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فادي يف    د.  باحث  دكتور  يف    واتخاذالسلوكي    االقتصادعمروش،  وماجستري  )دكتوراه  القرار 

املعلوماتية(  االقتصاد الهندسة  األعمال، ماجستري وإجازة يف  د. فادي عمروش من   .وإدارة  يأتي 

 يف علوم الحاسب، ومن ثم انتقل إىل مجال االقتصاد وإدارة األعمال.   علميةٍ  ةٍ خلفيَّ 

تقنيا   مديرا   حاليا   عمروش  د.  مؤسَّ  يعمل  التعسة  يف  كما  ليميةنيوفريستي  استشاريَّا  ،    يعمل 

الدوليةمن    لعددٍ   مستقالَّ   باإلضافة لكونه رشيك  املنظمات  التدريبة،  يف حاضنة   ا  سمؤسِّ   ا  واملراكز 

من املشاريع   با ضمنها، ويعمل عىل عددٍ و مجتمعية( ومدير فرع أور   أعمالٍ   )حاضنةأفكار بلس  

 .الريادية حاليا  

ة السلوكي، وخاصَّ   االقتصاددمج علوم الكمبيوتر مع    عىلد.عمروش البحثية    اهتمامات ترتكز  

القرار،   اتخاذ  مجاالت  باإلضافةو التسويق،  و يف  الزبائن،  مع  العالقات  معلومات إىل    إدارة  تحليل 

يهتمُّ االجتماعيةالشبكات   الكتل( و تطبيقاتها يف   كبريٍ   بشكلٍ   ، كما  البلوكتشني )سلسلة  بتقنيات 

 .األعمال

يف الهندسة املعلوماتية من جامعة حلب )سورية(.    واملاجستريحصل عىل شهادتي البكالوريوس  

ا  باالقتصاد  رغم أن شهادة املاجستري الخاصة به كانت عن هندسة املعلوماتية لكنه كان مهتما  جدَّ 

 ة يف سياق تطبيقها يف نظم دعم القرار. السلوكي وإدارة األعمال، وخاصَّ 

منحةٍ تقدَّ  عىل  اال   م وحصل  األور تِّ من  للدراسوبحاد  )إسبانيا(ي  غرناطة  جامعة  نته  مكَّ و   ة يف 

املنحة من االنتقال إىل مجال االقتصاد لكي يركز اهتمامه عىل االقتصاد السلوكي، ودمج الهندسة  

مع   من وحالسلوكي،    االقتصاداملعلوماتية  االقتصاد  يف  والدكتوراة  املاجستري  شهادتي  عىل  صل 

  .جامعة غرناطة يف إسبانيا

دة االختصاصات تجمع بني االقتصاد متعدِّ   ة به عبارة عن دراسةٍ ة الخاصَّ كانت رسالة الدكتورا

اتِّ  ونال  خاذ القرار يف الذكاء الصنعي، واختبار تلك اآلليات عىل السلوك البرشي،  السلوكي وآليات 

 .عمروش منحتي باحث زائر الحقا  يف جامعتي ساالمنكا، سانتياغو دي كامبوستال )إسبانيا(د.

السلوكي، وخاصة   االقتصاددمج علوم الكمبيوتر مع    عىلد.عمروش البحثية    اهتمامات ز  ترتكَّ 

القرار،   اتخاذ  مجاالت  باإلضافة  و التسويق،  و يف  الزبائن،  مع  العالقات  معلومات إىل  إدارة  تحليل 

يهتم بشكلٍ االجتماعيةالشبكات   الكتل( و تطبيقاتها يف   كبريٍ   ، كما  البلوكتشني )سلسلة  بتقنيات 

 .عمالاأل 
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 :من املنح والجوائز خالل مسريته املهنية وأهّمها نال العديد 

• ( غرناطة  جامعات  يف  العلمي  والبحث  للدراسة  منح  )ا  شهر   48ثالثة  ساالمنكا   ،)10  

 .أشهر(، سانتياغو دي كامبوستيال )شهر(

 .الجائزة األوىل، مسابقة منظمة جسور لريادة األعمال •

 .سعيد خوري للريادة واإلبداع مالجائزة األوىل، جائزة املعلِّ  •

جتماعي ة رواد التواصل اال قمَّ  :من املؤتمرات وورش العمل أهمها الدعوة للتحدث يف عددٍ  •

 .الفنلنديةالعرب، وزارة الخارجية 

باإلضافة   • البحثية  واألوراق  الكتب  من  العديد  انرش  املجالَّ إىل  يف  واملواقع  لتدوينات  ت 

.مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية :املختلفة، وأهمها

https://www.linkedin.com/in/fadiamroush/
https://www.facebook.com/amroush.fadi/
https://twitter.com/fadyamroush
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لندا، وآفاق ن الخارجيَّة يف فلحديث عن الالمركزيَّة، والبلوكتشني يف وزارة  إىل ا  2018حني ُدعيت عام  

ر نفس األفكار حتَّى يف عام   وأنَّنا   2021مستقبلها ضمن ورشة عمٍل مغلقٍة، لم أتخيَّل أبدا  أنَّنا سنكرِّ

.  سنبقى نراوح بنفس املكان أمام الوعي الجمعيِّ العام بشكٍل نسبيٍّ

ة  مع  ائيَّة، وتت ثن لألسف عىل الحاالت االست  تركِّز وسائل اإلعالم عادة   فاعل لخلق ضجيٍج، وخاصَّ

كيز عىل الهدف األسايسِّ الذي تدور حوله  الرت ارتفاع سعر عملٍة رقميٍَّة ما، أو انهيار سعرها دون  

سويقية التي الت يف فوىض هائلٍة من املعلومات املضلِّلة، أو املعلومات    لألسف اس  الن قنية، و يقع  الت 

إىل جمع   بيعهم وهمالز تهدف  أو  منهم،  عن  الس راء  الث   يارات  الحديث  الكثري  يتحاىش  بينما  يع، 

ل مبارشة  إىل سؤاٍل ساذٍج مثل هل أشرتي، هل سأصبح  الالمركزيَّة، وسلسلة الكتل ألنَّ الحديث يتحوَّ

األسئلة   ذلك من  إىل  وما  القمار السغنيَّا ،  إىل رضٍب من رضوب  تقنيَّا   ل موضوعا   تحوِّ التي  اذجة 

 لألسف. 

سلسلة الكتل )البلوكتشني( بشكٍل عام، والـ  املؤيدين لأعددُت الكتاب متبنيَّا  وجهة نظر أنصار 

بيتكوين بشكٍل خاص، فهو ليس كتابا  موضوعيَّا  عىل أي حاٍل، وانَّما هو كتاٌب يرشح لم تُعترب تلك  

الالمركزيَّة بشك بها، ويتدرَّج يف رشح  املؤمنني  ٍل عام، مرورا  برشح  التقنية ثورة  من وجهة نظر 

وميزاتها الكتل  ا، وصوال   تقنيةٍ   بلغةٍ   سلسلة  كما  إىل  وفلسفته،  املقاالت   أضيفتلبيتكوين،  بعض 

 اعمة يف هذا املجال. الد 

باإلضافة إىل كتاب  ،  1دريبيِّ الذي يقدِّمه تحالف بلوكتشني الت املادة انطالقا  من الربنامج    بُنيت

جمة، واإلعداد واملساعدة، وعرفانا  لجهودهم، ولنرش  الرت وقد ساهم الكثريون يف  ،  2البيتكوين الناشئ  

ية   ا يمنح الجميع حرِّ الفائدة عىل مستوى أكرب، وأوسع؛ أنرش الكتاب تحت رخصة املشاع االبداعيِّ ممَّ

؛ ماديا  خيص باملثل، وعدم االستفادة  الرت كن برشط  وزيع دون أّي قيٍد، ولالت عديل، واالشتقاق، و الت 

انيَّة، وليس العائد املادِّّي.   فغايتنا وصول املنفعة املجَّ

عبد   لنجالء  الكتاب، وشكرا  ملهند غشيم، وفريقه السشكرا   ل من  األوَّ القسم  الم ملساعدتها يف 

ه بجزيل  الث للمساهمة يف دعم ترجمة القسم   يق نيوفريستي عىل دعمه يف  كر لفر الشاني، كما أتوجَّ

ام،  و خالد ادريس،    :كرالذ ياغة، وأخصُّ بالصحرير، و الت  املنَّان العاشق،    عبد و نور بوطة،  و نورا خدَّ

 هبة اعرابي. و  لبانة مطر،و ، خالد بدرانو 

 

 
1 https://blockchaintrainingalliance.com 
2 The Little Bitcoin Book 
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لحيَّان   نيوفريستي  السشكرا   سة  ملؤسَّ شكرا   وأخريا   مقاالته،  بنرش  سماحه  عىل  عليميَّة،  الت يد 

د. فادي  الت ومديرها   الغايل  العمل، وتغطي الشنفيذي صديقي  ا سمح  ة  لبي عىل رعاية  تكاليفه ممَّ

انا .الشبظهوره بهذا    كل الجميل مجَّ

، وسيتمُّ نرش أّي تحديثات للملفِّ بشكٍل مستمرٍّ إن شاء  يُعترب هذا العمل ثمرة تطويٍر مستمرٍّ

إلقاء   قنا يف  أن نكون وفِّ أتمنَّى  العربيَّة ليكون مقدِّمة  وافية   الضالله.  باللغة  وء عىل هذا املوضوع 

  للقارِئ العربّي.
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ا زاد من صعوبة مواكبتهاالر ورات  الث تالحقت   حاق بها، لكن من  اللو   ،قميَّة يف العقدين األخريين ممَّ

 كلِّ ثورٍة جديدٍة نتجاوز بها مرحلة محو األميَّة بقليٍل.املهمِّ إحراز بعض نقاط املعرفة يف 

العرص   األفكار  الر بدأ  معه  وبدأت  العرشين،  القرن  منتصف  من  من الث قميُّ  املتتابعة  وريَّة 

انيَّة مفتوحة املصدر إىل الربامج املجَّ األندرويد   ،اإلنرتنت  ات    ،وحتَّى  التي الت ومنصَّ طوير الجماعيِّ 

العالم تقوقع  ت من  وتتبلور  ،غريَّ نوعها ستغريِّ من وجه    اآلن  ومركزيَّته،  ثوريٌَّة جديدةٌ من  فكرةٌ 

 ومعامالته.  ،قميّ الر العالم 

 وهنا نقف عراة  من أيِّ فهٍم أمام سلسلة الكتل )البلوكتشني(، فما هي؟

أو   ،والوقائع التي أدَّت بشكلٍ  ،قبل أن نبدأ بالغوص عميقا  ال بدَّ من الوقوف عىل بعض املفاهيم

تفاصيلهاإىل  بآخر   فهم  يمكن  فال  للبلوكتشني،  الحاجة  أخطاء    ،خلق  عىل  املرور  دون  يتها  وأهمِّ

 ،مة األبرز أال وهي مركزيَّة املالالسسل الكتل، وهنا تظهر  قميِّ ما قبل سال الر و   ،ظام املايلِّ الن وعثرات  

 والبيانات.

 قميِّ الر و   ،املركزيَّة يف العالم املايلِّ 

ئيسة هي  الر نشأت تقنية سلسلة الكتل مثل انقالٍب عىل مركزيَّة العمليَّات املعلوماتيَّة، لتكون سمتها  

 قميَّة.الر مركزيَّة يف املعامالت الال 

حني نتواصل أو نتفاعل مع أيِّ نظاٍم معلوماتيٍّ حايلٍّ نحتاج إىل كمبيوتٍر مركزيٍّ )سريفر( يستلم  

ا يجعله مطَّلعا  عليها وقادرا  عىل    ،البيانات حكُّم بها، أي أنَّنا ال نستلم ما هو  الت ويعيد توجيهها، ممَّ

لنا بل نستلم نسخة  مطابقة  له البيانات    ربَّماوطبعا     ،مرسٌل  ال يكون ذلك لطيفا  يف حال إرسال 

ا ةالشور الصأو   ،سةالحسَّ ريفرات تعني إمكانيَّة  السكات، ألنَّ مركزيَّة الرش أو أرسار    ،خصيَّة الخاصَّ

واصل االجتماعيِّ الت ينطبق ذلك عىل كلِّ وسائل  و ورسقتها،    ،العب بهذه البياناتالت ايل  الت اخرتاقها وب

التي تعتمد يف عملها عىل سريفراٍت مركزيٍَّة لتنظيم بيانات مستخدميها، فريسل املستخدم رسالة  

 ديق. الصلصديقه تمرُّ من خالل سريفٍر مركزيٍّ يعيد إرسالها إىل هذا 

يف خطر االستخدام من قبل    - حتَّى لو آمنَّا الحماية الكاملة لها وعدم االخرتاق-البيانات    فتصبح

ٍة، أو  البيانات ألغراٍض تجاريَّ  أو أيِّ طرٍف آخر مهتّم برشاء هذه   ،أو اإلحصاءات  ،رشكات اإلعالنات

سيٍَّة بحتٍة، ولو شكَّكت بهذا عزيزي القارئ فانظر موجات الغضب من   غري تجاريٍَّة أو ألسباٍب تجسُّ

وتهديدات الحظر واملنع لتطبيق تيك توك املتَّصل مبارشة  بسريفراٍت مركزيٍَّة   ،الحكومة األمريكيَّة
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سالت من القوميَّ األمريكيَّ يف خطر  صينيٍَّة ما يضع األ  أثري عىل الت وربَّما    ،وتتبُّع آراء األمريكيِّني  ،جسُّ

هٍة تناسب عقليَّة كلِّ فرٍد فيهم بناء  عىل بياناتهم.   أفكارهم بإعالناٍت موجَّ

ر املركزيَّة يف املعامالت   سميَّة الستخراج الوثائق املوجودة يف سريفٍر مركزيٍّ واحٍد ال بدَّ  الر تتكرَّ

ا يجعل الحكومة هي املتحكِّمة الوحيدة     من الولوج إليه ومراسلته وطلب وثائقك منه ثمَّ إرسالها، ممَّ

افة لكن ما مصري  يكون األمر هيِّنا  يف بلٍد ديمقر   وربَّماببيانات املواطنني،   عوب الشاطيٍّ حكومته شفَّ

ديكتاتوريٌَّة   نخبٌة  تحكمها  بالٍد  دون  ربَّما  يف  بأكملها  منطقٍة  ديموغرافيا  وتغريِّ  أقلِّيَّاٍت،  تمحي 

يلحق    ،محاسبةٍ  ا  ممَّ مساءلٍة  بالكثريالرضأو  إثبات   ،ر  عىل  قدرتهم  دون  املواطنني  من  والكثري 

يتهم  وخالٍف. ،أو حتَّى هويَّتهم التي تصبح موضع شكٍّ  ،أو ملكيَّتهم ،أحقِّ

ل املركزيَّة    ربَّما حويل ليسوا إال سريفراٍت  الت خدمٍة يجرى بيعها أيضا ، البنوك ورشكات  إىل  تتحوَّ

املتواجدة يف كلِّ   البنك  إىل آخر وفق فروع  املال من خاللها من مكاٍن  نقل  مركزيَّة لألموال يمكن 

ا يجعل ميِّزتها الوحيدة هي املركزيَّةالت أو عرب رشكائها من رشكات    ،مكانٍ  مان التي الضو   ،حويل، ممَّ

ٌة ب أنا لقلنا إنَّ الكثري من الخدمات هي رابٌط ومنصَّ ني  استطاعت تحويلها إىل قيمٍة حقيقيٍَّة، ولو تجرَّ

، أي أنَّها تبيع مركزيَّة    ،يَّاراتالسالبائع واملشرتي ليس إال، مثل أوبر لتوصيل   ات العمل الحرِّ   ،أو منصَّ

 وتأخذ عمولتها لقاء ذلك. ،رفني ال أكثرالطوقناة عبوٍر تجمع  ،وضمانا  

؟الر ك آليٌَّة للتَّواصل وإنجاز املعامالت لهنا تلكن ماذا لو كان  قميَّة دون سريفٍر مركزيٍّ

يتواجد  ، و واحدةٍ جلَّ املركزّي الخاص بملكيّة عقارك موجود يف جهٍة مركزيٍَّة  الس تخيَّل لو أنَّ   

د   ا  عقاريّ   سجاّل    تمتلكيف مجموعٍة كبريٍة من األجهزة   تتشاركه فيما بينها! ستختفي الحاجة إىل    ا  موحَّ

أرسع البيانات  نقل  الجميع، وسيكون  عليه  يعتمد  مركزيٍّ  إىل    ،سريفٍر  البيانات  حفظ  وسيتحول 

ريفراٍت، السٍة، وستكون قادرا  عىل الوصول إىل سجلِّك العقاريِّ املثبت يف عدٍد أكرب من  عمليٍَّة تشاركيَّ 

ك من  ا يحمي حقَّ . السأو الفقدان بتعطُّل   ،ياعالضوإثبات ملكيَّتك لعقارك ممَّ  ريفر املركزيِّ

 الالمركزية مقابل املركزية 

ص بتحويل   وريَّة هي فكرة سلسلةالث هذه الفكرة    بادل املعلوماتيِّ إىل شبكات  الت الكتل، وهي تتلخَّ

للندِّ  الن  يكون  3د  بينهم،  الت أي  وسيٍط  دون  مبارشٍة  كياناٍت  بني  مركزيٍَّة، و واصل  سريفراٍت  دون 

 زوير، أو مخاوف الخصوصيَّة. الت وخوٍف عىل البيانات من 

 
3 peer-to-peer 



ركزية والالمركزية بني امل   

23 
 

دون  وكيف سيكون شكله    ؟العالم دون وسطاء خدمة، أو وسطاء توظيف كيف سيكون شكل  

ل  أو  عمولٍة   قة  الث إىل  اس  الن وساطٍة، أو سمسٍة؟ ستختفي رشكاٌت، وتنشأ عرشات غريها، سيتحوَّ

رفني فيه، وهنا تأتي سالسل  الطقميَّة وفق ما يضمن حقوقهم دون الحاجة إىل طرٍف ثالٍث يثق  الر 

 يديها.   الكتل تحمل الحلَّ بني

ل لفشل املعامالت  السإنَّ   قة،  الث قميَّة بشكٍل خاصٍّ هو عدم  الر جاريَّة بشكٍل عامٍّ، و الت بب األوَّ

ا يجعله يرتدَّد يف  الث عدم    اء.الرش قة بمطابقة مواصفات، أو جودة املنتج، أو الخدمة لرغبة العميل ممَّ

يفصل بينهم حال حدوث خالٍف،  رفني، و الطيكون الحلُّ ببساطٍة يف طرٍف ثالٍث ضامٍن لحقوق  

إىل جهٍد، وموارد، وب يحتاج  ةٍ الت وطبعا   الخدمات   ايل حصَّ أسعار  الحلقة وتزداد  ورسوم، فتطول 

زوير رغم وجود طرٍف ثالٍث بتقييماٍت وهميٍَّة، أو مراجعاٍت غري حقيقيٍَّة  الت يحدث    وربَّماواملنتجات،  

 تعظِّم من جودة الخدمة رغم رداءتها. 

عامالت مع أقل قدٍر من العمولة التي تذهب إىل تمويل الت قة يف  الث مركزيَّة مثل حلٍّ ألزمة  الال تطلُّ  

بون، فال يكون هناالش رفني، واألهمُّ  الطك طرٌف ثالٌث بل تجري العمليَّة بشكٍل مبارش بني  لبكة واملنقِّ

حاجة   فال  للخصوصيَّة  أكرب  وحفظ  املعلومات،  من  قدٍر  أقلُّ  هو  ذلك  األطراف   ىلإمن  معرفة 

رفني بالعديد من األدوات مثل العقود الطك ضابٌط يحفظ حقَّ  لألسمائهم، أو كياناتهم، وطبعا  هنا

املثال.كيَّة عىل سبيل الذ 
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الكتل ) عام  Blockchain  )4ظهر مصطلح سلسلة  عىل يد مجموعٍة مجهولٍة تدعى   2008للعلن 

ناكاموتو"  األغلب مجموعة  من    5"ساتويش  املعامالت  الث تمثِّل عىل  املركزيَّة يف  قميَّة، الر ائرين عىل 

ذتسميَّة،  الر سميَّة، وغري  الر واملاليَّة   ٍة عام    ُونُفِّ ل مرَّ قميَّة، الر لتكون جزءا  من عملة بتكوين    2009ألوَّ

مت آنذاك لتشفريها إعالنا  لرفض األموال التي تسيطر عليها الحكومات، واملصارف.   إذ ُصمِّ

 مركزيَّة" ببساطٍة.الال توصيف سلسلة الكتل، وتطبيقاتها بكلمٍة واحدٍة لكانت "لو أردنا 

المركزيٌّ   نظاٌم  بأنَّها  تقنيَّا   الكتل  سلسلة  منتُعرَّف  املستخدمني    يمكن  كّل  توصيل  خالله 

أكُّد  الت أي ليس هناك نقطٌة مركزيٌَّة للسيطرة، ويتمُّ التحكُّم و 6ببعضهم البعض مثل اتِّصال ندٍّ إىل ندٍّ  

 ظام. الن من صالحيَّة املعامالت من خالل العقد األخرى املتَّصلة ب

، والوسيط املركزيُّ لكن أصبح هذا  سيبدو املفهوم غريبا  علينا ألنَّنا معتادون عىل فكرة املركزيَّة

قي   دقيق،  الت بكة )حرفيَّا ( من تقومون  الشاملفهوم من املايض يف سلسلة الكتل، فاآلن أنت وكلُّ مدقِّ

بكة وهذا الشيتحكَّم ب  -حكومٌة، أو رشكةٌ -والحماية هذا يعني أنَّه ال يوجد شخٌص، أو جهٌة معيَّنٌة  

ا قواعد  عن  جذريٌّ  خروٌج  يجعلها  وتديرها  ما  عليها،  تسيطر  التي  املركزيَّة  كات، الرش لبيانات 

 والكيانات األخرى. 

قة يف تنظيم الفوىض، تنظيم الجموع، والبيانات، واألموال دون عبٍث أو  وهنا تكمن الفكرة الخالَّ

ة األقوى أليِّ نظاٍم مركزيٍّ هي    .تخريٍب، أو فوىض وضمان ظام بحدِّ ذاته،  الن غالبا  ما كانت الحجَّ

ا جعل املستخدمني يخضعون إىل رشوط املركزيَّة رغم أنوفهم فليس هنا ك  لحقوق املستخدمني، ممَّ

حل آخر، وكما رأينا أضحت املركزيَّة من عصا لحفظ أمن، واستمراريَّة الحضارة البرشيَّة إىل عصا  

ة أنَّها أدرى  اعة عىل من دونها بحالطكات  الرش تخويٍف، بل وعصا ترهيٍب تفرض بها الحكومات و  جَّ

 بمصلحتهم. 

 

 

 

 
 وكلها تعرب عن الكلمة نفسها سلسلة الكتل أو بلوكتشنيسيتم استخدام مصطلحات مختلفة كل مرة  4

5 Satoshi Nakamoto 
6 Peer-to-Peer 



 ماهي سلسلة الكتل )البلوكتشني(؟ 

28 
 

 

عة الال بكات املركزيَّة، و الش   مركزيَّة، واملوزَّ

بكة هي عبارةٌ عن مجموعٍة من األجهزة، أو األنظمة املتَّصلة ببعضها البعض والتي تتيح لها الشإنَّ  

 مشاركة املوارد فيما بينها.

ٌح يف الش ك ثالثُة أنواٍع مختلفٍة من لهنا  : الت سم  الر بكات عىل نطاٍق واسٍع كما هو موضَّ  خطيطيِّ
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 7شبكٌة مركزيَّةٌ 

، ووحيٌد للشبكة، والذي يعترب نقطة اتِّصاٍل واحدة   هنالكيف حال وجود شبكة مركزيٌَّة   مالٌك مركزيٌّ

تمرُّ عربه، و  املعلومات  كلَّ  أنَّ  أي  املعلومات  يحدَّد  حسب  ملشاركة  أنَّه  إىل  باإلضافة  الكلِّيَّة.  إدارته 

 بكة فال يمكن الوصول إىل املعلومات إال من قبل املستخدمنيالشسماحيَّات، وأدوار باقي العقد يف  

ح لهم.   املُرصَّ

الة-من محاسن املركزيَّة وجود جهٍة واحدٍة مسؤولٍة   ال تتطلَّب الكثري من الصيانة، والقدرة    -فعَّ

املالك املركزيِّ   ا من مساوئها فهو وجود  أمَّ الجهة املركزيَّة عند اإلخالل بأيِّ معاملٍة  عىل محاسبة 

ه ودون وجودها عند أيِّ عقدٍة أخرى أي أنَّه  الوحيد يفرض أن تكون املعلومات كلَّها عنده، وبإدارت

بكة  الشبكة كلّها إضافة إىل أنَّ الوصول إىل املعلومات، واملوارد وسعة الشويف حال تعطُّله ستتعطَّل  

 .  ستكون محدودة  بحسب قدرة املالك املركزيِّ

 8مركزيَّة الال بكة  الش 

بكة  الن ب مركزيَّة، لدينا العديد من املالكني املركزيِّني الذين لديهم نسخة من املوارد. هذا  الال سبة للشَّ

بكة املركزيَّة، وهي نقطة الفشل الواحدة التي تحدث عند فشل املالك  الشيقيض عىل أكرب مشكلة يف  

 .  املركزيِّ

الُعقد األخرىإذا فشلت عقدةٌ مركزيَّة معيَّنٌة، فال يزال من املمكن الوصول إىل املعلومات     من 

 تقليل رسعة الوصول إىل املعلومات. ، ويمكن. عالوة عىل ذلكبسبب وجود مالكني آخرين 

 .Bitcoinمثال: شبكة بيتكوين 

يَّة الخصوصيَّة، واملعلومات عىل   غم من أنَّ كّل العمليَّات مفتوحة،  الر محاسنها: تحافظ عىل رسِّ

ب املستخدمني غري معروفة،  هويَّة  تبقى  املعلومات غري محدود،  ولكن  إىل  الوصول  أنَّ  إىل  اإلضافة 

ل يف الت وسعة   بكة واسعٌة جدا .الشحمُّ

ا  إذ تمتلك كلُّ عقدٍة خواصا ، وقدراٍت عالية.   مساوئها: مكلفٌة جدَّ

 

 
7 Centralized Network 
8 Decentralized Network 
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 9بكة املوّزعة الش 

بكة غري املركزيَّة )عدم وجود مالٍك مركزيٍّ وحيٍد( ولكن ليست جميع العقد متساوية فيها،  الشتشبه  

العقد، فهي   ،ماحياتالسفهنا لدينا عدَّة مالكني للشبكة ينظِّمون   واألدوار فيما بينهم وبني باقي 

 نمٌط من املركزيَّة املتعدِّدة.

 Google – Facebook – Azureمثال: 

باإلضافة إىل أنَّ الوصول إىل املعلومات   ،فشل أحد املالكني فيهاعند    بكةالش  محاسنها: ال تفشل

 بكة واسعة.الشحمل يف الت عاٍل، وسعة 

 واإلدارة بني املالكني.  ،نظيمالت وصعوبٌة يف  ،مساوئها: كلفٌة عاليٌة للصيانة

عة الش و   ،سلسلة الكتل   بكات املوزَّ

عة،  الشتستخدم سلسلة الكتل   رة عىل سلسلة  و بكة املوزَّ يقوم الجميع بتحميل جميع املعلومات املتوفِّ

 فاعل معها. الت و  ،الكتل

بكات يف سالسل الكتل من الفكرة األساسيَّة القائمة  تأتي الحاجة إىل استخدام هذا املفهوم للشَّ

بكة ملعلومات من أيِّ عقدٍة دون  ا  إىلايل الوصول الكامل  الت وب  ،عىل االستغناء عن أيِّ مالٍك مركزيٍّ للشَّ

 أو جهٍة لذلك.   ،االعتماد عىل أيِّ شخٍص 

الكتل هي عبارةٌ عن شبكة   ندٍّ   ندٍّ لذلك، فإنَّ سلسلة  العقد    إذ  إىل  املعلومات عرب  يتمُّ مشاركة 

 مبارشة دون سلطٍة مركزيٍَّة. 

 

 

 

 

 

 

 
9 Distributed Network 
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بكة متاٌح للجميع من أجل  الشيمكن القول إنَّ سلسلة الكتل هي سجلٌّ عمومٌي لحفظ البيانات عىل  

عٍة.الت تأمني، وتصعيب عمليَّة    العب به، وبمصطلٍح تقنيٍّ أكثر فهو مثل قاعدة بياناٍت مفتوحٍة، وموزَّ

عها، وتشفريها، تأتي تسمية سلسلة الكتل من أنَّ كلَّ مجموعة معامالٍت وبياناٍت يجرى تجمي 

ابقة التي تشكِّل سلسة  السكلِّ العقد لتضاف إىل الكتل  بإجماعواحدة   Blockثمَّ البناء لتكون كتلة  

Chain  لتشكِّلBlockchain غة العربيَّة بسلسلة الكتل.اللأو ما يعرف ب 

 إىل سالسل الكتل.   التي تُضافحظيَّة  اللتعربِّ الكتلة الواحدة عن حاويٍة تحوي قائمة  باملعامالت  

الكتل    توزَّع لتكون سالسل  الكمبيوتر،  أجهزة  العديد من  البيانات )نسٌخ مطابقٌة منها( عرب 

 بأكملها المركزيَّة اإلدارة. 

بأكملها   الكتل  سلسلة  دفرتتعتمد  يعترب    10األستاذ  عىل  ما  مشرتكة وهو  حسابات  ت  سجالَّ

Ledgers   لتنظيم البيانات تشبه لحدٍّ بعيٍد سجلَّ الحسابات يف حياتنا العمليَّة، لكن يف سلسلة الكتل

يكون سجلُّ الحسابات مشرتكا ، ومتاحا  للجميع أّي يستطيع كلُّ شخٍص الوصول إليه، ويدعى أيضا   

ايل يمكنك مراقبة الت وال ينحرص وجوده عىل جهٍة واحدٍة، وب  -اقتباسا  من املحاسبة-دفرت األستاذ  

 جل.  الس أو فربكة هذا  ايل أيضا  ال يستطيع أحٌد تزويرالت بكة، وبالشكلَّ ما يحدث يف 

ر أضحى  جلُّ تشاركيَّا  بني الجميع، و السبعبارٍة أخرى أضحى   ر ا  مكرَّ ، ويحمي الحقوق ا  ، ومشفَّ

 .ويتمتَُّع بمزايا عمليَّة

 كائز األربع لسالسل الكتل الر 

 تعتمد سلسلة الكتل يف عملها عىل أربعة عنارص رئيسة سنفصلها الحقا  بشكٍل أوسع، وهي: 

 :Shared Ledgerسجلُّ الحسابات املشرتك 

جّل املشرتك، ودفرت األستاذ يف عالم املحاسبة امليزة األساسيَّة يف سالسل  الس يعدُّ سجّل الحسابات، أي  

يف   يجري  ما  كّل  فيه  ل  يُسجَّ وبالشالكتل،  األعضاء،  كلِّ  عند  موجودا   ويكون  زاد  الت بكة،  كلَّما  ايل 

 واجد للسجل زادت املوثوقيَّة، وحفظ الحّق. الت األعضاء أي عقد 

 
 ليكون املعنى أوضح.الرتجمة املتداولة هي دفرت األستاذ وهي من مصطلح معروف يف املحاسبة، واستخدمت كلمة سجل حسابات مشرتك  10
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مفتو  املشرتك  الحسابات  سجلَّ  شخٍص  الت وب  ا ،حإنَّ  أيُّ  يستطيع  بشكٍل الت ايل  حركٍة  أيِّ  من  أكد 

، وتظهر عمليَّات   ٍر حول قيمٍة معيَّنٍة  الر حويل بالعمالت  الت فوريٍّ قميَّة لحظيَّا  عىل هيئة رمٍز مشفَّ

ٍر آخر، إذن:    لرمٍز مشفَّ

 سجلُّ الحسابات هو تأريٌخ لجميع املعامالت. -

ب من عمليَّات Immutableابقة غري القابلة للتَّغيري السفقط يف العقد  موجودٌ  - ا يصعِّ ، ممَّ

 ايل يضمن حقوق الجميع. الت ظام، وبالن غيري يف الت 

 .Ledgerجلِّ املشرتك الس جميع العقد تمتلك نفس دفرت  -

 شفري: الت 

ونهاي اسمك،  من  بدءا   الكتل  يف سالسل  رةٌ  مشفَّ واملبادالت  العمليَّات  املعامالت، كلُّ  بخصوصيَّة  ة  

 وتضمن هذه الخصوصيَّة: 

 .Immutableسالمة دفرت الحسابات املشرتك  -

 .Transactionsأصالة، وموثوقيَّة املعامالت  -

 .Privacy of transactionsخصوصيَّة املعامالت  -

 الحفاظ عىل خصوصيَّة هويَّة املشاركني. -

من   محميٌَّة  الكتل  سالسل  أنَّ  نجادل  ناحية ال  من  أمنا   األكثر  كونها  يف  نجادل  لكن  االخرتاق 

 الخصوصيَّة. 

 خوارزميَّة اإلجماع: 

ريقة التي توافق فيها العقد عىل سالمة كتلة املعامالت، وتقبل إضافتها الطخوارزميَّة اإلجماع هي  

ر لطة، أو العقدة املركزيَّة سالمة املعالسظام املركزيِّ تضمن  الن إىل سالسل الكتل، ففي   امالت وتقرِّ

ا يوقعها يف أخطاء مهما حاولت عدم ذلك، وبنفس  األمر   ٍة فيها ممَّ تها بناء  عىل خوارزميٍَّة خاصَّ صحَّ

ه سالسل الكتل بمختلف أصنافها، وهو خوارزميَّة إجماٍع تحكم قبول كتل املعامالت، وتتبعه   تتوجَّ

وموثوقة   املعامالت صحيحة،  أنَّ  وتضمن  ر و العقد،  مكرَّ وتزيد غري  بها،  متالعب  أو  خاطئة،  أو  ة 

بروتوكول   تتبع  العقد  كّل  أنَّ  من  للتَّأكُّد  الكتل  سلسلة  يف  إجماٍع  خوارزميَّة  إىل  ق، الت الحاجة  حقُّ

 وترتكز خوارزميَّة اإلجماع عىل: 
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 .Decentralized protocolمركزّي الال الربوتوكول  -

ق املشرتك من العمليَّات الت  -  .Transactionsحقُّ

 .Ledgerجلِّ املشرتك السعىل محتوى دفرت  Blocksتوافق جميع الكتل  -

نات سلسلة الكتل   وآليَّة العمل   ،مكوُّ

ب منها  كتلٍة  كلُّ  تتَّصل  البيانات،  من  كتٍل  من  الكتل  ن سالسل  بمجموعها  الستتكوَّ وتشكِّل  ابقة، 

 سلسلة الكتل كما ذكرنا سابقا . 

 يسٍة:تحتوي كلُّ كتلٍة عىل ثالثة أقساٍم رئ

الحوالة    البيانات: -1 معلومات  متعلِّقٍة  الن مثل  معلوماٍت  أّي  أو  امللكيَّة،  معلومات  قديَّة، 

جلِّ  السباملعامالت التي حدثـت، أي معلومات العمليَّة التي نريد تسجيلها وتوثيقها يف  

وجذر   الكتلة،  تنسيق  إصدار  ورقم  الكتلة،  إنشاء  تاريخ  إىل  لجميع    Merkleإضافة 

 يف الكتلة. املعامالت

رة لكلِّ كتلٍة يف    وتعترب :  Hashالهاش   -2 لسلة، وما يجعلها كذلك السالبصمة املميَّزة غري املكرَّ

ٍة   خاصَّ بطريقٍة  رةٌ  مشفَّ نفسها  الكتلة  بداخل  التي  البيانات  من  متشكِّلُة  أنَّها  هو 

(Hashing مستخدما  فيها )Merkle Tree. 

3- Previous Hash:   الـ بالكتلة    Hashوهو  لها يف  السالخاّص  ملنع السابقة  لسلة وذلك 

 العب.الت عملية 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Merkle_tree
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بكة، يمكن أليِّ مستخدٍم الشنظرا  لتكرار سلسلة الكتل بالكامل عرب العديد من أجهزة الكمبيوتر يف 

بالكامل، وال   الكتل  أو  تُعالج  عرض سلسلة  بواسطة مسؤوٍل مركزيٍّ واحٍد،  الساملعامالت،  ت  جالَّ

ق من البيانات، وتحقيق توافٍق يف اآلراء،  وإنَّما بواسطة شبكة من املستخدمني الذين يعملون للتَّحقُّ

يف   كتلٍة  أّي  إنشاء  د  يمكن  الس  يتحدَّث لسلة  السوبمجرَّ وال  املستخدمني،  جميع  عند  ذلك جل    بعد 

 تعديلها، أو حذفها. 

الية آلية حدوث حوالٍة ماليٍَّة يف إحدى شبكات سلسلة الكتل، إذ تمثِّل معلومات  ت الورة  الصتفسِّ  

ع الكتلة عىل العقد للتَّأكُّد من رصيد وموثوقيَّة املعاملة، وعندما تؤكَّد من كلِّ   الحوالة يف كتلٍة، ثمَّ توزَّ

 ملاليَّة. اني حوالته االث رف الطالكتلة، وتضاف إىل سلسلة الكتل، ويقبض  تُقبلالعقد 

 

 

 إنشاء الكتل 

لة     25لو افرتضنا أنَّ الكتلة هي عبارةٌ عن ورقٍة فيها   ، أو معاملة  مسجَّ فيها    Transactionsحركة 

سطٍر من األسطر منها له سجّل معامالٍت كامل، وأيضا  يكتمل كلُّ سجلٍّ بالوقت    سطرا ، كلُّ   25

 وجميع تفاصيل املعامالت. والبيانات
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)  تُمأل  عندما العقد    25ورقة  تقوم   ،) عىل الت "ب   Nodesمعاملة  املعامالت  ة"  صحَّ من  ق  حقُّ

توافق  الص أن  أي يجب  الكتل،  بسلسلة  الحاليَّة، ونرشها، وربطها  العقد عىل محتوى فحة  جميع 

 .تُنرشاملعامالت حتَّى 

م الكتل برتتيٍب تصاعديٍّ    25املعامالت معا  يف كتلٍة أي كّل    تُجمع معاملة  يف كتلٍة واحدٍة، وتُرقَّ

للكتلة هو    Hash Id الـ، مع مالحظة أنَّ  Heightقم ارتفاع الكتلة  الر فر، إذ يمثِّل  الصابتداء  من  

ح أكثر يف الفقرات   الية.الت املعرَّف األسايسُّ لها، وليس االرتفاع، وهو ما سيتوضَّ

 

د حفظها ستكون أيضا   الستشري كلُّ كتلٍة إىل الكتلة  ابقة لها )غري القابلة للتَّغيري( وبمجرَّ

 السابقة لها(. الكتلة الجديدة غري قابلة للتَّغيري )ولذلك هي تشري فقط إىل الكتلة 

ط    تُنشأ ى  Bitcoinدقائق للبيتكوين    10الكتل بشكٍل دوريٍّ )يف املتوسِّ ( من خالل عمليٍَّة تسمَّ

 . miningنقيب الت 
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 جلُّ املشرتك( الس مات املشرتكُة لدفرت األستاذ ) الس 

ل جميع املعامالت عرب شبكة األعمال.  •  يسجِّ

املشاركني يف    ا  مشرتكيكون   • منهم نسخة  مطابقة   الشبني جميع  لكلِّ واحٍد  إذ يكون  بكة 

ة  به.   خاصَّ

حيكون  •  ، لذلك يرى املشاركون املعامالت املناسبة فقط. 11به  ا  مرصَّ

قميَّة ملرَّتني رغم صعوبة الر خطر إنفاق العملة    ، وهو12 املزدوج  اإلنفاق  مشكلةيقيض عىل   •

جلُّ املشرتك( ضمان عدم اإلنفاق املزدوج  الس قميَّة يضيف دفرت األستاذ )الر إنتاج العمالت  

 من خالل شفافيَّته وتشاركيَّته مع جميع العقد. 

 

 والهاش   ،شفري الت 

دراسة كيفيَّة إرسال واستقبال املعلومات بشكٍل آمن عىل مرأى   هو  Cryptographyشفري  الت علم  

 يخرتقون خصوصيَّة املعامالت دون رغبٍة منك بذلك.  ربَّمامن الخصوم، والغرباء الذين  

 
11 Permissioned 
12 Double Spend Problem 

https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
https://www.investopedia.com/terms/d/doublespending.asp#:~:text=Double%2Dspending%20is%20the%20risk,power%20necessary%20to%20manipulate%20it.
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شفري عىل نطاٍق واسٍع يف سالسل الكتل ملعالجة املخاوف املتعلِّقة بالخصوصيَّة، الت يستخدم علم  

 البيانات، وللمساعدة يف تسهيل عمليَّات اإلجماع عىل املوثوقيَّة. وضمان سالمة 

ق بشكٍل عامٍّ ب  تتَّصف ك عدٌد من الحلول التي  لواآلن ومع سالسل الكتل هنا   ،كونها قابلة  للتَّحقُّ

َّفة    ،وآمنة   ناحية    ،وشفا من  الة   رموٍز   الت وفعَّ إىل  األصول  تحويل  تمكني  عىل  تعمل  إذ  كلفة، 

Tokenization   سات من جميع األحجام من إنشاء أصوٍل ماديٍَّة رقميٍَّة التي يمكن أن تمكِّن املؤسَّ

Truly digitized physical assetsلتقليل أوقات   الفرصوخلق    ،، وتوفري حلول امللكيَّة الجزئيَّة

 وريِّني. الرضاملعالجة مع املساعدة يف إزالة الوسطاء غري 

ومن ثمَّ بيع   Tokens  13ويمكن تحويله إىل رموزٍ   ،يَّا  مثل عقاٍر ماتخيَّل أنَّ لديك أصال  فيزيائ

 رشاء أجزاٍء من ذلك العقار!من حتَّى آالف األشخاص  أو تتلك الرموز للناس ليتمكَّن العرشا 

 
 Tokenizationهل يمكن ان نقول بالعربية توكنة كفعل عريب من    13
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 الهاش: 

الهاشنغ   اعتبارها    Hashingعمليَّة  عىل  البيانات  من  نوٍع  أيَّ  تأخذ  االتِّجاه  أحاديَّة  عمليٌَّة  هي 

ٍن من  ،مدخالٍت  لها إىل رمٍز فريٍد مكوَّ  رقما .  20وتحوُّ

ل  جزئةالت " مدخال ، ومن خالل  Cعىل سبيل املثال، يمكن أن يكون الحرف " ٍن   يُحوَّ إىل رمٍز مكوَّ

ن من الر ، فسيكون "Aالحرف إىل " تغريَّ رقما ، وإذا  20من   رقما  مختلفا .  20مز املكوَّ

اتجة عبارة  عن  الن جزئة  الت غيغابايت، فستظلُّ    20إذا كان اإلدخال عبارة  عن ملفِّ فيديو بحجم  

ٍن من   رقما  فريدا .  20رمٍز مكوِّ

ياٍت  الكتل إىل مقارنة كمِّ إذ تحتاج سالسل  الهاش مفيدة  بشكٍل خاصٍّ يف سالسل الكتل  تعدُّ 

 بكة. الشكبريٍة من البيانات باستمراٍر مع كلِّ عقدٍة أخرى عىل 
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 Merkle Treeأشجار مريكل  

والتي تعمل   ،بصمُة رقميٌَّة خفيفة الوزن وجميع املعامالت داخل الكتلةتعرف أشجار مريكل بأنَّها  

ق  ا  لسلسلة الكتل تستخدمه للتَّحقُّ ال من البيانات.  ،يعالس مؤرشِّ  والفعَّ

ص أشجار مريكل املجموعة الكاملة من البيانات يف كتلٍة عن طريق إنشاء تجزئة جذٍر لتلك   تلخِّ

 البيانات. 

 

 

رة ألزواٍج من العقد الفرعيَّة من  الت العثور عىل تجزئة الجذر عن طريق  يمكن جزئة املتكرِّ

 وتُعرف آخر عقدة فرعيَّة متبقية باسم جذر مريكل. ،عقدة واحدة فقط ترُتك  البيانات حتَّى
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 عن الكتل نقيب  الت 

التنقيب عن الكتل ع    14يتم  الكمبيوتر بتنزيل سلسلة الكتل  تقوم أجهزة  و سلسة الكتل  عندما توزَّ

بالعقد  األجهزة  هذه  ى  و لتسمَّ يتمُّ  ،  ما،  كتلٌة  تمتلئ  إجماع  الت عندما  خالل  من  تها  من صحَّ ق  حقُّ

تها مسبقا .الت املجموعة قبل إضافتها إىل سلسة الكتل التي تمَّ  ق من صحَّ  حقُّ

نوع اإلجماع املستخدم من  ظر عن  الن ولكن بغضِّ    ،ك العديد من آليات إجماع سالسل الكتللهنا

وأنَّ   ،قةالث املهمِّ مالحظة أنَّ جميع بيانات املعامالت عىل كتلٍة متسلسلٍة سابقا  يُفرتض أنَّها جديرةٌ ب

ة البيانات بواسطة إجماع املجموعة. اإلجماع  الت بها بسبب    يُعبثالبيانات املتسلسلة لم   ق من صحَّ حقُّ

العقد  أنَّ  من  للتَّأكُّد  وسيلٌة  عىل    هو  املعامالتالشاملوجودة  من  ق  تتحقَّ ترتيبها  ،بكة  مع    ،وتتَّفق 

 ووجودها يف دفرت األستاذ )السجلِّ املشرتك(.

رة، تعدُّ هذه العمليَّة رضوريَّة  ملنع اإلنفاق املزدوجالت يف حالة   أو كتابة   ،طبيقات مثل العملة املشفَّ

، وهو قاعدة بياناٍت لجميع  السبياناٍت أخرى غري صالحة يف دفرت األستاذ ) جل املشرتك( األسايسِّ

 املعامالت.

املعامالت إىل شبكة سلسلة الكتل، يستغرق تأكيد هذه املعامالت وقتا  بسبب عمليَّة    تُبثعندما  

ق من املعامالت من قبل املجموعات.  الت   حقُّ

تهي  تتمُّ  املعاملةعندما  العقد   تُرسل  ئة  تقوم  بعد،  مؤكَّدٍة  غري  أخرى  معامالٍت  مع  ٍع  تجمُّ إىل 

املعامالت ثمَّ   إىل    تحّددبتجميع هذه  كلَّ كتلٍة من خالل تضمني   ة، وتُربط لسلالسالكتل إلضافتها 

 لسلة هو ارتفاع الكتلة.السوعدد الكتل يف  ،ابقةالسالبيانات من الكتلة 

لسلة ذات ارتفاع الكتلة األكرب السلسلة يف نفس الوقت، يتمُّ تحديد  السكتلتني إىل    عند إضافة

 لسلة األساسيَّة. السلتكون 

أنَّه    تأكَّد   أي كلَّما  ،تصبح سالسل الكتل أكثر أمانا  بمرور الوقت املزيد من الكتل، فهذا يعني 

 لة األساسيَّة.لسالسك فرصٌة أقل الختيار سلسلة مختلفٍة باعتبارها لستكون هنا

 يتعلَّق بإصدارت الكتل.  Fork فورك(( ة وكالشنقيب عن الكتل مصطلح الت ويظهر لنا يف 

 ،وكات، شوكة صلبةٌ الشك نوعان من  لوكة )فورك( هي تغيريٌ يف بروتوكول اإلضافة، وهناالش

 وشوكٌة ناعمُة. 

 
14 Mining a Block 
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اإلصدارات    Hard Forkلبة  الصالشوكة   البيانات مع  تتوافق  ال  إذ  ابقة  السهو مفرتُق طرٍق 

 ينتج عن هذا إنشاء سلسلة كتٍل جديدٍة، مثال:و 

 Bitcoin - Bitcoin Light – Bitcoin Cach. 

ا السعندما تكون البيانات متوافقة  مع اإلصدارات    Soft Forkاعمة  الن وكة  الشتحدث   ابقة، ممَّ

إىل   واملتااليؤدِّي  بنفس سلسلة  تغيري  كما   الكتل،بعة  بكة  للشَّ عامٌّ  تحديٌث  بأنَّه  ذلك  يمكن تشبيه 

 كل فرتٍة.اإليثرييوميحدث مع شبكة 

 

 

 مفاهيٌم أساسيٌَّة الستخدام سالسل الكتل 

 Transactionاملعاملة  

الكتل. تحتفظ  املعاملة عبارةٌ عن تحويٍل للقيمة بني محافظ بيتكوين التي يتمُّ تضمينها يف سالسل 

ى مفتاحا  خاّصا   البيانات يسمَّ يٍّ من  أو بذرة ، والتي تُستخدم لتوقيع    ،محافظ بيتكوين بجزٍء رسِّ

ر دليالُ رياضيَّا  عىل أنَّها جاءت من مالك املحفظة. يمنع   ا يوفِّ وقيع أيضا  واملعاملة الت املعامالت، ممَّ

د إصدارها.  الت من   وعادة  ما يبدأ   ،بكةالشاملعامالت إىل    تُبثُّ جميعغيري من قبل أيِّ شخٍص بمجرَّ

ى  20-10تأكيدها يف غضون  ، من خالل عملية تسمَّ  عدين.الت دقيقة 

ة العامَّ املفاتيح  إىل  الوصول  بيتكوين  إرسال  من    ،يتطلَّب  املقدار  بهذا  املرتبطة  ة  والخاصَّ

نتحدَّ  عندما  هذا  البيتكوين.  أنَّ  هو  ا   حقَّ نعنيه  ما  فإنَّ  البيتكوين،  عمالت  لديه  ما  عن شخٍص  ث 

.   ،خص لديه حّق الوصول إىل املفتاحني العامِّ الش   والخاصِّ
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ى أيضا   ة، والتي تسمَّ عبارة عن تسلسالٍت عشوائيٍَّة من األحرف    هي  عناوين بيتكوين،  املفاتيح العامَّ

لع مشابٍه  بشكٍل  تعمل  التي  الوسائط  واألرقام  موقع  مستخدم  اسم  أو   ، اإللكرتونيِّ الربيد  نوان 

عنوان  تعطي  أن  يجب  الواقع،  يف  اآلخرين.  مع  بأماٍن  تشاركها  فأنت  لذا  ة  عامَّ إنَّها  االجتماعيَّة. 

 . BTCبيتكوين الخاّص بك لآلخرين متى أردت منهم أن يرسلوا لك  

يَّة املفاتيح   لك يجبلذ املفتاح الخاص هو سلسلٌة أخرى من األحرف، واألرقام،   الحفاظ عىل رسِّ

، أو الحسابات األخرى. ة مثل كلمات املرور إىل الربيد اإللكرتونيِّ  الخاصَّ

 قميَّة الر املحفظة  

رة بتخزين واسرتداد أصولهم   رة هي تطبيٌق يسمح ملستخدمي العمالت املشفَّ محفظة العمالت املشفَّ

أكيد  الت قليديَّة، ال تحتاج إىل محفظٍة إلنفاق أموالك، ولكنَّها بالت قميَّة كما هو الحال مع العمالت  الر 

عمل املستخدم  يكتسب  عندما  واحٍد  مكاٍن  يف  كلّها  بها  االحتفاظ  يف  عمالت تساعد  مثل  رة ،  مشفَّ ة  

رة،  استخدامها إلجراء املعامالت باإلضافة إىل و البيتكوين، يمكنه تخزينها يف محفظٍة للعمالت املشفَّ

أيضا    األحيان  كثرٍي من  يف  رة  املشفَّ العملة  تقدِّم محفظة  املفاتيح  لتخزين  األساسيَّة  الوظيفة  هذه 

، أو  الت دِّي  وظيفة تشفري أو توقيع املعلومات، ويمكن أن يؤ  وقيع عىل سبيل املثال إىل تنفيذ عقٍد ذكيٍّ

 وقيع عليه قانونيَّا .الت معاملة عملٍة، أو تحديد مستنٍد، أو  

 Seed wordsكلمات الوصول  

ن   ليٌَّة احتياطيٌَّة هي قائمٌة بالكلمات التي تخزِّ ليٌَّة، أو عبارة اسرتداد الوصول، أو عبارةٌ أوَّ عبارةٌ أوَّ

املعلومات   عىل  الال جميع  بيتكوين  أموال  املحفظة  السزمة السرتداد  برنامج  يُنشئ  ما  عادة   لسلة. 

إذا الورق.  عىل  تدوينها  املستخدم  من  ويطلب   ، ليَّة  أوَّ الخاّص    عبارة   الكمبيوتر  جهاز  تعطَّل 

األقراص   ك  أو تعرَّض محرِّ ة  الث باملستخدم،  املحفظة نفسه مرَّ برنامج  تنزيل  للتلف، فيمكنه  ابتة 

ة به. الن أخرى واستخدام   سخة االحتياطيَّة الورقيَّة الستعادة عمالت البيتكوين الخاصَّ

.  رسقةيمكن أليِّ شخٍص آخر يكتشف العبارة   ، ومحميَّة  عمالت البيتكوين، لذلك يجب أن تظلَّ آمنة 
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 الكتل أنواع سالسل  

ك ثالثة أنواع أساسيَّة من سالسل الكتل تختلف فيما بينها بتحديد من يمكنه كتابة كتٍل جديدٍة  لهنا

 لسلة، ومن يمكنه أيضا  الوصول وقراءة البيانات فيها، وهذه األنواع هي:السيف 

ة  ●  .Ethereumو Bitcoinمثل   Publicسالسل الكتل العامَّ

ة  ●  . R3 Cordaو Hyperledgerمثل  Privateسالسل الكتل الخاصَّ

 . Dragonchainمثل  Hybridسالسل الكتل الهجينة  ●

وع األفضل لعمله  الن فصيل إىل أنَّه وحتَّى يختار املشارك  الت تجدر اإلشارة قبل الحديث عن كلٍّ منها ب

 عليه أن يجيب نفسه عن عدَّة أسئلة:

ح بههل يجب أن يكون الحلُّ عبار  ●  permissionedأو دون إذن    ،ة  عن سلسلة كتٍل مرصَّ

or permission-less؟ 

 هل يعترب جميع املشاركني متساوين، أم يجب أن يمتلك البعض قدراٍت ال يمتلكها اآلخرون؟  ●

 واملتاجرة بها؟  ،هل هي عملٌة رقميٌَّة يمكن للجميع تبادلها ●

العمالء   ● يفهم  جيِّالت هل  ليثققنية  يكفي  بما  )دا   بياناتهم؟  يف  بها  الحلول    تُقبلال    ربَّماوا 

 ائعة حتَّى يتّم تطبيعها اجتماعيَّا (الر 
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 تحديد من سيصل إىل املعلومات يف الكتل، ومن سيكتبها. حولوالكثري من األسئلة التي تدور كلّها 

 

 

ة   سالسل الكتل العامَّ

ال   هي سالسٌل مفتوحة املصدر أي أنَّها تسمح أليِّ شخٍص باملشاركة فيها مستخدمني كانوا، أو عمَّ

افة  ة شفَّ رين، أو أعضاء مجتمٍع. جميع املعامالت التي تتمُّ عىل سالسل الكتل العامَّ مناجٍم، أو مطوِّ

مت.  ا يعني أنه يمكن ألي شخص فحص تفاصيل املعاملة ورؤيتها، ممَّ بشكٍل كاملٍ  السل  الس   ُصمِّ

التي   املعامالت  يف  يتحكَّم  واحٍد  كياٍن  أو  فرٍد  وجود  عدم  مع  المركزيَّة،  لتكون  ة  ل  العامَّ يف  تُسجَّ

 تيب الذي تتمُّ معالجتها به. الرت لسلة، أو  الس
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قابة، نظر  ة شديدة املقاومة للرَّ ألنَّ أّي شخٍص يكون مفتوحا  لالنضمام   ا  إنَّ سالسل الكتل العامَّ

بغضِّ  الشإىل   من  الن بكة،  يجعل  ذلك، وهذا  إىل  وما  والجنسيَّة  املوقع  عن  عىل  الصظر  للغاية  عب 

 لطات إغالقها. الس

ة عىل رمز   العامَّ الكتل  بها    Tokenكما تحتوي جميع سالسل  ما  مرتبط  لتحفيز   يكون مصمَّ

 بكة. الشومكافأة املشاركني يف  

ة سال   سل الكتل الخاصَّ

من   آخر  هو  الس نوٌع  باسم  الس السل  أيضا   واملعروفة  ة  الخاصَّ بها  الس السل  ح  املرصَّ السل 

Permissioned  عن امللحوظة  االختالفات  من  عددا   تمتلك  والتي  أهّمها: الس ،  ة  العامَّ  السل 

ة.  شبكات سالسليحتاج املشاركون إىل موافقٍة لالنضمام إىل   الكتل الخاصَّ

ة وهي متاحٌة فقط للمشاركني يف   ظام الذين حصلوا عىل إذٍن لالنضمام إىل  الن املعامالت خاصَّ

ة.الش ة أكثر مركزيَّة من سالسل الكتل العامَّ  بكة لذا تعترب سالسل الكتل الخاصَّ

 

 سالسل الكتل الهجينة 

ة، فهي  الت تجمع سلسلة الكتل الهجينة أفضل الحلول و  ة، والعامَّ قنيَّات بني سالسل الكتل الخاصَّ

ة لكن ما   فافيَّة واألمان يف املعامالت.الشزال تقدِّم تليست مفتوحة  للعامَّ
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 خوارزميَّة اإلجماع 

خوارزمية اإلجماع هي الخوارزميَّة املستخدمة لتأكيد املعامالت، وإنتاج كتٍل جديدٍة للسلسلة، وفيها  

املعامالت عىل  الت القائمون بيتنافس   البعض الستكمال  بكة، والحصول عىل  الشعدين مع بعضهم 

 .مكافأةٍ 

عٍة. يجب أن التخوارزميَّة اإلجماع هي آليٌَّة تسمح للمستخدمني أو اآلالت ب إنَّ  نسيق يف بيئٍة موزَّ

و أخطأ بعض الوكالء، ظام يمكنهم االتِّفاق عىل حقيقٍة واحدٍة حتَّى لالن يضمن أنَّ جميع الوكالء يف  

ل جميع أقران شبكة سلسلة  ، و ظام األخطاءالن بمعنى يجب أن يتجاوز   هي إجراٌء يتمُّ من خالله توصُّ

ريقة  الطجل املشرتك( املوّزع. بهذه السالكتلة إىل اتِّفاٍق مشرتٍك حول الحالة الحاليَّة لدفرت األستاذ )

ق خوارزميَّات اإلجماع املوثوقيَّة يف سال  س  تحقِّ قة بني أقراٍن غري معروفني يف بيئة الث سل الكتل، وتؤسِّ

عة.   الحوسبة املوزَّ

، يتأكَّد بروتوكول اإلجماع من أنَّ كلَّ كتلٍة جديدٍة تتمُّ إضافتها إىل سلسلة الكتل   بشكٍل أسايسٍّ

 .الكتلهي اإلصدار الوحيد للحقيقة التي يتمَّ االتفاق عليها من قبل جميع العقد يف سلسلة 

مثل   املحدَّدة  األهداف  بعض  من  الكتل  سلسلة  إجماع  بروتوكول  ن  اتِّفاٍق  الت يتكوَّ إىل  ل  وصُّ

اإلجماع، وب عمليَّة  يف  عقدٍة  لكلِّ  اإللزاميَّة  واملشاركة  عقدٍة،  لكلِّ  ايل  الت وتعاوٍن، وحقوق متساويٍة 

ل اتِّفاٍق مشرتٍك يكون مكسبا   إيجاد  إىل  اإلجماع  بأكملهاتهدف خوارزميَّة  بكة  أنواٍع   ،لشَّ عدَّة  ولها 

ها:   أهمَّ

 Proof of Work POWإثبات العمل  

ى إجماع إثبات العمل  الت نظام    Bitcoinاتَّبعت شبكة   ق املسمَّ يف إجماع    .Proof of Work POWحقُّ

ة كتلٍة، تتنافس كلُّ عقدٍة لحلِّ مشكلة لعبة  الت إثبات العمل، عندما يتمُّ   ق من صحَّ ق    خمنيالت حقُّ للتَّحقُّ

ة كتلة البيانات  خمينات العشوائيَّة هي األكثر فعاليَّة. الت هذه املشكلة غري حسابيَّة و  ،من صحَّ

ى العقد بالعاملني يف    بني  الت تسمَّ ٍب    Minersعدين أو املنقِّ تخمني قطعٍة   Minerويحاول كلُّ منقِّ

ى   ة   الر أي    number only used once)وهي اختصاٌر لـ    Nonceمن البيانات تسمَّ قم املستخدم مرَّ

ة الكتلة. ق من صحَّ  واحدة ( للنجاح يف التحقُّ

 .  ( من خالل تجزئة تشفريnonceخمني الحايلِّ )الت يتمُّ تشغيل جميع بيانات الكتلة باإلضافة إىل   

كان   "الن إذا  لـ  الحايلّ  املستوى  يطابق  )يتمُّ  الصاتج  عادة   الت عوبة"  عنه  ثابٍت ب عبري  من  رقٍم   

ب اإلجابة  ن املنقِّ  حيحة. الصاألصفار البادئة( فقد خمَّ
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وقت تعدين  بكة لتتوافق مع الحمل، وللحفاظ عىل متوسٍط  الش عوبة بواسطة  الصهذه    تُضبط

ة. مع بيانات    تُدمجهي البيانات العشوائيَّة التي    nonce  الكتلة متِّسقا  مع الجدول الذي تحدِّده املنصَّ

 عوبة الحايلِّ لسلسلة الكتل. الصالكتلة والتي ستنتج ناتج تجزئٍة يطابق مستوى 

اإلجابة    لديه  أنَّ  يعتقد  ٍب  منقِّ سيؤكِّد  الصأي  اآلخرين،  بني  املنقِّ جميع  مع  سيشاركها  حيحة 

بون أنَّ اإلجابة صحيحٌة باستخدام   ة بهم ملحاول  nonceاملنقِّ ة الحصول  مع بيانات الكتلة الخاصَّ

بني عىل  51عوبة. إذا وافق  الصعىل نتيجة تطابق إعداد   قم القيايسِّ املقرتح،  الر ٪ أو أكثر من املنقِّ

ب الذي لديه اإلجابة   حيحة  الصفإنَّ املعامالت عىل كتلة الفائز تعترب صحيحة  وسيتمُّ مكافأة املنقِّ

(. إذا كان غالبيَّ الن )تُمنح املكافأة يف رموز   بني ال يتَّفقون مع  ظام األسايسِّ ، فلن يتمَّ  nonceة املنقِّ

ق من الت منح أّي مكافأٍة، والعمل املنجز هو تكلٌفة باهظٌة إذ لم يحدث   حة. الصحقُّ

حيحة عن طريق نسخ الكتلة التي الصوفيق بني أّي عقٍد ال تحتوي عىل بيانات الكتلة  الت سيتمُّ  

يالت تمَّ   املجاورة.  العقد  من  تها  صحَّ من  ق  عقدٍة  حقُّ لكلِّ  نظريَّا   حافزا   العمل  إثبات  إجماع  خلق 

ٍة، وصدٍق.   بدقَّ ف  نزيٍه  تكاليفا  حقيقيَّة  يف تخمني  سيتكبَّد  للتَّرصُّ مقابل   nonceأي مشارٍك غري 

 فرصة صفٍر يف املائة ملكافأته بدفع تعويضاٍت. 

ة      Proof of Stake PoSإثبات الحصَّ

ة   هو أحدث نظام إجماٍع عىل سلسلة الكتل تمَّ اقرتاحه ليكون بديال    Proof of Stakeإثبات الحصَّ

ع، واملخاوف املتعلِّقة ب  .PoWكلفة يف الت إلجماع إثبات العمل للتَّغلُّب عىل قابليَّة التوسُّ

ة لعبة    ة الكتل فال يتطلَّب  الت خمني من  الت يزيل إثبات الحصَّ ق من صحَّ عدين أجهزة  قويَّة  الت حقُّ

، وهذا يقلِّل بشكٍل كبرٍي من استهالك ومت  صة  بكة أيضا  الطخصِّ  .اقة للشَّ

ٍة من   ق" بإعطاء أو دفع حصَّ ة اإلجماع نظاما  تقوم فيه كلُّ عقٍد "مدقِّ يستخدم دليل إثبات حصَّ

ق من املعامالت، وعندما يحني وقت إجماع املجموعة، فإنَّ كلَّ من يرغب يف املشاركة يحجز  الت أجل   حقُّ

ة. األ   موال يف حصَّ

املشاركني   لجميع  العقدة  تلك  كتلة  بيانات  تجزئة  عرض  ويتمُّ  عشوائيٍَّة،  عقدٍة  تحديد  يتمُّ 

 اآلخرين. 

ة معامالت الكتلة، وإذا وافقت الغالبيَّة عىل الكتلة املقرتحة،   تراهن جميع العقد األخرى عىل صحَّ

تتمُّ مكافأة العقدة العشوائيَّة كما هو الحال مع كلِّ من راهن عىل تلك العقدة. إذا لم توافق األغلبيَّة، 

تها، وال تحصل عىل أيِّ مكاف أٍة، ويتمُّ اختيار عقدٍة جديدٍة بشكٍل  فإنَّ العقدة العشوائيَّة تفقد حصَّ
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نحو   اللعبة  نظريَّة  الحفاظ عىل حافز  يتمُّ  بها.  ة  الخاصَّ الكتلة  بيانات  ملشاركة  دق، الصعشوائيٍّ 

ة، ويتمُّ تغيري آليَّات كيفيَّة تطبيقها فقط. يتمثَّل االختالف الد و  ئيس يف هذا اإلجماع يف أنَّه ال يتمُّ  الر قَّ

هان  الر إجراء أيِّ حوسبٍة عىل اإلطالق أثناء اإلجماع، ويمكن للمراهنة فقط وأّي نوٍع من األجهزة  

ة الحوسبة.الن بغضِّ   ظر عن قوَّ

ل الشبكة بل حامل الـ  هنا ليس من يرصف الكهرباء ويشغِّ   Tokensل قدرات حاسوبه من يشغِّ

سلطة  و  لديهم  أيضا   وبالت هم  أصوٍل،  أو  عملٍة،  من  يملكون  ما  هم  صدقهم  ودليل  ايل  الت عدين، 

عدين، ولو قام بالغشِّ أو أخطأ يُعاقب بأخذ جزٍء من رصيده، وهنا يحاول قدر الت يكسبون ثمرة  

ة الكت   . لة حتَّى ال يخطئ، ويخس من رصيدهاإلمكان أن يتأكَّد من صحَّ
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 آليَّات اإلجماع األخرى 

. يتمُّ تعدين قوالب القوالب  PoSو  PoWعبارةٌ عن مزيٍج من    :Proof of Activityشاط  الن إثبات  

تها عرب  الت باملعامالت التي يتمُّ  تُمأل( ثمَّ PoWالفارغة  ق من صحَّ  .PoSحقًّ

الحرق   إىل    :Proof of Burnإثبات  العمالت عن طريق إرسالها  املكان الذي يتمُّ فيه "حرق"  هو 

ما تمَّ حرق املزيد من العمالت، كانت فرص اختيارك لتعدين   عنواٍن ال يمكن اسرتدادها فيه. كلَّ 

 الية أفضل.الت الكتلة 

لب للمشاركة. كلَّما كانت  الصإذ يتمُّ تخزين مساحة القرص    :Proof of Capacityعة  السإثبات  

الية أفضل. تقوم خوارزميَّة اإلجماع  الت املساحة "مقيَّدة"، كانت احتماالت اختيارك لتعدين الكتلة  

ى "املؤامرات" والتي تستهلك   خزين. الت هنا بإنشاء مجموعات بيانات كبريٍة تسمَّ

نفيذ  التللتشغيل يف بيئة    Intelتمَّ إنشاؤه بواسطة    sed Time:Proof of Elapإثبات الوقت املنقيض  

 Intelقة يف  الث اقة، لكنَّه يتطلَّب  الطولكنَّه أكثر كفاءة يف استخدام    PoWاملوثوق به، إنَّه مشابه لـ  

.  ويمكن اعتباره سلطة  مركزيَّة 

"  :Proof of Authorityلطة  السإثبات   من  مجموعة   لها  الس يستخدم  يُسمح  عقٌد  وهي  لطات" 

ولكن فقط لـ سلسلة الكتل    PoWرصاحة  بإنشاء كتٍل جديدٍة، وتأمني سلسلة الكتل، وهذا بديٌل لـ  

Private قا ، أي تنتمي إىل  لطة. الس. فيجب أن تكتسب العقد الحقَّ يف أّن تصبح مدقِّ

 

 



 

 



 

 

 

ة، وشبكة الذ العقود  كيَّ

 يثرييوم إ
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 : Ethereumاإليثرييوم 

إطالق   تمَّ  د تقنيٍة لحفظ 2009عام    بيتكوينعندما  أكثر من مجرَّ الكتل  لم تكن حينها سلسلة   ،

بياناٍت ال تسمح الس  املستقبل )قاعدة  دائٍم لالستخدام يف  البيانات بشكٍل  لتسجيل  ت، ومكان  جالَّ

 بالحذف(.

إىل   يشار  ما  تخزين بيتكوين  غالبا   عىل  القدرة  فقط  تقدِّم  التي  األخرى  األساسيَّة  واألنظمة 

ات "سلسلة الكتل البيانا  ".1.0ت، واسرتدادها باسم منصَّ

الكتل    2015عام  يوم  اإليثر قدَّمت   سلسلة   " ات  منصَّ مفهوم 2.0مفهوم  تقديم  من خالل   "

 .Smart Contractsكيَّة الذ العقود 

صٍة يف معامالتهم تعني اآلن أن سلسلة   رين عىل تضمني منطٍق وقواعد مخصَّ املطوِّ إنَّ قدرة 

ة تطوير تطبيقاٍت الكتل يمكن أ د تخزين البيانات، فقد أصبحت اآلن منصَّ ن تفعل أكثر من مجرَّ

العمليَّات   نمذجة  يمكن  أي  بياناٍت(،  قاعدة  د  )أكثر من مجرَّ نفس  الت كاملة  وأتمتتها عىل  جاريَّة، 

 ظام األسايسِّ الذي تتواجد عليه بيانات املعامالت.الن 

ات سلسلة الكتل استخداما . اليوماإليثرييومتعدُّ   واحدة  من أكثر منصَّ

 العقود الذكية 

هي طريقٌة لربمجة القواعد ونقاط القرار يف املعامالت، والعمليَّات عىل سلسلة الكتل،   كيَّةالذ العقود 

رين، يمكن  الن وب  وفقا  للمصطلحات الربمجيَّة.  Classكيِّ عىل أنَّه الذ فكري بالعقد الت سبة للمطوِّ

أكُّد من اتِّباعها  الت كيَّة عىل سلسلة الكتل مبارشة ، وتسمح بأتمتة املعامالت، و الذ نرش العقود    يتمُّ 

 جميعا  لنفس القواعد.

ت، أو معامالٍت  عىل هيئة    ا  موجود   يكون  كلُّ عقٍد ذكيٍّ إىل جانب املعامالت التي يقوم بها سجالَّ

دائمٍة عىل سلسلة    Entitiesكيانات  عىل هيئة  كيَّة أيضا   الذ عىل سلسلة الكتل لذلك تتواجد العقود  

ٌة يجب أخذها بعني االعتبار عند تقييم العقد  نكيِّ  الذ الكتل، وهذه نقطٌة مهمَّ  حلٍّ محتمٍل.  مكوِّ

 كيَّة الذ سمات العقود  

كيَّة دون الحاجة إىل وسطاء  الذ أليِّ شخٍص تطوير العقود    : يمكنAutonomyاالستقالليَّة   ●

ني. ،مارسةالسمثل املحامني، أو   أو املدققِّ
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الكتلBackupسخ االحتياطيُّ  الن  ● ر سلسلة  التي تمَّ نرشها عليها  الذ والعقود    ،: توفِّ كيَّة 

ا يسمح ب  نشئ.املُ يعمل تبُّع حتَّى إذا لم يعد الت وإمكانيَّة  ،دقيقالت سجالَّ  دائما ، ممَّ

 : غالبا  ما ينتج عن إزالة الوسطاء مكاسب كبرية يف كفاءة العمليَّة.Efficiencyالكفاءة  ●

ة  الد  ● : استبدال الوسطاء البرشيِّني بكوٍد قابٍل للتَّنفيذ يضمن أنَّ العمليَّة ستتمُّ Accuracyقَّ

 ريقة. الطدائما  بنفس 

: غالبا  ما يؤدِّي استبدال الوسطاء إىل انخفاٍض كبرٍي Cost Savingsكاليف  الت وفري يف  الت  ●

 كلفة.الت يف 

 

 فهوم الغاز يف االيثرييوم م 

Gas   رو  يثرييوم هو مفهوٌم خاصٌّ باإل ،  بيتكوينمع  اإليثرييوم، ُولد هذا املفهوم من قيوٍد رآها مطوِّ

اة   املسمَّ بها  ة  الخاصَّ الربمجة  لغة  كان    .Bitcoin Scriptوتحديدا   يف  لقد  الرئيسة  القيود  أحد 

Bitcoin Script  غة.الل كرارات يف  الت هو عدم القدرة عىل أداء الحلقات، أو 

التي   الوظائف  أنواع  ايحد هذا من  رين  يستطيع  فكان هذا    Bitcoin Script  إنشاءها يفملطوِّ

رو  القيد مقصود أو   Bitcoinا ، لم يرغب مطوِّ الخبثاء  رين  آليٍَّة يمكن من خاللها للمطوِّ إنشاء  يف 

 ظام األسايسِّ يف حلقٍة ال نهائيٍَّة.الن عديمي الخربة وضع 



 العقود الذكيَّة، وشبكة إيثرييوم 

 

61 
 

رو  ماح بالوظائف التي تفتقر إىل    Gasمفهوم  يثرييومإقدَّم مطوِّ من أجل   Bitcoin Scriptللسَّ

رين   .Viperو Solidityكيِّ الكاملة مثل الذ تطوير العقد  بلغات Turingتزويد املطوِّ

أو    الغاز لتتمَّ معالجتها،  املعاملة  املستخدمون تكلفة  التي يدفع بها  الطريقة  ق من الت هو  حقُّ

عىل   تها  اإليثرييوم،صحَّ عن   شبكة  مستقلٍّ  بشكٍل  املعدِّنني  لجميع  تُمنح  منفصلٌة  مكافأةٌ  أنَّه  أي 

 املتَّفق عليها.عدين الت مكافأة 

استخدام تقنية   العقد عىل    الغازيتمُّ  املتكبَّدة يف تسجيل الت بكة عن  الشلتعويض جميع  كلفة 

، ويتمُّ إرجاع  الغاز الالزم  بدفع كلفة  اإليثرييوممعاملٍة واحدٍة، ويجب تقديم كّل معاملة )كتابة( عىل  

 غري مستخدٍم إىل املستخدم.  غازأيِّ 

، وبالحظ أنَّ قراءة البيا مل تكلفة  الت نات من سلسلة الكتل ال تعترب معاملة  . إنَّ الغازايل ال تتحَّ

جل املشرتك(،  السال يدفع فقط تكلفة تسجيل املعاملة عىل نسختهم من دفرت األستاذ ) الغازمفهوم 

نهائيَّة الال عف األمنيَّة. تتطلَّب الحلقة  الضنهائيَّة، ويغلق بعض نقاط  الال ولكنَّه يمنع أيضا  الحلقات  

ا يمنع لرشائهايل أمواال  غري محدودٍة الت النهائيَّا ، وب غازا    . تشكُّلها، ممَّ

ا القراءة منه ال   الغازذكري أنَّ  الت من املهمِّ   يُستهلك فقط عند كتابة البيانات يف سلسلة الكتل، أمَّ

( التي ينفِّ الذ سيتمُّ إنهاء الوظيفة )يف العقد  غاز، كما  تستهلك أّي   منها، ولن يتمَّ إرجاع    ذ الغازكيِّ

 إىل املستخدم.  غازأي 

إدارة   أنَّ  أيضا  مالحظة  املهمِّ  التعامل معها عىل مس  الغازمن  الربوتوكول  يتمُّ  يقوم  -توى  إذ 

يَّة املطلوبة من    اإليثرالربوتوكول نفسه بإزالة   ، وإعادة  الغازمن محفظة املستخدم، وتحويله إىل الكمِّ

ة  أخرى يف   . اإليثرأّي غاٍز غري مستخدٍم إىل املحفظة بعد تحويله مرَّ

إىل   املستخدم  يحتاج  حتَّى  الت ال  أو  رين    إدراك دخل  املطوِّ أنَّ  أيضا   يعني  هذا  يحدث.  هذا  أنَّ 

إىل   للقلقال    .للمعامالت يف وظائفهم  الغازظر يف تكاليف  الن يحتاجون فقط  إدارة    رضورة  بشأن 

 وإعادته إىل العملة. تحويل العملة إىل غاز

يَّة   ة هي أنَّه كلَّما  ، لكن القاعدة العا15زمة ملعالجة املعاملةالال   الغازأخريا ، من املمكن حساب كمِّ مَّ

، زاد  الذ زادت عمليَّات الكتابة يف العقد   لتظل تكاليف   اإليثر  الغاز عنيتمُّ فصل    املطلوب.  الغازكيِّ

 قلُّب.الت يف  اإليثرالحقيقيِّ ثابتة  بينما تستمرُّ أسعار  الغازسعر 

 
15 https://ethgasstation.info/ 
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أكثر   غازتتطلَّب العمليَّات األكثر تعقيدا   ، و أيضا  بنوع العمليَّة التي يتمُّ إجراؤها  الغازيرتبط  

من العمليَّات البسيطة.
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الكتل باملوثوقيَّة والخصوصيَّة، واستحالة   ارتبطت بكلِّ مجاٍل يحتاج  الت ملَّا تمتَّعت سالسل  زوير، 

نَّها تحلُّ محلَّ كّل نظاٍم إفات فرادى أو مجتمعة، ولو لم نبالغ وأنصفنا سالسل الكتل لقلنا  الصهذه  

مركزيٍّ حايلٍّ بنفس الكفاءة بل وبكفاءٍة وقدراٍت أكرب، هذا وما زالت يف مهدها بتقنياٍت وليدٍة دون  

ال التي تلعب سالسل  املجاالت  عليها مستخدما  ومطورا ، ومن  العالم  ينفتح  ا  كتل دورا   أن  يف   مهمَّ

 دعمها: 

 هادات الجامعيَّة الش توثيق  

رة  مقابل املال غ  جامعة  3300  عن  يزيد   ما هناك   ري معرتف بها حول العالم تصدر شهاداٍت مزوَّ

دوالٍر أمريكيٍّ   4000كتوراة  الد بحجم صناعة يربو عن مليار  دوالر سنويَّا ، وال يتعدَّى سعر شهادة  

فقط، لألسف حتَّى املتعلِّمني والحائزين عىل درجات بكالوريوس، أو ماسرت يسقطون أمام إغراء  

رٍة، ولألسف أيضا   و اتيَّة بشهاداٍت غري حقيقيٍَّة الذ تطوير سريتهم  إىل سعون هادات، وي الش هذه  مزوَّ

اها إىل املجاالت  ا يجعل حياة الطال ينحرص األمر يف املجاالت األدبيَّة، أو حتَّى الهندسة بل تعدَّ بيَّة ممَّ

لني. الن   16اس حول العالم بخطٍر نتيجة األطبَّاء، واملمرِّضني غري  املؤهَّ

رة من عدم قدرة الجالشأكُّد من  الت تأتي صعوبة   مصدر إىل  هات املعنيَّة من الوصول  هادات املزوَّ

ق، أو عدم معرفة  الت كّل شهادٍة، وانعدام آليَّات االتِّصال، أو ارتفاع كلفة   روف التي درس بها  الظحقُّ

 هادة معرتفا  بها.  الشالب لو كانت الط

ر سالسل الكتل القدرة عىل   ق من شهادات وعالمات  التتوفِّ ق من الت حصيل العلمي، و الت حقُّ حقُّ

ق، والبيانات غري القابلة للتَّغيري، وبذلك ستكون اإلنجازات االحتيالية عىل  الت تها، من خالل  صحَّ  حقُّ

  . ، وباطلة   سالسل الكتل الغية 

أكُّد من اعرتاف املجتمع العلميِّ األكاديميِّ بها رفع الت أي تستطيع كلُّ جامعٍة معرتف بها بعد  

يجني بكتلٍة وإضافته إىل سلس العب بها،  الت بكة املعنيَّة، وهكذا يستحيل الشلة الكتل يف  كّل دفعة خرِّ

قرن كلَّ شهادٍة  أو إضافة أسماء جديدٍة، أو تغيري املستويات العلميَّة للطُّالب املوصوفني بالكتلة، وتُ 

ل عىل الجهات املعنية  تها.الت بكود تشفرٍي خاص فيها يسهِّ  أكُّد من صحَّ

 خصيَّة الش الوثائق  

إنكار   يمكن  و الد غيريات  الت ال  من  الت يموغرافيَّة،  يغريِّ  ا  ممَّ عاٍم،  كلَّ  تحدث  التي  العرقيَّة  طهريات 

ة   السكيبة  الرت  لو كانت الحكومة املركزيَّة معنيَّة  بشكٍل كَّانيَّة، ويسلب الحقوق من أصحابها، خاصَّ

 
16 https://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html 

https://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html
https://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html
https://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html
https://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html
https://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html
https://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html
https://www.nytimes.com/2015/05/20/opinion/a-rising-tide-of-bogus-degrees.html
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ويلُّ أمام قلَّة الوثائق، فال يستطيع حسم األمر،  الد أو بآخر بهذه اإلجراءات القسيَّة، ويضيع املجتمع  

 عوب.الشأو إنصاف 

ت دولتهم ملوقفهم    ربَّماجئني  الال أضف إىل ذلك أنَّ بعض   ،  السيُمحى وجودهم من سجالَّ يايسِّ

وثا انتماأو تضيع  إثبات  يستطيعون  فال  أوضاع  ئئقهم  بسبب  جديدٍة  وثائق  إىل  الوصول  أو  هم، 

أو   مع  الت الحرب،  تواصٍل  أيِّ  من  ف  امليالد  السخوُّ شهادات  تصبح  أن  يمكن  كما  الحاكمة،  لطة 

خصيَّة عرضة  للتَّزوير، ومن  الش عريف بالت فر، وبطاقات الهويَّة، وغريها من أشكال  السوجوازات  

ا  كشف تزويرها يف أحيان أخرى. الص  عب جدَّ

جلِّ املدنيِّ بكتلٍة، يستحيل تغيريها من قبل أيِّ طرٍف أليِّ  السيف شبكات سالسل الكتل بعد رفع  

ة  لو وضع رشط موافقة الالت سبٍب، وال يمكن   فني عىل ذلك، يحمي طر عديل عليها بكتلٍة تاليٍة خاصَّ

اء اضطِّهاداٍت معيَّنٍة،  الس لخيار صاحب الوثيقة من خطر فقدانها، أو خطر محيه من  هذا ا ت جرَّ جالَّ

ة وموثوقيَّة الوثائق  الت سميَّة بالر ويسمح للجهات   خصيَّة من فيزا وجواز سفٍر، بأقلِّ  الش أكُّد من صحَّ

 ؤال، وبأرسع وقٍت ممكٍن.السقدٍر من 

 جلُّ العقاريُّ الس 

التي تستنزف  الن يعاني   الحكوميَّة  املعامالت  أو تعقيد  أراضيهم،  اس يف األرياف من إثبات ملكيَّة 

بينيٍَّة ال حكوميَّة   بيٍع  يثنيهم عىل ذلك، ويتعاملون بعقود  ا  أكثر، ممَّ   ربَّما وقتا  وجهدا  كبريا  وماال  

 عقيد يف املستقبل.الت تعرِّضهم لعمليَّات احتياٍل، أو مزيٍد من 

جل املشرتك( الذي يتواجد يف كلِّ السلة الكتل هذه املشكلة من خالل دفرت األستاذ )تحلُّ سلس

، وبالسيف  ركزيَّةٍ مل ال وجودايل الت العقد، وب ايل يتحّقق وصوال  أسلس وأسهل لسندات الت جلِّ العقاريِّ

أردنا   االت امللكيَّة، ولو  إدخال تعليمات  يمكنها  البلد  الحكومة يف  إنَّ  لقلنا  توزيع  نبُّؤ  إلرث، وكيفيَّة 

املرياث بعد حدوث الوفاة حتَّى تَؤتمت العمليَّة، وتحدث مبارشة  فورا  بشكٍل مؤتمٍت بعد كلِّ وفاٍة  

 خول بمعامالت حرص اإلرث التي ال تنتهي يف بالدنا العربيَّة.الد دون 

 وريد العامليَّة الت   سل سال 

ما ستشهد تأثريات فوريَّة فور  سل الكتل التي ربَّ وريد العامليَّة أكثر مناطق تأثري سال الت تعد سلسلة  

ة  يف املنتجات التي يسبب   زوير فيها خطرا   الت اعتمادها يف تأصيل  املنتجات، ومنع تزويرها خاصَّ

بيَّة، مع قدرتها عىل تتُّبع خّط  الطيَّارات، أو املعدَّات  الساس مثل األكياس الهوائيَّة يف  الن عىل حياة  

كات مثل مرسيدس إىل  الرش سري هذه املنتجات عرب مناطق املرور، وعقد االتِّفاقيَّات، وتتَّجه بعض  
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استثمار األموال فقط يف سبيل معرفة مجاالت استثمار سالسل الكتل يف أعمالها، يمكن استخدامها  

يَّارات، وخصوصا    ينة منها. مالث يف إثبات امللكيَّة للسَّ

 حيَّة الص عاية  الر 

ر سالسل الصأمني  الت اس يف محاكم قضائيٍَّة مع رشكات  الن يدخل   حيَّة لتفاصيل عديدٍة، بينما توفِّ

تمكِّن املستخدمني من اسرتداد تأمينهم لو أخلَّت رشكات التأمني   ربَّماالكتل عقودا  ذكيَّة  واضحة   

يف دوٌر  الكتل  لسالسل  أنَّ  كما  العقد،  توثيق   برشوط  يف  واملساهمة  األدوية  اخرتاع  ملكيَّة  توثيق 

ت  الس  ا الت بية حتَّى ال يتمُّ  الطجالَّ العب بها، ومنح إمكانيَّة الوصول إليها من أيِّ مركٍز طبِّيٍّ آخر ممَّ

 مريضه. عن تاريخبيب معرفة  أكرب الطيمنح 

 الخطوط الجويَّة 

وسيلة   الطتجد رشكات   الكتل  سلسلة  يف  وجعل  ريان  الخصومات  وبناء  الحجز،  وإعادة  للحجز، 

حة  للمستخدم حتَّى يشعر ب ضا، وتوفري كلفة رشكات الحجز التي تعمل وسيطا . الر األسعار موضَّ

دة،  الطتبحث رشكات الطريان أيضا  يف سلسلة الكتل لتجد طريقة  لتتبُّع صيانة   ائرات، واألجهزة املعقَّ

د كّل الت و   جزٍء، والبناء عىل ذلك بكلِّ ثقٍة، وأمان. أكُّد من إصالح، وتفقُّ

 فع الد قنوات  

تضطَّرَّ   لن  وُمحدَّثٍة  كاملٍة،  وسداٍد  دفٍع  ت  سجالَّ وجود  أبد الرش مع  اكات  إىل  ومراجعة ا   ف،  لتوقُّ

ديها، أو بائعيها، أو مصنِّعيها، أو مقرضيها، إلخ.  دفاترها مع أيٍّ من مورِّ

املشاركني   لجميع  يمكن  ذلك،  من  ببدال   يعرفوا  أن  األعمال  شبكة  التزاماتهم،الضيف    بط 

اتهم يف جميع األوقات.  ومستحقَّ

  كنت تمتلك للوضع الحايلِّ، ويمكن تحليل بيانات الكتل لو    واضحة    تمنح سالسل الكتل رؤية  

 وصوال  كامال  لها بشفافيٍَّة مع ضمان عدم حدوث تزويٍر، أو تلفيٍق لها.
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   3الويب    

 

 سعينات.الت تتشابه سالسل الكتل يف وقتنا الحايلِّ إىل حدٍّ كبرٍي مع اإلنرتنت يف 

هذه   إىل  أنَّنا سنصل  اإلنرتنت  من  ل  األوَّ للجيل  العاديِّ  املستخدم  بال  عىل  يخطر  السة  السلم 

ا املخرضم واملطَّلع رأى قدوم  الت واصل و الت ب واصل املبارش وتزايد االهتمام  الت مركزية، و الال فاعل، أمَّ

 قميَّة.الر بالخصوصيَّة يف املعامالت 

مركزية الال اني لإلنرتنت ال يقتنع بوصول  الث كرار، فاملستخدم الحايلُّ للجيل  الت اآلن نفس  يحدث  

ا املخرضم وريد الت يتخيَّل الوجه الجديد لالقتصاد، واألسواق، وسالسل    بل ولم يسمع عنها أيضا ، أمَّ

، وإدارة الفرق وكّل يشٍء من وجهة نظر سالسل الكتل فقط.الت ال بل التعهيد، و  يرى    مويل الجماعيِّ

من اإلنرتنت سيأتي مع خريات سالسل الكتل التي لم يكتشف إال جزءا  صغريا    الثالثكيف أنَّ الجيل  

 منها حتَّى اآلن.

ال  ما هو الويب Web 3.0 لفهم  .  2.0و 1.0، من املهمِّ أن تفهم أوَّ

ل تكامٍل لإلنرتنت، وحدث ذلك يف    1.0الويب   يد السسعينيات بقيادة صاحب البصرية  الت هو أوَّ

 تيم برينرز يل.  
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كان لدى برينرز يل رؤية  المركزيَّة املحتوى. أراد أن يتمكَّن األشخاص من الوصول إىل املحتوى دون  

ال   يالحاجة إىل طرٍف ثالٍث، ونجح يف ذلك لكن يف نطاٍق غري تفاعيلٍّ، وغري سلٍس،  ستلزم صربا  وتحمُّ

 من املستخدم ليصل إىل املعلومة، أو يبحث عنها. 

واصل  الت اني من اإلنرتنت هو العرص الحايلُّ لإلنرتنت، ويعترب عرص وسائل  الث أو الجيل    2.0ويب  

  .  االجتماعيِّ

ق الث أو الجيل    3.0ويب   مركزيَّة يف  الال الث من اإلنرتنت هو إنرتنت القيمة الذي يُفرتض أن يحقِّ

أالت قميَّة، واملاليَّة سواء  عىل صعيد  الر كلِّ املعامالت   البيتكوين    .مويل الت و  واصل،  نرى اآلن تبعات 

رة، لكن امتدُّ األمر حتَّى ظهرت األصول غري القابلة  الت وتأثري شبكات   مويل الجماعيِّ بالعمالت املشفَّ

 لالستبدال، واملستقبل واعٌد باملزيد. 

الويب  لهنا إىل هدف  الوصول  قبل  إنجازها  إىل  نحتاج  أشياٌء  التي   3.0ك  األساسيَّة  واملشكلة 

 .حتاج إىل االهتمام هي رسعة املعاملةت

 Off-chainلسلة  السيتمُّ العمل عىل العديد من الحلول، وأحد هذه الحلول هو بروتوكول خارج  

protocol    ق من معامالٍت متعدِّدٍة، وإضافتها إىل سلسلٍة منفصلٍة عن الت الذي يعمل من خالل حقُّ

 لسلة الرئيسة. السئيسة قبل إضافتها إىل  الر 

. ستظلُّ جميع 1.0أو الويب    2.0، فلن يبدو مثل الويب  3.0ك يشُء واحُد مؤكٌَّد بشأن الويب  لهنا

نات الويب   ، ولكن سيتمُّ فتح نماذج أعمال جديدة باستخدام الويب  السمكوِّ ة  .  3.0ابقة أجزاء  مهمَّ

صة  يف   سات ابق ألغنى وأالسسيتمكَّن املستهلكون األفراد من القيام بأشياء كانت مخصَّ قوى املؤسَّ

، وتحويليََّة.  عىل وجه األرض، وستكون اآلثار املرتتِّبة عىل ذلك عميقة 

 تطبيقات سلسلة الكتل 

استخدمت عملة بيتكوين سلسلة الكتل لتخزين املعامالت املاليَّة، ولكن يمكن أن تكون البيانات أّي 

 .  كامال   ا  كتابيمكن أن تكون صويت يف االنتخابات، و الت يشٍء من 

هي  ظر يف حاالت االستخدام العميلِّ لسلسلة الكتل. كما نعلم، فإنَّ سلسلة الكتل  الن هذا مهمُّ عند  

للعديد من   للغاية، ويمكن  للتَّغيري، وآمنٍة  قابلٍة  عٍة، وغري  بياناٍت موزَّ ناعات  الصعبارةٌ عن قاعدة 

رها سلسلة الكتل. عىل سبيل املثاالشاالستفادة من   ل، يمكن أن تغريِّ تقنية سلسلة فافيَّة التي توفِّ

عمل   كيفيَّة  بنسبة الت الكتل  متأكِّدين  يكونوا  بأن  للناخبني  الكتل  سلسلة  تقنية  ستسمح  صويت. 
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ا أنها ستسمح  100 ٪ من أنَّ أصواتهم يتمُّ عّدها. ستؤدِّي حالة االستخدام الجيِّد إىل أحد األمرين: إمَّ

ن جوانب معيَّنٍة من عمليٍَّة قائمٍة.من قبل بإمكانيَّاٍت جديدٍة لم تكن ممكنة    ، أو تحسِّ

البيانات   لقاعدة  أفضل  بديال   دائما   ليست  الكتل  سلسلة  أنَّ  دائماَ  ما    قليديَّة.الت تذكَّر  غالبا  

تستخدم قاعدة البيانات التي تعمل عىل شبكة الويب العامليَّة بنيَّة شبكة العميل، والخادم. إذ يمكن  

نة عىل خادٍم مركزيٍّ للمستخدم   )العميل( من خالل األذونات املرتبطة بحسابه تغيري اإلدخاالت املخزَّ

من خالل تغيري نسخٍة رئيسٍة، كلَّما وصل املستخدم إىل قاعدة بياناٍت باستخدام جهاز الكمبيوتر  

 الخاصِّ به، سيحصل عىل اإلصدار املحدَّث من إدخال قاعدة البيانات.

ا يضفي عىل إمكانيَّة الوصول واألذونات صفة  حكم يف  الت يظلُّ   قاعدة البيانات بيد املسؤولني، ممَّ

. األمر مخالٌف لهذا عىل سلسلة الكتل، وب سبة لقاعدة بيانات سلسلة الكتل، يحتفظ كلُّ الن مركزيَّة 

معا     مشارٍك بـاإلدخاالت الجديدة يف قاعدة البيانات، يحسبها، ويقوم بتحديثها. تعمل جميع الُعقد 

بكة. ر أمانا  مدمجا  للشَّ ا يوفِّ  للتَّأكُّد من أنَّها تصل جميعا  إىل نفس االستنتاجات، ممَّ

ينتج عن هذا االختالف أنَّ سلسلة الكتل مناسبة  مثل نظام سجلٍّ لبعض الوظائف، يف حني أنَّ  

 قاعدة البيانات املركزيَّة مناسبٌة لوظائف أخرى. 
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ن   تزال تتغريَّ    ماحديات امللموسة مع سلسلة الكتل اليوم حقيقة أنَّ تقنية سلسلة الكتل  الت تتضمَّ

ر،   ولكن ال يوجد الكثري من املوارد    ،بها للتَّنفيذ   املوىصواألنماط    ،أفضل املمارسات   وتشكِّلوتتطوَّ

بة بة عاليٌة. ،املدرَّ  وبالتايل فإنَّ تكلفة املوارد املدرَّ

ع  الت ة  أخريا ، تعدُّ قابليَّ  مصدر قلٍق أسايّس عندما يتعلَّق األمر بسلسلة الكتل. إذ يعطي األخري  17وسُّ

عة. لذلك، فإنَّ الحلول التي تتطلَّب رسعاٍت عالية للمعامالت ليست الس األولويَّة لألمان عىل حساب 

حة  جيِّدة  لسلسلة الكتل.   مرشَّ

جماعيَّة   إجماٍع  طرائق  اقرتاح  حاليَّا   العمل   Group consensusيتمُّ  إثبات  بخالف  مختلفة 

POW  ع الحاليَّة.  الت للتَّغلُّب عىل قيود قابليَّة  وسُّ

ة   انية يف جميع  الث معاملة يف    20-10ئيسة قادرة عىل معالجة  الر اليوم، معظم سلسلة الكتل العامَّ

 أنحاء العالم. 

الحلول   مقابل  الكتل  سلسلة  حلول  مقارنة  عند  مراعاته  يجب  آخر  عامٌل  البيانات  سيادة 

 قليديَّة. الت 

، تكون جميع البيانات مملوكة  ملالك  الن يف   يناريوهات التي يجب عىل  السظام، لذا يف  الن ظام املركزيِّ

ال فربَّما  مكانها وعدم تخزينها، حكُّم فيها باإلضافة إىل إثبات الت و  ،املرء فيها إثبات امتالكه للبيانات

ظلَّ خيارا  قابال   تيمكن أن    ةغم من أنَّ سلسلة الكتل الخاص الر تكون سلسلة الكتل حالَّ  جيِّدا  )عىل  

 للتَّطبيق هنا(. 

 
17 Scalability 
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 مميِّزات سالسل الكتل 

 علنا .  احقق منهالت يمكن  ●

 هائيِّني. الن واملستخدمني  ،أمام العمالء Accountabilityاملساءلة  ●

 .Permission-lessإذٌن أقل  ●

 . Secure ةآمن  ●

 حكُّم فيمن يرى ما هي البيانات.الت يمكن  ●

 .Quality assuranceضمان الجودة  ●

نات سلسلة  ●  المة. السأصل الغذاء واستدعاءات -وريد مثال الت تتبُّع أصل جميع مكوِّ
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يل الوسطاء   بديلٌ  Smart Contractsكيَّة الذ العقود  ●  .Middlemen operatorsملشغِّ

 .Transactionsانخفاض تكاليف املعامالت  ●

 كلفة.الت  يقلِّل Middlemenإزالة الوسطاء  ●

يف    فعليَّةإذ يمكن مثال  إنشاء رموٍز قابلٍة للّتَّداول مدعومٍة بقيمٍة    Tokenizationميز  الرت  ●

 العالم. 

 مدينٍة.  100سيارٍة يف  100واحدة  يف مدينٍة واحدٍة، أو   امتلك سيَّارة   :امللكيَّة الجزئيَّة مثال ●

 واألعمال.  ،جارةالت و  ،جارةالت أتمتة عمليَّات  ●

 معوقات انتشار سالسل الكتل 

 قنيَّات بسعٍة.الت العالم أحدث ال يتبنَّى و  ،سالسل الكتل حديثة  ما تزال  ●

ر الت يجعل  ●  كات.الرش يع للتقنية االلتزام بسالسل الكتل مجازفة  عىل الس طوُّ

 .االعتماد عىل سالسل الكتل ألنَّ تقنية الخدمات أمٌر مكلفٌ  ●

رين املدّربني لتطوير سلسلة الكتل.  ●  تكلفٌة عاليٌة للمطوِّ

ناعات قيد  ما ●  طوير. الت تزال أفضل حلول سلسلة الكتل للصِّ

ع، ورسعة املعاملة  الت قابليَّة ما تزال   ● من مخاوف تبني   كلفةالت و   Transaction speedوسُّ

 قنية. الت هذه 

 تاريخ سالسل الكتل الذي بدأ مع شخٍص مجهول املصدر )ساتويش ناكاموتو(.  ●

 ICO/ITO Scamsعمليَّات االحتيال  ●

 وجود البيانات يف الكتل. ●

 تفقد املركزيَّة؟!(  وليَّة. )هناالد تنظيميَّة تحكم سالسل الكتل  Agenciesال توجد وكاالت  ●

ة جميع املعامالت، و  ق من صحَّ ع  الت عة، وقابليَّة  الس ألنَّ جميع العقد العامليَّة يجب أن تتحقَّ وسُّ

لون  اكمّي من املشكالت الحرجة التي تواجه سلسلة الكتل إالَّ أنَّهم ال يشكِّ الرت اقة  الط لذا يعدُّ استهالك  
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اقة يف سالسل كتٍل ذات إجماٍع إلثبات الطتهديدا  كبريا  للمناخ، ويرجع ذلك أساسا  إىل أنَّ استهالك  

 العمل ال يزيد بشكٍل كبرٍي عند املعالجة من املعامالت.

 طبعا  يضبط سالسل الكتل بقوانني تحدِّد نظام عملها منها: 

د أن تضيف ال يمكنك   ● األسطر واملعلومات التي ال يمكن حذف    عديل أي الت أو    ،الرتاجعبمجرَّ

 . سالسل الكتل عىلتضاف 

الكتل نفسها بتقوم   ● الكتل  الت سالسل  أنَّ كلَّ كتلٍة فيها تحمل تاريخ  تها أي  أكُّد من صحَّ

 ابقة لها. الس

لسة عىل قبول السال تتمُّ اإلضافة قبل أن يأذن الجميع أي أنَّه يجب أن توافق جميع العقد يف   ●

كتلٍة جديدةٍ 



 

 
 

 

 األموال وسلسلة الكتل، 
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ةٌ للوصول إىل المركزيَّة   وعتق أعناق دراهمنا   ،قديِّ الن ظام  الن هذا الجزء من الكتاب هو محاولٌة جادَّ

قديَّة الحاليَّة من  الن والفيدراليَّة التي لم تتواَن منذ فكِّ ارتباط العملة    ،القليلة من َقيد البنوك املركزيَّة

نٍة، أو أوراق   ويسة  كيفما يحلو  ،هب عىل طبع املال يمنة  الذ غطاء   لها لتؤدِّي بما نملك من أوراق ملوَّ

م. الت نقديٍَّة لتحرتق بنار   ضخُّ

قبل   بالد لكن  الكتلالت خول  لسالسل  ل  األوَّ العمالت    ،طبيق  رة الر وهو  املشفَّ قميَّة 

Cryptocurrency    ٍّوتتبُّع أصله تاريخيَّا    ،املال  ملاهيةوعىل رأسها البيتكوين، ال بدَّ من رسٍد تاريخي، 

قميَّة  الر قميَّة حتَّى نستطيع القول بفجاجٍة إنَّ العمالت الر وقدراته عىل العمالت  ،ثمَّ إسقاط صفات

وندبغها بوسم    ،ستحياءٍ أو نسكت عىل ا  ،هي عمالت حقيقيٌَّة قادرةٌ عىل تأمني مراكز قيمٍة حقيقيَّةٍ 

، فغايتنا وغايتكم هي املعرفة. ،صبةالن   ونتابع البحث عن بديٍل حقيقيٍّ

 ما هو املال أصال ؟ 

اتفاقٍ  املال هو عبارة عن  يثق  اجتماعيٍّ   إنَّ  أن  يتطلَّب  بأنَّ  الن ،  التي يف محفظاتهم،  الساس  ندات 

البنكيَّة التي يف حساباتهم  عىل  ،واألرقام  التي  قابلة    واألرصدة  كلَّها  بهم  ة  الخاصَّ الهدايا  بطاقات 

يجب عىل البائع أن يوافق عىل أنَّ  ، و إليها ويحتاجون ،لالسرتداد يف املُستقبل مقابل أشياء يريدونها

 ذو قيمة. املُشرتيمال 

وأنَّ عليهم الحصول عىل أفضل أنواع املال املمكنة   ،بشكٍل غريزيٍّ يعلم الجميع بأنَّ املال ُمهمٌّ 

أو باألحرى   ،وجهده  ص خالشاملال وقت  يمثِّل  اس يقومون بمبادلة عملهم مقابل املال، فالن ألنَّ معظم  

ملنتجاٍت  العمل  لتحويِل  وسيطا   املال  شكَّل  كما  وادِّخار.  قيمٍة  مركز  الحارض  ،هو  يف    ،وخدمات 

ابتة  الث الوصول إىل املال ذي القيمة العالية هو واحٌد من أهمِّ األشكال    واملستقبل. عىل هذا األساس

ة.  للقوَّ

ا  أيضا  للحكومات، ألنَّ األنظمة االقتصاديَّة تُدار اليوم عرب   ول، والحكومات تملك الد املال مهمٌّ جدَّ

باملالالس للتحكُّم  أن تكون    ،لطة  يمكن  ذلك،  أمرا  مغريا  السوبرغم  املال  عىل  لحدوث سوء يطرة   

 االستغالل.

 آليَّة عمل املال الحديث   

ى جميع العمالت الوطنيَّة املتداولة اليوم   "، وهي األصل  Fiat Moneyقديَّة )الورقيَّة( "الن تسمَّ

ول املصدِّرة الد وتُحدَّد قيمُة هذه العمالت بموجب مراسيم تصدرها    Decreeتينيُّ لكلمة مرسوٍم  الال 

قد الورقيِّ بتكلفٍة الن ونظرا  لقدرة الحكومات عىل إصدار املزيد من  ،  عامل بهاالت والتي تقبل    ،لها
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ا   ،منخفضٍة، من املمكن طباعة املزيد من وحدات العملة بشكٍل ال نهائيٍّ  ويف أيِّ وقٍت يختارونه، ممَّ

 قة فيه.الث بِّب انخفاض يس

م املنخفالت إنَّ   ك فرتاٌت لواملستقرَّ هو هدف البنوك املركزيَّة الحديثة، وبالفعل كانت هنا  ،ض ضخُّ

م عىل الت ومع ذلك تعاني معظم العمالت من ارتفاع معدَّل    ،جاح وفقا  لكلِّ بلدٍ الن مختلفٌة من   ضخُّ

را  للمدَّخراتويل، والذي يمكن أن يكون  الطاملدى   وينطبق هذا بشكٍل خاصٍّ عىل أولئك الذين   ،ُمدمِّ

ل عبء األُصول   التي ترتفع قيمتها مع    أو األسهم املمتازة  ،لبة، مثل العقاراتالصال يستطيعون تحمُّ

من  الت  يجعل  أن  املرتفع  م  للتَّضخُّ إذ يمكن  م،  االدِّخار  الصضخُّ األغنياء  باستثناء  الجميع  عىل  عب 

 للمستقبل.

الذين يعيشون يف ظلِّ األنظمة االستبداديَّة، فإنَّ قيمة مدَّخراتهم الن ب سبة ملليارات األشخاص 

املنتخبني الحكوميِّني غري  املسؤولني  لقرارات  تبعا   للنُّخبة من   ،تتضاءل  عادة الن ويمكن  اس فقط 

و الد إىل  الوصول   الوقت  ،هبالذ والرات  ويف  األموال.  قيمة  عىل  للحفاظ  يتمتّع    والعقارات  نفسه 

ة. فيُمكنهم الوصول إىل عمالٍت الد ول الد املواطنون يف  يمقراطيَّة الغنيَّة ببعِض أشكال الحماية املهمَّ

ٍة نسبيَّا  مثل   تعمل اقتصاداتها بشكٍل جيٍِّد، لذا فمن املُحتمل حصولهم عىل و   ،والر واليورو الد مستقرَّ

  الوصول إىل العديِد من املنتجات االستثماريَّة لتعويِض وظيفٍة ذات دخٍل جيٍِّد مع الوقت. كما يُمكنهم  

م. الت أو تجاوز    ضخُّ

م الدراماتيكيِّ  روة ألنَّه  الث طاق أن يكون وسيلة  غري عادلة لتوزيع  الن أو الواسع    ،يُمكن للتَّضخُّ

واضحة   غم من أنَّ آثاره ال تكون  الر وعىل    ،يُفيُد من يملك املال بالفعل عىل حساِب من ال يملكون

خص العاديِّ يف الواليات املتَّحدة ول ذات الد أو اململكة املتَّحدة، إال أنَّ املليارات من املواطنني يف   ،للشَّ

 األنظمة االقتصاديَّة األقّل استقرارا  يشعرون بها بشكٍل مؤلٍم. 

أنظمة   للحروب  الن كانت  تعزيٍز  عوامل  اإللزاميَّة  يُمالطقد  إذ  الحديث  العرِص  يف  كن  ويلة 

عرب  املستقبليَّة  األجياِل  عىل  األعباء  وتوزيع  الحرب،  أجل  من  املال  من  املزيد  طباعة  للحكومات 

ا يعني حروبا  أطول الت  م، ممَّ  وأكثر تكلفة.  ،ضخُّ

ة  لو كان اقتصاد  الت ال يظهر أثر   م بشكٍل فوريٍّ خاصَّ ويتداول عملتها مليارات   ،ولة قويَّا  الد ضخُّ

ول حول العالم أصال  بحدِّ ذاته، وتغطِّي الد ي تعتربه  ذ والر األمريكيِّ الالد البرش حول العالم، مثل  

م، ليكون نموُّ  الت داول الكثيف آثار  الت هذا    يعرقل  عملتها باحتياطيٍّ منه، م أشبه بنموِّ  الت ضخُّ ضخُّ

أن  اللبعد عرش سنوات تصبح شجرة  لكن خالل كلِّ لحظٍة من هذه  و بذرٍة   املستحيل  حظات من 

 والر حتَّى لو كانت بالرتيليونات. الد تلحظ بشكٍل فوريٍّ أثر طباعة 
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م يف حالة الت ما يعرقل أيضا  نموَّ  والر قلَّ مع  الد والر هو أزمة كورونا الحاليَّة، ألنَّ تداول  الد ضخُّ

 ،وقالسوفقط حاليَّا ، لكن بعد فتح    ،ضّخ دوالراٍت جديدٍة كثريا  حاليَّا  لن يؤثِّر  ايل  ت الوب  ،وقالسإغالق  

الكتلة  السوالرات  الد وعودة   للتَّداول ستزداد  بالقياس  السقديَّة يف  الن ابقة  االزدياد ليس  وق، وهذا 

ا يزيد من سعرهاالطراسات فقط بل يف ازدياد  الد و  مالت   وهنا يحدث  ،لب عىل املنتجات ممَّ أو    ،ضخُّ

م الحاصل.الت باألحرى يظهر أثر   ضخُّ

 مشكلة املال اليوم 

خست الكثري و   ،والر األمريكيِّ الد قيمة  كبرية  مقابل    2000فقدت جميع العمالت تقريبا  منذ عام  

والكورونا التشيكيَّة   ،كيَّةالرت واللرية    ،والبيسو األرجنتينيِّ   ،اند الجنوب أفريقيالر من العمالت مثل  

حظَّا  مثل الهريفنيا األوكرانيَّة،    العمالء أسوأ ٪ من قيمتها. كانت مجموعٌة أخرى من  50ما يقارب  

، واليورو فقدا  الد حتَّى    ،٪ من قيمتها70ومينيكيِّ فقدت ما يصل إىل  الد والبيسو   ٪  33والر األمريكيِّ

تهم   ائيَّة خالل هذه الفرتة.الرش من قوَّ

مليون مهاجر والجئ إلرسال أموالهم إىل الوطن، أو نقلها    250أنحاء العالم، يُكافح    يف جميع

، أو يفتقرون إىل األوراِق  معهم إىل حدوٍد جديدٍة. نحو ملياري شخٍص ال يملكون حساباٍت مرصفيَّة 

ل األموال محلِّيَّة  سميَّة املطلوبة للحصول عىل حساٍب بنكيٍّ يف عالٍم متزايد العوملة، ال تزاالر بوتيَّة الث 

عور املقلق  الشيف هذه األثناء يف مدٍن ضخمٍة مثل شنغهاي، وسان فرانسيسكو يكون    بطريقٍة عنيدة

ل هو أنَّ الويصَّ يراقب، ومن ناحيٍة أخرى،  السواضحا  بأنَّك مراقٌب.   رأسماليَّة املراقبة تقوم  بب األوَّ

كات دون إذن املشرتي. أصبحت الخصوصيَّة  الرش بتتبُّع كّل عمليَِّة رشاٍء، وبيع تلك البيانات لعرشات  

 فاهية يرتفع مع مرور األيام. الر اآلن رفاهيَّة، ويبدو أنَّ سعر هذه 

االحتياطيَّ    يلعبة،  تمثِّل جميع البنوك املركزيَّة نقطة فشٍل واحدة ألنظمتها االقتصاديَّة الوطنيَّ 

ة بنوك العالم.   الفدرايلَّ األمريكيَّ بشكٍل ما دور البنك املركزيِّ لكافَّ

هذا   بشكٍل جّيٍد  الن يعمل  قبول  لألمريكينيظام  يتم  ألنَّه  مكاٍن، ومن الد ،  كلِّ  يف  األمريكيِّ  والر 

ودفع ثمن البضائع    هِل ملعظم األشخاص فتح حساباٍت مرصفيٍَّة، والحصول عىل خطوط ائتماٍن،الس

م. الت والخدمات. ال يُعاني معظم األمريكيِّني بشكٍل ملحوٍظ من    ضخُّ

. يُعترب  الن تُعّزز املرونة التي يتمتَّع بها االقتصاد األمريكّي، وتدعم   والر  الد ظام االقتصاديَّ العامليَّ

إن أخذناه معيارا ، وتشكَّلت سيطرة   من خالل حادثٍة غري  والر  الد األمريكّي يف صميم هذا النظام 

 معروفٍة تدعى معاهدة بريتون وودز جرت أحداثُها يف فندق نيو هامشاير. 
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يته بالد تنكشف مركزيَّة   ، وأهمِّ ريقة الطظام االقتصاديِّ العامليِّ يف  الن سبة إىل  الن والر األمريكيِّ

ك فيها األموال بني   الجنوبيَّة إىل الفليبِّني.   قود من كورياالن ول. عىل سبيل املثال إرسال  الد التي تتحرَّ

، ألنَّ   ران  الد من غري املمكن تحويل الوون الكوريِّ الجنوبيِّ مبارشة  إىل البيزوس الفلبينيِّ ولتني ال تَدخَّ

والر من خالل سلسلٍة من العمليَّات. الد ولة األُخرى، ولكن تعتمد كلتاهما عىل  الد ما يكفي من ُعملة  

ال   ل  أوَّ لفلبِّني  إىل الدوالر يف كوريا، وهذا املبلغ الذي تمَّ تحويله سيتمُّ تحويله ىل اإالوون الكوري يحوَّ

ويف   وسيٍط،  أمريكيٍّ  بنٍك  طريق  الفلبِّني  الن عن  يف  البنك  ل  سيُحوَّ األمريكيَّ  الد هاية  عملة إىل  والر 

بل رسوما  ترتاوح من البيزوس الفلبِّينيَّة. تستغرق هذه العمليَّة بضعَة أياٍم وتُكبِّد املُرسل واملُستق

% حتَّى  ٧وليَّة هو الد سبة للتَّحويالت الن ول املشرتكة يف هذه العمليَّة. املتوسط بالد % حسب ١٢-٥

 غرية.الصللمبالغ 

بادل بينها،  الت ينظِّم عمليَّات  ، و واصل بني العمالتالت والر األمريكيِّ هو لغة  الد يمكن القول إنَّ  

ة األسد حتَّى لو لم تكن العمليَّة فيها طلٌب عىل  ، كانت العمالت الد ويكون لبنوكه حصَّ والر األمريكيِّ

ينار اإلسالميِّ يف آسيا مثال  دون  الد قابلة  للتَّداول بشكٍل أسلس فيمكن أن تتعامل ب  سابقا    هبيَّةالذ 

ذهٌب وقيمٌة حقيقيَّ الت ألم   ألنَّه  التي ال حويل هذا، وذلك  األموال  بعكس  العالم،  دول  كلُّ  تمتلكه  ٌة 

ايل هم بحاجٍة إىل وسيط الت ول، وال تتواجد إال بشكٍل محيلٍّ يف كلِّ دولٍة، وبالد ترتبط إال باقتصاد  

األكثر موثوقيَّة  هو عملُة   العالمالد للتَّخاطب، وطبعا   املستخدمون حول  إىل    اآلن  ولة األقوى، يلجأ 

 ال تتجاوز  حويلالت عمولة    ة لسهولة نقلها دون وسيٍط، أو ضامٍن ثالٍث حتَّى تكادقميَّ الر العمالت  

2.% 

 نهاية الخصوصيَّة املاليَّة 

خصيَّة، الش ضاؤل املستمرِّ يف مستوياِت الُخصوصيَّة الت ابقني إىل السأدت أتمتة املال خالل العقدين  

 اهن يتمُّ استغاللها ألغراٍض سياسيٍَّة، واقتصاديٍَّة. الر فكلُّ عمليَّة تحويٍل يف وقتنا 

ر تقنيات   را  مع توفُّ زمة أصبح  الال حليل  الت األموال اإللكرتونيَّة موجودةٌ ُمنُذ وقٍت طويٍل لكن ُمؤخَّ

قليديَّة غري آمنٍة مع الت لكرتونيَّة و اء اإلالرش قابة عىل مستوى واسٍع ممكنا . أصبحت عمليَّات  الر َفرُض  

ات  الد كات  الرش زيادة القدرة لدى الحكومات، و  خصيَّة لألفراد، وما  الشعائيَّة يف الحصول عىل امللفَّ

كلَّ شخٍص   لتتبُِّع  آثاٍر  بمثابِة  ات  امللفَّ هذه  تُعترب  قراراتهم.  وحتَّى  يشرتونه،  وما  األفراد،  له  يُفضِّ

ل االستد  ٍة مع كلِّ عمليَّة رشاٍء، هذا ما جعلنا يف عالم البحث  بمفرده، وتُسهِّ الل عىل األشخاص بدقَّ

  يؤدِّي وربَّما  فيه عىل جوجل يؤدِّي إىل ظهور إعالناٍت مطابقٍة لهذا البحث عىل فيسبوك، وانستغرام.  

 إىل تداعياٍت خطريٍة.  خص الجغرايفّ، وتتبُّع أثرُه اإللكرتونيِّ الشمكان 
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قود  الن كات، والحكومات لسلوكهم اإلنفاقيِّ واستخدامهم  الرش اس عىل تتبُّع  الن يرتاوُح ردُّ فعل  

بشكٍل ُمختلٍف وواسِع، ففي حني يجده البعض ببساطِة أمرا  ُمزعجا ، وانتهاكا  كبريا  للخصوصيَّة،  

الق. ويف عليل بأنَّه ليس لديه أّي يشٍء يُخفيه، وعليه فهو ال يهتمُّ عىل اإلطالت يتساهُل فريٌق كبريٌ ب

  قود بني األفراد، أو بني األفراد الن قود، وتقييد إمكانيَّة إرسال  الن حكُّم بالت جميع األحوال، فإنَّ إمكانيَّة  

والبائعني،  الرش و  املشرتين  عن  تقريبا   يشٍء  كلَّ  تعلم  أن  للسلطات  يمكن  أنّه  ببساطٍة  يعني  كات 

 خصيَّة. الشقميَّة بشكٍل ُمتزايٍد يف العالم إىل انقراض الخصوصيَّة الر فع الد وسيؤدِّي اعتماد أنظمة 

 تعميق االستهالكيَّة دون أن نستطيع مقاومتها. يفالخطر األكرب يكون ربَّما 

تشكِّل   غريزّي  كائن  اإلنسان  و الر إنَّ  يعتقد  الت غبات  كان  لو  حتَّى  قراراته  معظم  حيُّزات 

ا سيؤدِّي   ايل زيادة ديونه، وبالتايل زيادة عبوديَّته الت إىل زيادة رشائه، وب   -أبىشاء أم  -بعقالنيَّتها ممَّ

ركن  إىل  لها  يحوُّ فاهيات  للرَّ تعّرضنا  كثرة  إنَّ  العمل.  وواجبات  التزامه،  وزيادة  املايلِّ،  للنِّظام 

، ويؤثِّر عىل حياتنا دون  ا يزيد من سلوكنا االستهالكيِّ .األساسيَّات دون رغبة منّا بذلك، ممَّ  شكٍّ

ظهور   تُشكِّل  الن ظام  الن أدَّى  عامليَّة  ظواهر  أربعة  بُروِز  إىل  والعرشين  الواحد  القرن  يف  قديِّ 

ائيَّة( الشروة  الث مخاطر كبرية  عىل األفراد املُنخرطني به، وهي: انخفاض قيمة   ة الرشِّ خصيَّة )القوَّ

واملمتلكات،  و من،  الز عرب   األموال  واستقبال  إرسال  املاليَّة،  املركزيَّ و تقييد  الخصوصيَّة،  و ة  ُفقدان 

وتُّر تجاهها، مع محاولة الحكومات الحفاظ  الت واهر، و الظاس يف جميع أنحاء العالم بتلك  الن ويشعر  

 اهن. الر عىل الوضع 
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 ظهور بيتكوين بداية  

رة هي عملٌة رقميٌَّة، تستخدم طريقة دفٍع بديلٍة  شفري  الت باستخدام خوارزميَّات  أُنشئتالعملة املشفَّ

ا يجعلها تعمل بكونها عملة ونظام محاسبٍة افرتايّض. الستخدام العمالت املشّفرة، فأنت بحاجٍة   ممَّ

رة إذ يمكن أن تكون هذه املحافظ عبارة عن خدمٍة قائمٍة عىل   حابة،  السإىل محفظٍة للعمالت املشفَّ

نة عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو عىل جهازك املحمول.    أو مخزَّ

الحكومة األمريكيَّة بمبلغ  2008ترشين األول    31يف     700، وبعد بضعة أسابيع من ترصيح 

باسم   املجهولني  األشخاص  من  معروفٍة  غري  مجموعٌة  أو  قام شخٌص  البنوك،  إلنقاذ  دوالٍر  مليار 

بنظام   التعريف  بهدف  تقنية  بحثية  ورقة  بإصداٍر  ناكاموتو  الجديد الد ساتويش  اإللكرتوني  فع 

عى يتكوين. قدَّم ساتويش الورقة البيضاء من خالل قائمة بريديَّة عرب اإلنرتنت، والتي تضمُّ والذي يُد 

اشطني يف مجال  الن وهي مجموعٌة من  18شفري، وتُدعى سيفربنكس  الت مجموعة  من الباحثني يف مجال  

يطرة وإساءة استخدام ُسلطة ل الُخصوصيَّة يصنعون مجموعة  من األدوات  ولة. الد لسَّ

ت  الورقة البحثيَّة نُقطت يف ا  ن:اذكاٍء ُمهمَّ

أوال ، استخدم املؤلِّف اسما  ُمستعارا ، إذ تبقى هويَّة ساتويش لُغزا  يَحظى باهتماٍم شعبيٍّ حتَّى  

 يومنا هذا.

قميَّة التي ال تعتمد عىل ُسلطٍة الر قود  الن ثانيا ، قدَّمت الورقة شيئا  لم يُكن موجودا  من قبل وهو:   

 وع كان أمرا  ُممكنا .الن مركزيَّة. قليلون هم من آمنوا بأنَّ حدوث طفرٍة من هذا 

 مركزيَّة الجيِّد عىل سوق املال الال تأثري  

مات التي ال مفرَّ منها للنَّقد املركزيِّ أن من يُصِدر العملة يمكنه أن السكما ذكرنا سابقا ، فإنَّ إحدى  

م  يُض ، وأّن يطبع املزيد منه عىل هواه، وبينما تتمُّ هذه العمليَّة يف كثرٍي  الن خِّ فيٍّ قد املُتداول بشكٍل تعسُّ

يمقراطيَّة، الد من األحيان بوتريٍة أكرب، وبقدٍر أكربَ بكثرٍي من ِقبِل األنظمة االستبداديَّة أكثر من تلك  

 فإنَّه أمٌر يحدث يف جميع املجتمعات.

وافع، ويمكن للسلطة املركزيَّة أن تخلق املزيد من هذه  الد سلعٍة مركزيَّة نفس مشكلة  تواجُه كلُّ  

فة القيمة لجميع أصحابها اآلخرين. عادة  ما تقوم البنوك املركزيَّة التي تطبُع املزيد من  الس لعة ُمخفَّ
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عاية االجتماعيَّة، أو  لر احتيَّة، أو دعم برامج  الت األموال بنيّة تحقيق أهداف إيجابيَّة مثل بناء البنية  

 تحقيق االستقرار يف األزمة االقتصاديَّة.

عامل املايلّ. كان  الت جاجيَّ يف  الز َدف، والخَرز  الصبب يف أنَّنا لم نعد نستخدم امللَح و السهذا هو  

للغاية بسبب  ياٍت كبريٍة، لكن أصبح جمعها اآلن سهال ، ورخيصا   من الصعب جمع كّل منها بكمِّ

ر  الت  .لت اطوُّ  كنولوجيِّ

هب هو أحد االستثناءات القليلة، فهو ال يزال يحتفظ بقيمته بشكٍل جيٍِّد حتَّى بعد آالف الذ لعّل 

من  الس أنَّ  الت نني  ورغم  االستخدامات  لنقيب،  بعض  أنَّ صعوبة  الصلذَّهب  إال  والزّخرفيَّة،  ناعيَّة، 

تها  الت استخراجه عرب   ة مخزنا  جيِّدا   الرش اريخ كانت تعني أمواال  جيِّدة  نسبيا  جعلت قوَّ ائيَّة املستقرَّ

اليوم،   حتَّى  البلدان  الذ املجوهرات    تُستخدمللقيمة.  بعض  يف  األزماِت   وسيلةهبيَّة  من  ط  للتحوُّ

 االقتصاديَّة.

 قميَّة الالمركزيَّة ر ال درة  الن 

مع حلول اإلنرتنت يف عاملنا يُمكننا أخريا  تحويل املعلومات إىل معلوماٍت رقميٍَّة، ونرشها عىل نطاٍق 

أو   )املادّي،  الحقيقيِّ  العالم  بكثرٍي من نسخ يشٍء يف  أسهل، وأرخص  إّن نسِخ ملفٍّ رقميٍّ  واسٍع. 

قليديَّة إىل نقوٍد رقميٍَّة كانت ابتكارا  رضوريَّا  للتِّجارة لت اقود  الن نَّ عمليَّة تحويل  أالفيزيائّي(. كما  

. إذ يمكن إرسال أيِّ يشٍء  الن اإللكرتونيَّة، وبذلك إزالة الحاجة إىل نقل   قود بشكٍل حقيقيٍّ فيزيائيٍّ

ا يقلِّص املعّوقات،  ، أو بسعة تحميل صفحة ويب عىل اإلنرتنت، ممَّ بسعة إرسال بريٍد إلكرتونيٍّ

سمية )الورقيَّة(  الر قود  الن جارّي بشكٍل عامليٍّ فعليَّا . يتمُّ إنشاء نُسخا  رقميَّة  من  الت بادل  الت مكِّن  وي

البُنوك، ومن ثمَّ تتمُّ معالجتها عن طريق شبكات البطاقات االئتمانيَّة مثل فيزا كارد، أو   من ِقبِل 

و موقع أمازون، أو موقع أبّل، وحتَّى  ماسرت كارد، أو رشكات تجارة البضائع مثل موقع عيل بابا، أ

 فع املعتمدة عىل اإلنرتنت مثل وي تشات، أو باي بال، أو سكوير. الد عمليَّات 

يلُّ مثل األعداد   ليَّة. العدد األوَّ ، يمكن تقسيمها 5،  3،  2إنَّ بعض أكثر األعداد ندرة هي األعداد األوَّ

 ، أو عىل نفسها. 1قم الر فقط عىل 

ليَّة كلَّما تقدَّمنا عىل املستوى العدديِّ بأعداٍد أكرب، عىل سبيل املثال، بني    1تكثُر ندرة األعداد األوَّ

ع بناء  عىل هذا أنَّ  25ك ل، هنا100و ليَّا  فتتوقَّ ليَّ  ا  عدد 250هنالك  عددا  أوَّ ، 1000والـ  1بني الـ  ا  أوَّ

ليَّة بهذا املجال.    ا  عدد  168ك فقط  لولكن بالحقيقة هنا ليَّة نادرة  تُصبح  من األعداد األوَّ األعداد األوَّ

ا  بعد  يلِّ األكرب. ك بحٌث، وسباٌق ريايضٌّ لبليون، لدرجة أنَّه هنا 100جدَّ  عامليٌّ عىل إيجاد العدد األوَّ
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بتكوين يحدث عن طريق منافسٍة عامليٍَّة فاملشاركون فيها    بيتكوين،يف شبكة   إنَّ توليد عملة 

ليَّة.    ادرة الن يبحثون عن األعداد   هذا وجود ندرة المركزيَّة يف  يمكِّن  كما يتمُّ البحث عن األعداد األوَّ

الرقميِّ  املمتلكات قبل وجود   ما يجعل،  العالم  للفهم. أي نوع من  ابتكار ساتويش مميَّزا  وصعبا  

قطع    بيتكوين برشاء  هنا  تشبيه  )يتم  كامٍل  بشكٍل  مركزيَّة  ممتلكات  ا  إمَّ بلعبة الذ كانت  هب 

Warcraft  ( أو ممتلكات مادِّية )الِفّضة(، أو ممتلكات يمكن انتاج قدٍر غري محدوٍد مثل  اإللكرتونيَّة

ندرة قبل   ا، ولهةورقمّي   ةالمركزيّ   اتممتلك  هنالك  كنتوتيَّة(. ببساطة لم  الص  mp3فات  منها )مل

 . بيتكوينوجود 

 بيتكوين تحويالت  

جل املشرتك( بمثابِة اخرتاٍع ثوريٍّ جعل تحويل األموال  السإلنَّ املحاسبة باستخدام دفرت األستاذ )

من    ا  خاّص ا   نوع  بيتكوينتمتلك  .  بيتكويناملعادل للشيك البنكّي هو معاملٌة يف    يكون  أقلَّ صعوبة،

( األستاذ  دوما  السدفرت  األشخاص  آالف  يقوم  الكتل(.  بالبلوكتشني )سلسلة  ى  يسمَّ املشرتك(  جل 

ق من البلوكتشني بدال  من ُسلطٍة مركزيٍَّة. يحتفُظ كلُّ شخٍص يقوم   بتشغيِل  بتشغيل برمجيَّاٍت للتحقُّ

ق من اإلدخاالِت  الت جل املشرتك( بأكمله، ويقوم ب السهذه الربمجيَّات بنسخٍة من دفرِت األستاذ ) حقُّ

ى بالعقدة الكاملة.  الجديدة، وهذا ما يسمَّ

ق من أجل تحقيق قواعد  الت ما تقوم به هو االستمرار من    ريقة ال ُسلطٌة  الط، وبهذه  بيتكوينحقُّ

رسقة   يمكنها  تعديل    تكوينبي مركزيٌَّة  طريق  يعرف السعن  تملكه.  ال  بيتكوين  إنفاق  أو  جل، 

سجلِّ    بيتكوينبلوكتشني   عىل  االطِّالع  إمكانيَّة  شخٍص  أليِّ  يُتيُح  ألنَّه  العامِّ  البلكوتشني  باسم 

ريقة التي يكتبون بها شيكا . يُحدِّدون الطحويالت بنفس  الت بتنفيذ    بيتكوينحويالت. يقوم مالكو  الت 

يك، ولكن بدال  من وضع أسمائهم عىل قطعٍة من الورق قابلة للتزوير  الشمَّ يقومون بتوقيع  املبلغ ث

تقنيات   باستخدام  رقميَّا   توقيعا   تحويالتهم  بتوقيع  يقومون  سهٍل،  وتنشأ  شفريالت بشكٍل  هذه  ، 

ى املُفت   بيتكوينقميَّة عن طريق رٍس معروٍف فقط من ِقبِل مالك  الر وقيعات  الت  اح الخاص.  الذي يُسمَّ

، يُمكن للمرسل القيام بتوقيعاٍت رقميٍَّة، يُثبت للمستقبل أنَّه يملك   . بيتكوينمع املفتاح الخاصِّ

ة بهم يف محفظٍة، وهي عبارة عن برنامج   بيتكوينيقوم املستخدمون بتخزين عمالت    الخاصَّ

صٍة.   ثانية تحويالٌت جديدةٌ من   كلتبدأ  يتمُّ تشغيله عىل جهاز كمبيوتٍر، أو هاتف، أو أجهزٍة متخصِّ

. عوضا  عن ذلك،    بيتكوينمحفظات   يتنافس  يف جميع أنحاء العالم دون وجود معالِج دفٍع مركزيٍّ

جل املشرتك(. الس حويالت عىل دفرت األستاذ )الت من جميع أنحاء العالم لتسجيل    Minersاملنقبون  

ة بهم، ويحاولون الُعثور   . كل  يديرون ُمعدَّات الحوسبة الخاصَّ ٍ دقائق تقريبا ،   10عىل رقٍم نادٍر ُمعنيَّ

بو   حويالت التي كانت  الت يف مكاٍن ما يف العالم إثباتا  للعمل، ويَجمعونه مع ُكتلٍة من    بيتكوينيجد منقِّ
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تها. كّل كتلٍة جديدٍة  الشبإرساِل الكتلة اىل أنحاء    ونتنتظُر املعالجة. ثمَّ يقوم ق من صحَّ بكة للتَّحقُّ

ق جل املشرتك( العام للبتكوين، و الس صفحة  يف دفرت األستاذ )تشبه  بكة  الشالعقد الكاملة عىل  تتحقَّ

ة   حويالت. يمكن أليٍّ شخٍص تشغيل عقدٍة كاملٍة، لذلك يقوم اآلالف من املستخدمني  الت من صحَّ

ة كّل كتلٍة جديدٍة. إذا أكدت  الت ب ق من صحَّ ، فسيحصل بكة أن املُصدِّر اقرتح كتلة  صالالشحقُّ حة 

الكتلة عملة بتكوين جديدٍة،  12.5العامل عىل مكافأٍة قدرها   الواردة الت وجميع    وتصبح  حويالت 

أقلَّ من ساعة لتصبح   بيتكوين. حتَّى هذا الوقت تستغرق معاملة  بيتكوينفيها جزءا  ثابتا  من سجلِّ  

 عىل البلوكتشني.

فحات يف دفرت الصٌة من الكتل أو جميع  تحصل عىل اسمها من أنَّها سلسل  بيتكوينبلوكتشني   

. بمعنى آخر، فإنَّ البلوكتشني هي دفرت أستاٍذ كامٍل، وغري قابل الت جل املشرتك(  الساألستاذ ) اريخيِّ

ك اآلالف من العقد الكاملة ل. هنا2009منذ إنشائها يف عام    بيتكوينللتَّعديل يحوي جميع تحويالت  

املضافة من   قوتتحقَّ   ،بيتكوينالتي تشكِّل شبكة   الكتل  ة  نوٍد كاملة بشكٍل مستقلٍّ من صحَّ كّل 

الكاملة،    بيتكويناملُصدِّرين اآلخرين. معظم أجهزة الكمبيوتر املحمولة الحديثة يمكنها تشغيل عقد  

 بكة ال مركزيَّة. الشزال رخيصا ، ومتاحا  بأسعاٍر معقولٍة، تظلُّ يوألنَّ تشغيل العقد الكاملة ما 

 قديَّة للبيتكوين الن ياسة  الس 

ة،  الن ياسة  السغيري، فإنَّ  الت ظام الحايلِّ للبنك املركزيِّ املُبهم، ودائِم  الن عىل عكس   قديَّة للبتكوين شفافَّ

 وثابتة.

الذي ينجح باكتشاف   بيتكوينُمصدر    يتمكَّن  كيف يتمُّ إصدار بتكوينات جديدٍة؟ كما ذكرنا،

ه الح، وربطه بالصاإلثبات العميلِّ  مجموعة تحويالٍت صالحٍة من إنتاج كتلٍة جديدٍة، ويكون من حقِّ

ى املكافأة عىل كلِّ كتلٍة. بدأت املكافأة بـ   بتكوين عىل كلِّ كتلٍة جديدٍة،    12.5الحصول عىل ما يُسمَّ

ف كل أربع سنواٍت، ما يعني أنَّ املكافأة اآلن     2024يف    3.125و      2020بتكوين يف    6.25وتُنصَّ

 . جرا  وهلّم 

ية املُجدولة فإنَّ تلك الُكتلة  ، ويحصل عىل املكافأة بشكٍل يزيد عن الكمِّ إذا حاول املُصدِّر أن يُغشَّ

ق من صالحيَّة الُكتل الجديدة.  الت سوف تُرفض من جميع العقد الكاملة الذين يقومون ب تقوم حقُّ

ابقة، وأّي كتلٍة ال تتَّبع  السسلسلة الُكتل  إىل  العقد الكاملة بفحص صالحيَّة كّل الُكتل املُقرتح ضّمها  

ف   القواعد ال يتمُّ إدراجها. هذه العمليَّة شبيهٌة بتلك التي يقوم بها البنك عندما يكشف حسابا ، ويتوقَّ

قبول   أيُّ  الصيكات  الشعن  بتكوين.  ر  يزوِّ أن  أحٌد  يستطيع  لة ال  باملحصِّ الحساب.  عن ذلك  ادرة 
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  سرُتفضولٍة إلرسال بتكوين ال وجود لها، وكلُّ كتلٍة تحتوي تلك العمليَّة  حويل يف محاالت احتياٍل يف 

 من العقد الكاملني. 

ب ُمكلفٌة  الصالحة  غري  ملُصدر  الن الكتلة  عندما  بيتكوينسبة  ألنَّه  كلُّ   تُرفض ،  ستذهب  الكتلة 

تلة هباء . هذا ما  لتشغيل األجهزة التي تقوم بالعمليَّات الحسابيَّة إلصدار الك  رُصفتالكهرباء التي  

 .بيتكوينيجعل االحتيال ُمكلفا ، ويحمي شبكة 

 كوين بيت البلوكتشني وفوىض ما بعد  

 يف بنائه عىل أربعة عنارص رئيسٍة: بيتكوينيعتمد 

 نادٌر.   ٌّأصٌل رقمي بيتكوين ●

 شبكة نظرٍي لنظرٍي من العقد الكاملة التي ال يمكن إغالقها أو حجبها.   بيتكوين ●

 إثباتا  عمليَّا  رقميَّا  صالحا ، ما يجعل الُغشَّ ُمكلفا  للغاية.  بيتكوينإصدار  يتطلَّب  ●

 وقابلة للتَّدقيق. بلوكتشني ُمتاحة  للعموم بشكٍل كاملٍ  بيتكوينيحتوي  ●

الفائدة، يمكن الت   ينتج يشٌء قليل  يتمُّ فكُّ واحدة  األربع هذه متَّصلٌة بشكٍل وثيٍق، وعندما  قنيات 

 سجالَّ  ُمتاحا  للجميع.لتكون  بيتكوينمثل استخدام البلوكتشني يف أصل رقمّي خالٍص 

نةحويل  الت وجميع عمليَّات    بيتكوينإنشاء   ان  بإتقاٍن دون خطأ تقريبا . لكن ال يوجد ضم  مدوَّ

ات  حيَّة غري ُمعرَّضة للخطأ الصعاية الر أنَّ األمور التي تُستخدم يف الحياة مثل حبَّات القهوة أو ملفَّ

أنَّ هنا الخداع  لإذ  أو حتَّى  اإلهمال  املعلومات بسبب  إدخال  أثناء  يح.  الرص ك احتماٌل وارٌد للخطأ 

ب   ملعلومات، وهو ما يغني عن وجود  يف هذه الحاالت وجود ُسلطة مركزيَّة لتكفل مصداقيَّة ايتوجَّ

 البلوكتشني باألصل. 

رين    تلم تقترص محاوال  ة ببتكوين  يف  املُطوِّ ، وإنَّما فقطنسخ وتكرار شبكة بلوكتشني الخاصَّ

رة   املشفَّ العمالت  اسم  أطلق  وقد  وجديدة،  أخرى  رٍة  مشفَّ عمالٍت  بإنشاء  االنطالق  أيضا   حاولوا 

Cryptocurrencies    استخدام تعتمد  ألنَّها  و الر وقيعات  الت عليها  لتوقيع  الر شفري  الت قميَّة،  قمّي 

رة الت  املشفَّ بالعمالت  يت  سمِّ وعليه  العمالت،  تلك  ومستقبيل  مرسيل،  بني  املاليَّة  حويالت 

Cryptocurrencies  ى هذه املشاريع بعمالت ألت   بع.الطوهذا يشبه مبدأ بتكوين ب وغالبا  ما تسمَّ
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ك عدٌد كبريٌ ل، وهي ليست المركزيَّة بالكامل مثل بتكوين، وهناTokensموز  الر أو    Altcoinsكوين  

 19لخداع، وجمع أموال املستثمرين. إىل امن املشاريع الخادعة، والتي تهدف 

رة ذات هدٍف مفيٍد واستخداٍم،  لهناو   ،عميمالت طبعا  ال يجوز   مثال  و ك العديد من الُعمالت املشفَّ

ماح  السواللتان تهدفان إىل  20ك عمالٌت تركِّز عىل الخصوصيَّة مثل عملتي مونريو وعملة زي كاشلهنا

والتي تهدف إىل بناء   اإليثرييومك أيضا  عملة  لبتعامل املستخدمني بخصوصيٍَّة أكثر من بتكوين. هنا

اٍت   ، وتطبيقاٍت المركزيَّة، وبرمجتها.منصَّ

تقوم   وإنَّما  الحاليَّة،  الالمركزيَّة  رة  املشفَّ العمالت  عىل  األمر  يقترص  أيضا   الرش ال  الكربى  كات 

تلك   ليربا  الت باستكشاف  باسم  رقميٍَّة  عملٍة  إلنشاء  الحاليَّة  فيسبوك  محاوالت  ها  أهمَّ ولعلَّ  قنية، 

Libra  والتي تُعترب مرشوعا  ناجحا  فيما إذا نجح بسبب وجود مليارات البرش الذين يستخدمون ،

، وال تشب  ه عملة فيسبوك، وهنا علينا اإلشارة أنَّ تلك املحاولة تعني أنَّ عملة ليربا ستكون مركزيَّة 

 من. الز بتكوين يف المركزيَّتها، أو ندرتها عرب 

 
رة  Bitconnectولعلَّ أشهر مثال هو مرشوع  19  الذي يعترب أشهر مثال عن عمليَّات االحتيال التي حدثت يف عامل العمالت املشفَّ

20 Monero- Zcash    
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 : مخزن القيمة 1املرحلة  

ستكوُن الخطوة األوىل العتماد بيتكوين هي أن يتمَّ استخدامه مخزنا  للقيمة. هذه هي املرحلة التي 

م يف حكوماتهم املحليَّة. يحدث هذا  الت يحمي فيها املُدَّخرين يف جميِع أنحاء العالم أنفسهم من   ضخُّ

م مثل األنظمة االقتصاديَّة يف فنزويال وزيمبابوي، الت ليس فقط يف األنظمة االقتصاديَّة املفرطة  ضخُّ

عىل امتداِد عدَّة سنواٍت   بيتكوينولكن أيضا  يف أماكن مثل الواليات املتَّحدة، وأوروبا إذ تفوُق عمالت  

صناديق   ستبدأ  القيمة،  مخزن  مرحلة  من  ٍر  ُمتأخِّ وقٍت  ويف  الورقيَّة،  املحليَّة  العملة  قاعد الت عىل 

س املاليَّة  واملؤسَّ إضافة  الر ات  يف  ستبدأ   بيتكوينئيسة  الحٍق  وقٍت  ويف  االستثماريَّة،  محافظها  إىل 

 قديَّة.الن إىل احتياطاتها  بيتكوينالحكومات يف إضافة 

 فع الد : طريقة  2املرحلة  

ها، قليديَّة هي يف الواقع َمخزٌن أدنى َمنزلة من قيمت الت جار أنَّ األموال الت عندما يُدرك عدد كاٍف من  

وداء يف فنزويال الذين  السوق  السفسوف يريدون تحويلها إىل عملة بيتكوين، وهذا ُمشابٌه لتجاِر  

ب ويُطالبون  البوليفار،  عملة  من  الد يرُفضون  املزيد  تفضيل  مع  األمريكيِّ  وريادي  الت والر  جار، 

قة التي ارتفع بها  لب عليها بسعٍة بنفس الطريالطسريتفع    بيتكويناألعمال، واملوظَّفني عىل عمالت  

 .Bretton Woodsهب بريتون وودز الذ والر األمريكيِّ بعد إدخال نظام تحويل الد لب عىل الط

مة بشكٍل جيٍِّد، والُحلول  ستتصدَّ  حتيَّة  الت قنيَّة األرسع، والبنية  الت ر يف هذه املرحلة الربامج املصمَّ

الخصوصيَّة وابتكاراِت  رة،  الفور  سيتمكَّن  و   ،املطوَّ عىل  املُعامالت  إجراء  من  بيتكوين  مستخدمو 

ا يجعل املراقبة أكثر صعوبة.  ، ممَّ يٍّ  وبشكٍل رسِّ

 : وحدة الحساب 3املرحلة  

ويَكسبونها بدال  من ُعملتهم املحليَّة، ستبدأ    بيتكويننظرا  ألنَّ املزيد من األشخاص يحملون عملة  

باستخدام  الس والخدمات  بعملة  الت لع  أو    بيتكوينسعري  املحليَّة،  العملة  من  بدال   والر  الد املُطلق 

هنا ستكون  ُمربحةلاألمريكّي.  موازنة  ُفرص  املرحلة  ك  هذه  قروٍض  يف  عىل  الحصول  ويصبح   ،

 عملة بيتكوين عمليَّة مربحة.يع، وتحويلها إىل الس النخفاض العمالت 

اآلن ما    بيتكوينما تزال  اس يف البداية.  الن قنيات التي تُغري العالم من غالبيَّة  الت أغلب  يتمُّ نبذ  

ا تحتاج أن تكون عليه من ناحية االستعمال،   االهتمام من  و الوعي العام،  و االنتشار العام،  و بعيدة عمَّ

مع عدم وجود  ،  بيتكوينكات التي تقوم ببناء حلوٍل عىل  الرش جارة. ال يوجد ما يكفي من  الت قطاع  

اٌر كفاية و ال يوجد أساتذة كفاية يطلبون مهاما  عليها،  و ُمقبلني عليها بما يكفي،  طالب   ال يوجد تجَّ
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هون  كفاية من القاد  الو ال كفاية من املشاريع الخرييَّة التي تدعم تطويرها،  و يقبلون بها،   ة الذين يوجِّ

إىل   للوصول  االهتمام،  الس باستخدامها  من  املزيد  إىل  نحتاج   . حقيقيٍّ بشكٍل  املاليَّة  فاعل،  الت و يَّة 

 قديِّ يف هذا املجال. الن فكري الت و 

حيحة يف املحافظ  الص. إذا استُثمر الوقت واملصادر  بيتكوينالعالم    سكَّان  % من1أقّل من  يمتلك  

ات   يف إحداث فارٍق ملليارات البرش حول    بيتكوينعليميَّة، سيساعد ذلك  الت داول، واملواد الت عىل منصَّ

ال     بيتكوينالعالم. تساعد     األكثرأي شخٍص للوصول إىل رسيٍّة ماليٍَّة بشكٍل أكرب لكنَّها ستساعد أوَّ

 حاجٍة لها. 

 هل يكون بيتكوين هو مستقبل املال؟ 

ن بدائل للعديد من األنظمة املاليَّة، واالقتصاديَّة الحاليَّة.   لهاكتشاف هو  بيتكوين إنَّ  تأثري كبري يؤمِّ

بتحكُّم وإنَّ   ما  بشكٍل  مدفوعة  واالستبداد  الجنسيَّة  متعدِّدة  سات  واملؤسَّ واالحتكار  املساواة  عدم 

ة السمكِّن من  ، وكيف أنَّه يُ بيتكوينولة باملال. مع تزايد معرفة العالم بالد  َّتيَّة، ستصبح القوَّ يادة الذا

وقيمته   اإلنسان  كرامة  تحرتم  حكوماٌت  ستنشأ  االستبداد  من  بدال   العالم.  أنحاء  كلِّ  يف  المركزيَّة 

 كات متعدِّدة الجنسيَّة املُتفكِّكة برشكاٍت صغريٍة تعمل لخدمة زبائنها.الرش ومهارته. ستستبدل 

يضمن فرصا  متساوية  للجميع؛ فيتمكَّن    بيتكوينتائج غري ممكنة إال أنَّ  الن مع أنَّ املساواة يف  

ا يبنوه.  الكلُّ من بناء فرص ألنفسهم، واالستفادة الكاملة ممَّ

 



 

 

 

 وحقوق اإلنسان بيتكوين،  
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 الخصوصية املالية 

اق، وتخزين ثروتهم بطريقة املعلومات  الش، يمكن لألفراد تثبيت قيمة عملهم  بيتكوين  ابتكارمع  

سات يف  يساعد  قميَّة.  الر  حكُّم بشكٍل اعتباطيٍّ بكيفيَّة تخزين، الت هذا يف تجنُّب قدرة األنظمة أو املؤسَّ

، وستظلُّ  الث أو نقل املواطنني ألموالهم. إنَّ نتيجة هذه   ورة املاليَّة عىل حقوق اإلنسان أصبحت ملموسة 

م حول العالم، خصوصا  يف   يمقراطيَّة الليرباليَّة.الد ول الد كتاتوريَّة بل وحتّى يف الد ول الد تتضخَّ

اس الذين ال يملكون حسابات بنكيَّة، أو  الن د بشكٍل كبرٍي مئات املاليني من إنَّ ابتكار ساتويش يساع

أوراق هويٍَّة رسميٍَّة من امتالك، واستخدام األموال. فقط يلزمهم هاتفا ، واتِّصاٌل باإلنرتنت، إنَّ أكثر  

بشكٍل  من أيِّ أحٍد    بيتكوينملخاطر يف الكوكب يستطيعون استقبال  الذين يتعرَّضون إىل ااس  الن 

ت، أو خطر االعتقال. لرسيٍع ورخيٍص دون أدنى إمكانيَّة   لتَّنصُّ

فعات، واإليداعات خارج حدود البالد،  الد عبة يف إرسال واستقبال  الل معايري    بيتكوينتيجة، تُغريِّ  الن يف  

تُنشئُ   املجتمع.  حياة  نواحي  من  كثرٍي  تحسني  منها  ل  يُتأمَّ حقيق  بيتكوينوأيضا   عامليَّا   يَّا  سوقا  

د   ريق إىل تكافٍؤ يف الفرص. الطللبضائع، والخدمات وأيضا  من املمكن أن تمهِّ

ل املسؤوليَّة، أي    بيتكوينتمثِّل   .  بيتكوينبما يملكون من  تحكُّما  كامال   لنَّاس يكون  يكون لأداة  لتحمُّ

طرٌف وسيٌط يمكنه مراقبة الحوالة، أو  يس هنالك  باإلضافة إىل ذلك عندما يتمُّ إرسال بيتكوين فل 

ن  خصيَّة ملرسل الحوالة، و الشتسيب املعلومات   كات املؤذية،  الرش صوص، و اللهذا حماية  من  يؤمِّ

سة. ال  باهي بهذا القدر من  الت وجد أيُّ عملة، أو رشكة دفٍع تستطيع االدِّعاء أو توالحكومات املتجسِّ

 األمان. 

يزال طريقة   الواضح يف هذه  لتخزين    كان وما  العيب  إنَّ   . الهشِّ االقتصاد  البلدان ذات  األموال يف 

ت الُّسلطات عىل باب  السقود تأمينها صعٌب، وليس من  الن ريقة أنَّ  الط هل نقلها وإرسالها. وإذا دقَّ

سهلة    بيتكوينإنَّ  منزلك، فيمكن لهم االستيالء، والحجز عىل أيِّ نقوٍد يمكن أن يجدوها. باملقارنة، 

 عىل ورقٍة، أو جهاز السشفري الخاصِّ بك أو كلمة الت خزين وآمنٌة، باعتبار يمكن تخزين مفتاح الت 

أّي   أو  إنكار  USBداة تخزين  أحاسوٍب،  للمرء  فيمكن  اإلنسان،  ذاكرة  يف  يمكن حفظه  أو حتَّى   ،

 . بيتكوينلطات طريقة  سهلة  لالستيالء، أو الحجز عىل الس، وال تملك بيتكوينامتالك 
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 الوصول العامليُّ إىل املال 

الخارجيَّة   املساعدات  نظام  الحكومة اليوم  يعاني  ترسل  كانت  إذا  ما  نقاط ضعٍف صارخٍة.  من 

ال  شخص يرسل امل  إىل  املساعدات إىل حكومٍة أخرى، أو منظَّمة خرييٍَّة إىل منظمٍة غري حكوميٍَّة، أو

 إىل أرسة يف حالٍة طبِّيٍَّة طارئٍة، يصل املال إىل وجهته فقط عن طريق طرٍف ثالٍث. 

، وبنك  : بنك املرسل، والبنك املركزيُّ حتَّى أكثر الحاالت بساطة، يوجد ثالثة وسطاء عىل األقلِّ

ك املزيد من الوسطاء، وأحيانا قد يصل إىل سبعٍة. يمكن لكلِّ منهما إبطاء  ل. غالبا  ما يكون هنااملُستلم

 فقة، أو حتَّى رسقة األموال. الصالعمليَّة، أو تجميد 

حويالت املبارشة هي  الت ويلُّ، فإنَّ الد وفقا  ألبحاٍث أجرتها منظَّماٌت مثل جيف دايريكتيل، والبنك 

ج املستلم إىل حساٍب مرصيفٍّ، أو بطاقة هويٍَّة رسميٍَّة، بل  ريقة األفضل لتقديم املساعدات. ال يحتاالط

د وصول إىل اإلنرتنت. تقول دراسٌة حديثٌة أجرتها بيو   اس يف االقتصادات  الن ٪ من    45أن    Pewمجرَّ

أثري املحتمل للبيتكوين هنا،  الت يادة. لفهم  الز قم يف  الر هذا  يستمرُّ  اشئة يمتلكون هاتفا  ذكيَّا ، و الن 

ا يف  أنَّ  ضع  البالغني  20عتبارك  ليكون    ا  مرصفيًّ   ا  حساب  يمتلكون٪ فقط من  الفلبِّني.  مثل  بلٍد  يف 

أن يكون مستلمو   للدَّفع، يجب  املحلِّيَّة. ال تعدُّ    بيتكوينمستخدما   إىل العملة  قادرين عىل تبديلها 

ٍل لبيانات  لع، أو الخدمات. ولكن  السمساعدة  حاليَّا  إذا ما تمَّ إنفاقها عىل    بيتكوين ا لتحليٍل مفصَّ وفق 

اشئة الن سبة لألفراد يف االقتصادات الن التي أجراها مات آلبورج، أصبح من األسهل ب بيتكوينسوق 

 بالعمالت املحليَّة. بيتكوينمن رشق آسيا إىل غرب إفريقيا تبديل 

تستمرُّ شبكة   البنوك،  تقف  عندما  ذلك،  أكثر من  هو  أل   بيتكوينوما  البنية  بالعمل، ونظرا   نَّ 

يولة، وإمكانيَّة وصول األشخاص، فإنَّ قدرة السحتيَّة يف جميع أنحاء العالم تعمل عىل تحسني  الت 

ون املساعدات ستزداد بشكٍل  الن بتكوين عىل العمل مثل رشيان الحياة ب  .من اآلن  أكربسبة للذين يتلقُّ

  بيتكوين شبكاٌت، وأنظمة أقماٍر صناعيٌَّة، وتقنَّياٌت راديويٌَّة تسمح للنَّاس بإرسال واستقبال  هنالك

من   لتجعل  ابتكاراٍت  عىل  املهندسون  يعمل  اإلنرتنت.  إىل  للوصول  الحاجة  عىل  الصدون  عب 

إىل   الوصول  املواطنني من  إيقافبيتكوينالحكومات منع  أو  يمكنهم تضخيمها،  ها ، وهي عملٌة ال 

 بسهولٍة. 

   lighting  يَّة مع شبكة الربق الس إضافة  

سٍة ماليٍَّة وسيطٍة الد يخلق نظام   ة أشكال فخاخ )مصائد( الخصوصيَّة. إذ أنَّ كلَّ مؤسَّ فع الحايلِّ كافَّ

اخرتاق   يتمَّ  أن  يُحتمل  يعتمد عىل    ا  مختلف  بيتكوين إنَّ  يَّة من خاللها.  الس تُشكِّل فجوة   أنَّه ال  إذ 

، وبشكٍل نظريٍّ  األقلِّ لكن  إنَّ   وسطاء ماليِّني فعىل  الوسطاء غري موجودة.  االخرتاق عرب  احتماليَّة 
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تحويالت  هنالك  لألسف   عن  أساسيَّة  )بلوكتشني(   بيتكوينمعلومات  الكتل  سلسلة  يف  لٌة  ُمسجَّ

Blockchain  إلخفاء أو تشويش تفاصيل ُمحدَّدة    ، وهي متاحٌة للجميع. تحرَّى الباحثون طريقة

إجراء  الت حويالت من دون  الت من   إمكانيَّة  ، وهذا ممكٌن عن  بيتكوينحويل عن طريق  الت أثري عىل 

 طريق شبكة الربق.

ر  الت يشبه هذا   ذٍن،  إىل إإىل حدٍّ كبرٍي من ناحية أنَّه مفتوح املصدر، وال يحتاج    بيتكوينقنيُّ  الت طوُّ

يمنح    ربَّماخل، الجنس، أو الجنسيَّة.  الد و العمر،  و ظر عن املكان،  الن للجميع بغضِّ    ا  متاحيكون  و 

، وُمتاحة  لألثرياء فقط. الس مع شبكة الربق مستقبال  بائسا  تكون  بيتكوين  يَّة فيه ُمكلفة 

فع هو الخطوة األوىل فقط باتِّجاه تأمني  الد مع ذلك شبكة الربق ليست الرتياق. إخفاء معلومات  

يٍة كاملٍة، مع وجود خروقاٍت يف   تبُّع من الت و يَّة مثل األبواب الخلفيَّة املوجودة يف الهواتف،  الس رسِّ

 كامريات املراقبة كلُّ هذا بحاجٍة لإللغاء أيضا . و خالل املكان الجغرايفِّ،  

 الدفع عرب الحدود 

ل إىل املال  ول القومالد منُذ القرن العرشين كانت األنظمة االقتصاديَّة تحت سيطرة   يَّة. سمح التحوُّ

يطرة عىل األنظمة االقتصاديَّة بطريقٍة غري مسبوقة لتسهيل زيادة  السقميِّ يف البداية للحكومات بالر 

 قديِّ لتمويل املبادرات. الن العرض 

العرص   تقدُّم  تجاوِز  الر ولكن مع  يف  االقتصاديَّة  األنظمة  بدأت   ، القرن  الد قميِّ بداية  ول، ويف 

يف   منتجة   سلعا   املستهلكون  اشرتى  واضحا  حني  هذا  كان  والعرشين،  من  الطالحادي  اآلخر  رف 

ري    Freelancersكات بتوظيف مستقلِّني  الرش العالم، قامت   من الفلبني إىل نيجرييا بوظيفة مطوِّ

أو مساعدين   أو حتَّى  برامج،  نيافرتاضيِّني،  أن يفصل بني   مختصِّ بُعٍد. يمكن  يف علِم األشعة عن 

. ومع ذلك، كان إجراء    كانت  جاريِّني آالف األميال.الت كاء  الرش  ، وسِلسة  ، وفوريَّة  كلُّ االتصاالت رقميَّة 

الُحدود بطيئا ، وُمكلفا . ال يزال  الد  البضائع عرب اإلنرتنت يعت الد فع عرب  القنوات  فع مقابل  مد عىل 

سات املاليَّة  الد سوية بالت قليديَّة، وال تزاُل  الت  ستغرق عدَّة أياٍم. لم يتكيَّف توالر األمريكيِّ بني املؤسَّ

 واصل املتزايد، أي أنَّ املال ما زال محلِّيَّا .الت  ينظام املال حتَّى اآلن ليتناسب مع العالم ذ 

ر املايلِّ. الت ارة التي ستمكِّن املوجة املُقبلة من الرش هو  بيتكوينظهور   طوُّ

لع املحليَّة رقميَّا  مثل محتوى الوسائط االجتماعيَّة، وعنارص ألعاب الفيديو السسوف تستهلك  

. سيتمُّ استخدام   العامليِّ ة  أكرب من االقتصاد  للدَّفع يف  وبكونه و بشكٍل متزايٍد    بيتكوينحصَّ سيلة  

قميَّة بيتكوين، الر قيقة يف العملة  الد قليديِّ ُمرهٌق. املعامالت  الت فع  الد الحدود نظرا  ألنَّ  املعامالت عرب  
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املتزايدةالس سوية  الت و  املستخدمني  وقاعدة  ذلك    سيجربُ   ،يعة،  األسعار الت كلُّ  تحديد  عىل  جار 

 . بيتكوينباستخدام 

 مركزّي يف حقوق اإلنسان الال تأثري املال  

 من الحقيقيَّ للحربالث تواجه الحكومات  .1

ولة عىل طباعة املزيد من األموال لتمويل  الد يف كلِّ مكاٍن، ستكون قدرة    بيتكوينعندما يصبح  

لالحرب محدودة  للغاية. لن   نني املاضية. السالحروب بسهولٍة كما كانت عىل مدى مئات    تُموَّ

 محدوديَّة، وإيجازا . إذا حدثت الحروب، فستكون أكثر 

 االستبداد مكلفا  للغاية أصبح .2

يطرة عليها. بوجود  السنافس يف بيئٍة عامليٍَّة يَصُعب  الت ول االستبداديَّة صعوبة  يف  الد ستُواجه  

خصيَّة، فإنَّ املواطنني األكثر إنتاجيَّة الشاألفراد املسيطرين يف جميع أنحاء العالم بنقل قيمهم  

روف غري مرغوب الظيف أيِّ بلٍد سيُغادرون بثروتهم ببساطٍة إىل واليٍة قضائيٍَّة منافسٍة إذا كانت  

املُنتجنيالت فيها، وب املواطنون  للحفاظ عىل هؤالء  الحكومات فرض ضوابط   ،ايل  سيتعنيَّ عىل 

 صارمة عىل الحدود، أو إعطاء مثل هؤالء املواطنون صوتا  يف الحكومة.

ا مواجهة هروب رؤوس  بني  يكتاتوريَّات بهدوٍء، لكنها ستضطَّر إىل االختيارالد لن تختفي   : إمَّ

أو   الجماعيَّة،  املعلومالساألموال  بفضل شبكات  ية.  الحرِّ من  بمزيٍد  األعمال  ماح  أصبحت  ات 

رة تشقُّ طريقها اآلن بشكٍل روتينيٍّ إىل األرُس التي تعيش يف  الليرباليَّة املتحرِّ األدبيَّة، واألفالم 

اهرة بأمواٍل  الظماليَّة. سيتمُّ تسيع هذه  الشظلِّ أكثر األنظمة املستبدَّة مثل إريرتيا، وكوريا  

 يمكن نقلها، وتأمينها كما املعلومات.

 حيحالصعر الستأخذ ت متلكاأصبحت امل .3

ا  للجميع، بغضِّ  ر بيتكوين متجرا  ُمهمَّ  ظر عن الحالة، أو العرق، أو املوقع الجغرايفِّ.  الن توفِّ

الفائدة يختار ُمعظم األشخاص حاليَّا  تخزين بعض ثروتهم يف   م أسعار  بردِّ فعٍل عىل تضخُّ

واملعادن   واألسُهم  وبالث العقارات  أكثر مركزيَّة،  وكلّها  مثل  الت مينة  إليها  الوصول  ايل يصعب 

بة روة يف بيتكوين هو املعيار لن تكون فقاعات املضار الث بيتكوين. يف عالٍم يكون فيه تخزين  

 يف هذه املمتلكات سائدة .

 



 بيتكوين، وحقوق اإلنسان 

101 
 

 تقلُّص سلطة البنوك املركزيَّة  .4

أمواِل  عىل  وسيطرتها  الحكومات  مع  الخاصةَّ  عالقتها  بسبب  كبرٍي  بشكٍل  نمت  التي  البنوك 

ا ستُفلس، أو تصبح أصغر بكثرٍي. الالن  "أكرب من أن يفشل" ولن تتمكَّن    وجود ملعياراس، إمَّ

كات الكربى من االعتماِد عىل عمليَّات اإلنقاذ الحكوميَّة كلَّما ارتكبت أخطاء ، كما الرش البنوك و 

 . 2008حدث يف األزمة املاليَّة لعام 

و  البنوك،  ستحتاُج  املزايا،  هذه  إىل  الرش ودوِن  الجنسيَّات  متعدِّدة  تقديم الرت كات  عىل  كيز 

لعُ  من  الخدمات  بدال   ستتمكَّن  الت مالئها،  املساعدات.  عىل  للحصول  للحكومات  كات  الرش ملُّق 

من خدمة العمالء يف جميع    بيتكوينبيعة غري املحدودة لعملة  الطوالبنوك األصغر حجما  بفضل  

 أنحاء العالم، وستُحلُّ محلَّ عمالقة املايض. 

 ظام الرأسمايلّ املراقب الن و  ،رفض الوصاية .5

بح، وتخضع للمراقبة  الر كات من أجل  الرش قميِّ من قبِل  الر فع  الد استغالل معلومات    اليوم، يتمُّ 

الخصوصيَّة  معايري  كانت  مفتوحا ،  افرتاضيَّا   سوقا   لكونه  اإلنرتنت  ِر  لتطوُّ نظرا   الحكوميَّة. 

املعلومات   ةخصيَّة  الشبطيئة  يف حماية  إعادة    واملهمَّ يتمُّ  لذلك،  نتيجة  اإلنرتنت.  عىل  املتزايدة 

 دامها دون ِعلٍم، أو إذٍن رصيٍح. خصيَّة باستمراٍر، وتحليلها، واستخالشتجميع البيانات 

،  الت عند رشاِء يشٍء ما عرب اإلنرتنت، أو االشرتاك يف مجلٍَّة سياسيٍَّة، أو   ربع ملنظَّمة مجتمٍع مدنيٍّ

، لن يعرف أّي شخٍص آخر غري املستهلك  الد أو   فقة.  الت فع مقابل عالٍج طبيٍّ فاصيل الكاملة للصَّ

علومات من مركٍز وسيٍط، إذ أنَّ املعامالت هي من طرف  ك ُمعالج دفٍع لتسيب املللن يكون هنا

فع فقط. مع عدم ُوجود معلومات محدَّدة يف هذه البيئة، الد اجر الذي يرى  الت واحد آلخر مع  

فاتهم.الت عب للغاية عىل أنظمة املراقبة تتبُّع سلوك املستهلكني، و الصسيكون من   نبُّؤ بترصُّ

 اتيَّةالذ لطة  السبداية عهد  .6

كات. بعَد قرٍن من  الرش ول و الد قديِّ الذي تتمتَّع به  الن عىل تحطيم االحتكار    بيتكوينستعمل  

لعام   الوراء  إىل  األفراد  سينظر  عىل    2019اآلن،  املتميِّزةُ  الِقلُة  فيه  تُسيطر  وقتا   ويتذكَّرون 

ظام اإلقطاعيِّ الن مثلما ينظر شخٌص ما اليوم إىل فكرِة  منالز االقتصاد بكونه شيئا  مىض عليه 

، أو بروبغاندا   ورة عىل ثالث الث من. سوف تحدث هذه  الز   ولة عىل أنَّها أموٌر عفا عنهاالد امللكيِّ

ر لعملة الت مراحٍل من   لتكون عملة العالم. بيتكوينطوُّ
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 من هو ساتويش نكاموتو؟ 

ل سنتني من تاريخ  بيتكوينخصيَّة الغامضة التي اخرتعت  الش ساتويش نكاموتو هو     بيتكوين. يف أوَّ

، وتأثريها عىل املجتمع بنفس الوقت الذي كان  بيتكويننرش ساتويش عىل االنرتنت أفكاره عن تقنية 

 . ٢٠١٠يعمل عىل تطوير برنامجها. اختفى ساتويش يف أواخر ال

ٍص رؤية  ، ويمكن أليِّ شخبيتكوينوالرات من  الد يمتلك ساتويش عىل الغالب مئات املاليني من  

ك  .  Blockchainذلك عىل سلسلة الكتل )بلوكتشني(   ح أن اختفاءه  قود، ممَّ الن هذه  لم تتحرَّ ا يُرجَّ

يكون بال رجعة حتَّى تاريخ كتابة هذا الكتاب بقيت شخصيَّة ساتويش الحقيقيَّة غري معروفة،   ربَّما

 .21ما يجعلها من أعظم أحاجي القرن 

 ؟ بيتكوين من يتحكَّم ب 

، وال مجلس إدارة وال رشكة مسيطرة. بيتكوينال يوجد سلطٌة مركزيَّة مسؤولٌة عن   . ال مديٌر تنفيذيٌّ

 أنَّ املخرتع لم يعد مشاركا  فيها.  نبيتكويمن أقوى مزايا 

)بلوكتشني( لهنا الكتل  سلسلة  من  قون  يتحقَّ الذين  العالم  حول  املصادقون  من  اآلالف  ك 

Blockchain  ب ة  نون  بيتكوينالخاصَّ ويخزِّ تحويالت  الت ،  لكلِّ  الكامل  هؤالء  بيتكويناريخ   .

ون العقدة الكاملة.  املصادقون يسمُّ

بون حول العالم لتوليد الكتل، ويتم التحقق من هذه الث كما ناقشنا يف القسم   اني، يتنافس املنقِّ

ري  الكتل عن طريق العقد الكاملة. الربنامج املستخدم لتشغيل العقد الكاملة مكتوٌب بواسطة مطوِّ

ذت  بيتكوين االطحويالت يف هذه الكتل بالت . ونُفِّ داول أو  التت  بع عن طريق املستخدمني من منصَّ

ار. كلُّ هؤالء املشاركون يف العمليَّات  الت أو    ،املحافظ لكن ال   بيتكوينلكي تعمل    أساسيُّونابقة  السجَّ

 .بيتكوينأحد منهم يتحكَّم ب

سياسة   ناكاموتو"  "ساتويش  أو الن   بيتكوينوضع  أليِّ شخٍص  يمكن  وال  البداية،  عند  قديَّة 

ر إنشاء املزيد من ع ، أو تغيري جدول العرض الخاّص بها ألنَّ العقد بيتكوينمالت  مجموعٍة أن تقرِّ

 غيري.الت سرتفض مثل هذا  Full nodesالكاملة 

ستكون   لذلك،  ب  بيتكويننتيجٌة  تأثُّرا   بالت أكثر  تصحيٍح السالعب  آليَّة  وجود  لعدم  نظرا   وق 

ة  مرصفيٍَّة مركزيٍَّة لها، يمكن للبنك املركزيِّ طباعة أمواٍل جديدٍة، أو   رشاء املزيد من أمواله الخاصَّ

ف، وعملة المركزيٍَّة، ومع عدم وجود جهات تنظيميٍَّة تقوم بإجراء  الرص للحفاظ عىل استقرار سعر 

 قلُّبات عند اعتمادها يف جميع أنحاء العالم. الت صحيحات، فإنَّها ستستمرُّ يف مواجهة  الت 
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: يجب عىل العمالت أن تختار بني استقرار األسعار عىل املدى القصري من   هذا هو الواقع االقتصاديُّ

املدى   عىل  قيمتها  ارتفاع  إمكانيَّة  أو  املركزيَّة،  لنا الطخالل  واختار  الالمركزيَّة،  خالل  من  ويل 

 "ساتويش ناكاموتو" الالمركزيَّة. 

أداٍة  لم تمنعها من الحصول عىل قيمٍة حقيقيٍَّة يف العالم مثل    بيتكويناألهّم من ذلك، أنَّ تقلبات 

استخدام   حاالت  تشمل  املعطوبة.  املاليَّة  األنظمة  ضمن  املحارصين  لألشخاص    بيتكوين ماليٍَّة 

العقوبات، و  اليومّي  الت الهروب من  التقلُّب  يعترب  املال، واملراقبة.  املفرط، وضوابط رأس  م  يف ضخُّ

 من.الث سبة ملالكي العملة بمثابة مقايضة يشء بيشء، وهم مستعدُّون لدفع هذا الن بالوقت الحايلِّ  

 ؟ بيتكوين كيف يمكن الوثوق يف  

ابق االنتهاكات السقة يف أنظمة األموال الجديدة أكثر رصامة، إذ تكرَّرت يف  الث يجب أن تكون معايري  

يف نهاية املطاف الخربة يف املجال غري  لهذه األنظمة، والتي تمَّ توثيق الكثري منها يف هذا الكتاب. لكن  

 قة به. الث و  بيتكوينرضوريَّة الستخدام 

واستقبال   إرسال  سيكون  النهاية،  يف   بيتكوينيف   . إلكرتونيٍّ بريٍد  واستقبال  إرسال  بسهولة 

ني ب ة بكل تأكيٍد. العديد من املصادر    بيتكوينالوقت الحايل يجب عىل املهتمِّ إجراء أبحاثهم الخاصَّ

يفرة املصدريَّة الشيِّدة للمعلومات مدرجٌة يف قسم "موارد إضافيَّة" من هذا الكتاب، بما يف ذلك  الج

 )النصُّ الربمجيُّ األصيلُّ( للبيتكوين، والكتب ومواقع الويب، والبودكاست األخرى. 

دفٍع  أكثر أمانا ، ومتانة  وخصوصيَّة  من أيِّ نظام بيتكوينعند استخدامها بشكٍل صحيٍح، فإنَّ 

من انقطاٍع يف    Visaو"فيزا"    MasterCardمركزيٍّ آخر. فعىل سبيل املثال، تعاني "ماسرتكارد"  

لة  بالكامل بنسبة    بيتكوينالخدمة من حنٍي آلخر. بقيت   اني  الث ٪ منذ إطالقها يف كانون  99.98ُمشغَّ

ء بانتظاِم كما تتعرَّض . كما تقوم رشكاُت البطاقات االئتمانيَّة ببيع معلومات العمال 2009)يناير(  

أحد زمام األمور. عىل يملك بيع أيِّ معلوماٍت عن مستخدميها ألنَّه ال  بيتكوينلالخرتاق. ال تستطيع 

عر السبشكٍل جدِّيٍّ منذ أن ارتفع    بيتكوينفع والعديد من البنوك، لم يتم اخرتاق  الد عكس أنظمة  

بكة. هذا سجلٌّ الش. لم تُسق أي عمالٍت من أحٍد عىل مستوى  2010دوالٍر يف عام    0.10أعىل من  

 مميٌَّز من اإلنجازات. 
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ات تداول    ؟ بيتكوين ملاذا تمَّ اخرتاق العديد من منصَّ

العمالت   تداول  ات  منصَّ عملةالر تحظى  لرشاء  للمستثمرين  مكانا   لكونها  كبريٍة،  بشعبيٍَّة   قميَّة 

ٍة، وأيضا  مكانا  للمضاربني لتداول    بيتكوين ل مرَّ سميَّة، أو العمالت الر مقابل العمالت    بيتكوينألوَّ

ات  الر  لذلك، تحتوي منصَّ األخرى. نتيجٌة  ياٍت كبريٍة من  الت قميَّة  ، والعمالت بيتكوينداول عىل كمِّ

ا يجعلها أهدافا  جذَّابة  للمخالر  دالل رتقني، و سميَّة نيابة  عن عمالئها، ممَّ خدمات  وصوص. يقوم مزوِّ

خصيَّة، وجوازات الش أيضا  بتخزين نسٍخ من بطاقات الهويَّة    Custodial services  بيتكوينحفظ  

لعمالئهم  الس املنازل  وعناوين  عميلك"لتكون  فر،  "اعرف  إجراءات  من   Know Yourجزء ا 

Customer   

اخليَّة من املوظَّفني  الد تأتي الهجمات    ربَّما اخل ومن الخارج، و الد يمكن أن تحدث الهجمات من  

داول، ويستخدمون ذلك لسقة أموال العمالء. يتمُّ تنفيذ  الت الذين يتمتَّعون بميزة الوصول إىل نظام  

ج، وضعف األمن عف يف الربامالضالهجمات الخارجيَّة من قبل املُخرِتقني الذين يستخدمون نقاط  

 .بيتكوينشغييلِّ، والهندسة االجتماعيَّة لسقة الت 

 لغسل األموال؟  بيتكوينهل يستخدم املجرمون 

لغسل األموال، واألنشطة غري القانونيَّة، وسيواصلون القيام    بيتكويناستخدم املجرمون  ،  نعم

الحرير"   األكثر شهرٍة هي "طريق  القضيَّة  املظلمة"  الش، وهو سوق يف "Silk Roadبذلك.  بكة 

Darknet لرشاء وبيع مخدَّراٍت تعترب غري قانونيٍَّة يف الواليات املتَّحدة. بيتكوين استُخدم يف 

استخدامها تق  بيتكويننظرا  ألنَّ   إىل ترخيٍص، فيمكن أليِّ شخٍص  الهاتف   نيٌة ال تحتاج  مثل 

العديد  يشكِّك  اإلنرتنت.  أو  هذه  اليوم    املحمول،  يطالبون  الت يف رشعيَّة  أو  االنتشار  واسعة  قنيَّات 

للتِّكنولوجيا عند  اس شكوكا  معادية   الن الكثري من  يبدي  يِّئة تستخدمها.  السبحظرها ألنَّ الجهات  

ل مرة.   ظهورها ألوَّ

ظام  الن عىل أيِّ حاٍل، فإنَّ الغالبيَّة املُطلَقة للجرائم املاليَّة يف عالم اليوم يتمُّ تنفيذها باستخدام  

املُنَظَّمة،   البنوك  عرب  الحايلِّ  و و املايلِّ  الحكومات  ترتكب  األموال.  إرسال  متعدِّدة  الرش وجهات  كات 

الحكومات معظم  و الجنسيَّات،   وضعت  املارقني.  األفراد  قبل  من  تُرتكب  وال  االحتيال،  عمليَّات 

القواعد يمقراطيَّة  الد  األموال    بعض  غسل  إليقاف   AMLملكافحة  البنوك  عىل  للضغط  وطبَّقتها 

 ظام املرصيفِّ كلَّ عاٍم. الن غسل أكثر من تريليون دوالٍر من خالل    لآلن يتم معامالٍت معّينة، ومع ذلك  
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عملة  الر عىل  لذلك،   استخدموا  املجرمني  أنَّ  من  األموال  بيتكوينغم  نظام  لون  يفضِّ أنَّهم  إال   ،

. الر   سميَّ

؟   بيتكوين هل    قائٌم عىل نظاٍم احتيايلٍّ هرميٍّ

. بمعنى أنَّه ال   بيتكوينال يمكن اعتبار   وجد مجموعة من األشخاص تقائما  عىل نظام احتيايلٍّ هرميٍّ

ة باملشرتين القدامى. بيتكوينوراء   ، ويحاولون جذب املشرتين الجدد ليقوموا بسداد املبالغ الخاصَّ

من مستثمريهم   بيتكوينومع ذلك، يمكن لألشخاص الذين ينظِّمون مخطَّطات بونزي قبول عمالت  

 قود األخرى. الن ة نفسها التي يقبلون فيها جميع أشكال بالطريق

 فقاعٌة؟   بيتكوين هل  

، وبسعٍر   بشكٍل جماعيٍّ أصٍل مايلٍّ  أيِّ  املضاربون برشاء  املستثمرون  يقوم  عندما  الفقاعة  تحدث 

ا  عند فقدان   ،  قة يف األصلالث يفوق بكثرٍي ما يمكن لقيمته األساسيَّة تربيره. كما تظهر الفقاعات دائم 

الث بعض  الث عر املطلوب. تناول الفصل  الساء بالرش وعند عدم وجود مستثمرين آخرين يرغبون ب

صدمات و بيعيُّ لألصل بسياسٍة نقديٍة صارمٍة،  الطقلُّب  الت . فبيتكوينئيسة لتقلُّب أسعار  الر األسباب  

وق، باإلضافة إىل  السالعب بالت و قميَّة األخرى،  الر عدم استقرار وانهيار العمالت  و العرض املنتظمة،  

اٍت يليها انهيارات كبرية  السبب يف   هم   بيتكوينفع املايلِّ عند تداول  الر  وعىل   ،ارتفاع األسعار لعدَّة مرَّ

 األرجح هذا هو االتِّجاه الذي سيستمرُّ وجوده. 

 بيعة الالمركزيَّة للبيتكوين، الطأسباب تغريات األسعار و و فكري يف القيمة طويلة األجل،  الت عند  

 بشكٍل طبيعيٍّ كلَّما زاد عدد األشخاص الذين يستخدمونها.  بيتكويننرى أنَّه يجب أن تزيد قيمة 

 ؟ بيتكوين ما هي التيثر وكيف تؤثِّر عىل  

. الد هي عملٌة من املفرتض أن تكون مرتبطة  ب  USDTقميُّ  الر والر  الد ، أو  Tetherتيثر   والر األمريكيِّ

االرتباط تنوي   تيثر دعم كّل  الرش ولتحقيق هذا  التي تقف وراء  املميز  الر كة  الخاص    Tokenمز 

كة. جعلت هذه  الت بالتيثر وذلك من خالل   الحساب املرصيفِّ للرشَّ أمريكيٍّ واحٍد يف  داول مع دوالٍر 

زالوا يفكِّرون يف األمر،  يعظم األشخاص ما  قميَّة أمرا  أسهل ألنَّ مالر العمليَّة من املضاربة عىل العملة  

وجود   فإنَّ  العمالت   USDTقميِّ  الر والر  الد لذا  بتداول  أتاح أليِّ شخٍص  األمريكيِّ  للدًّوالر  بديال  

، وذلك من خالل بورصات الد قميَّة بنشاٍط مقابل الر  ة بها. الت والر األمريكيِّ  داول الخاصَّ

نيسان   يف  ذلك،  املستش2019ومع  كشف  سوى  ،  لديهم  يكن  لم  بأنَّه  لتيثر  العام  والر  الد ار 

والر،  الد % من عمالت التيثر املتداولة. ويف حال تمَّ فكُّ ارتباط التيثر ب74األمريكيِّ لدعم ما نسبته  
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ك العديد من ل عىل املدى القصري، ولكن هنا  بيتكوينيتسبَّب يف تقلُّبات عملة    ربَّمافإّن انهيار األسعار  

 واملستعدِّين ليأخذوا دوره.  منافيس تيثر،

 ؟ بيتكوين هل تستطيع الحكومات حظر أو إيقاف عمل  

قة مركزيَّا ، وأيضا  ال يوجد فريٌق واحد يقوم بإدارة   نظرا  لعدم وجود رشكٍة أو مجموعة خوادٍم منسَّ

 بكة.الشإلغالق   عمليَّةٍ  طريقةٍ ل وجود، فال بيتكوين

عىل    بيتكوين مفتوٍح  بشكٍل  متاٌح  املصدرّي  الكود  أنَّ  أي  املصدر،  مفتوح  برنامٌج  عن  عبارةٌ 

من   إتالفالصاإلنرتنت.  هنا  عب  ألنَّ  تغيريه  أو  الربنامج  الذيلهذا  األشخاص  من  مجموعٌة    ن ك 

حقق  الت   وأتشغيله،  أو  نسخه،    أو  يراقبونه، ويمكن أليِّ شخٍص تحميل برنامج بيتكوين واستخدامه،

ة   ى بتشغيل عقدٍة كاملٍة، وكلَّما زاد عدد العقد الكاملة عىل  الس من صحَّ ، وهذا ما يسمَّ جل املحاسبيِّ

 أكثر مرونة.  بيتكوينصبحت  بكة، أالش

، فاعتبارا  من آب بي يف الغالب فإنَّ  ، ُسمح بحيازتها يف جميع البلدان  2019تكوين عملة  قانونيَّة 

ناميبيا،   العربيَّة و باكستان،  و نيبال،  و املغرب،  و العراق،  و بوليفيا،  و الجزائر،  و باستثناء  اإلمارات 

نوات العرش املاضية السشوطا  كبريا : ففي    بيتكويناحية الرقابيَّة، قطعت  الن املتَّحدة وفيتنام. من  

اعتبار   كبريٌ، وذلك من  ٌم  تقدَّ إىل    بيتكوينحصل  اإلنرتنت  عرب  املجرمون  يستخدمها  أمواٍل  د  مجرَّ

  وول سرتيت بها. ويلّ، أعضاء الكونجرس األمريكيِّ الد قد الن اعرتاف صندوق 

قميَّة، وإنشاء رموز مميَّزة جديدة،  الر ني، قامت الحكومة بتنظيم عمليَّات تبادل العملة  الصيف  

، حتَّى يف إيران أصبح التنقيب عن    بيتكوينو  اآلن من  بيتكوينمعرتٌف به قانونيَّا  بكونه ملكيَّة  رقميَّة 

 ناعات القانونيَّة.الص

يس لدى حكومات معظم البلدان أّي موقٍف علنيٍّ تجاهها، ففي أماكن مثل  يف القارة األفريقيَّة، ل

لكن   استخدامها،  من  الحكوميّون  املسؤولون  يحذِّر  وكينيا،  يتعدَّى  نيجرييا  قوانني   األمرال  بضع 

حاليَّا    إفريقيا  جنوب  وتعدُّ  عمل الد محدَّدٍة،  وتنظيم  قبول،  فيها  يتمُّ  التي  الوحيدة  اإلفريقيَّة  ولة 

 رسميَّا . يتكوينب

 قانونيَّا .  أمرا    يف كندا، والواليات املتَّحدة، واالتِّحاد األوروبيِّ يعترب استخدام بيتكوين 

ٍد للرشكات التي ترغب يف تفعيل عمليَّات  الد قام عدٌد قليٌل من   ول بإنشاء إطار ترخيٍص محدَّ

 ك اليابان، مالطا، الفلبني وتايالند. لول هناالد تبادل العملة الرقميَّة، ومن هذه 
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 اقة، وهل هو مرضٌّ بالبيئة؟ الط  بيتكوين نقيب عن  الت هل يهدر  

ا واط / ساعة من الكهرباء سنويَّا ،  تري   73نحو    بيتكوين، تستهلك شبكة  2019اعتبارا  من حزيران  

نة(، ولكنَّه أقّل بكثرٍي من  الستريا واط / ساعة يف    69ء )اليشمسا بعض  الن وهو أكرب من استهالك  

تريا واط / ساعة يف    3900نة( والواليات املتَّحدة )الستريا واط / ساعة يف    6100ني )الصاستهالك  

 .يستهلك الطاقة ثر منالعام(، وهما أك

يٌة هائلٌة يف حني أنَّ هذا األمر صحيحالن رع  يسا ية االستهالك هذه هي كمِّ اد إىل اإلشارة بأنَّ كمِّ   ا  قَّ

اقة أو ترضُّ البيئة، إنَّ  الط، وفيما إذا كانت تهدر  بيتكوينقنية، إال أنَّه ال يركِّز عىل  الت احية  الن من  

ال مناجم بيتكوين عادة ، والقيمة التي تقدِّمها عملة  الطمصادر    بيتكوين اقة التي يستخدمها عمَّ

 تصلح تربيرا  لألمر.  ربَّما

الفائضة، ويعترب   بيتكويننقيب عن  الت إنَّ   للطَّاقة  استخداٍم أفضل  إيجاد  أن يساعد يف  يمكن 

  ، وقدرة  ا  كبري   ا  رشكات التنقيب حافز   تمتلكهامش ربٍح منخفٍض، لذلك    لهنقيب عمال  متنقال ، و الت 

ر أرخص مصادر    كبرية   عىل البحث عن أرخص مصدٍر ممكٍن للكهرباء، ويف كثرٍي من األحيان، تتوفَّ

 كن بعيدٍة، أو يتعذر الوصول إليها، ولكنَّها تتمتَّع بسعٍة، أو قدرٍة غري مستخدمٍة.اقة يف أماالط

اقة مجتمعة  فائضا   الطني، إذ تنتج محطات  الصيف    بيتكويننقيب عن  الت تتمُّ معظم عمليَّات  

ساحٍة  اقة الكبرية )يمكن ألكرب م الطتريا واط بأيِّ وقٍت. ونظرا  لعدم إمكانيَّة تخزين هذه    200قدره  

اقة الط% فقط من هذه الكميَّة( وبما أنَّه من غري املمكن نقل  0.5للبطَّاريات يف العالم استيعاب نحو  

ائية فإنَّ هذه الكهرباء ال يتمُّ استغاللها، وبدال  من هدر هذه اإلمكانيَّة يمكن  الن بفعاليٍَّة إىل املناطق  

اقة الفائضة إىل عمالت بيتكوين الطوتحويل  ،  بيتكويننقيب عن  الت اقة رشاء معدَّات  الطملحطَّات  

الحة  الصاقة الطاقة بتوليد الكثري من الطأيِّ مكان يقوم فيه مصدر  عىلجديدٍة، وينطبق هذا األمر 

 .  لالستخدام الفوريِّ

عمليات   غالبيَّة  تتمُّ  عن  الت كما  باستخدام    بيتكويننقيب  تتميَّز  الط اليوم  والتي  املتجدِّدة،  اقة 

 بتأثريها املنخفض عىل البيئة.  

ة عمليَّات  75قديرات فإنَّ  الت ووفقا  ألحدث   اقة  الطتتمَّ باستخدام    بيتكويننقيب عن  الت % من كافَّ

نقيب عن الت % من  50اقة الحراريَّة األرضيَّة. يتمُّ نحو  الطياح، و الر مسيَّة، وطاقة  الشالكهرومائيَّة و 

 دود الكهرومائيَّة. السني باستخدام الصاقة املتجدِّدة يف منطقٍة واحدٍة يف الطباستخدام  ينبيتكو 
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ر   ، وسهلة  بيتكويننقيب عن  الت كما يوفِّ بون عن    الوصول  أمواال  آمنة  ر املنقِّ حماية     بيتكوينإذ يوفِّ

بكة، وكما ذكر يف الفصل   بون للبحث عن عدٍد من إثباتات  الث للشَّ اني فإنَّ الكهرباء التي يحتاجها املنقِّ

الٍة تجعل من عمليَّات االحتيال مكلفة  للغاية. الن العمل   ادرة من أجل الحصول عىل كتٍل فعَّ

عمليَّات   زادت  عن  الت فكلَّما  من    بيتكويننقيب  مهاجمة  الصأصبح  وإنَّ  الشعب  اقة الطبكة، 

شديد الحراسة لحماية أصوٍل  مخبأ  جل يمكن مقارنتها بتكلفة إنشاء وصيانة  الساملستخدمة لتأمني  

 مليار دوالٍر. 200بقيمة 

واحدا  من العديد من الخيارات املاليَّة ألولئك الذين يعيشون يف دول العالم    بيتكوينيكون    ربَّما

ل، ولكن ب " أو أبل باي Venmoمو "سبة لألجزاء األخرى من العالم، فإنَّ خدماٍت مثل فين الن األوَّ

"Apple Pay  رة. إنَّ رفض اقة يتغافل عن الفائدة الطبسبب إهداره    بيتكويننقيب عن  الت " غري متوفِّ

اقة باتِّجاه  الطول األقّل تقدما  تقنّيا ، يذهب جزءا  من هذه  الد لألشخاص يف    بيتكوينالتي يمنحها  

معالجة املعامالت لألشخاص الذين ال يمتلكون حسابات بنكيَّة، أو بطاقاٍت شخصيَّة، أو الذين ال 

وبطاقات   البنوك  ق  تتفوَّ قد  الحكومات.  ملراقبة  يخضع  بأن  املايل  لنشاطهم  عىل  الت يرغبون  أمني 

الة إطالقا  ملهاجٍر ال يمتلك حسابا  بنكيَّا  يف دوٍل مثل الواليات املتَّحدة، ولكنَّها غري فعَّ   بيتكوينفعاليَّة  

 يف دبي، أو ملواطٍن إيرانيٍّ يعيش تحت عقوبات األمم املتَّحدة. 

ا ذكر يف هذا الكتاب، والذين ال يمكن    بيتكوينكما يعدُّ   ابتكارا  تقنيَّا  هائال ، إذ يمكن للكثري ممَّ

اقة عن األنظمة التي الطقنيات الحديثة املزيد من  الت   للنِّظام املايلِّ الحايلِّ فعله. تاريخيَّا ، تستخدم

استبدال   املثال،  سبيل  عىل  بها.  من الستستبدل  بدال   امليدانيَّة  والخيم  األحصنة،  من  بدال   يَّارة 

وصندوق   اآليلِّ،  الغسيل  من  بدال   اليدوّي  والغسيل  من  الث املستشفيات،  بدال   واألنوار  الث لج  الجة، 

 كهربائيَّة. يتية بدال  من الالز 

، ومع رقني بزيادة جودة املعيشة التي يسهلها هذا االبتكاالت كلفة الكهربائيَّة لالبتكار  الت تعّوض  

من   املزيد  إنفاق  يتمُّ  الحضارة،  تأتي  الطتقدُّم  وال  املجتمعات،  يف  االبتكار  ز  يعزِّ فرٍد،  لكلِّ  اقة 

اقة الكهربائيَّة يف مقابل نظاٍم مايلٍّ  لطاهي    بيتكوينضحيات يف حالة  الت االبتكارات دون تضحياٍت، و 

اقة، ولكنَّه يقود إىل مزيٍد من االبتكار يف مجال  الطالكثري من  بيتكوينعادٍل، وآمٍن ومريٍح. يستهلك 

ة للفقراء واملضطَّهدين، كما أنَّه يحلُّ محلَّ نظاٍم    بيتكويناقة املتجدِّدة. يقدِّم الط ، خاصَّ قيمة  هائلة 

  ، ويستهلك طاقة  أكثر.هأقدٍم له عيوب
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 ؟  بيتكوين ماذا لو قام أحدهم باستخدام حاسوٍب كموميٍّ باخرتاق شبكة  

بواسطة مهاجٍم يمتلك حاسبا  بطاقٍة كبرٍية، ولكن عمليَّا  هذا    بيتكويننظريَّا ، يمكن اخرتاق شبكة  

 عوبة. الصأمٌر شديد 

باستخدام األجهزة املتاحة حاليَّا ، عىل املهاجم تمويل وبناء وتشغيل منشأة تنقيٍب بتكلفٍة تزيد  

اٍت لسد هوفر،  8عن مليار دوالٍر، ومن ثمَّ البحث عن مصدٍر للطَّاقة بإنتاٍج يعادل     ُكرِّستولو    مرَّ

من الناحية  وع من الهجوم غري منطقيٍّ  الن نقيب لكان ذلك أربح بكثرٍي. هذا  الت نفس املصادر لعمليَّة  

 .ةقتصاديَّ اال 

 هذه بعض الحقائق عن الحوسبة الكموميَّة:  

ا  مقارنة  بالحاسبات  ٌالحاسبات الكموميَّة بطيئة ●  قليديَّة من عدَّة أوجٍه. الت جدَّ

 من وستظلُّ كذلك لبعض الوقت.  الث الحاسبات الكموميَّة باهظة   ●

ستحتاج   ● ذلك  رغم  ولكنَّها  لألمام،  كبرية   قفزة   الكموميَّة  الخوارزميَّات  ماليني إىل  تعدُّ 

 .  بيتكوينيفرة املستخدمة يف الشنني لفكِّ  السالحواسيب التي تعمل ملليارات 

العمالء خوارزميَّة  كمو  الحديثة، الشتستطيع اخرتاق    ربَّماميَّة  جديدة   حتَّى ولو اكتشف  يفرة 

 . بيتكوينسيتمُّ استخدام تشفرٍي مقاوٍم للخوارزميَّات الكموميَّة يف و 

ري   ومطوِّ مستخدمي  مجتمع  سيظلُّ  أخرى،  أليِّ    بيتكوينبعبارٍة  دائما   بخطوٍة  سابقني 

يجب أن يظلَّ حذرا  ضدَّ أيِّ هجوٍم واسٍع    بيتكوينغم من أنَّ مجتمع  الر مهاجمني كموميِّني. وعىل  

 محتمٍل، إال أنَّه ال يجب عىل املستخدم العاديِّ للبيتكوين أن يقلق. 

 الخصوصيَّة؟   بيتكوين هل يحمي  

يعتمد   بيتكوينيخفي هوية املستخدم كلّيا . الواقع أنَّ    بيتكوينهنالك اعتقاٌد خاطئٌ، وشائٌع بأنَّ  

، يمكن ربط   عىل إبدال هويَّة املستخدم بأخرى مستعارة، ولكن بعمٍل دؤوٍب كاٍف، وتحليٍل جنائيٍّ

كيِّ إخفاء الذ هويَّة املستخدم بمعامالته املاليَّة، باستخدام وسائل األمان املناسبة يمكن للمستخدم  

زمة  الال ة إىل الحدِّ الذي يجعل من مراقبتها أمرا  صعبا ، ولكن بتوفر الوقت، أو املوارد معامالته املاليَّ 

ب مستخدٍم ما. الرش يمكن للدُّول، أو    كات تعقُّ

ر  أمانا  أعىل بكثرٍي للمعامالت املاليَّة من نظم املدفوعات الحايلِّ.   بيتكوينعىل الرغم من ذلك، يوفِّ

ٍة مثل    بيتكويناإللكرتونيَّة باستخدام    اءالرش يمكن إتمام عمليَّات   دون الكشف عن معلوماٍت خاصَّ
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، أو عنوانه، وهذا تقدُّم عىل    خص، أوالش اسم   ظام املرصيفِّ الحايلِّ، إذ تقوم  الن رقم حسابه البنكيِّ

ة بشكٍل  الت كات، و الرش الحكومات و  جار بطلٍب ومن ثمَّ مشاركة أو بيع أو تسيب املعلومات الخاصَّ

 .  يوميٍّ

ر  الت سيجعل   "الد طوُّ شنور  وإمضاء  الربق  شبكة  مثل  للبيتكوين  واملجدول   Schnorrوريُّ 

Signatures  ة أرخص وأسهل. للبيتكوين فرصٌة بأن تكون تقنية     بيتكوين" من معامالت الخاصَّ

ة  ممتازة ،   عوبة.الصاملة أمرا  شديد الشقابة املاليَّة الر تجعل من خاصَّ

 مليارات شخص؟   7كيف يمكن للبيتكوين تلبية احتياجات 

، عندما اخرتع العلماء شبكة الويب العامليَّة لتشغيلها باستخدام االنرتنت، كانت فكرة  1989يف عام 

املستخدمني   إمكانيَّة  ورالصتبادل  لإمكانيَّة  فكرة  أقّل  .    وبشكٍل  مستحيلة  تقنيَّا   الفيديو  تبادل 

ر  ع نطاق اإلنرتنت ليشمل تطبيقات كبرية املوارد بشكٍل كان ال يمكن  الت وبتطوُّ نها، توسَّ قنية وتحسُّ

ساعة من الفيديوهات كّل    300تصديقه مثل مشاركة الفيديوهات، واملكاملات الجماعيَّة. يتمُّ رفع  

ليارات فيديو كّل يوٍم، ومثل اإلنرتنت، هنالك طرائُق عديدةُ  م  5دقيقٍة عىل اليوتيوب ويتمُّ مشاهدة  

ع يف   .بيتكوينللتوسُّ

قابة، واآلنيَّة واملجمَّ  عة عرب مزيٍج من املعامالت الحذرة والبطيئة، وشديدة األمان واملقاومة للرَّ

عامليٍّ متكامٍل، وهذه رؤيٌة  الر و  أن يصبح نظام دفٍع  للبيتكوين  الربق، يمكن  تستحقُّ  خيصة عىل 

ة املاليَّة من أيادي الحكومات، و   املتابعة، إذ أنَّها ستقوم مستقبال   كات، وإعادتها إىل  الرش بسحب القوَّ

 اس.  الن أيدي 

ر ذلك اليوم، فإنَّ تلبية  الر عىل   الحتياجات املاليني من األشخاص    بيتكوينغم من صعوبة تصوُّ

ر مشاركة فيديو مع مليارات املشاهدين التي كانت موجودة يوما  ما.   ال تقلُّ غرابة  عن تصوُّ

 ؟ بيتكوين روة يف  الث ك عدم تكافٍؤ كبرٍي يف توزيع  ل هل هنا 

لكثري منذ بدايات نشأتها كان لديهم فرصة  يف مراكمة ا   بيتكوينإنَّ الناس الذين شاركوا يف جمع  

البلوكت بيتكوينمن   الذين جمعوا  ش. مع ذلك تظهر  الكثري من  أنَّ  إىل    2009يف سنة    بيتكوينني 

$ دوالٍر أمريكيٍّ 1منيَّة، والكثري من الذين اشرتوا بمقدار  الز يف نفس الحقبة    بيتكوينباعوا    2012

$ دوالٍر أمريكيٍّ بعد  30$ دوالر أمريكيٍّ بعد عدَّة أشهٍر، أو حتَّى بمقدار  4باعوا بسعر    2011يف  

 ابق. السعر السشهرين من 
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قلُّبات، وعدم الت يف البدايات لم يكن لديهم الجرأة لركوب موجة  بيتكوينوكثريٌ من الذين آمنوا ب

ا يجعل  الت خسوا مفاتيح    ربَّمااليقني يف بداية األمر، أو   ة بهم، ممَّ التي كانت   بيتكوينشفري الخاصَّ

آمنوا بأنَّ للبيتكوين املستقبل   ظام االقتصادّي منذ والدتهالن لديهم تضيع لألبد. إنَّ الذين دعموا هذا  

 املرشق بتغيري العالم.

يف العالم. بعض هؤالء هم   بيتكويناليوم، هنالك بضعة آالٍف من العناوين التي تحوي معظم  

واألكث  كبرٍي،  بشكٍل  أغنياء   أصبحوا  العناوين  أشخاٌص  هذه  تستخدم  رشكاٌت  هي  ى  تبقَّ ا  ممَّ ريَّة 

كوين موقع  مثل  زبائنهم  من  اآلالف  عرشات  ممتلكات  وباينانس Coinbaseبيس  -لتخزين   ،

Binance  عب معرفة  الصبني العناوين، واملستخدمني، فإنَّه من    رتباط مبارشال   وجود، وبما أنَّه ال

 روة واملمتلكات بينهم.الث كيف هي قسمة 

 مليونا  من عملة بيتكوين؟   21هناك فقط  هل  

م إىل مئة مليون )  بيتكوين ى 100،000،000الواحدة باملقابل يمكن أن تقسَّ ( وحدة فرعيَّة، وتسمَّ

 .بيتكوينىل مبتكر إريَّة للبيتكوين بساتويش )أو "سات" لالختصار( نسبة  الذ القيمة 

ُّ للبيتكوينات هو  الت ب ساتويش، للتَّوضيح فقط،   2,100,000,000,000,000ايل إنَّ العدد الكيلِّ

من   للقسمة  قابلية  أكثر  ،الد هذا  األمريكيِّ ومقدار   والر  "الكاش"،  الورقيَّة  األموال  فقط  ليس  أي 

املستقبليَّة، وحساM1يكات )الذي يسّمى  الشرصف   ن حساب االستثمارات  أيضا  يتضمَّ بات ( بل 

 خزين وما إىل ذلك( الت 

. وبتدريٍب ذهنيٍّ بسيٍط،  الد تعادل أو هي أفضل من    بيتكوينقابليَّة تقسيم عملة   والر األمريكيِّ

ساتويش لكلِّ شخٍص.    300،000إنَّ تقسيم كّل الساتويش املوجود عىل سبعة باليني شخص ينتج  

العملة   بيتكوين شخٍص إذا أصبحت  شاطات االقتصاديَّة لكلِّ الن وتبدو هذه القسمة كافية  إلرضاء  

 املسيطرة يف العالم. 

 ؟ بيتكوين كيف يمكنني الحصول عىل  

ن: بيتكوينيسة للحصول عىل ئرائق الر الط  تتضمَّ

 نقيب الت  .1

ا . مثل    بيتكويننقيب عن  الت ، إنَّ  بيتكوينيف هذه الحقبة من تاريخ   نقيب  الت ذو هوامش ربٍح قليلٍة جدَّ

وعيَّة للتَّنقيب لشكٍل مربٍح تتطلَّب  الن ناعة، والعالقات، واملعرفة  الصهب اآلن. إنَّ املعدَّات و الذ عن  

كات،  أصبح والرات التي تكون رأس ماٍل، فالد سنني من الخربة، وماليني  بحدِّ ذاته مجال عمٍل للرشَّ
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التي تمتلك سات  ، ومعرفة  ضليعة  باملجال، و   واملؤسَّ نقيب غري مجٍد، وليس عمليَّا   الت موارد مهّولة 

ستكون  سبة للمستخدمني الجدد،  الن نقيب بشكٍل ينتج ربحا . بالت لألفراد الذين ليس لديهم الخربة يف  

 نقيب عنها.الت من الحصول عليها ب أرخص إذا تمَّ اكتسابها بيتكوين

 اء الرش  .2

للبيتكوين،   ATM، بعضها أكثر خصوصيَّة من غريها. رّصافاتبيتكوينهنالك عدَّة طرائق لرشاء  

ة نسبيا . الن بادل الت و   دِّي بشكٍل مبارش هي طرائٌق رسيعٌة، وخاصَّ

ات  الت يمكن للمستثمرين   يف املصادر اإلضافيَّة. املستخدمون   الكثريرُسد منها  بادل،  الت سجيل يف منصَّ

تقوم  عمليَّة املوافقة بني عدَّة دقائق، وأيَّام.  تأخذ خصيَّة، و الشالجدد مطالبون بإرسال معلوماتهم  

  ايلالت سميَّة لزبائنها، وبالر ، والعمالت بيتكوينكات بعمٍل مشابٍه للبنوك إذ تكون بحيازة الرش هذه 

ن ه  يتضمَّ مثل  من  الخدمات  يمكن  الت كات  الرش ذه  استخدام  لكن  الخصوصيَّة،  بعض  عن  نازل 

ملكيَّة   ضمان  بائن  بسحب    بيتكوينللزَّ بهم  هذه    بيتكوينالخاّص  حسابات  إىل  الرش من  كات 

ٍة.  محفظاٍت رقميٍَّة خاصَّ

 الكسب  .3

 ،مقابل بضائع، أو خدمات  بيتكوينأو محفظات الربق، يمكن أليِّ أحد استقبال    بيتكوينباستخدام  

واتب الستالم جزء من معاشاتهم بعملة  الر ويمكن للموظَّفني استخدام خدمات بيتكوين لجدول  

 بدال  من العملة الرسميَّة. بيتكوين

 كيف يمكنني استخدام محفظة بيتكوين؟ 

عىل  املكتبيَّة،  الفيزيائيَّة،  العتاديَّة  املحفظات  منها  للبيتكوين،  املحفظات  أنواع  من  الكثري  هنالك 

لديه   منها  ُكلٌّ  اإلنرتنت.  وعىل  الاملوبايل،  و املقايضات  واملصفات،  بعض  األمان،  يف  الئمة،  امل ختلفة 

 فات وفهمها.الصخصوصيَّة، وعىل املُستخدم دراسة هذه املقايضات، و لوا

لتخزين    بيتكوينيُعترب   آمنة   معقولة   )ليست   بيتكوينطريقة   خارجيٍَّة  محفظٍة  طريق  عن 

مرتبطة  برشكٍة وسيطٍة لتخزين معلومات الحساب(، مسودة يف قسم املحفظات العتاديَّة يف املوارد  

 اإلضافيَّة. 

 باملقابل، إنَّ أكثر طريقة مالئمة للبدء هي تحميل محفظة عىل املوبايل.
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ل خطوةٍ نَّ  إ التحميل،  أوَّ يتمُّ   بيتكوينبعد تجهيز محفظة  و   بعد  احتياطيٍَّة  نسخٍة  إنشاء  هي 

 استخدامها إلعادة إنشاء املحفظة إذا ضاعت. 

طريق  عن  جديدٍة  دفٍع  عمليَّة  لكلِّ  مميَّزة  عناوين  توليد  فيمكن  محفظٍة،  تجهيز  يتمُّ  عندما 

عن  يختلف  و   ،املحفظة تأتي  الت ريقة  الطهذا  البنكيَّة.  األنظمة  بها  تعمل  التي   بيتكوين قليديَّة 

بخصوصيٍَّة اقتصاديٍَّة أفضل، وذلك عن طريق إصدار عناوين مميَّزٍة. وتنتمي كّل هذه العناوين إىل 

بادالت تمَّ اخرتاقها؟ املستثمرون الذين  الت . كما ذُكر آنفا  يف قسم ملاذا كثري من  بيتكويننفس محفظة  

ف  هم عرضٌة لالخرتاق ماٍت وسيطةيستخدمون خد  سحب املمتلكات ملحافظ شخصيٍَّة بعد  ، ويخفِّ

 اء هذه الخطورة. الرش 

 



 

 

 

املالذ   بيتكوين هل سيكون 

 الرقميِّ اآلمن؟ 
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حزمات   ها  وأهمَّ كورونا،  آثار  عىل  للتَّغطية  بكثافٍة  الورقيَّة  العمالت  بطباعة  الحكومات  بدء  مع 

يِّ التي أطلقتها الحكومة األمريكيَّة، عاد  الت  ية وجود مالٍذ ال يمكن  السيسري الكمِّ ٍة إىل أهمِّ ؤال بقوَّ

ة  الذ باعة منه دون حدوٍد، وبينما يتَّفق الجميع عىل  الط يكون   يجادل جيل األلفيَّة بأنَّ هب والفضَّ

 قميَّ اآلمن القادم. الر البيتكوين املالذ 

 ما هو املال أصال ؟ 

، يتَّفق به   ما بيدهم من أوراٍق نقديٍَّة لها قيمة، فيمكن   اس أنَّ الن إنَّ املال هو عبارةٌ عن اتِّفاٍق اجتماعيٍّ

ادِّية، وهي التي امل  تهااستبدالها بمنتجاٍت أخرى، ويتَّفق املشرتي، والبائع عىل أنَّ تلك األوراق لها قيم

ى   قديَّة. الن قود أو األوراق الن تسمَّ

املحلِّية التي تصكُّها كلُّ حكومة،  عريف ظهرت العمالت الورقيَّة سواء العامليَّة أو  الت وفق ذلك  

 ونالت قيمتها املاديَّة من الجهة املركزيَّة التي تصكُّها، وتعرتف بها وتحدِّد قيمتها.

 هي مشكلة العمالت الورقيَّة الرئيسة؟ ما  

املزيد من   الحكومات عىل إصدار  الورقيِّ بتكلفٍة منخفضٍة،  الن نظرا  لقدرة  املمكن طباعة و قد  من 

م جهٍة  املزيد  إنَّ وجود  أخرى  بعبارٍة  يختارونه.  وقٍت  أّي  ، ويف  نهائيٍّ ال  بشكٍل  العملة  وحدات  ن 

املركزيَّة يجعل مدَّخرات   البنوك  م فجأة  دون سابق إنذاٍر، كما  الن مركزيٍَّة مثل  للتَّضخُّ اس عرضُة 

ٍة.   حدث يف دوٍل عدَّ

م  مات التي ال مفرَّ منها للنَّقد املركزيِّ أنَّ السإنَّ إحدى   قد الن  من يُصدر العملة يمكنه أن يُضخِّ

ال   هواه.  عىل  منه  املزيد  يطبع  وأن   ، فيٍّ تعسُّ بشكٍل  عايش   رضورةاملُتداول  فمعظمنا  أمثلٍة  لذكر 

ويعايش تلك األمثلة، وبينما تتمُّ هذه العمليَّة يف كثرٍي من األحيان بوتريٍة أكرب، وبقدٍر أكرب بكثرٍي من  

ة قبل الحكومات املتخلِّ  فة، فإنَّه أمٌر يحدث يف جميع املجتمعات عىل حدِّ سواء، يمكنك مقارنة القوَّ

 سنة حتَّى اآلن مثال .  20الرشائيَّة للدًّوالر، أو اليورو من 

اإلشكاليَّة،   نفس  مركزيٍَّة  عملٍة  كلُّ  هذه  و تواجُه  من  املزيد  تخلق  أن  املركزيَّة  لطة  للسُّ يمكن 

أن يكون   بب رومانسيَّا  السالعمالت فجأة  ُمخففة القيمة لجميع أصحابها اآلخرين، وطبعا  يمكن 

هداف  بعض األ بب هو تحقيق  الس وجذَّابا ، إذ تخربنا البنوك املركزيَّة التي تطبُع املزيد من األموال أنَّ  

عاية االجتماعيَّة، أو تحقيق االستقرار يف األزمة الر حتيَّة، أو دعم برامج  الت البنية    يجابيَّة مثل بناءاإل 

 هائيَّة هي فقدان قيمة ما لدينا من مدَّخراٍت.الن تيجة الن االقتصاديَّة، ولكن 
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، ويعترب ذلك نقيبالت نني من  السبشكٍل جيٍِّد حتَّى بعد آالف    ال يزال الذهب يحتفظ بقيمته  طبعا  

  قليال ! استثناء  

أنَّ    االستخدامات  لورغم  بعض  و الصلذَّهب  عرب  الز ناعيَّة  استخراجه  صعوبة  أنَّ  إال  خرفيَّة، 

التاريخ كانت تعني أمواال  جيدة  نسبيا  جعلتها قوتها الرشائية املستقرة َمخزنا  جيدا  للقيمة، وحتى 

ط من  األزماِت االقتصادية. اليوم يتم استخدام املجوهرات الذهبية يف بعض البلدان للتحوُّ

، هل يمكنك  الذ ولكن مشكلة   من    ا  كيلوغرام  وأنت تحملفر وقت الحروب  السهب أنَّه فيزيائيٌّ

 ؟ أو هل يمكنك تركه بمكاٍن محفوٍظ؟أن يَُسقهب دون الذ 

، ماذا لو أنَّ الذ ك طريقٌة المركزيٌَّة تحاكي  لهنا  تماذا لو كان يشبه   ا  شيئ ه  هب، وبشكٍل برمجيٍّ

قابٌل للربمجة، يمكن االحتفاظ به لألبد غري خاضٍع للحدود، ويمكنك نقله ولو    هب لكنَّه برمجيٌّ الذ 

ك؟  ، ويحفظ حقَّ  بدماغك دون أي حاجٍة ليشء ٍفيزيائيٍّ

هنا يجادل أنصار بيتكوين بأنَّه يمكن مقاربة البيتكوين حني اخرتاعه واعتباره مثل ذهٍب رقميٍّ  

 درة، وصعوبة االستخراج، وقلَّة العرض عرب الوقت. الن يِّزات من  برمجيٍّ له نفس امل

 كيف ظهر البيتكوين 

ل    31يف    700، وبعد بضعة أسابيع من ترصيح الحكومة األمريكيَّة بضخِّ مبلغ  2008ترشين األوَّ

املجهولني   األشخاص  من  معروفٍة  غري  مجموعٌة  أو  شخٌص  قام  البنوك،  إلنقاذ  دوالٍر  مليار 

رة  الت بهدف    بيضاءتقنيَّة   ةبحثيَّ   ورقةٍ  بإصدارِ  ناكاموتو  ساتويش  باسم عريف بنظام العملة املشفَّ

 الجديد، والذي يُدعى بيتكوين.

ى  الورقة البيضاء من خالل قائمٍة بريديٍَّة عرب    -عرفا  -قدَّم ساتويش الورقة البحثيَّة، والتي تسمَّ

شفري، وتُدعى سيفربنكس وهي مجموعٌة الت يف مجال    اإلنرتنت، والتي تضمُّ مجموعة  من الباحثني

يطرة، وإساءة الساشطني يف مجال الُخصوصيَّة إذ يصنعون مجموعة  من األدوات التي تتحدَّى  الن من  

 االستخدام من الحكومات.

أنَّه ال  الالمركزيَّة العمالت كما    مركزيَّةٍ   جهةٍ ل  وجود: تعني  يات من  الكمِّ تحتكر إصدار وصّك 

ح إىل  يحدث  يؤدِّي  ا  ممَّ وخسارة  الت اليا   م،  عرشات  الن ضخُّ تعبوا  التي  ملدَّخراتهم  يف  الساس  نني 

 ادِّخارها. 

باإلصدار وكم النقود املتاح عرب الزمان وبالتايل ال يمكن    كود برمجيٌّ   يتحكَّم  تعني أنَّ  الربمجة:

الكود    ي جهةٍ أل  إذا كان  الكود وتغيري ميزاته،  قود الن يف عدد    واضحا    ربمجيّ البالعالم تغيري ذلك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ar.pdf
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ar.pdf
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ar.pdf
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ar.pdf
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ar.pdf
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ar.pdf
https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_ar.pdf
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املصكوكة فسيبقى هذا العدد نفسه دوما  دون تالعٍب، وبشكٍل عامٍّ إن حدث تالعٌب يمكن كشفه 

 بالكود املتاح للجميع. 

ؤال  إىل  بالعودة   من مبكٌر  الز نا ، ال أحد يدري، إنَّ  ابق هل سيكون البيتكوين مالذا  رقميَّا  آمالسلسُّ

ا  للجزم بعد فقط   ك مخاطر أيضا  تحيط لمعرفة أنَّ هنا  سنة  من اخرتاع البيتكوين، ومن املهمِّ   12جدَّ

 دوينة. الت ها يف هذه إلي بذلك لم يتمُّ التطرُّق 
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ل   به إىل مقامرٍة! إذا تعاملت معه   االستثمارلَم يتقلَّب سعر البيتكوين كثريا ، وكيف يمكن أن يتحوَّ

 مثل مضاربٍة لحظيٍَّة دون علٍم، أو تحيٍُّل وغري طويلة األمد. 

ا ، ولَم عليك   تستثمر دون تعلٍُّم، ودون فهم ما   أالسأتكلَّم اليوم لَم يتذبذب سعر البيتكوين جدَّ

ل الخوُف من أن يفوتك القطار إىل شكٍل من أشكال القمار.   يجري، وكيف يمكن أن يتحوَّ

  21ن املعروض من البيتكوين من  درة، إذ يتكوَّ الن ، يتميَّز البيتكوين بسابقٍ   مقالٍ  كما تكلَّمت يف

املعروض   يُعدُّ  بيتكوين فقط.  للمشرتين، وخاصَّ الشابت، و الث مليون وحدة  جذَّابا   أمرا   ة مع فاف 

 ويل. الطتناقص العرض عىل املدى 

املزيد من   األغلب  الحكومات عىل طباعة  الن سيجد عىل  البيتكوين جذَّابا  بسبب عدم قدرة  اس 

عب مصادرته )كما يؤكد أنصاره!( ال يشرتي الصعامالت املاليَّة، وألنَّه من  الت املزيد منه، أو مراقبة  

االستثمار طويل  الن  بغرض  األصول  الذين  اس  املضاربون  هم  كبريةٌ  فئٌة  هناك  ولكن  فقط،  األمد 

 بح منها. الر يهمهم االستفادة من تقلُّبات األسعار، و 

املتصاعدة عرب   البيتكوين  املستثمرين الز لقد جذبت أسعار  املزيد من املضاربني، بدءا  من  من 

بقيمة   بيتكوين  إىل رشاء  يتطلَّعون  الذين  مؤ   100األفراد  إىل  فقط  الذين  دوالٍر  االستثمار  سات  سَّ

عر الساس بأعداٍد هائلٍة مع ارتفاع  الن والرات، ويساهم اإلعالم يف دخول  الد يقومون برشاء ماليني  

للبيع، وجني   القطار، ويكون دخولهم فرصة للمضاربني  بأنّه قد فاتهم  ألنَّهم يشعرون بالخوف 

ة غالبا  بحدوث فقاعات سعٍر كبريٍة تن % أو ما 80 نسبةنهيار األسعار باتهي باألرباح. تنتهي القصَّ

 يزيد أحيانا . 

 % 30  بيتكوين تصحيح سعر  

ى تصحيحا  يف األسعار بمقدار  عىل صعيٍد آخر يمكن أن يحدث ما يُ  ، أي أن   % مثل أمرٍّ 30سمَّ عاديٍّ

البيتكوين  ربَّما  دوالٍر خالل ساعاٍت! وبذلك    700دوالٍر، وتجدها    1000تشرتي بـ   يختلف سعر 

ا  فمثال ، كان  الت يكون هذا    وربَّماكبرٍي خالل شهٍر، أو حتَّى خالل دقيقٍة واحدٍة،  بشكٍل   قلُّب هائال  جدَّ

عر يف شهر آب/  السدوالٍر، بينما كان  3500 2019كانون الثاني/يناير  1سعر بيتكوين واحدا  يف 

 دوالٍر. 11000نحو  2019أغسطس 

إىل   تصل  يومية  سعرية  تقلبات  حدوث  أمرٌ 20إنَّ  هو  طبيعيٍّ    ٪  األسواق باملغري  مع  قارنة 

عٌب للمستثمرين، لكنَّه جنٌَّة للمضاربني الذين يتطلَّعون إىل الربح من فروقات قليديَّة، وهذا أمٌر مر الت 

طريقة   أي  ليس لدى بيتكوين  .يونالد قليديَّة مثل أسواق األسهم، أو  الت عر، وعىل عكس األسواق  الس

https://www.community.arageek.com/blog/what_is_bitcoin
https://www.community.arageek.com/blog/what_is_bitcoin
https://www.community.arageek.com/blog/what_is_bitcoin
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تج، وال ، وال يوجد طريقٌة لقياس أداء املن نيموظَّفأي تقليديَّة تحدِّد األسعار، ال يوجد لدى بيتكوين 

قات نقديٌَّة تحدِّد   بح، أو الخسارة. يعني عدم وجود مؤرشات أداٍء عىل املدى القريب  الر يوجد تدفُّ

للتَّداول، وبل الفنيَّة  العنارص  كيز عىل  إنَّ  الن لرتَّ سبة ملثل هؤالء املضاربني، يمكن أن نقول ببجاحٍة، 

آخر من أشكال املقامرة عرب اإلنرتنت، ومع    ال  ترقى لتكون شك  ربَّما قميَّة  الر املضاربة عرب العمالت  

ألنَّ عمالت البيتكوين تصبح أكثر قيمٍة، ويف ظلِّ وجود سيولٍة أكثر، فمن املحتمل    من، ونظرا  الز مرور  

 قلُّبات. الت أن تنخفض تلك 

هرية مقابل األسهم األقّل شهرة. إنَّ املضاربة يف  الش إنَّ هذا مشابٌه لتقلُّبات األسعار يف األسهم  

للمضاربني،   جّذابا   أمرا   املتقلِّب  سيبقى سعرها  ذلك  ومع  باملخاطر،  محفوٌف  أمٌر  هي  البيتكوين 

إىل   افتقارها  العالية، وتوافر  السويساعد يف ذلك  بالت يولة  املاليَّة )االستدانة بعرشات  الر داول  افعة 

ل  األضعاف للمضاربة، وبذل آالف دوالٍر وهو مبلٌغ للمضاربة( وما سبق    10دوالٍر إىل    100ك يتحوَّ

 عر عىل املدى القصري. السسيؤدِّي إىل تقلُّبات كبريٍة يف 

 االحتفاظ عىل املدى الطويل  

لثَّراء،  ل ا  هنا تذكَّر أنَّ االستثمار يف أيِّ أصٍل ما سواء كان بيتكوين أو غريه ليس طريقإىل ذا وصلت إ

ل إىل شكٍل من أشكال القمار. ال يمكنك أبدا  توّقع أرباح    وأنَّ  أّي مبلٍغ تضعه دون فهٍم، وتعلٍُّم سيتحوَّ

ل خسارته، ورغم أنَّ البيتكوين ذو سعٍر   آنيَّة، وال يمكنك أبدا  االستدانة، أو وضع مبلٍغ ال يمكنك تحمُّ

( تذكَّ الط صاعٍد عىل املدى   تعني    ربَّماويل  الطر أنَّ كلمة املدى  ويل )وفق مؤيِّديه، وهذه ليست حقيقة 

 .  فقطمعدودة   ا  سنواٍت كثرية، وليست أيّام

 

 

 

 



  

 

 

، الالاالقتصاد  مركزيُّ

ةالالوالقروض   مركزيَّ
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العمالت   عالم  فقاعٍة  الر تجتاح  أو  ثورٍة،  بوادر  األيَّام  )بلوكتشني( هذه  الكتل  وتقنية سلسة  قميَّة 

، والتي يُشار إليها باملصطلح    – DeFiوهي اختصار    DeFiجديدٍة عن عالم االقتصاد الالمركزيِّ

Decentralized Finance. 

بدَّ   الالمركزيِّ فال  االقتصاد  نفهم فكرة  اإلشار كي  التي تهيمن عىل  الت لحالة  اإىل    ةمن  قليديَّة 

االقتصاد، وهي القروض املاليَّة، ويف مختلف الدول إذا أراد أّي شخٍص الحصول عىل قرٍض مايلٍّ،  

فسيكون ذلك حرصا  عن طريق جهٍة مركزيٍَّة مثل البنك، إذ تقوم بتحصيل مجموعٍة من األوراق لكي 

ق الجهة املقرضة من خاللها من مال  ءمتك املالية، ومن ثمَّ تدرس حالتك، ومن ثمَّ تقرضك أو  تتحقَّ

 ال تٌقرضك، ومن ثمَّ تأخذ سنوات إليفائه. 

ال يمكنك يف االقتصاد املركزيِّ أخذ قرٍض من فرٍد ألنَّه ال يستطيع الحصول عىل ضمانٍة مقابل 

يعون ألنَّهم ال اس بإقراض بعضهم بفائدٍة، أو دون فائدٍة فهم ال يستطالن القرض، حتَّى إن رغب  

ذا حصلت مشكلٌة ما، بينما تستطيع  إيستطيعون الحصول عىل ضماناٍت لقروضهم يمكن بيعها  

َّتب، أو البيت، أو راتب الكفيل، وبذلك فهي الوحيدة  البنوك وحدها ذلك ألنَّها تستطيع الحجز عىل الرا

 حكُّم باملستفيدين، ومقدار الفائدة!الت التي تستطيع إقراض القروض، و 
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، واالقتصاد الالمركزيُّ   االقتصاد املركزيُّ

ى   يُسمَّ الحايلِّ، ال يوجد ما  القروض  عالم  أو  باليف  عادَة الضربمجي، يكون  ال رهن  بالضمان،  مان 

، أو ضمانة كفيٍل آخر، ال يمكن مثال  وضع ضماٍن مثل  الش اتب  الر يكون  عقارا  ما، أو   هب  الذ هريُّ

 طريقة برمجيَّة حاليَّة لجعل ذلك ممكنا .وجود لالذي لديك، ألنَّه ال 

األمور يف أنَّ ك  رةاملشفَّ   العمالت  عالم تختلف  ثمَّ  إذ  للربمجة، ومن  لها طريقٌة  رٍة  لَّ عملٍة مشفَّ

املبنيَّة عىل شبكة   العمالت  بواسطة  يمكن  املثال  ، عىل سبيل  برمجيٍّ كوٍد   اإليثرييوم يمكن تطبيق 

كيَّة، والتي تعني تحقيق رشٍط برمجيٍّ مؤتمٍت عىل شاكلة "إذا حدث ذلك؛ فقم  الذ برمجة العقود  

.بذلك" وهو ما فتح الباب إىل   عالم االقتصاد الالمركزيِّ

ل البرش، أنت تثق  بحقٍّ  ةٌ برمجيَّ  ثورةٌ  هذه ، أن تضع رشطا  يمكن تحقيق ذاته برمجيَّا  دون تدخُّ

هنا بالكود الربمجيِّ الذي ال انحياز له. لنسقط ذلك يف عالم القروض، إذا كان لديك رصيٌد من عملٍة 

رٍة، يمكنك رهن رصيدك الذي يدلُّ عىل مالءمتكرقميٍَّة   املاليَّة، والحصول عىل قرٍض مقابل ذلك   مشفَّ

القرض يعود  بيعها، وإذا رددت  الكود بضمان ذلك، وإذا لم ترد يتمُّ  آخر، وسيقوم  من شخٍص 

 ضمانك لك. 

ٍر، يمكن أن  آالف دوال   10  نحوبيتكوين مثال ، وقيمتها الحاليَّة    1بعبارٍة أخرى إذا كان لديك  

دوالٍر من خالل وضعها مثل ضماٍن، ألنَّها دليٌل أنّك تستطيع اإليفاء، أو سيتمُّ بيعها   5000تستدين  

، وهذا أمٌر ال يوجد   ٍل برشيٍّ إذا لم تقوم بإيفاء القرض ببساطٍة، وكّل ذلك بشكٍل مربمٍج دون تدخُّ

ثورٍة هائلٍة، تخّيل أنَّ أي شخٍص يمكنه إقراض    أبدا  يف حياتنا الحاليَّة املركزيَّة! ويفتح الباب أمام

دون فائدٍة إذا   ضشخٍص آخر دون حدوٍد، ودون خوٍف، ويضع الفائدة التي يريد، تخيَّل بابا  للقرو 

رغب مجتمٌع ما بتبِّني ذلك الحّل! تخيَّل بديال  عاملّيا ، ومفتوحا  لكلِّ خدمٍة ماليٍَّة تستخدمها اليوم، 

إمكانيَّة أخذ قروٍض دون وجود ويمكن أليِّ شخٍص    : إليها، وبمثاٍل توضيحيٍّ الوصول  العالم  يف 

ويد السيولة لفرتٍة محدَّدٍة، تخيَّل شخصا  يف  السقميِّ بهدف تأمني  الر صيد  الر جهٍة مركزيٍَّة بضمان 

يمكنه إقراض شخٍص يف مرَص دون أن يضطَّر للتَّعرُّف إليه اصال ، والضمانة كوٌد برمجيٌّ يحكم  

 بينهما.

املتعلِّقة   املاليَّة  بالتعامالت  بالقيام  املجتمع  أفراد  يستطيع  أن  الالمركزّي  االقتصاد  يعني 

بضمانة  االقرتاض  يستطيعوا  وأن  بها،  لالحتكام  مركزيٍَّة  جهٍة  عىل  االعتماد  دون  بالقروض 

، وباملقابالر مقتنياتهم من العمالت  ل يستطيع أيُّ  قميَّة دون الحاجة لرهٍن فيزيائيٍّ من بنٍك تقليديٍّ

ك ضمانٌة له، ويأخذ فائدة  مقابل ذلك. بعبارٍة أخرى اختفى لشخٍص إقراض آخر ألنَّه يعرف أن هنا

https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi-574c68ff43c4
https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi-574c68ff43c4
https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi-574c68ff43c4
https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi-574c68ff43c4
https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi-574c68ff43c4
https://blog.coinbase.com/a-beginners-guide-to-decentralized-finance-defi-574c68ff43c4
https://www.arageek.com/tech/what-is-blockchain-technology
https://www.arageek.com/tech/what-is-blockchain-technology
https://www.arageek.com/tech/what-is-blockchain-technology
https://www.arageek.com/tech/what-is-blockchain-technology
https://www.arageek.com/tech/what-is-blockchain-technology
https://www.arageek.com/tech/what-is-blockchain-technology
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يُ  الذي  املركزيِّ  الوسيط  له ضمانة،  الن قرض  دور  ٌمقرٍض  كلَّ  أنَّ  إىل وسيٍط يضمن  ل  اس، وتحوَّ

 وأصبح تابعا  برمجيَّا ، أو عملة  مشّفرة  تنظِّم ذلك ال أكثر.

سني يف عالم العمالت  يع قميَّة أنَّ القروض الالمركزيَّة، أو بعبارٍة أعّم الر تقد الكثري من املتحمِّ

مركزيَّة ستفتح آفاقا  هائلة  جدا  للمجتمع ليصبح عاملا  دون حدوٍد، الال والخدمات املاليَّة    االقتصاد

 .االستخداماتوفيما ييل بعض األمثلة عن تلك 

 يعة الس القروض  

ٍة قصريٍة لتنفيذ عمليَّاٍت أخرى، ثمَّ سداد القرض يف نهاية  يمكن لل مستخدم استدانة قرٍض رسيع ملدَّ

ن  الطخص بحاجة سيولٍة لحظيٍَّة، وبهذه  الشاملعاملة الكاملة، أي يكون   يولة بطريقٍة  السريقة يؤمِّ

و بعد أيَّاٍم، ويدفع غري تقليديٍَّة إذ يقوم برهن رصيده، ويأخذ قرضا ، ومن ثمَّ يعيده بعد ساعاٍت، أ

قرض وجود لفائدة  فقط عن تلك األيَّام، وهذا األمر غري متاٍح يف عالم البنوك حسب معرفتي، وال  

، وبحاجة قرٍض رسيع الت هولة سوى لكبار  الس بهذه   جار. تخيَّل مثال  أنّك وجدت فرصة  استثماريَّة 

لالستثمار، قبل ترتيب اوراقك املادِّيَّة التي تحتاج أياٍم، أو قبل نزول راتبك يف البنك، يمكنك سحب  

 بعد أيَّاٍم بدل االنتظار وتفويت الفرصة.  تستطيع إيفاءهقرٍض رسيٍع، واقتناص الفرصة، ومن ثمَّ 

 خاضعة للرضيبة ال ولة غري  ي الس 

قميَّة يف حساباتهم،  الر بالنسبة للمستثمرين أو حاميل األصول الذين يرغبون يف االحتفاظ بأصولهم  

قميَّة هو أفضل حّل للحصول عىل  الر فإنَّ الحصول عىل قروٍض مقابل ضمان عمالتهم، وأصولهم  

اء البيع. بمعنى آخر، ائب  الرضعملٍة ورقيٍَّة دون بيعها، وهو أفضل طريقة لتجنُّب   عىل األرباح جرَّ

ا سحب قرٍض الر قميَّة يعني أخذ  الر إنَّ رشاء وبيع األصول   وإعادته بعد   بح ودفع رضائب ذلك، أمَّ

فرتٍة محدَّدٍة فال يرتتَّب عليه دفع رضائٍب، مع الحفاظ عىل ما تملك من أصوٍل، وتنميتها. لتقريب  

هب كلَّما احتجت  الذ هب يف البيت، أيُّهما أفضل أن تبيع جزءا  من  ذ ال ذلك للذِّهن، تخيَّل أنَّ لديك بعض  

هب الذ هب، ويبقى  الذ هب بسعٍر مختلٍف، أم سحب قرٍض بضمانة  الذ إىل سيولٍة، ومن ثمَّ إعادة رشاء  

 هب الخاصُّ بك لك؟ الذ معك، وبعد ذلك تعيد القرض، ويعود 
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 القروض دون فائدةٍ 

ك   أنَّ محرِّ أحٍد  عىل  يخفى  األرباح  ث الال  باب  القروض، وفتح  يف  الفائدة  الحاليَّة هو موضوع  ورة 

لب، ولكن من وجهة نظٍر برمجيٍَّة بحتٍة، ال يوجد ما يمنع أن الطوالفوائد للجميع حسب العرض و 

 تكون القروض دون فائدٍة إذا أراد مجتمٌع ما تبنِّي ذلك، وفتح باب اإلقراض الحسن. 

قنية فقاعة  الت ولم تكون هذه   ،اتحديَّ والتَّ   ،املخاطر الحديث عنال يمكن أن نكون واقعيِّني دون  

.الت ك املخاطر، و تنفجر فجأة ، وإليكم أهّم تل قابلة ألن  حديَّات يف االقتصاد الالمركزيِّ

 قميَّة الر ديد يف سوق العمالت  الش ذبذب  الت 

العمالت   بالر يتميَّز سوق  وبتغيري  الشذبذب  التقمية  بل السديد،  ويوميَّا ،  لحظيِّا ،  هائٍل  بشكٍل  عر 

وقلَّة   الهائلة،  املضاربات  بسبب  أنَّ ضالسوحتَّى شهريَّا   أرشنا  قيمة  يولة، وكما  القرض هي  مانة 

دوالٍر وفجأة    1000دوالٍر بضمانة أصٍل سعره    500قميَّة. ماذا لو أخذت قرضا  بقيمة  الر األصول  

ا زيادة    500انخفض سعر األصل إىل     500مان مبارشة ، أو سيتمُّ بيعه بسعر  الضدوالٍر، هنا عليك إمَّ

دوالٍر مثال  فهنا تمَّ البيع    700دوالٍر إليفاء القرض، وهنا تكون خسارتك مضاعفة  ألنَّه إن عاد لسعر  

 القرض.  إليفاءبسعٍر قليٍل 

 قميَّة مبارشة  الر وبيع األصول    ،وق املفاجئ الس انهيار  

ب مفاجئٌ  انهياٌر  حدث  االسإذا  مرَّ حدث  كما  العمالت  وق  عالم  يف  عدَّة  وآخرهاالر ت    آذار  قميَّة، 

مانات برمجيَّا  إليفاء القروض، وستباع أصول املقرضني بسعٍر أرخص الضنرصم؛ فسيبدأ بيع  امل

قبول، لنفرض أنَّ سعر أصٍل هو  وق بسبب ذلك االنهيار قبل عودة األصول إىل سعرها املالسمن  

للحظاٍت فتمَّ بيعه لتغطية القرض ثمَّ عاد لسعر    ا  دوالر 70وق فأصبح سعر  الس، وانهار  ا  دوالر   150

خسارةٌ    110 وهي  البيع،  بسعر  أيضا   رشائه  إمكانيَّة  وخس  األصل،  املقرتض  خس  هنا  دوالر 

است   وربَّما مضاعفٌة   إذا  كبريٍة  انهياراٍت  إىل  أنَّ  تؤدِّي  نسيان  عدم  يجب  البيع،  عمليَّة  ابع الت مرَّت 

ذ نفسه بشكٍل مؤتمٍت،   ينفِّ االقتصاد    وربَّماالربمجّي  بتحدٍّ واسٍع يف   ، البيع بشكٍل جنونيٍّ يستمرُّ 

.  الالمركزيِّ

 العرض والطلب 

املال يُ و   تحتاج عمليَّة تبادل  مقرِتض،  ض، وآخر  قرِ القروض إىل طرفني دوما ، تحتاج شخصا  

لب، ولكن إذا انهار العرض، أو الطلب ستنهار الطقرض حسب العرض و للمُ   يدفع املقرِتض فائدة  

https://www.arageek.com/tech/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.arageek.com/tech/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.arageek.com/tech/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.coindesk.com/defi-leader-makerdao-weighs-emergency-shutdown-following-eth-price-drop
https://www.coindesk.com/defi-leader-makerdao-weighs-emergency-shutdown-following-eth-price-drop
https://www.coindesk.com/defi-leader-makerdao-weighs-emergency-shutdown-following-eth-price-drop
https://www.coindesk.com/defi-leader-makerdao-weighs-emergency-shutdown-following-eth-price-drop
https://www.coindesk.com/defi-leader-makerdao-weighs-emergency-shutdown-following-eth-price-drop
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ال   الحالتني  ويف  ترتفع،  أو  الفائدة،  مركزيّ نينظِّممل  وجودأسعار  بذلك، وسني  للتَّحكُّم  رهنا   ت   بقى 

.الر للمجتمع   قميِّ

و  الالمركزّي،  االقتصاد  موضوع  تلك  الكتل  سلسلة  تقنياتيبقى  بناء  ويتمُّ  جديدا ،  موضوعا  

اس، ولكنَّه الن الذي لم يفهمه    Dosشغيل  الت قنيات، وتطويرها بشكٍل بطيٍء، فهي تشبه أيَّام نظام  الت 

كان نواة نظام ويندوز الحقا ، يستحقُّ األمر املتابعة. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1132163897151532&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1132163897151532&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1132163897151532&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1132163897151532&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1132163897151532&ref=watch_permalink
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رت األمور من املايض إىل الحارض. الت ال يمكن الحديث عن   قنية دون العودة إىل املايض لفهم كيف تطوَّ

جمع   هواية  بداية   تذكرون  هناالطهل  كان  وكيف  الورقية،  والعمالت  بها،  لوابع  مهووسون  ك 

أن  ويدفعون من مدَّ  لة، ويمكن  املفضَّ بآخر لجمع تشكيلتهم  نادٍر، ومبادلته  خراتهم لرشاء طابٍع 

ع إىل مبالغ خياليٍَّة حسب ندرته إذ كانت الطوابع والعمالت الورقيَّة تتميَّز بأمٍر  ابالطيصل سعر  

الهوس حولها وهي   إذ يوجد فقط  الن يثري  الدرة،  قليلة من طابٍع ما بسبب إصداره  النسخ  بعض 

ا يعطيه قيمة  تتزايد عرب   من. الز املحدود ممَّ

ر األمر عرب   نيَّة، وتجميع الجوائز، أو املقتنيات ضمن تلك من وبدأ عرص األلعاب اإللكرتو الز تطوَّ

اد   عبة املتابعني لها. اللاأللعاب، بل وبيعها بمبالغ خياليٍَّة بني روَّ

يَّتها اآلن  الس موز غري القابلة لالستبدال هو امتداٌد رشعيٌّ للتَّاريخ  الر إنَّ ظهور  ابق، وتزداد أهمِّ

ٍة، وحاسمٍة،  الت مع وصول   ، وواضٍح ومنع الن وهي ضبط عمليَّة  قنية إىل نقطٍة مهمَّ درة بشكٍل برمجيٍّ

 زوير. الت سخ و الن 

قميَّة الر ضبط عدم إصدار نسخٍة أخرى له، فاألصول  و   درة،الن ابع يكتسب قيمته من  الطإذا كان  

ال   موز غري القابلة لالستبدال هي تتويٌج تقنيٌّ رائٌع لربمجة ذلك ليصبح األصل  الر املبنيَّة عىل   مسجَّ

وبشكلٍ  بلوكتشني،  شبكة  عىل  الن يضبط    عىل  املالك  ويوثَّق  فعال ،  قابلٍة الشدرة  غري  بطريقٍة  بكة 

 للتَّزوير. 

 اس بالحديث عنها هذه األيام؟ الن التي بدأ  NFT لالستبدال القابلة غري موزالرُّ  فما هي

 موز غري القابلة لالستبدال؟ الر ما هي  

وريَّة يف إعطاء املستخدمني القدرة عىل تخزين املعلومات  الث تأتي فكرة سلسة الكتل )البلوكتشني(  

عليها بشكٍل المركزيٍّ موثٍَّق، وغري قابٍل للتَّغيري، فال يملك أحٌد سلطة تعديلها، أو تغيريها، أو نسبها  

 بكة أمام الجميع وواضحة. الشاهرةٌ عىل فاصيل ظالت لغري صاحبها ألنَّ كلَّ 

موز القابلة لالستبدال التي تمثِّل مقتنيات يف  الر تمنحنا تقنية سلسة الكتل القدرة عىل توليد   

العالم الحقيقيِّ لتوثِّق ذلك املقتنى، وتوثِّق ندرته إن ُوجدت، وتوثِّق مالكه. تُميِّزها الفرادة، فيمكن 

، ال يوجد ما يماثلها، وال يمكن استبدالها الشها مع ثقة  الجزم بأنَّ ال نسخة أخرى من  اري أنَّها أصيلة 

بما يشبهها الستحالة تزويرها، واستحالة خلق تحفة رقميَّة مشابهة أخرى، وادِّعاء أصالتها، ألنَّ  

بكة الشلغة األرقام يف البلوكتشني هي الحكم واألرقام ال تخطئ البتَّة باإلضافة إىل توثيق املالك عىل  

ة.الت إذا أحبَّ   باهي أمام العامَّ

https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
https://technologyreview.ae/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-nft/
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، كأن يشرتي الن يدفع   ٍ اس األموال مقابل الفرادة لعدَّة أسباٍب مختلفٍة، يدفع البعض دعما  ألمٍر معنيَّ

وإخبار  به،  للمباهاة  أو  القميص،  لقيمة  تبعا   وليس   ، ٍ معنيَّ ملرشوٍع  دعما   مميَّزا   قميصا   أحدهم 

جارة بها، الت رة  مثل رشاء لوحة سيَّاراٍت فرديٍَّة بأرقاٍم مميَّزٍة أو بغية  املجتمع أنَّه يملك قطعة  ناد

ة  أخرى بسعٍر أعىل. اللوبيعها الحقا  لراغٍب آخر، كما يحصل مع   وحات الفنيَّة التي تباع مرَّ

األمثلة   إمكانيَّة  السجميع  عدم  مشكلة  تواجه  لكن  حاليَّا ،  موجودة  أنَّهالت ابقة  من  ا   حقَّ ا أكُّد 

زوير كما ال يمكن توثيق املالك بشكٍل واضٍح إذا أراد إثبات  الت منتجاٌت فريدةٌ؛ فهي قابلٌة للنَّسخ و 

درة فعال ، وتوثِّق املالك  النذلك، تخيَّل إذا تمَّ حلُّ تلك املشكلة برمجيَّا ، وتمَّ إيجاد طريقة تقنية تضبط  

 .لالستبدالموز غري القابلة الر هذا هو سحر 

 مدُّ األصول غري القابلة لالستبدال قيمتها؟ من أين تست 

 درة ببساطٍة!الن من 

ته، فليس ربَّما ك فكرةٌ من رشاء قطٍَّة رقميٍَّة  لهنا تيتبادر إىل ذهن القارئ عدم جدوى األمر برمَّ

ل   لها  ال تختلف عن أيِّ قطٍَّة رقميٍَّة أخرى إال أنَّها فريدةٌ وال مثيل بشيفرتها، لكن لو قلت لك هل تفضِّ

عبيَّة الفرنسيَّة أم رشاء املوناليزا األصليَّة من الشرشاء لوحٍة مقلَّدٍة عن املوناليزا من أحد األسواق  

 ك مجاٌل للمقارنة، واخرتت األخرية دون مواربٍة. لما كان هنااللوفر لَ 

وابع كما تحدَّثنا  الط، األمر أشبه بجمع  درة من قيمة األشياء حتَّى لو لم تستحقُّ ذلكالن تعظِّم  

، وكيف يرتفع سعر طابٍع ليصل إىل مبالغ خياليٍَّة كلَّما زادت ندرته، وقلَّ يف   امتالكك   . إنَّ وقالسبداية 

اس أو ال يحوزه أحد غريك يغري اآلخرين للدَّفع أضعاف أضعاف الن ليشٍء يحوزه عدٌد قليٌل من  

 ٍء نادٍر. قيمة تكلفته فقط بغية امتالك يش 

يتجاوز األمر نطاق الهواية، أو الهوس إىل نطاق حفظ القيمة، أو حتَّى االستثمار لو شئت   ربَّما

شكييلِّ التي ال تفهم شيئا  منها، والتي يف بعضها غباء يستفزُّ العقول، الت أيضا ، انظر إىل لوحات الفنِّ  

ع رضائب، أو رسوٍم، ودون الخوف وحات حقيقة هي وسيلٌة لحفظ القيمة، ونقلها دون دفاللهذه  

ح أنت بذلك، بل   ل    ربَّمامن رسقتها فحتَّى لو رسقت ال يستطيع أحٌد غريك نسبها إليه مالم ترصِّ تتحوَّ

من، وزيادة ندرتها، وتوافد الز وحة من مركز قيمٍة إىل استثماٍر حقيقيٍّ يضاعف ثروتك مع تقادم  الل

 الحديث عن أصلك لو كان مشهورا .

واألهم من ذلك غري قابلٍة   ،غري قابلٍة لالستبدالو أصوٍل قابلٍة للنقل  إىل    تحويل أموالك رة  إنَّ فك

عدم  الس و   ،للتزوير الكتل يف ضمان  سلسلة  ية  أهمِّ تأتي  ثوريٌَّة عظيمٌة، وهنا  فكرةٌ  أيضا  هي  قة 
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ك  لونسبها إىل طرٍف آخر من جهٍة أخرى، فليس هنا  هاوعدم رسقت   ،تزوير هذه األصول من جهةٍ 

  ل أو األص  مزالر بكة، كما يمكن إثبات ملكيَّتك لهذا  الشحاجٌة إلثبات فرادته ألنَّ كلَّ يشٍء واضٌح يف  

أو أيَّا  يكن هدفك من    ،بقة املخمليَّةالطإىل  باهي به، ونسب نفسك  الت أو    ،أو أخذ قرض عليه  ،وبيعه

ح اسمك  ،راء، وبما أنَّ األمر ثوريٌّ ستتتاىل األخبار عنكالث  وتتنافس    ،أو عن أصلك فيما لو لم توضِّ

 ،أو كائناٍت وهميٍَّة مثل القططأو ألعاٍب  ،اس لرشائه منك، هذه األصول كانت رقميَّة  مثل لوحاٍت الن 

يصا   ل من ال يشء إىل  يأو حتَّى جورٍب، أو أيِّ أمٍر آخر    ،أو حقيقيٍَّة مثل ساعٍة فريدٍة ُمنتجة خصِّ تحوَّ

اس لتداول  الن فاخر به فقط بل يف قبول  الت مركز قيمٍة يُباع ويشرتى، والفكرة ليست يف امتالكه و 

 أو بربٍح مضاعٍف كما سنرى.  ،عرالستقبل بنفس وإمكانيَّة بيعها باملس  ،هذه األصول

 امن لبيعه بنفس سعره مستقبال ؟ الض ما  

اغبني بذلك املقتنى، الر ! هذا سوق عرٍض وطلب ويعتمد عىل  ضامنٍ لد  و ال وج ببساطٍة ودون تجميل

اٌم برسم لوحٍة فنِّيةٍ  ام  الر صار    إذاومن ثمَّ بيعها، ولكن ال تصبح ثمينة  إال    ،يشبه األمر أن يقوم رسَّ سَّ

ا   ة  أخرى. ،مشهورا  حقَّ  وإال فلن تُباع مرَّ

بح   ويسق نقودك،    ،يثقب جيبك  ربَّماما ال تفهم كلَّ تفاصيله    أبدا ، ورشاءفهي ليست طريقة  للرَّ

د فقاع  ربَّمابل   ال  لك هباء ، أي  ااملقال فتُضيِّع أمو   ةوتنفجر قبل انتهائك من قراء ،ةيكون األمر مجرَّ

ٌة مع الهوس الذي بدأ بها. حاليَّا  تشكِّل  الر لرشاء هذه    حقيقيٍّ   ضامنٍ ل  وجود موز غري  الر موز، وخاصَّ

القابلة لالستبدال استثمارا  أكثر من كونها مركز قيمٍة، فاملتهافتون حاليَّا  عىل رشائها ينوون بيعها 

تتضاعف قيمتها ملئة ضعٍف كما يف العمل الفنِّيِّ الذي باعه بيييل لقاء   ربَّما  بمبلٍغ أكرب مستقبال ، بل

ة أخرى لقاء  66  .جيتواي نيفتي مليون دوالٍر بحسب 6.6ألف دوالٍر ثمَّ بيع مرَّ

https://twitter.com/niftygateway/status/1364745727889530883?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1364745727889530883%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftechnologyreview.ae%2FD985D8A7-D987D98A-D8A7D984D985D982D8AAD986D98AD8A7D8AA-D8A7D984D8B1D982D985D98AD8A9-D8A7D984D982D8A7D8A6D985D8A9-D8B9D984D989-nft%2F
https://twitter.com/niftygateway/status/1364745727889530883?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1364745727889530883%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftechnologyreview.ae%2FD985D8A7-D987D98A-D8A7D984D985D982D8AAD986D98AD8A7D8AA-D8A7D984D8B1D982D985D98AD8A9-D8A7D984D982D8A7D8A6D985D8A9-D8B9D984D989-nft%2F
https://twitter.com/niftygateway/status/1364745727889530883?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1364745727889530883%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftechnologyreview.ae%2FD985D8A7-D987D98A-D8A7D984D985D982D8AAD986D98AD8A7D8AA-D8A7D984D8B1D982D985D98AD8A9-D8A7D984D982D8A7D8A6D985D8A9-D8B9D984D989-nft%2F
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أهّم ما يلزم    هي  قميَّة غري القابلة لالستبدالالر ربَّما إيجاد صيغة استثمار مختلفة تنظِّم األصول  

نفيذي لرشكة أرلوند يف حديثه إىل مجلَّة الت ئيس  الر مينكو    ويخترص بنيامنيوق لينهض،  السهذا  

 قدير، والفهم حني قال: الت فوربس الخطَر األكرب عىل صناعة الفنِّ الجديد، وهو حاجته إىل 

د أن يتمكَّن جامعو  واصل بشكٍل هادٍف الت حف، واملتواجدون يف العالم االفرتايضِّ من الت "بمجرَّ

، أو األفالم، أو ألعاب الفيديو، أو غري ذلك من األصول غري القابلة لالستبدال، سيتمُّ إطالق    مع الفنِّ

 والرات". الد العنان لصناعٍة تقدَّر بمليارات 

 غري قابلٍة لالستبدال   لتكون رموزا  توثيق تغريدات تويرت  

يمكن   مثال   لالستبدال،  قابٍل  غري  كرمٍز  توثيقه  يمكن  ملا  مستقبال   وال  حاليَّا ،  حدود  يوجد  ال 

يوم، وبعض  يثر اإل وفتح مزاٍد عليها لبيع، ورشاء تمثيٍل لها بواسطة شبكة   غريداتالتَّ   توثيق حاليا  

جاك دوريس وصل سعرها حتَّى وقت كتابة   لتويرت  نفيذيِّ التَّ   ئيسالرَّ  ادرة مثل تغريدةالن غريدات  الت 

ل تغريدٍة عىل تويرت.  الت ميُّز، و الت افع يف ذلك هو  الد مليون دوالٍر، و   2.5هذا املقال إىل   د؛ فهي أوَّ فرُّ

مون كثريا  سبب دفع   اس لرشاء ن اليظنُّ البعض أنَّ األمر يتعلَّق ببيع جملٍة ما، أو حكمٍة ما، وال يتفهَّ

األمر سأطرح مثاال  مختلفا ، وهو  لتبسيط  لتغريدٍة ما، فهم ال يحصلون عىل حقوقها أصال .  رمٍز 

عٍة، فهذا ال يعني   ل عىل كتابه الجديد، حني تحصل عىل نسخٍة موقَّ الحصول عىل توقيع كاتبك املفضَّ

الكتاب والذي يمكنك جمعه أنَّك حصلت عىل حقوق الكتاب، وإنما حصلت عىل تمثيٍل للكاتب عىل هذا  

ذكار  التخصيَّة، أنت تدفع لدعم الكاتب، أو ألنَّك من معجبيه، أو طمعا  ببيع ذلك  الشمع مقتنياتك  

 مستقبال  إذا أصبح الكاتب ذو شأن.

تلك   تفتح  أن  واسعةالر يمكن  تمويٍل  أبواب  واألندية،    موز  والفنانني،  املحتوى  ُصنَّاع  لدعم 

ارها لتذكاراٍت رقميٍَّة فريدٍة وبيعها لجمهورهم، جمهورهم سيدفع، وليس  ياضيَّة من خالل إصد الر 

هي و  للمزاد،  عربيٍَّة  تغريدٍة  ل  أوَّ طرحت  املثال  سبيل  عىل  ٌة.  مهمَّ نقطٌة  وهذه    تغريدةٌ  الجميع 

يل   يل املتابعني  من  عروض  عىل  وربَّما الر وحصلت  يل،  وعربون شكٍر  لهم،  تذكاٍر  باقتنائها  اغبني 

ل تغريدٍة عربيٍَّة تمَّ بيعها، ال يهمنا دافع   للتِّجارة الحقا  بها إذا أصبحت التغريدة مشهورة ، لكونها أوَّ

 كلَّ شخٍص، ولكن يهّمنا معرفة أنَّ األمر ال يتعلَّق بهوٍس تافٍه.

ف  عب ثمَّ تباع بمئات آال الال ربَّما يشبه األمر كرة البيسبول التي تقع عىل الجمهور، ويوقعها  

ل إىل استثماٍر حقيقيٍّ يُباع، ويُشرتى، الذ عب بالال عبة، وهذا  اللوالرات للمولعني بهذه  الد  ات، لتتحوَّ

قميَّة غري القابلة لالستبدال ستغريُّ  الر أنَّ األصول   CNBC  يفةلصح ويراهن امللياردير مارك كوبان

ا نعرفه اآلن من فنوٍن مختلفٍة، ويقول يف ذلك:   الكثري ممَّ

https://v.cent.co/
https://v.cent.co/
https://v.cent.co/
https://www.cnbc.com/2021/03/06/jack-dorsey-is-offering-to-sell-the-first-tweet-as-an-nft.html
https://www.cnbc.com/2021/03/06/jack-dorsey-is-offering-to-sell-the-first-tweet-as-an-nft.html
https://www.cnbc.com/2021/03/06/jack-dorsey-is-offering-to-sell-the-first-tweet-as-an-nft.html
https://www.cnbc.com/2021/03/06/jack-dorsey-is-offering-to-sell-the-first-tweet-as-an-nft.html
https://www.cnbc.com/2021/03/06/jack-dorsey-is-offering-to-sell-the-first-tweet-as-an-nft.html
https://www.cnbc.com/2021/03/06/jack-dorsey-is-offering-to-sell-the-first-tweet-as-an-nft.html
https://v.cent.co/tweet/1368259151340711936
https://v.cent.co/tweet/1368259151340711936
https://v.cent.co/tweet/1368259151340711936
https://v.cent.co/tweet/1368259151340711936
https://v.cent.co/tweet/1368259151340711936
https://v.cent.co/tweet/1368259151340711936
https://www.cnbc.com/2021/02/22/mark-cuban-the-business-id-start-now-would-center-around-blockchain.html
https://www.cnbc.com/2021/02/22/mark-cuban-the-business-id-start-now-would-center-around-blockchain.html
https://www.cnbc.com/2021/02/22/mark-cuban-the-business-id-start-now-would-center-around-blockchain.html
https://www.cnbc.com/2021/02/22/mark-cuban-the-business-id-start-now-would-center-around-blockchain.html
https://www.cnbc.com/2021/02/22/mark-cuban-the-business-id-start-now-would-center-around-blockchain.html
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سيقلبون عالم املوسيقى، وصناعة    ومقتنييها"أعتقد أن صناعة األصول غري القابلة لالستبدال،     

املزاح، ويدخل نطاق ثورٍة فنِّيٍَّة، أو    األفالم رأسا  عىل عقب"، أي أنَّ األمر يتجاوز حدود الهوس، أو

ها ما شئت  قميَّة التي بدأت منذ عقٍد مىض. الر تشبه ثورة العمالت  .ثورٍة ملكيٍَّة، أو سمِّ

 فقاعٌة، أم ثورٌة تقنيٌَّة؟ 

؟ ليسالر هل ستكون   ك إجابٌة واضحُة، من الواضح  لهنا  تموز غري القابلة لالستبدال ثورة ، أم فقاعة 

أنّها إنجاٌز برمجيٌّ  أنَّها هوٌس جماعٌي واملوجة تكرُب وكل يشٍء وارد، شخصيَّا  أرى دون شكٍّ  اآلن 

املقتنى   د وصاحب  التفرُّ إذ أنَّ توثيق  ل  الر هائل  أن تتحوَّ أمٌر هائٌل، ولكن كالعادة يمكن  إىل  قميِّ 

كنيَّة، السها سوى املضاربة، يشبه األمر دفاتر الجمعيَّات  فقاعٍة من خالل بيع مقتنياٍت ال هدف من 

الجمعيَّات   إنَّ  القول  كنيَّة هي مشاريٌع احتياليَُّة فهناك جمعيَّاٌت سكنيٌَّة تبني أفضل السال يمكن 

أيضا   السالوحدات   يمكن  وال  الجمعيَّات  الت كنيَّة،  كل  أنَّ  ة  السعميم  فثمَّ رائدةٌ  مشاريٌع  هي  كنيَّة 

  احتياليٌَّة يتمُّ فيها املضاربة بسعر دفرت الجمعيَّة بهدف بيعه دون نيَّة رشاء البيت أصال . مشاريعٌ 

قميِّني، واستهزاء  الر موز غري القابلة لالستبدال موجة عدم قبوٍل من صغار الكسبة  الر تواجه  

فولتها وتحتاج إىل  يف مرحلة ط  تزالمن جيٍل، وحماسا  مفرطا  من جيٍل آخر، وعلينا االعرتاف أنَّها ما  

نشهد ركودا ، وازدهارا  وخليطا     ربَّماقص فيها، وحتَّى ذلك الوقت  الن عم لرأب فجوات الد الكثري من  

املستثمرين،   ثقة  يكتسب  أن  قبل  البيتكوين  تذبذب  موجات  تشبه  اضطِّراباٍت  موجة  يف  بينهما 

سات يف وقتنا الحارض.  واملؤسَّ

أيِّ يما   بعيدا  عن  نفهم ماذا يجري بموضوعيٍَّة  أن  األهّم  لكي نحكم، ولكن  الوقت مبكرا   زال 

ٍس مفرٍط.  ازدراٍء، أو تحمُّ
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تفشل معظم املشاريع الجماعيَّة، وكلُّ أفكار تنظيم التُجّمعات، واملجتمعات املحلِّيَّة حني تحاول بناء 

ل األمر بشكٍل، أو بآخر مبارشة إىل بناء تحالفاٍت وسيطرة لوبي معنيَّ  نموذج حوكمٍة ناجٍح، إذ يتحوَّ

الجماعة   وأخذ  القرار،  اتِّخاذ  لعبة    جاهباالتعىل  يف  وحتَّى  يريده،  يجمع    االنتخاباتالذي  ة  الحرَّ

ني بالعمليَّة   % 51، ويستطيعون تحقيق األغلبيَّة البسيطة  االنتخابيةاملؤثِّرون األصوات من غري املهتمِّ

 والتي تؤدِّي بهم إىل ممثِّلني رشعيِّني عن املجتمع ككلِّه.

حون عىل عمليَّة   ع، ويكون هدف  الت لحوكمة    باالنتخاباتالفوز  يحدث عادة  أن يركِّز املرشَّ جمُّ

تماما   ا  مختلف  تمثيل    الفوز  ألعاب  الت عن  مع  وخاّصة  فعال ،  الحقيقيِّ  ع  الحاليَّة  السجمُّ مثل ياسة 

بالسياسيِّني،  الت و ياسية،  الساملنارصة    حمالت اآلخر،  الرت سياسات  و شهري  الهويَّة وإقصاء  كيز عىل 

باألصوات،  الت و  االنتخابيَّة،  الد العب يف ترسيم  الت و العب  ال   .لفزيونيَّةالت الجداالت واملناظرات  و وائر 

 يمكن الجزم أنَّ ذلك يقود إىل تمثيٍل عادٍل للجميع يف الحوكمة. 

نظري املجتمعات  21الريمر  دانيال كتابات واهتمامي  لفت  بناء  يف  واهتمامه  مركزيَّة،  الال ، 

ة التي تحيط به ألنَّه متَّ الض، ورغم  عاما    15ويلة يف هذا املجال منذ  الطوتجاربه   هُم بأنَّه يتخىلَّ عن  جَّ

د تجارٍب رغم وصول تقييم بعضها إىل مليارات   والرات  الد مشاريعه بشكٍل، أو بآخر، ويعتربها مجرَّ

ة   ذات لحظٍة، إالَّ أنَّ كتاباته تناقش بشكٍل أهدأ من أفعاله مواضيع الحوكمة يف املجتمعات، وخاصَّ

 يف فضاء الالمركزية، والبلوكتشني. 

،   دانيال يصف  أعماٍل  نفسه بأنّه مربمُج كمبيوتر، واقتصاديٌّ األلعاب، ورائد  وخبريٌ يف نظريَّة 

إلنشاء حلول برمجيّة تقدِّم   -وفق مفرداته-كرَّس حياته  .  املاضية  وأنَّه عىل مدار الخمسة عرش عاما  

ية، وامللكيَّة الجماعيَّة، والعدالة للجميع. الفائدة للمجتمع، ومدافعا    عن حقِّ الحياة الكريمة، والحرِّ

( إلدارة املوارد  Eosإلدارة املجتمع الخاص بمرشوع وعملة إيوس ) مقرتحا   فرتةٍ طرح الريمر منذ  

املاليَّة بشكٍل أفضل، وايجاد حلول ماليَّة ناجحة لدعم املجتمع، وقد ركَّز يف مقرتحه عىل فكرٍة أجدها 

جدَّ  العمليَّة  لالهتمام  ا  مثرية  يف  العشوائيَّة  توظيف  وهي  منع  االنتخابية،  يتمُّ  لكي  كتُّالت، الت ، 

اء ممثِّلني  لت او  أكفَّ أو بآخر لوصول أشخاٍص  العشوائيَّة بشكٍل،  حّزبات داخل املجموعة، وتوظيف 

 للمجموعة. 

، ثّم يدعو اآلخريَن إىل االنضمام إليه،   وفق رؤية الريمر، ينشأ املجتمُع بفرٍد يمتلُك رؤية  خاصة 

حاِق بها  إىل اللَ األموِر، ثّم تدعو الناَس  أو ملجموعٍة صغريٍة من األفراد تّتفُق عىل منهٍج معنّيٍ يف تسيرِي  

واِب أبدا  أن يفتح املجتمُع الباب عىل مرصاعيه، ليدخلَه الجميُع دون امتالك  الصوتأييدها، فليس من  

 
21 https://moreequalanimals.com/posts/book-launch 

https://moreequalanimals.com/posts/book-launch
https://moreequalanimals.com/posts/book-launch
https://twitter.com/bytemaster7?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/bytemaster7?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/bytemaster7?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/bytemaster7?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/bytemaster7?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://caramellaapp.com/fadyamr/-j0tKkBvd/musw-dhu-mqtrhe-wthyqhe-alhwkmhe-alkhas-e-bmjtmae-iyws-eos
https://caramellaapp.com/fadyamr/-j0tKkBvd/musw-dhu-mqtrhe-wthyqhe-alhwkmhe-alkhas-e-bmjtmae-iyws-eos
https://caramellaapp.com/fadyamr/-j0tKkBvd/musw-dhu-mqtrhe-wthyqhe-alhwkmhe-alkhas-e-bmjtmae-iyws-eos
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ا ب ائدِة يف عالم األثرياء، إضافة  إىل  السقافِة  الث مقّوماٍت يحدُِّدها هو، فمثُل هذا املجتمِع سيكوُن شبيه 

أنَّ قبوَل األفراد يف املجتمع يتوّقف عىل درجة تقّبله لنظام حوكمة هذا املجتمع واحرتامه، وال يمكُن  

، ثمَّ طرُح فكرِة حوكمٍة عليهم. الن جمُع   اس بداية 

،الش لدخول املجتمع يجب أن يعربِّ     تُجمع ف  خص عن رغبته بذلك من خالل دفع مبلٍغ مادِّيٍّ

يَّة إل   نفاقها لدعم ذلك املجتمع، وتطويره. تلك املبالغ املادِّ

 توظيف العشوائيَّة يف العمليَّة االنتخابيَّة 

 تجري العمليَُّة االنتخابيُّة وفق ثالث مراحل: 

اختياٌر عشوائيٌّ ملجموعات تضّم كلٌّ منها عرشَة أفراد بُممثٍّل رسميٍّ لكلٍّ منها،  املرحلُة األوىل:

 تعنيَّ بالفوز بثمانية أصواٍت )يشّكلون املستوى األّول من األعضاء املنتخبني(. ي

الثانيَّة: أفراد، وتختار كلُّ  املرحلة  ل مجموعاٍت عشوائية  من عرشِة  األوَّ يعنّيُ أعضاُء املستوى 

انها  مجموعٍة ُممثاّل  لها بالفوز بثمانية أصوات، ويف حال عدم حصول اإلجماع تفقد املجموعُة مك

ر العمليَّة حتَّى نصَل إىل مجموعٍة أقّل من الت مثييلَّ يف املرحلة الت   أفراٍد نهائيّة. 10الية، تتكرَّ

هائيِّة للُممثّلني املنتخبني بعدٍد أقلَّ من عرشٍة، ويختاُر الن يُنتخُب من املجموعة   الثة:الث املرحلة  

 وائيَّا . عشأما نائبه فيُختار الرئيس بموافقة ثلثني زائد واحٍد، 

ى  الر تنتهي العمليَُّة االنتخابيَُّة بتأليف حكومٍة ثالثيٍَّة تتألَّف من:   لطة  السئيِس ونائبيه، وتسمَّ

 ئيِس وأحد نّوابه. الر لطة يتطلَّب موافقَة السالثيَّة، وأّي قراٍر يصدُر عن هذه الث الحاكمة 

  10مجموعٍة كّل منها    100شخٍص أن يتّم تقسيمهم إىل    1000ضمن هذه العمليّة يمكن لـ  

ليصل منهم  10مجموعاٍت، ومن ثمَّ يصُل  10شخٍص يتمُّ تقسيمهم إىل  100أشخاٍص يصل منها 

3. 

لينجح   االنتخاب  يف  العشوائيَّة  عامل  إدخال  تفصيال   أكثر  مقرتٍح  املنهجيَّة ضمن  تلك  توظَّف 

الالش  تحالفاته  عىل  بناء   وليس  املجتمع  يف  سمعته  عىل  بناء   وبخص  أيُّ الت حزبيَّة،  يستفيد  ال  ايل 

زمة لفوزه يف االنتخابات وإنَّما سيتمُّ فرز املجموعات بشكٍل  الال شخٍص من عمليَّة جمع األصوات  

، وقد يلتقي شخصان متضادان يف مجموعٍة واحدٍة، ويؤدِّي انقسامها إىل عدم ترشيح ممثِّلٍّ   عشوائيٍّ

 باإلجماع عنها. 
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ا    لالهتماممن املثري   فكري بشكٍل جدِّيٍّ يف تطبيق العشوائيَّة بشكٍل، أو بآخر واستكشاف  الت   حقَّ

ا  مراقبة تجربة اليمر الن  ى  22تائج، واملثري جدَّ وق، وسعر العملة الس، وما سيصل إليه بعيدا  عن حمَّ

 التي هي معياٌر لنجاح تجربٍة من فشلها. 

 

 

 
22 https://eoscommunity.org/ 
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 بيتكوين مجهول املصدر 

حكُّم بإصدار الت ، فمصدر بيتكوين معروٌف، وهو القواعد الربمجيَّة إذ يتمُّ  دقيقا   يُعترب هذا الكالمال 

وحدات بيتكوين الجديدة وعددها من خالل قواعد برمجيَّة صارمٍة ال يمكن العبث بها، أو تعديلها 

ى هذه العمليَّة ب  ب(.هالذ عدين  ت ، وأُطلق عليها هذا االسم؛ ألنَّها تحاكي عمليَّة  miningعدين  الت)تسمَّ

سنواٍت( وتمنحه ألكثر    ٤صف كّل  الن تصدر هذه الربمجيَّة كّل عرش دقائٍق عددا  محددا  )يقلُّ إىل  

 الخوادم التي ساهمت بحماية شبكة بيتكوين.

إذا كان املقصود بجهالة املصدر أي جهالة من صنع هذه الربمجيَّات فهذا أيضا  غري صحيح، إذ  

ري برمجيَّات بيتكوين هم   موا الربمجيَّات لتعمل بشكٍل  و أشخاٌص معروفون باالسم،  أنَّ مطوِّ صمَّ

، وال يستطيع أحٌد منهم أن يسيطر عليها فهي تعمل بشكٍل  غري  تلقائيٍّ   مركزيٍّ مثل غري  مركزيٍّ

ات، وغريها.   العديد من برمجيَّات، وبروتوكوالت اإلنرتنت مثل اإليميل، وبروتوكوالت نقل امللفَّ

وستتعرف إليهم، والكود    Githubادخل إىل مستودع كود بيتكوين عىل   عرف إليهمالت إذا أردت 

 مفتوح املصدر.

م بيتكوين، وطلب برمجته، فالجواب هو   ا إذا كان املقصود بجهالة املصدر أي جهالة من صمَّ أمَّ

يدعى ساتويش ناكاموتو كتب بحثا  رشح فيه فكرة بيتكوين، وطلب   -أو مجموعة أشخاٍص -شخٌص  

 تطويرها، نحن ال نعرف هويَّته، أو هويَّتهم الحقيقيَّة إالَّ أنَّ دافعه معروٌف، وهو بناء من املربمجني

سات املاليَّة، ومحاربة فسادها، ولن يهمَّ إن عرفناه باالسم ف بيتكوين  يجري تعدين  نظاٍم بديٍل للمؤسَّ

ل الت تعدينه خارج سيطرته بالكامل.   ي له هو احتمال احتفاظه تقريبا  بملكيَّة أوَّ أثري الوحيد املتبقِّ

دة  كما هي، وإن  تمليون بتكوين تمَّ تعدينها سابقا ، والتي ما   زال حتَّى تاريخ كتابة هذه املقالة مجمَّ

يَّاٍت كبريٍة يمكن أن يتأثَّر  ر بيعها بكمِّ  عر، وهذا أمٌر مستبعٌد.السقرَّ

ة الحكومة فقط صكُّ العمالت يجب أ   ن يكون من مهمَّ

ٍة تثق بها ملنع  الن من القديم فكانت  الز يمكن أن نفهم هذا الكالم يف   ،  رزويالت اس تحتاج إىل سلطٍة، وقوَّ

البلدان   من  الكثري  استغالل حكومات  هو  اليوم  نراه  ما  حولنا..  يحدث  ما  إىل  ننظر  دعونا  ولكن 

م غري  بشكٍل  العمالت  وإصدار   ، صكِّ يف  تدمري سلطتها  إىل  األحيان  من  كثرٍي  يف  يؤدِّي  سؤوٍل 

البلدان، وضياع ثروات   يتمُّ طباعته بالغرف املغلقة    اس ماالن اس فيها. إذ ال يعلم  الن اقتصاديَّات 

وسوء   حروبها،  وتمويل  لتغطِّي رسقاتها،  الفاسدة  الحكومات  تحتاجه  ما  وكّل  املركزيَّة،  للبنوك 

املزي طباعة  هو  املاليَّة  بإدارتها  مباليٍة  غري  باألسواق  وطرحها  العملة،  من  يأكل  الت د  الذي  م  ضخُّ
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اس إىل الهروب من الكاش  الن بب بعينه الذي يدفع  الساس يوما  بعد يوٍم، ويُعترب هذا هو  الن مدَّخرات  

 هب، والعقارات.الذ إىل األصول األخرى مثل 

ول، ورسقة أموال  الد د  جميعنا بقصص فسايسمع  تطبع أمريكا الدوالر وفق مصالحها البحتة، و 

و الن  بالت اس  العبث  نتيجة  الهائل  م  مثل سوريا، السضخُّ دوٍل  يف  يحدث  فيما  ولكم  املاليَّة،  ياسات 

 لبنان، فنزويال، وغريها خري أمثلة. 

 الم! السعندما يتسلَّط الفاسدون عىل سلطة إصدار، وصكِّ العمالت فعىل االقتصاد 

بيتكوين املشفَّ   ،جاءت تقنية  ابتكاٍر مذهٍل يكس واألصول  املشكلة تحديدا ، مثل  لحلِّ هذه  رة 

ة   الحكومات ملهمَّ بديال  الت احتكار  لنا  األموال، ويخلق  وهو صّكها من خالل   ،حكُّم بإصدار/صكِّ 

 الربمجيَّات! نعم صكها من خالل الربمجيَّات.

الربمجيِّ عىل تقنيات   بالكود  العمالت  ا ؛ فهو يُعترب إصدار وصّك  البلوكتشني فكرة  ثوريَّة  جدَّ

ب العبث  لها  السيجعل من  اليوم  األرض  عىل  توجد سلطٌة  للعملة شيئا مستحيال ، وال  املاليَّة  ياسة 

نة عىل عرشات آالف الحواسيب حول العالم  ،القدرة عىل إيقاف خوادم شبكة بيتكوين املوزَّعة   ،واملخزَّ

 والعبث بمعلوماته. 

 Proof of( بخوارزميَّات الـ  Blockchainسلة كتل بيتكوين )البلوكتشني  اقرأ عن حماية سل 

work  والبيانات لتعرف استحالة العبث   ،وقدرتها عىل طرد أيِّ خادٍم ال يصادق عىل حماية الكود

 فيه. 

ة  يف البلدان التي   ،اس بديال  الن ويمنح   ،هو اخرتاٌع عظيٌم يمكن أن يوقف عبث الفاسدين وخاصَّ

 كوماٌت فاسدةٌ. تديرها ح

ف من وطأة  الن أصبح لدى   عامل الت ياسات املاليَّة الفاشلة، و الساس خيارا  جديدا  يمكن أن يخفِّ

 مع بدائل أخرى. 

ولة وهذا  الد ياسة و السثوريٍَّة سمحت للبرشيَّة بفصل املال عن  و جديدٍة  و نحن أمام تقنيٍة عظيمٍة  

ل من عالم األموال التي تصدرها الت ولة، أي  الد و   ياسةالسخريٌ عظيٌم للبرشيَّة، نعم فصل املال عن   حوُّ

سات إىل عالم األموال التي تصدرها الربمجيَّات..   املؤسَّ

الكود  بعينك  أن ترى  بالنسبة لسياسٍة ماليٍَّة؟؟  أنت  البرشيَّة ولك  أيُّهما أفضل ملستقبل  واآلن 

م، أو الت الربمجيَّ الذي يصكُّ العملة، وكيف يعمل، وكيف تحمي تعليماتُه الربمجيَُّة العملَة من   ضخُّ

  غرٍف مغلقٍة ال تراها، والالعبث بأرصدة مالكيها؟ أم أن ترتك األمر ملوظٍَّف حكوميٍّ يطبع العملة يف



 مفاهيٌم مغلوطٌة عن البيتكوين 

153 
 

تعرف كم طبع منها، وملن وزَّع، ومن أخذ، وتجد مدَّخراتك من العملة يف بلدك تخس قيمتها يوما  

ٍة؟  بعد يوٍم؟؟ سياسة صكِّ العمالت يف الغرف املغلقة، أم بالكود وبشفافيٍَّة تامَّ

 اإلجرام وغسيل األموال 

والعمالت   أن    تقنيةٌ هي  قميَّة  الر بيتكوين،  جهٍة  أو  شخٍص،  أليِّ  ويمكن  مركزيٌَّة،  ال  مفتوحٌة 

قنيات( يمكن استخدامها ألغراٍض مرشوعٍة،  الت تستخدمها دون إذٍن من أحٍد، وهي تقنيٌة )مثل باقي  

 وأغراٍض غري مرشوعٍة.  

العيب يف   أنَّ  ة بأنَّ املجرمني يستخدمونها بكثرٍة ال يعني  أن تجد  الطقنية! من  الت الحجَّ بيعي 

ر فهم يسعون دائما  إىل الحصول   املنظَّمات اإلجراميَّة، واإلرهابيَّة تسعى إىل كلِّ ما هو جديد، ومتطوَّ

 قنيات التي يمكن أن تساعدهم لتحقيق أهدافهم.  الت عىل أفضل 

قنية، وهل تعلم أنَّ أكرب عمليَّات تهريب املخدَّرات عرب الحدود  الت نظمات اإلجراميَّة بتستثمر امل

ة الدرونز؟ وهل تعلم أنَّ تواصل املنظَّمات  الطاألمريكيَّة املكسيكيَّة تتمَّ من خالل أحدث   ائرات املسريَّ

ر للمجرمني واإلرهابيِّني  شفري؟ وهل تعلم أنَّ اإل الت هابية يتمُّ عرب أقوى برامج  ر االجراميَّة واإل  نرتنت وفَّ

 بل للتَّواصل؟  السأفضل 

 اس يف محاربة الجريمة واملنظَّمات اإلرهابيَّة؟؟ الن قنيات عن الت فهل يفيد منع هذه 

قنية سيرضُّ ويحرم البرشيَّة من فوائدها فهي تقنيٌة ثوريٌَّة  الت الجواب طبعا  ال، أوال  ألنَّ منع هذه  

األ  عالم  من  ل  الربمجيَّات،  للتحوُّ تصدرها  التي  األموال  عالم  إىل  سات  املؤسَّ تصدرها  التي  موال 

ل الخارسين من االستفادة منها. وثانيا ، هذه   قنيات مفتوحة، وال يمكن الت ومحاربتها سيجعلنا أوَّ

، ومضيعة  للجهد.   منعها أصال ، ولهذا يُعترب اإلرصار عىل محاربتها، معركة  فاشلة 

قنية، ومنعتها عن شعوبها؟ ماذا جنت الحكومات التي الت ماذا جنت الحكومات التي حاربت  

 حاربت االنرتنت، وكّل اخرتاٍع جديٍد؟ الجواب تعرفونه.

زال تستخدم توللمعلوميَّة فإنَّ أكرب عمليَّات االحتيال والتهريب، واإلرهاب حتَّى يومنا هذا ما  

 . قليديَّة.الت األنظمة املاليَّة 
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، وال تخلق أي صناعة هي  قميَّة  الر العمالت    يشٌء وهميٌّ

ر  أمام صناعة تتطوَّ إذ نحن  الكالم غري صحيٍح،  لها خدمات 23يُعترب هذا  ، وتنمو وتخلق رشكاٍت 

سات    أصبحت  حقيقيَّة، وتخلق وظائف بشكٍل كبرٍي. كلُّ الخدمات املاليَّة التي تحصل عليها من املؤسَّ

رة  بشكٍل أو بآخر  قليديَّة  الت املاليَّة   بطريقٍة غري مركزيٍَّة من خالل عالم الكريبتو، ودون اليوم  متوفِّ

 وسيٍط.

ل وحده من عام  الر موِّ الهائل لصناعة الكريبتو، ففي  الن لنأخذ بعض األرقام عن   2021بع األوَّ

ا لبلومربج   ت وفق  من رشكات  مليار دوالر    2.6رشكٌة ناشئٌة يف مجال الكريبتو نحو    129فقط، تلقَّ

  2020كات يف عام  الرش مويل لهذه  الت مليون دوالٍر عن إجمايل    300بزيادة    VCsرأس املال املغامر  

قميَّة )يدعى  الر مرشوٍع كريبتو عىل تمويٍل جماعيٍّ مبارش بالعمالت    2329كما حصل نحو    بأكمله!

ICO/IEO  كات وظائف، الرش لوحده! خلقت هذه    2019مليار دوالر يف عام    ١٥( بقيمٍة تزيد عن

كات حول العالم. كما نمت من هذه االستثمارات الرش اس، و الن وخدماٍت يستفيد منها عدٌد هائٌل من  

  .24عدَّة رشكاٍت لتصبح ذات قيمٍة سوقيٍَّة تفوق املليار

سعينيات، وأوائل القرن الحادي الت  صناعة اإلنرتنت يف  يشبه نموُّ صناعة الكريبتو الهائل نموَّ 

جارة الت والعرشين عندما أدَّى ازدهار اإلنرتنت إىل ظهور قطاعاٍت جديدٍة غري معروفٍة سابقا  مثل  

، ونمّوها الحقا . يدفع نموُّ وازدهار صناعة الكريبتو اليوم الت االلكرتونيَّة، ووسائل  واصل االجتماعيِّ

التي Defiمركزيِّ  الال مويل  التاٍت جديدٍة لم تكن معروفة  من قبل مثل خدمات  إىل ظهور قطاع ؛ 

ن كلَّ أشكال الخدمات املاليَّة   قليديَّة من قروٍض، وتأمنٍي، وتمويٍل، وتحويٍل، ودفٍع إلكرتونيِّ الت تؤمِّ

سات املاليَّة   ويب (مركزيِّ  الال ب  قليديَّة املعروفة، وخدمات الويالت دون الحاجة إىل البنوك، أو املؤسَّ

ن بناء تطبيقاٍت ترتكز عىل تقنيات سالسل الكتل، وخدماٍت أخرى مبتكرٍة مثل    (3   NFTالتي تؤمِّ

ن أسواقا  لبيع، ورشاء األعمال الفنِّيَّة، وغريها الكثري من الخدمات . ويرافق كّل هذا نموُّ  25التي تؤمِّ

  26%.500-300سنويٍَّة قدرها ناعة بزيادٍة الصلب عىل وظائف هذه الط

العمالت   ( وأصبحت  New asset classقميَّة نفسها مثل نوٍع جديٍد من األصول )الر فرضت 

رة  )الت تدعى من قبل الجهات   ( إذ تعمل  Cryptoassetرشيعيَّة يف دول العالم املتقدِّم أصوال  مشفَّ

 
23 Crypto Industry 

 . وغريها Binanceو  Uniswapو  Coinbaseمثل  24
 مركزيِّ الال مويل التمانات يف الضعن نموِّ قيمة   Defipulseانظر مثال  يف موقع  25
صٍة مثل الشانظر مثال  إىل الوظائف  26  و غريها. Pompcryptojobsو  Cryptocurrencyjobsاغرة يف مواقع توظيٍف متخصِّ
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ٍة تهدف إىل تطو  ير سوق الخدمات املاليَّة ليستفيد هذه الجهات اليوم عىل تطوير ترشيعاٍت خاصَّ

رة، ولتوفري حمايٍة للمستخدمني.    من هذه األصول املشفَّ

رة إىل مزيٍد من    موِّ الهائل.  الن ال يمرُّ أسبوٌع إال ونسمع عن خرٍب جديٍد يدفع صناعة األصول املشفَّ

را    املثال مؤخَّ لبعض  الت أذُكر عىل سبيل  الجديد  ه  إىلالرش وجُّ العمالقة  استبدال قسٍم من    كات 

( إىل بيتكوين كما فعلت رشكة تسال، واستخدام  Balance sheetsالكاش يف ميزانيَّاتها العموميَّة )

 للقيام بعمليَّات تسويٍة، وغريها.اإليثرييومرشكة فيزا العمالقة إىل شبكة 
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 املصادر 

بعنوان   وهو  للتدريب،  بلوكتشني  تحالف  من  التدريبي  البلوكتشني،  " الربنامج  عن  عامة  نظرة 

 ."27أساسيات األعمال 

 28شئكتاب البيتكوين النا

 .مفاهيم مغلوطة عن بيتكوين: حيان السيد 

 .بواسطة ساتويش ناكاموتو يندِّ  إلكرتوني نقدي  نظام: ، بتكوينللبيتكوينالورقة البحثيَّة 

الغوص يف  (  الثاني  و  األول   د املجلّ )  لألموال  اإلنرتنت  عالم أنتونوبولوس هو  أم.  أندرياس  بواسطة 

 يف سلسلة من مقاالته، ومحادثاته. بيتكوينعمق "ملاذا" يف 

  ورشح  ،هذا الكتاب تاريخا  اقتصاديَّا  لألموال" يقدِّم عموصين الد بواسطة "سيف  بيتكوين معيار

.تِقّدم حال  اقتصاديَّا  بديال  عن البنوك املركزيَّة بيتكوينكيف أنَّ 

 
27 Blockchain Overview: Business Foundations, Blockchain Training Alliance 

28 The Little Bitcoin Book: Why Bitcoin Matters for Your Freedom, Finances, and Future 
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