحماية الصيني العظيم مثال.إلنترنتامن اء جزألى إل لوصوا

اع إلبداحتى أو  VPNضیة االفترالخاصة ت الشبكاامثل ن أدوات لخاضعین للرقابة سیستخدموا

لة دون إزالبیتكوین الى شبكة ل إلوصواتمنع أن حكومة ألي  ال یمكن .دلقیوه اللتغلب على هذ

یا ركورج خات لحكوماالقلیل من و أن اهي تكلفة یبد، وإلنترنت نفسهاالى شبكة إ للوصوامكانیة إ

 لشمالیة ترغب في تحملها.ا
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لطبیعتها ا نظر .صعبا للغایةن لتنفیذ سیكوالكن ، لبیتكوینك امتالایة حظر ادالستبدت ایمكن للحكوما

على ، لهاتفالبیتكوین على اتخزین إن  .سهال نسبیاا مرألبیتكوین یعتبر ت اعمالء خفان إفإ، لرقمیةا

یمكن ، لمقابلالكن في  .معاقبتهاوكتشافها ایصعب رات كلها خیا ،لشخصاهن ذحتى في أو  USBز جها

تها درمصاولمصرفیة ت الحسابااضمن د لنقوواألسهم رات، العقا، الذهباقع امود تحدت أن للحكوما

 .بسهولة

 

 

 ؟لبیتكوین قانونیةاهل 

 

تها في جمیع زمح بحیاُس، 2019 أغسطس/آبمن را فاعتبا .ي عملة قانونیةلغالب نعم هافي اإلجابة 

 ،ةلمتحدالعربیة رات اإلمان، اباكستال، نیباب، لمغراق، العر، ابولیفیا، ئرالجز، انامیبیاء باستثناان لبلدا

م قدحصل ت، لماضیةالعشر ات السنواففي  .البیتكوین شوطا كبیراقطعت ، لرقابیةالناحیة امن و .مفیتناو

حين حظت البيتكوين باعتراف صندوق النقد الدولي، أعضاء الكونجرس األمريكي، وول لك وذ ،كبیر

 ستريت، بعد أن كانت تعتبر مجرد أموال يستخدمها المجرمون عبر اإلنترنت.

لكن ة، جدیدة زممیز موء رنشاوإلرقمیة العملة دل اتبات لحكومة بتنظیم عملیااقامت ، لصینافي و

من ن آلالبیتكوین التنقیب عن اصبح ان، أیرإحتى في و .قمیةرقانونیا كملكیة  ف بهامعترلبیتكوین ا

 .لقانونیةت الصناعاا

 

ماكن مثل أففي  .موقف علني تجاههاان أي لبلدامعظم ت حكوماى لدفليس ، ألفریقیةرة القاافي و

 .دةنین محدابضع قوى ألمر ال یتعدالكن ، مهااستخدامن ن لحكومیون الوولمسؤر ایحذ، كینیاونیجیریا 
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وأما  .سمیارلبیتكوین اتنظیم عمل ل ولتي یتم فیها قبوة الوحیداإلفریقیة الة ولدافریقیا حالیا ب إتعد جنوو

 .قانونیاا مرألبیتكوین ام استخدافيعتبر ، بيوروألد االتحاة والمتحدت الوالیاا وافي كند

لعملة دل اتبات ب في تفعیل عملیالتي ترغت اللشركاد ترخیص محدر طاول إلدامن  أنشأ عدد قليل

كثر أئب فهي المتعلقة بالضرر اآلثااما أ .تایالندولفلبین ، امالطان، لیاباك اهناول لده امن هذ، ولرقمیةا

ئب في ملكیة الضراهیئة ت نظرإذا  .لبیتكوینالتي تصنف بها كل حكومة عملة الطریقة ا وتحددهاا تعقید

 .مثالر عقاي كأ، هالكهاوإتقدیرها ، تسدیدها، كتسابهااعلى ء بنااد رألفاضریبة على ض فسیتم فر، لبیتكوینا

 

لى إتتوصل أن لمرجح افمن غیر ، لبیتكوینت التآمر لحظر عمالت الحكوما، إذا أرادت ابالنسبة للمستقبلو

واد ترحب بروستتدخل ى خرأنا ابلدن فإ، حظرض في فرول لداحتى لو نجحت بعض و .حدق واتفاا

، لمرنةت السلطاه اتجاوات لثرواهب اللموة هجرك هناتكون س .لبیتكوینامناجم ل ماعو ،رتجال، ألعماا

 .لتفكیر في سیاساتهادة اعاإلتقییدیة على ت الحكوماایحث ي لذاألمر ا

 

 ؟هل هو مضر بالبیئةولطاقة البیتكوین التنقیب عن ر اهل یهد

 

 .سنویاء لكهربااساعة من /ا واطتیر 73إلى نحو لبیتكوین اشبكة ، وصل استهالك 2019ان من حزیررا عتباا

قل ألكنه ، لسنة)اساعة في /ا واطتیر (69ء لشيابعض للكهرباء لنمسا ادولة ك ستهالاكبر من أهو و

ساعة /ا واطتیر (3900ة لمتحدت الوالیاوالسنة) اساعة في ا واط/تیر (6100لصین ك استهالابكثیر من 

 .كبر مستهلكین للطاقةأهما م)، ولعاافي 
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، لتقنیةالناحیة األمر صحیح من ا اهذأن في حین و .هائلةه هذك الستهالاكمیة لإلشارة إلى أن د لنقاع اریسا

 لتي یستخدمهاالطاقة در امصاإن  .لبیئةاتضر أو لطاقة ر اكانت تهدإذا فیما ولبیتكوین انه ال یركز على إال إ

 .صلح كتبریر لألمرلبیتكوین قد تالتي تقدمها عملة القیمة دة وامناجم بیتكوین عال عما

 

 لبیتكوینالتنقیب عن ام الطاقة باستخدر امنع هد

 

لتنقیب عمال ایعتبر  .لفائضةافضل للطاقة ام أستخدد ایجاإلبیتكوین في التنقیب عن ايمكن أن يساعد 

لبحث عن اعلى ة كبیررة قدولتنقیب حافز كبیر ت اشركافلدى لذلك  .بح منخفضرهامش وذو متنقال 

ة أو ماكن بعیدألطاقة في در اخص مصاأرتتوفر ن، ألحیاافي كثیر من و .ءلكهرباممكن لر خص مصدأر

 .غیر مستخدمةرة قدأو لكنها تتمتع بسعة  ،لیهال إلوصور ایتعذ

ره لطاقة مجتمعة فائضا قدت احیث تنتج محطا، لصینافي  تجريلبیتكوین التنقیب عن ت امعظم عملیا

في ت یار(یمكن ألكبر مساحة للبطاة لكبیرالطاقة ه اة تخزین هذمكانیم إلعدا نظرو .قتي وبأا واط تیر 200

لى إلطاقة بفعالیة الممكن نقل اغیر  نه منأبما و -لكمیة) ه افقط من هذ 0.5%لي احوب ستیعاالعالم ا

لطاقة ت ایمكن لمحطا، إلمكانیةه اهذر بدال من هدو .ستغاللهااال یتم ء لكهرباه اهذن إف -لنائیة المناطق ا

ا ینطبق هذو .ةبیتكوین جدیدت لى عمالإلفائضة الطاقة اتحویل ولبیتكوین التنقیب عن ا اتمعداء شر

 .ريلفوام الصالحة لالستخدالطاقة الكثیر من الطاقة بتولید ر افیه مصدم یقون مكاأي ألمر في ا
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 دةلمتجدالطاقة البیتكوین على ان لتنقیب عد اعتماا

لتي تتمیز بتأثیرها دة والمتجدالطاقة ام استخدابم لیوالبیتكوین التنقیب عن ت اتتم غالبیة عملیا

 .لبیئةالمنخفض على ا

 

لطاقة ام البیتكوین تتم بإستخدالتنقیب عن ت امن كافة عملیا 75%ن فإات، لتقدیرث افقا ألحدوو

لتنقیب عن امن  50%لي احوو  .ضیةرألایة ارلحرالطاقة ح والریااطاقة ولشمسیة وامائیة ولكهرا

 .مائیةولكهرود السدام الصین باستخدافي ة حدوایتم في منطقة دة لمتجدالطاقة ام استخدلبیتكوین باا

تستغل  .غیر مستغلة بشكل كاملدة لكنها عا، مرتفعةج نتاءة إمائیة كفاولكهرالطاقة اتولید فلمحطات 

ود لسداار لتنقیب بجوة اجهزأضع وإذ باإلمكان  ،رةلمهدالطاقة ه البیتكوین هذالتنقیب عن ت اعملیا

مائیة ولكهرالطاقة ج انتاإلك تجعل ذلناتجة عن ح ابارألاو .لطاقةامائیة مما یقلل من تكالیف نقل ولكهرا

لبیتكوین التنقیب عن ن افإ، لطریقةه ابهذو .مهااستخدامما یشجع على  ،بحیةركثر أحولها ث ألبحاوا

لطاقة ح والریااطاقة ولشمسیة ااقة لطالمزید من ج انتاإیضا ألتنقیب ایحفز و .مائیةولكهرالطاقة ایدعم 

 .ضیةرألایة ارلحرا

 

 للوصواسهلة ومنة آ االموألبیتكوین التنقیب عن ایوفر 

 

لتي یحتاجها ء الكهربان افإ، لثانيالفصل اكر في ذكما ، ولبیتكوین حمایة للشبكةاعن ن لمنقبوایوفر 

على كتل فعالة تجعل من  للحصواجل أمن درة لناالعمل ت اثباتاإمن د للبحث عن عدن لمنقبوا

لصعب اصبح من ، ألبیتكوینالتنقیب عن ت اعملیازادت فكلما  .مكلفة للغایةل الحتیات اعملیا

صیانة مخبأ شدید ء ونشاإلسجل بتكلفة المستخدمة لتأمین الطاقة ا يمكن مقارنة .لشبكةامهاجمة 

 .رالر دوملیا 200بقیمة ل صوأسة لحمایة الحرا
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ول، ألالعالم دول افي ن ذین یعیشولالئك ولمالیة ألرات الخیاالعدید من امن ا حدوالبیتكوین ن اقد یكو

غیر  Apple Payي بل باأو أ Venmoمثل فینمو ت خدمان فإ، لعالمامن ى الخراء الكن بالنسبة لألجز

لتي یمنحها ة الفائدالطاقة یتغافل عن اره اهدإلبیتكوین بسبب التنقیب عن افض إن ر .ةمتوفر

معالجة ه لطاقة یذهب باتجاه امن هذ فجزء، ألقل تقدما تقنیاول الدافي ص ألشخالبیتكوین لا

ن لذین ال یرغبو، أو اشخصیةت بطاقاأو بنكیة ت حسابان لذین ال یمتلكوص الألشخات لمعامالا

لتأمین على فعالیة ت ابطاقاك ولبنوق اقد تتفو .تلحكومااقبة ایخضع لمرن لمالي بأالنشاطهم 

بي دطالقا لمهاجر ال یمتلك حسابا بنكیا في إلكنها غیر فعالة ة، لمتحدت الوالیاا مثلدول لبیتكوین في ا

 .ةلمتحداألمم ت اني یعیش تحت عقوباایرإطن الموأو 

 

 لتقنير االبتكاوالطاقة ام استخدا

 

ال یمكن  ، وهي أشياءبلكتاا اكر في هذذلكثیر مما يفضي إلنجاز ا فهو، تقنیا هائالرا بتكاالبیتكوین ایعد 

لتي األنظمة الطاقة عن المزید من الحدیثة ت التقنیام اتستخد، یخیارتا .لهالحالي فعالمالي م اللنظا

ت، لمستشفیاانیة بدال من المیدالخیم ، واألحصنةابدال من رة لسیااومن أمثلة ذلك إحالل  .بهال تستبد

ة بدال من لزیتیار األنو، والثالجةالثلج بدال من وق اصند، وآلليالغسیل ابدال من وي لیدالغسیل وا

 .لكهربائیةا

م مع تقدو .رإلبتكاا التي یسهلها هذالمعیشة دة اجودة لتقني بزیار الكهربائیة لالبتكاالتكلفة ض اتعوَّ

ون بدرات البتكااال تأتي ت، ولمجتمعاالكن االبتكار يعزز د، لطاقة لكل فرالمزید من اتستنفذ رة، لحضاا

من دل وآمالي عام لكهربائیة في مقابل نظاالطاقة البیتكوین هي افي حالة ت لتضحیات، واتضحیا

لطاقة ل افي مجار البتكاالى مزید من د إلكنه یقو ،لطاقةالكثیر من البیتكوین ایستهلك  .مریحو
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م قدم أنه یحل محل نظاأكما ، لمضطهدیناء واخاصة للفقر، لبیتكوین قیمة هائلةم ایقد .دةلمتجدا

 .كثرأیستهلك طاقة ب معیو

 ؟لبیتكویناشبكة  يا الختراقكموما بحاسوأو  اقعمال ابدهم حاسوحأ استخدملو ذا ما

مر ا ألكن عملیا هذة، مهاجم یمتلك حاسبا بطاقة كبیرسطة البیتكوین بواشبكة اق خترایمكن ، نظریا

 .لصعوبةاشدید 

 

تنقیب بتكلفة تزید عن ة تشغیل منشأء وبناولمهاجم تمویل ا فعلى، لمتاحة حالیاة األجهزام اباستخد

لو تم تكریس نفس و .لسد هوفرات مر 8دل یعاج للطاقة بإنتار لبحث عن مصدامن ثم ر، والر دواملی

 .یادقتصااغیر منطقي م لهجوامن ع لنوا اهذو .بح بكثیرأرلك ن ذلتنقیب لكاالعملیة در لمصاا

 لكمومیة:الحوسبة الحقائق عن ابعض فهذه ب، لكتاا اهذ يكتببینما و

 

 .جهة أولتقلیدیة من عدابالحواسيب نة رمقاا جدلكمومیة بطیئة ا الحواسيب .1

 

 .لوقتاستظل كذلك لبعض ، ولثمنالكمومیة باهظة االحواسيب  .2

 

لتي اسیب الحوالمالیین ج لك ستحتاذغم رلكنها م، لألماة كبیرة لكمومیة قفزت ایامارزلخواتعد  .3

ء لعمالاكتشف الو حتى و .لبیتكوینالمستخدمة في ة الشیفرالسنین لفك رات اتعمل لملیا

وم تشفیر مقافسيستخدم ، لحدیثةة الشیفراق اختراتستطیع قد ة میة كمومیة جدیدارزخو

.لبیتكوینالكمومیة في ت امیاارزللخو
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مهاجمین ي ئما ألة دالبیتكوین سابقین بخطوري امطووسیظل مجتمع مستخدمي ى، خررة أبعبا

ال ، إسع محتملم واهجوأي ضد را یظل حذأن لبیتكوین یجب امجتمع أن لرغم من اعلى و .كمومیین

 .یقلقأن للبیتكوین دي لعام المستخدانه ال یجب على أ

 

 ؟لبیتكوین ال مركزیا ایظل أن كیف یمكن 

میل نسخة كاملة من سجل لعالم تحاحد في أي أمكانیة إلبیتكوین هو اهم خصائص أمن ة حدواإن 

یخي رلتاالسجل ا أنمن نفسه ب لتأكد، والشبكةاعلى ق إلطالامعاملة تمت على كل ، يحوي لبیتكوینا

 .صحیح

 

سهولة تشغیل تعتبر . Full Node »لةكامة «تشغیل عقدـ یسمى بفهذا ، لثانيالفصل افي  ذكرنا كماو

د لبیتكوین على عداشبكة ت عتمدإذا اف .لبیتكوینالرقابة على شبكة امة ومقاأساسية في كاملة ة عقد

فسیمكنهم ، لكاملةة العقدالتشغیل ء ألثریاص اشخاألامن ة على مجموعة صغیرت أو لشركااقلیل من 

كاملة ة بتشغیل عقدم یمكن لكل مستخدو .تلعمالاسرقة ت أو لسجالاتعدیل وطؤ التوالك من ذ

باهظة ت ماكاملة لمخدِّة تشغیل عقدج حتاوإذا ا .خرآشخص ي بأق للوثوج ال یحتاء وتوثیق كل شي

رة لشبكة متمحوامما یجعل ، باآلخرینق لوثواعلى اء لفقرا ، فقد يجبر ذلكانترنت سریع جدإولثمن ا

 .لمتقدمةالتقنیة ت اشركاول وألالعالم امناطق ل حو

من فبإمكان اآلالف ، كاملة منخفضة للغایةة تشغیل عقدت متطلباأن بما ، ولحظالحسن و

 لكتلالتأكد من سلسلة ، امختلفةرات قاالموجودين في و ،لمجهولین لبعضهم تماماالمستخدمین ا

Block Chain  بشكل ة لمتوفرالبسیطة ة األجهزام استخدفبا، لكذكثر من وأ .دوريبشكل للبيتكوين

للمستخدمین ح متال لمنزافي  كاملةة تشغیل عقدن فإ، لكاملةة العقدالتشغیل ق لسوافي رع متسا

رد فوستانوماساتشوستس للتكنولوجيا في معاهد مثل ء لعلماالعدید من ا يساعد حالیاو .لتقنییناغیر 
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مما ، لمستقبلافي ال جولة اجهزأكاملة على ة شخص من تشغیل عقدأي تمكن ق طرف كتشاافي 

 .كثر فأكثرألبیتكوین امركزیة شبكة یحسن من ال

 

 ؟لخصوصیةالبیتكوین اهل یحمي 

لبیتكوین یعتمد على ا أنقع الووا .اكلیم لمستخدالبیتكوین یخفي هویة ن اخاطئ شائع بأد عتقااهنالك 

بط هویة ریمكن ، تحلیل جنائيف وكادؤوب لكن بعمل رة، ومستعاى بأخرم لمستخداهویة ال بدإ

ء خفاإلذكي م ایمكن للمستخد ،لمناسبةن األمااسائل ام وباستخدو .لمالیةابمعامالته م لمستخدا

 ،مةزلالارد الموأو الوقت الكن بتوفر صعبا. ا مرأقبتها ایجعل من مري لذالحد الى إلمالیة امعامالته 

 .مام تعقب مستخدت لشركاول أو اكن للدیم

 .لحاليت المدفوعاالمالیة من نظم ت اعلى بكثیر للمعامالأ انماألبیتكوین ایوفر ، لكذلرغم من اعلى 

خاصة مثل ت لكشف عن معلوماادون لبیتكوین ام انیة باستخدوإللكتراء الشرت اعملیام تماإیمكن 

م تقوإذ ، لحاليالمصرفي م النظااعلى م تقدا ذه، ونهاعنوأو لبنكي اقم حسابه أو رلشخص اسم ا

لخاصة بشكل ت المعلومااتسریب أو بیع أو كة رمن ثم مشاوبطلب ر لتجات والشركات والحكوماا

 .یومي

 Schnorrر شنوء مضاوإلتطعیم والتجذیر ، واقلبرامثل شبكة ، للبیتكوینول لمجدوري والدر التطواو

Signatures ، تقنیة ن تكون للبیتكوین فرصة بأو .وسييسرهابیتكوین لت امعامالسيقلل من كلفة

 .لصعوبةاشدید ا مرألشاملة المالیة الرقابة اتجعل من زة، خاصة ممتا

ت لمعامالالمزید من ت لشركان والمستخدموج احتااعندما ، وعاماوإلنترنت یوما ما مفتوحا ن اكا

م لیوص الخااصل التواصبح أ .ألصلياإلنترنت الخصوصیة على امن ت طبقان لمهندسوف اضا، ألخاصةا

مشابه  ار مساتتبع لبیتكوین اة. ورلرسائل مشفالي آلتي ترسل بشكل ت التطبیقاام اممكنا باستخد

 .یضاأ
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 ؟شخصرات ملیا 7ت حتیاجااكیف یمكن للبیتكوین تلبیة 

ة كانت فكر، النترنتام العالمیة لتشغیلها باستخدالویب اشبكة ء لعلماع اخترا حين، 1989م في عا

لتقنیة ر ابتطوو .تقنیا مستحیلةو لفیدیو تبداقل أبشكل ر ولصودل المستخدمین من تباا تمكن

ال یمكن تصدیقه مثل ن بشكل كاارد لموة اكبیرت إلنترنت لیشمل تطبیقاق اع نطاتوس، تحسنهاو

قیقة على دكل ترفع ت لفیدیوهااساعة من  300 هناك .لجماعیةت المكالمات والفیدیوهااكة رمشا

للتوسع في ة عدیدق هنالك طر، إلنترنتامثل و مليارات فيديو. 5، وفي كل يوم تجري مشاهدة بوتیولیا

 .لبیتكوینا

تحسین إلى إلضافة فبا ق.لبراعبر شبكة تتزايد لبیتكوین رات اقدفإن ، بعالرالفصل ا ناكرذكما و

 .لبیتكویناشبكة ق لبرا يوسعت، لمعامالاخصوصیة 

لتوسع ابیتكوین على طریق لالقد أصبح  .لثانیةالبیتكوین في ت االلمالیین من معامق البرا يعالج

لمزید من والمزید ابإضافة  طيبشكل خا لفیزالتقلیدیة مثل ادفع لت ابینما تتوسع شبكا ،يسأبشكل 

ت عملیاام باستخدليا ك ةجدیدت تاحة منتجال وإلماافي عالم رة ثواث حدإیمكن للبیتكوین  .تلمخدماا

 .ةلمراساتوشي في  1/100ل بمعدمقبولة ى فع صغرد

عة لمجمواآلنیة امة للرقابة ولمقاوا ،نألماة اشدیدو ،لبطیئةا ،رةلحذت المعامالاعبر مزیج من و

یة تستحق ه رؤهذو .فع عالمي متكاملم دیصبح نظاأن یمكن للبیتكوین ق، لبرالرخیصة على وا

لى إتها دعات وإلشركات والحكومادي ایاألمالیة من ة القواأن تسحب مستقبال فمن شأنها ، لمتابعةا

 .سلناي ایدأ

 

ال یقل ص ألشخاالمالیین من ت البیتكوین الحتیاجااتلبیة ن فإم، لیوالك ر ذلرغم من صعوبة تصواعلى 

.یوما مادة لتي كانت موجوالمشاهدین رات اكة فیدیو مع ملیارمشار بة عن تصواغر
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 ؟لبیتكوینافي وة لثرایع زتكافؤ كبیر في توم عدك هل هنا

لكثیر من اكمة انشأتها فرصة في مرت یاالبیتكوین منذ بدافي جمع الذين شاركوا س لناا كان لدى

لبیتكوین في سنة الذین جمعو امن  اكثیرأن تظهر  Blockchainلكتل اسلسلة ومع ذلك فإن  .لبیتكوینا

ر الدو 1$ار مقدبوا شترالذین امن فكثير  .لزمنیةالحقبة البیتكوین في نفس ا اباعو 2012لى إ 2009

مریكي ر أالدو 30$ار حتى بمقدأو شهر ة أمریكي بعد عدر أالدو 4$بسعر ا قد باعو 2011میركي في أ

 .لسابقالسعر ابعد شهرین من 

 

في والتشكك ت لتقلبااموجة ب لركوأة لجرالدیهم تكن لم ت یاالبدابالبیتكوین في ا منوآلذین اكثیر من 

لتي كانت لدیهم البیتكوین ا أضاعمما ، لخاصة بهمالتشفیر ایح مفاتوا خسرا قد یكونوو، ألمرایة ابد

 .لألبد

 

ص شخاأهم ء بعض هؤال .لعالمالبیتكوین في امعظم ي لتي تحواین ولعناامن ف الآهنالك بضعة م، لیوا

ت ین لتخزین ممتلكاولعناه اهذم تستخدت ألكثریة مما تبقى هي شركاوا .بشكل كبیرء غنیاا أصبحوأ

نه ال یوجد أبما و Binance)باینانس ، وCoinbaseبیس -موقع كوین مثل(بائنهم زمن  اآلالفات عشر

ت لممتلكاوة والثرالصعب معرفة كیف هي قسمة افإنه من ، لمستخدمینواین ولعناامباشر بین ط تبارا

 .بینهم

مع و .كاذبلك ذغیر ل یقو وأي شخص .یةدإلقتصاالتكافؤ) واة (المسام البیتكوین مشكلة عدالن تحل 

لة قیمتها من قبل أو إزالتي ال یمكن خفض والقیم ار اعالمیة متاحة لتخزین مقدفكطريقة ، لكذ

بینما ن لة لتخزین ما یملكودفرصة عااء لثرالتي ترید تخزین س الناالبیتكوین تعطي ن افإ ،تلحكوماا

 .لحالیةالمالیة األنظمة ابعكس ، لعمرافي ون یكبر
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 ن فحسب، فكيف يمكن للعالم بأسره أن يستخدمها؟مليون عملة بيتكوي 21إذا كان هناك 

حد وا(جزء  centsت نتافرعیة تسمّى سة حدو 100لى دة إقیة) عارلو(الرسمیة ال األموات احدو تقسم

بي وروألرو الیووا USDألمریكي ر االولدا، فلمعدنیة)العملة (ا penniesت بینسار) أو الولدامن مئة من 

EUR  لرینمینبي او، لى مئة سنتإ يقسما إلىیمكنCNY و جیا 10لى إم لصیني یقساjiao  مئة فن أو

fenلى مئة هیلر إتقسم لتشیكیة انا رولكو، واhaler. 

، فتسمى فرعیةة حدو 100),000,(000ن لى مئة ملیوإم تقسأن بالمقابل یمكن ة حدالواین لبیتكواو

 .لبیتكوینالى مبتكر انسبة ر) ختصالالت سا(أو بساتوشي یة للبیتكوین رلذالقیمة ا

 

كثر أفهذا ، للتوضیحو .ساتوشي 2,100,000,000,000,000هو ت لكلي للبیتكویناد العدافإن  بالتاليو

قیة رلوال األموالیس فقط (أي  M2ي لتقدیرا هار مقديعادل ي لذ، األمریكير االولداقابلیة للقسمة من 

لمستقبلیة رات استثماإلب ایضا یتضمن حساأبل  M1 )یسمّى ي لذت (الشیكاف اصرار مقدو )شلكاا(

یخ رلك في تاوذ cents تانس 1,500,000,000,000,000ال ألموالك) من ذلى ما وإلتخزین ت احساباو

 .للتقسيم ألمیركير االولدا قابلية فضل مندل أو ألبیتكوین تعااقابلیة تقسیم عملة و .بلكتااكتابة 

 000,300الیین شخص ینتج على سبعة بد لموجوالساتوشي اتقسیم كل إن ف، هني بسیطذیب ركتدو

صبحت إذا أیة لكل شخص دإلقتصات النشاطاء اضاركافیة إلو لقسمة تبده اهذو .ساتوشي لكل شخص

 .لعالمافي ة لمسیطرالعملة البیتكوین ا

 

 ا!فالسعر مرتفع جد؟ لبیتكویناء اكیف یمكنني شر

 25%أو  5$قیمة دل عای؛ فما بسیط من كل بیتكوینء جزاء ن شرفیمك، ألن البيتكوين قابلة للتقسيم

 .بیتكوین 25$)ال (قیمة  0.0022أو بیتكوین $) 5 ـال(قیمة  0.00044لبیتكوین یقابل امیركي من ر أالدو
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 ؟لبیتكویناعلى ل لحصواكیف یمكنني 

 :ما يليلبیتكوین اعلى ل لرئیسیة للحصوق الطراتتضمن 

 

 لبیتكویناتنقیب عن  .1

 

 لبیتكویناء اشر .2

 

 لبیتكویناكسب  .3

 

 بلتنقیا

 

كالتنقیب وهو  .ابح قلیلة جدرمش البیتكوین هوالتنقیب عن ا فإن، لبیتكوینایخ رلحقبة من تاه افي هذ

مربح تتطلب سنین بشكل لنوعیة للتنقیب المعرفة ت والعالقاوالصناعة ات والمعداف .نآلالذهب اعن 

ت للشركاعمل ل مجافقد أصبح التنقيب في حد ذاته  .لماأس كررات الولدامالیین ة ولخبرامن 

اد لألفر يالیس عملولتنقیب غیر مجد ل، واضلیعة بالمجاومعرفة  مهولةارد لتي تمتلك موت المؤسساوا

لبیتكوین افستكون د، لجداللمستخدمین وبالنسبة . مربحللتنقیب بشكل ة لخبرالیست لدیهم  نيلذا

كتسبت إذا خص أر  علیها بالتنقیب.ل لحصوااشتريت، بقارنة بأو ا
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 اءلشرا

للبیتكوین  ATMت فااصروتعتبر  .كثر خصوصیة من غیرهاأبعضها ، لبیتكویناء الشرق طرة ك عدهنال

 .خاصة نسبیاوسریعة  اقبشكل مباشر طري لنددل التباوا

 .إلضافیةدر المصاافي ده لكثیر منها تم سراودل، لتبات التسجیل في منصاایمكن للمستثمرین 

قائق ة دفقة بین عدالمواعملیة تأخذ ، و لشخصیةاهم معلوماتل ساربإن مطالبود لجدن المستخدمواو

 .لرسمیة لزبائنهات العمالوالبیتكوین زة ابحیان حیث تكوك بعمل مشابه للبنوم تقوت لشركاه اهذ .میاوأ

لكن یمكن ، لخصوصیةاعن بعض زل لتناایتضمن ت لشركاه امن مثل هذت خدماام ستخدافإن بالتالي و

ت لى محفظات إلشركاه اذهت لبیتكوین من حساباابهم بسحب  ةصلخاالبیتكوین املكیة ن للزبائن ضما

 .ةقمیة خاصر

 

 لكسبا

 .تخدماأو لبیتكوین كمقابل لبضائع ل استقبااحد ي أیمكن ألق، لبرت امحفظاأو لبیتكوین ام اباستخد

من معاشاتهم بعملة ء جزم ستالالتب والرول ابیتكوین لجدت خدماام ستخدایمكن للموظفین و

 .لرسمیةالعملة ان بدال من لبیتكویا

 

 ؟محفظة بیتكوینام ستخداكیف یمكنني 

 

على ، لمكتبیة، الفیزیائیةایة دلعتات المحفظاامنها ، للبیتكوینت لمحفظااع انوألكثیر من اهنالك 

، لخصوصیة، واالمالءمةن، ألماامختلفة في ت مقایضات وكل منها لدیه صفا .إلنترنتاعلى ، ولموبایلا

 .فهمهاوستها م درالمستخداعلى ت لصفاوات لمقایضاه اهذو
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مرتبطة بشركة  ستصائیة (لیومحفظة استخدام  ومن طرق تخزين البيتكوين، المعقولة واآلمنة،

لكن  .إلضافیةارد الموایة في دلعتات المحفظاافي قسم ودة مسرب)، لحسات اسیطة لتخزین معلوماو

 ضابعوقد سردنا ، الهاتف المحمولظة على هي تحمیل محفء كثر طریقة مالئمة للبدإن أف، بالمقابل

لبیتكوین ابعد تجهیز محفظة ة خطوأول فإن ، لتحمیلابعد و .الهاتف المحمولت منها في قسم محفظا

تستخدم ، و seed phraseیة البداإلحتیاطیة بجملة النسخة ه الى هذر إیشا .نسخة حتیاطیةء نشاإتكون 

على قطعة من دة لتي تكتب عات الكلمااة قائمة من لجمله اهذو .ضاعتإذا لمحفظة ء انشادة إإلعا

عتبر ا .صحروفیجب حفظها بعنایة ، لمحفظةء انشادة إإلعاأن تستخدم لجملة یمكن ه اهذن ألو .رقلوا

مع نمو  .یجب حمایتهاا على هذء بناو كبيرة، لجملة قیمةافلهذه  .لماسةأو أهب ذلجملة سبیكة ه اهذ

ام، إلستخداقابلیة دة یاوزلتعقید ر اتركز على تخفیف قدة لجدیدا تلمحفظااصبحت دي، أالقتصام النظاا

 .لخصوصیةن، واألماا

 

 .لمحفظةاعن طریق ة فع جدیددلكل عملیة ة ین ممیزافیمكن تولید عنو، تجهیز محفظة يجريعندما 

یة دقتصاالبیتكوین بخصوصیة اتأتي  .لبنكیةاألنظمة التي تعمل بها التقلیدیة الطریقة ایختلف عن ا هذو

 .لبیتكوینالى نفس محفظة إین تنتمي ولعناه اكل هذو .ةین ممیزوعناار صدإلك عن طریق وذ ،فضلأ

ت خدمان لذین یستخدموالمستثمرین افإن  اخترقت الكثير من التبادالت؟ذا نفا في قسم لماآكر ذكما 

 .رةطولخه اهذاء لشرالمحافظ شخصیة بعد ت لممتلكااسحب  ويخفف .لالختراقصائیة هم عرضة و
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 ضافیةارد إمو

 لبحثیة للبیتكویناقة رلوا

تي لاألصلیة ائعة الرالفنیة اة لتحفا - سطة ساتوشي ناكاموتوابوي ني ندولتكري إنقدم بیتكوین: نظا

 .ديالقتصااع اإلبداخر عشر سنین من ألفن في زت اطر

 

 لبرمجيد الكوا

   لبیتكوین اقلبBitcoin Core  وقد  .لمرجعیة للبیتكوینة العقدالبرمجي لبرنامج د الكواهو

ر مطو 500كثر من ءه أساهم ببنا لبیتكویناقلب ، ناكاموتوسطة ساتوشي األصل بوافي  أنشئ

 .لعالمل ابرمجي حو

 

 كتب

  يغوص و  ،سنتونوبولوأ .س أمیارندأسطة ا، بولثاني)ول واألالمجلد ال (اإلنترنت لألمواعالم

 .ثاتهدمحاوفي سلسلة من مقاالته لبیتكوین افي  »ذالما«عمق في 

 لمعلمین اعملي فني توجیهي من ب هو كتاو ،سطة جیمي سونغابو ،لبیتكویناة برمج

ه لهذ لمساهمةء والبناالمهتمین ت البرمجیاري البیتكوین لمطوابرمجة ل لمتمیزین في مجاا

 .لتكنولوجیاا

 ال لألمو اديقتصاا خایرتاب لكتاا اهذم یقدو ،سموألدین اسطة سیف ابو ،لبیتكوینر امعیا

 .لمركزیةك البنواعن  بدیال یادقتصاا حالم لبیتكوین تقدأن اكیف ح شرو

 كیفیة عمل ة بخطوة خطوح یشرب هو كتاو ،بریتزكیرن سطة یاابو ،لبیتكوینر ابتكاا

 .لثانویةالمرحلة امعرفة طالب في ى یاضیة ال تتعدرمع تطلب معرفة  ،لبیتكوینا
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 توجیه ممنهج لكیفیة عمل م یقدب هو كتاو ،مسینباروسطة كیل ابو ،لبیتكوینب استیعاا

 .لبیتكوینا

 ن لكبیر للبیتكوم الحاخااسطة ابو ،لجید من بیتفلل الماالبیتكوین: قصة كشف ل اما

 .لبیتكوینا مفي تعلل ألطفاة انة لمساعدملوت مع شخصیال طفاب أهو كتاو ،بالغي)(تشبیه 

 لمفتوحة الكتل البیتكوین: برمجة سلسلة اف احترا(Open Blockchain) ،س یارندأسطة ابو

 .لبیتكوینا امستخدوالتوجیهي جامع في برمجة ب كتاهو و ،سنتونوبولوأ .أم
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 راتمنشووقع امو

 

  موقع Bitcoin.org لى إبط ورواثائق ومع ء لبداعلى كیفیة ة مساعد تمعلوماي یحو

عملة ولرقمیة ت العمالابین ا عمدیخلط نه أل ،لموقعا اهذال ينصح باستخدام  .ىخرارد أمو

 .ىألخرت العمالاء المستخدمین بشرع الة إلقناوكمحا BTCلبیتكوین ا

  موقعBitcoin.page  وقد  ،لتعلیمیةارد المودر والمصاافین من دهو فعلیا كنز حقیق

 .بلون لبیتكوین بعنایة من قبل جیمسول احوت لمعلوماوااختيرت 

  موقعBitcoin Wiki ب صحاأ ،ینرلمطوا ،لبیتكوینالمجتمع مستخدمي م عار هو مصد

 .حد مهتم بالبیتكوینوأي ا ،لألعماا

  موقعCoin Center  یركز على ة لمتحدت الوالیاابحي مؤسس في رهو موقع غیر

م یقو ، إذىخرألالرقمیة ات لعمالوالبیتكوین اجهه التي توام استخدت امشاكل سیاسا

 .ضیع مختلفةاموة لعدة ممیزت حاوشرار بشكل مستمر بإصد

  موقعBitcoinmining.com كیفیة ، كیف تعمل :لبیتكویناعن تنقیب در مصاي یحو

 .زملالاد لعتاة والألجهزت نارلمقااقائمة من و ،ءلبدا

  موقعGlobal Coin Research  لرقمیة بین ت المتلقة بالعمالالعالمیة ت النزعاایركز على

 .سیاة وآحدلمتت الوالیاا
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 كاستدبو

 

  تي بینت حیث رلمضیف مااكاست یقدّمه دهو بو ،لرقمیة)ت العمالالتشفیر(اقصص من

 .ینمهم سناألبیتكوین مع ایناقش 

 ك ماركوس .مبیتر م حیث یقو ،سبوعیاأمرتین م كاست یقادهو بو ،لبیتكوینافعلت ذا ما

 .لبیتكوینت امؤثرین في مجتمعااد وبمقابلة قو

 ل حوت لنقاشاوالتعلیمیة ت المقابالاكاست یركز على دهو بو ،الیفیرن سیتفاكاست دبو

 .لبیتكویناتكنولوجیا د وقتصاا

 حیث یركز رد یتشاي ربییرولمضیف مایكل غولدیستین اه كاست یقدمدهو بو ،ويعقد

 .لبیتكوینالجدیة في التكنولوجیة رات التطواعلى 

  ر في كیفیة تفكیر ومبلیانو یتبحنثوني بأسطة است بوكادهو بو ،لسلسلةافلت من

 .لبیتكوینوالرقمیة ت القدیمة بالممتلكاوالحدیثة المالیة األنظمة المستثمرین من ا

 شین بمقابلة ورا لمضیفة الا فيهما متقو ،نسبوعیاأن كاستادهما بو ،غیر مؤكدود غیر مقی

 .لرقمیةت العمالل افي مجاة كبیرء سماأ

 ت بالعمالن یتعاملو اصشخاوأ ار فكام أكاست یقددهو بو ،لبیتكوینابلغة ث نتحد اتعالو

كاست دبو یندمعتاف مع ضیوارات لحوءات واللقات والمقابالالرقمیة عبر سلسلة من ا

لمضیفة تریسي مایر بمقابلة مساهمین م امعرفي هو برنامج حیث تقولالبیتكوین ا

بشكل  لتكنولوجیاه اعلى فهم هذلمستمعین ة البیتكوین لمساعداین في صناعة رزبا

 .فضلأ
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 إلنترنتاعبر ت الدلتباا

 

معینة ضمن ت خدمات أو تطبیقاأو ع قالقسم یذكر موا اهذأن لرغم من الیة: على ولمسؤء اخالإ

اء ألجزاكذلك في و .یةرستثماانصیحة أو نه تشجیع أعلى ا فال یجب تفسیر هذ، لبیتكوینم انظا

 .لخاصةابحاثه اء أجرإعلى يُشجع القارئ  ب،لكتاا امن هذى ألخرا

 

 :ةلى عملة مشفرإقیة د ورنقو

 

 :Bitfinex  2014م في عاأت مقرها في هونج كونج بد. 

 :CashApp   نالئتماابطاقة ام باستخداء للشروال اي او اس ید روالنداتطبیق على. 

 :Kraken 2014م في عاأ بدرو یور و الت دوتحویال. 

 

 

 :ةلى عملة مشفرة إعملة مشفر

 

 :Binance  2017م في عاأ في مالطا بده مقر. 

 :BitMex 2014م في عاأ في سیشل بده مقر. 

 :Bittrex 2016في أت مریكیة بدت أتحویال. 
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 :دلى فرد إفرق سو

 

 :LocalBitcoins  2012م في عاأ بدي بیتكوین فلندق سو. 

 :Paxful  2015م في عاأ بدر الو دوبیتكوین ق سو. 

 :Bisq  2014م في عاأ لخصوصیة بدایركز على ق سو. 

 

 :محافظ

 

Custodial لخاصة)ایتحكم بمفتاحه م لمستخد(ا 

 Blockchain.info 

 CashApp 

 Coinbase 

 

Non-Custodial صة)لخااال یتحكم بمفتاحه م لمستخد(ا 

 :BreadWallet   آي أو إسمحفظة 

 :Bitcoin Core   لمكتبامحفظة لسطح 

 :Casa Keymaster   و آي أو إسید روندأمحفظة 
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 ص)لخاایتحكم بمفتاحه م لمستخد(امحافظ فیزیائیة 

 

 ColdCard 

 Ledger 

 Trezor 

 

 

 :لعقد كاملةل حلو

 

 Casa Node 

 Nodl 
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 المصطلحات

 

كل ي یحتويتشابه مع حساب البنك، وهو المكان الذي يجري االستالم عليه. لبیتكوین: ان اعنو

 قمي.رتوقیع ء نشاإلبیتكوین عن طریق ق ایسمح للمالك بإنفاص خاح على مفتاان عنو

 1944.م في عان وودز لمقترحة في بریتوالعالمیة العملة ة احدو Bancor: -ربانكو

 نشئ من قبل ساتوشي نكاموتو.، نادر المال، أقميي، رالمركزم ین: نظالبیتكوا

 1,000,000,000يساوي لبیتكوین. كل بیتكوین القیمة على شبكة ة احدولبیتكوین: اعملة 

 ساتوشي.

صفحة دل للعمل. كل كتلة تعات نادر ثباإبرقم المقترنة لبیتكوین ت الكتلة: مجموعة من معامالا

 قائق تقریبًا.د 10كل ة كتلة جدیدء نشاإ یتمت. لحساباافي سجل 

ار مقدكشاين لبلوایتتبع ، لبیتكوینالبیتكوین. في امن قبل شئ ني ألكتل: سجل المركزاسلسلة 

 ان. ويتكون هذا السجل من الكتللكل عنود لموجوالبیتكوین ا

 لخاصة بالبیتكوینالكتل اسلسلة ف كتشاامن لالستفادة نشئ م ألكتل: نظااتقنیة سلسلة 

 بشكل ما.

یضا أهو  XBTولمحافظ. والمتاجر ت واصارلبواللبیتكوین في را ختصام امز یستخدر BTC:مز ر

 وف.مز معرر

 معین.م لنظاارات لقرامنظمة تتخذ أو كالة ولمركزیة: السلطة ا

ه یدیرما نظال، لمثااعلى سبیل ا، هذن حاسمة. قد یكور نهیاامع نقطة م نظاي: مركزنظام 

 حكومة.أو شركة و أمؤسسة أو شخص 

 ة.لمشفرت العمالابین اول یسمح فقط بالتددل تباة: لمشفرت العمالدل اتبا
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 نقطة فشل حاسمة.م دون نظاي: غیر مركزم نظا

یشبه د. محدان لعنوص لخاح المفتاف ایعر، لموقعم، أو المستخدت أن اثباإني: واللكترالتوقیع ا

ب. ولهذا لحسااشخصا ما هو صاحب أن  لنظریة توقیع شیك مصرفي لتأكیدالناحیة امن ا هذ

ل البيتكوين، ساإرلید. عند الكشف عن خط الى إلحاجة م اضافیة تتمثل في عدة إمیزالتوقيع 

 ص.لخاح المفتاالكشف عن ، دون املكیته للبیتكوینت إلثبا، لمعاملةالمرسل بتوقیع م ایقو

بعد  1944م في عاأ لعالمیة. بدة ار لتجاافي ر الولدالمالیة من قبل الهیمنة م انظار: الولدر امعیا

 ر.الودولبترل امن خال 1971م ستمر لما بعد عان وودز وابریتو

 ي.لمركزالبنك اها رلتي یصدالعملة اقیة: ورعملة 

ت لعمالالى ة إألجنبیة مباشرت العمالاول ایتیح تددل قیة للرقمیة: تبارلوت العمالامن دل لتباا

 ة.لمشفرا

FOMO» لقطیع الوصف طریقة ا غالبم هو مصطلح یستخد، و»علضیاامن ف لخوا: مصطلح

 لمنطقیة.اغیر اء لشرارات اقرو

 لبلوكتشاین.افي ت لمعامالاسالمة وللتحقق من صحة م لمستخدالبرنامج الكاملة: ة العقدا

قیة مدعومة بكمیة رلود البالاعالمي مهیمن حیث كانت قیمة عملة ي نقدم نظاالغطاء الذهبي: 

 كومة كاحتیاطي.لحابها تحتفظ لذهب امن 

 ات.سنو 4لتعدین لكل كتلة كل ة امكافأإثره لبیتكوین تنخفض اعلى شبكة ث لتنصیف: حدا

KYCلكثیر من الى جمع ك إلبنوج احیث تحتات لحكوماابها م هي عملیة تقو، وعمیلكف عر: ا

ت لمعلوماه اهذتقدم جل توفیر خدمة مالیة له. ثم ألشخصیة عن شخص ما من ت المعلوماا

 يكي.ألمرالبنك اسریة ن نین مثل قانواقول من خالت لحكوماالى إ
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 اع.إلیدامن مبلغ ة مر 100حتى رة یسمح بالتجادل لقیمة: تباالمالیة مرفوعة ت االدلتباا

يضيف لثانیة. افي ت لمعامالالى مالیین إلبیتكوین رة اقددة لزیاه تم تطویرم نظاق: لبراشبكة 

 معامالت التي تحدث على البيتكوين.هذا االبتكار أيضا خصوصية كبيرة إلى ال

 معینة.ة فترل خالبسهولة بیعه اؤه أو یمكن شرار لسیولة: مقدا

كتلة ء نشاإمن لتمكن لدر لناالرقم ف اخاصة الكتشام حواسيب مجموعة تستخدد أو فرن: لمعدا

 ة.جدید

 لشبكة.اتأمین ت أو لمعامالامعالجة ء لمنقب لقاالتي یتلقاها البیتكوین البیتكوین: ة اجائز

 نیة في هونغ كونغ.وإللكتراكتوبس: بطاقة للدفع بطاقة أ

ل لحااكما هو ، لبیتكوینافي سجل تسجل لتي لم المعاملة البیتكوین: اشبكة رج خات لتعامالا

 ق.لبراشبكة ت مع معامال

خل كتلة داتسجیلها بشكل مباشر ولتي تم معالجتها المعاملة البیتكوین: اعلى شبكة ت لتعامالا

 ین.لبیتكوا

 اول.لتداعملیة م جتماعا شخصیا للقیاایتطلب دل لشخصیة: تبات المعامالا

القدرة على نقل البيتكوين یتیح ، ولبنكيب الخاصة بالحساور المراشبیه بكلمة ص: لخاح المفتاا

التي يتملك بها عمالت من محفظة معينة. وبالتالي فإن ملكية المفاتيح الخاصة هي نفسها 

 البيتكوين.

بشكل ة كتلة جدیداح لطاقة القترا انفقوأنهم قد ن ألمُنقبوالتي یثبت بها العملیة العمل: ت اثباإ

 تشاین.ك لبلوالى إصحیح إلضافتها 

 شخص.أي سطة اتصفحها بوولیها ل إلوصووالتي یمكن تنزیلها كشاين البلوم: العاكشاين البلوا
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 .ساتوشي 100,000,000لبیتكوین. امن ة حدوصغر أساتوشي: ت أو سا

 لبیتكوین.ع اساتوشي نكاموتو: مختر

 لبیتكوین.ل استقبال واساریسمح للمستخدمین بإز جهاأو لمحفظة: تطبیق ا

معین. ع موضوح لتي تسعى لشرایمیة دألكاالبحثیة وراق األاتطلق غالبا على ء: لبیضااقة رلوا

ا ساتوشي هرصدوألتقنیة التفاصیل اعرضت وقد لبیتكوین. ح التي تشراألصلیة الوثیقة اهي و

 .٢٠٠٨كتوبر أنكاموتو في 




