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  المقدمة 

عن طريق  وصل اإلنسان إلى أماكن لم يكن يحلم بأن يصل إليها أو حتى يعلم بوجودها

ي تبقى كو نالحظ اليوم أن التوجه العالمي للدول الغربية يتوحد العلم و التكنولوجيا 

عات حركة العلم في بالدهم في حالة تطور دائم و نحن اليوم نقف أمام أحد أهم االخترا

لكترونية في مجال البرمجة و التي تتعلق بحياتنا اليومية بشكل كبير إنها العملة اإل

 غير المركزية األولى في العالم البت كوين .

 

 إشكالية البحث 

 محل العملة النظامية حتى نتخلى عنها نهائياً؟هل يمكن للبت كوين حالياً أن تحل 

 

 هل يمكن استخدام البت كوين حالياً في سوريا على نطاق واسع ؟
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 الباب األول 

 الفصل األول

 التعريف بالبت كوين 

 

 : Bitcoinماَهوَ

 البت كوين هو شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع و نقود إلكترونية بشكل كامل. 

للند يتم إدارتها بشكل كامل من قبل مستخدميها  –كما أنه أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند 

 بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء.

 من وجهة نظر المستخدم، فالبت كوين يمكن تشبيهها إلى حد كبير بالعملة النقدية الخاصة باإلنترنت.

  1النظام الدفتري الثالثي األبعاد األكثر بروزاَ في الوجود.كوين أيضاَ على أنها للبت  كما يمكن النظر

 

 0 توضيحي رسم

َ

َ

َ

                                                           
1 www.BitCoin.org 



 

 6 

َ

َ؟َمنَالذيَقامَبإنشاءَالبتَكوين

أو العملة المشفرة والذي تم   crypto – currencyالبت كوين هو أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه اسم 

البريدية، كانت  crypherpunksفي قائمة  Wei Daiمن قبل  8991الحديث عنه ألول مرة في عام 

فكرة الكاتب تتمحور حول شكل جديد من المال يعتمد التشفير للتحكم في إنشاءه و التعامل به بديالَ عن 

 السلطة المركزية. 

بريدية للتشفير بواسطة                 على قائمة  2009م نشره في أول تطبيق و تأكيد على المبدأ ت

Satoshi Nakamoto   دون توضيح المزيد حول نفسه. 2080لكنه قام بترك المشروع في 

 تطور المجتمع من حينها بشكل مضاعف و العديد من المطورين يعملون على البت كوين.

لبت كوين، وعلى نفس المنوال هوية مخترع البت كوين ال يتحكم با  Satoshiلكن من المهم العلم أن 

 2من المحتمل أن تبقى كهوية مخترع الورق!

َمنَيتحكمَوَيديرَشبكةَالبتَكوينَ؟

 لوجيا المحركة للبريد اإللكتروني.ال أحد يملك شبكة البت كوين تماماَ كما ال يوجد أحد يمتلك التكنو

من جميع أنحاء العالم . بينما يقوم البت كوين يتم التحكم بها من قبل جميع مستخدمي البت كوين 

المطورون بتحسين البرنامج ، ال يمكنهم فرض تغيير في بروتوكول البت كوين ألن جميع المستخدمين 

 لديهم مطلق الحرية الختيار أي برنامج و أي إصدار يمكنهم استخدامه.

دام برامج على توافق مع بعضهم البعض، يحتاج جميع المستخدمين الستخ المستخدمون أن يبقىمن أجل 

 .تتماشى مع نفس القواعد

ناك إجماع و تكامل بين جميع المستخدمين . هالبت كوين يمكن أن تعمل بشكل جيد فقط عندما يكون 

 ة هذا اإلجماع.ولهذا جميع المستخدمين و المطورين لديهم القدرة و الحافز على تبني و حماي

 

َكيفَيعملَالبتَكوينَ؟

فالبت كوين ال شيء أكثر من كونه برنامج جوال أو برنامج كمبيوتر يقوم  من وجهة نظر المستخدم ،

 .عن طريقهبتوفير محفظة بت كوين شخصية و يسمح للمستخدم بإرسال و استقبال عمالت البت كوين 

 . أو سلسلة البلوكات  block chainفي الواقع ، تتشارك شبكة البت كوين جسر عام يسمى 

الجسر يحتوي على كل معاملة تم إرسالها يوماَ ما، مما يسمح للكمبيوتر الخاص بأي مستخدم من التأكد 

 من صالحية كل معاملة. 

المرسل، مما يسمح لجميع صحة كل معاملة محمية بواسطة توقيع إلكتروني يتوافق مع عنوان 

 المستخدمين بالتحكم الكامل بإرسال عمالت البت كوين من خالل محافظ البت كوين الخاصة بهم.

وة الحوسبة الخاصة بأجهزة متخصصة باإلضافة لذلك يمكن ألي أحد إتمام المعامالت باستخدام ق

 والحصول على جوائز بالبن كوين مقابل خدماتهم.

 أو التنقيب. Miningوهذا ما يسمى 

                                                           
2 www.BitCoin.org 



 

 7 

 

 4 توضيحي رسم

َيتمَإرسالَوَاستقبالَالبتَكوينَ؟كيفَ

 

 3 توضيحي رسم                                                                                           



 

 1 

من  قبلَالناسَ؟َهلَالبتَكوينَمستعملةَحقاَ 

 هنالك عدد متزايد من األعمال و األشخاص الذين يقومون باستخدام البت كوين. 

هذا يتضمن أعمال كثيرة و متنوعة كالمطاعم و العقارات و المؤسسات القانونية و خدمات إنترنت 

 بينما ال يزال البت كوين ظاهرة جديدة نسبياَ فهو ينمو بسرعة. شهيرة 

مليار دوالر  8.5إجمالي قيمة المتوفر من عمالت البت كوين للتداول تجاوز  2083في نهاية أغسطس 

 مع ما قيمته ماليين من عمالت البت كوين يتم تداوله يومياَ.

َ

 كيفَيحصلَالفردَعلىَعمالتَالبتَكوينَ؟

  .كثمن للمنتجات أو الخدمات ـ 8

  .شراء البت كوين من خالل خدمات تبادل البت كوين ـ 2

  .مبادلة البت كوين مع شخص قريب منك ـ 3

  .ربح البت كوين من خالل التنقيب التنافسي ـ 4

 مع أنه من المستحيل أن تجد أشخاص راغبين في بيع البت كوين في مقابل الدفع ببطاقة االئتمان . 

ذا إلى باستخدام طرق الدفع هذه. و يرجع هفإن معظم خدمات تبادل البت كوين ال تسمح بإضافة األموال 

الحاالت التي يمكن فيها لشخص ما أن يشتري البت كوين من خالل الباي بال ، و بعد ذلك يقوم بعكس 

 الجزء الخاص به من المعاملة.

 أو طلب استرجاع األموال المدفوعة.   chargebackوتعرف هذه العملية باسم 

َماَمدىَصعوبةَالدفعَبالبتَكوينَ؟

ء بواسطة بطاقات االئتمان أو البطاقات المدنية و يمكن قبوله دون الدفع بالبت كوين أسهل من الشرا

الحاجة لوجود حساب بنكي للتاجر. مدفوعات البت كوين تتم من خالل برنامج لمحفظة البت كوين ، إما 

من خالل الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف الذكي عن طريق إدخال عنوان المستلم و المبلغ المدفوع و 

و لجعل العملية أسهل عند إدخال عنوان المستلم يمكن لألجهزة الحديثة أن تعرف  الضغط على إرسال

  NFC.العنوان عن طريق مالمسة هاتفين معاَ بواسطة تقنية 

 ماَهيَمزاياَالبتَكوينَ؟

   في أي ياَ من أو إلى أي مكان و من الممكن إرسال و استقبال أي مبلغ من األموال لحظ : حرية الدفع ـ 

تسمح البت كوين لمستخدميها أن يتحكموا في ال قيود لتخطيها . ،ال حدود ،ال إجازات بنوك  ،وقت

 أموالهم بشكل كامل.

مدفوعات البت كوين يتم تنفيذها حالياَ  إما بدون رسوم على اإلطالق أو برسوم  رسوم قليلة جداَ :ـ 

 قليلة جداً. 

يمكن للمستخدمين تضمين رسوم نقل مع مدفوعاتهم للحصول على أولوية التنفيذ، مما ينتج عنه تأكيد 

 من قبل الشبكة.أسرع للمعاملة 

على نحو إضافي،التجار لديهم وحدات للمساعدة في معالجة المعامالت و تحويل البت كوين إلى عمالت 

 وك الخاصة بهم بشكل يومي. رسمية و إبداع األموال بشكل مباشر في حسابات البن
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بمصاريف أقل بكثير من الباي  و ألن هذه الخدمات قائمة على البت كوين ، يمكنهم أن يقدموا خدماتهم

 بال أو شبكات بطاقات االئتمان.

آمنة غير قابل للعكس وال تحتوي على معلومات المستهلك معامالت البت كوين  مخاطر أقل للتجار :ـ 

وهذا يحمي التجار من الخسارة الناشئة عن االحتيال أو المحاوالت غير األمنية  الخاصة أو الحساسة.

و يمكن للتجار التوسع إلى أسواق  PCIالسترجاع األموال، وال يوجد هناك حاجة ألي توافق مع قواعد 

تج عم بطاقات االئتمان غير متوفر أو حيث ترتفع عمليات االحتيال إلى حد غير متوقع. الناجديدة حيث د

 النهائي هو رسوم نقل قليلة، أسواق أكثر، و رسوم إدارية أقل.

يمتلك مستخدمي البت كوين تحكم كامل في معامالتهم ، من المستحيل للتجار أن  األمن و التحكم:ـ 

 يفرضوا عنوة رسوم غير معلن عنها أو غير مرغوب بها كما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع األخرى. 

مدفوعات البت كوين يمكن أن تتم بدون دمج المعلومات الشخصية بالمعاملة. وهذا يوفر حماية فائقة ضد 

 سارقي الهويات. 

 .كما يمكن لمستخدمي البت كوين أن يقوموا بحماية أموالهم من خالل النسخ االحتياطي و التشفير

 ؟ماَهيَعيوبَالبتَكوينَ

 البت كوين . فكرة : العديد من األشخاص ال زالوا غير ملمين ب درجة القبولـ 

بقبول البت كوين ألنهم يريدون الحصول على مزايا قبولها لكن القائمة كل يوم المزيد من األعمال تقوم 

   تبقى صغيرة وال تزال في حاجة للنمو من أجل االستفادة من مجهودات الشبكة.

القيمة الكاملة للبت كوين في التداول و عدد األعمال التي تستخدم البت كوين ال تزال  القابلية للتطاير :ـ 

 صغيرة مقارنة بما يمكن أن تكون عليه. 

 و لهذا األحداث الصغيرة نسبيا و التجارة أو أنشطة األعمال يمكنها التأثير في السعر بشكل ملحوظ.

 و تكنولوجيا البت كوين. نظريا هذه القابلية للتطاير ستقل مع تطور أسواق 

لم يرى العالم من قبل عملية ناشئة كهذه, و لهذا فمن الصعب حقا و المشوق أيضا تخيل ما ستؤول إليه 

 األمور.

مع العديد من المزايا غير الكاملة  Betaبرنامج البت كوين ال يزال تحت التجربة  التطوير المستمر :ـ 

المزايا والخدمات يتم تطويرها لجعل البت كوين األدوات الجديدة و التي ال تزال قيد التطوير. العديد من 

 آمنة أكثر و قابلة للوصول إليها من الجميع .

 العديد منها ال تزال  غير جاهزة بعد للجميع . 

 الكثير من األعمال التي تستخدم البت كوين ال تزال جديدة وال تقدم تأمين. 

 وج.بوجه عام البت كوين ال تزال قيد النض

َ

َ

َ

َ
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 الفصل الثاني 

َوحةرأهم التساؤالت المط

 ؟لماذاَيثقَالناسَبالبتَكوينَ

الكثير من الثقة بالبت كوين يأتي من حقيقة أنها ال تتطلب أي ثقة على اإلطالق فالبت كوين مفتوحة 

 المصدر وال مركزية بشكل كامل. 

 الكامل في أي وقت.  source codeمما يعني أن لدى أي أحد القدرة على الوصول للكود المصدري 

 كيفية عمل البت كوين بالتحديد.  عليه يمكن ألي مطور في العالم أن يتعرفوبناء 

يمكن عمل جميع المدفوعات بدون االعتماد على طرف ثالث و النظام بأكمله محمي بخوارزمية مشفرة 

 نظمة البنكية على اإلنترنت. و مراجعة بدقة متناهية من قبل طرفيها تماما كتلك المستخدمة في األ

حتى و إن لم يمكن الثقة بجميع ال يمكن ألي فرد أو منظمة التحكم بالبت كوين، و الشبكة ستبقى آمنة 

 مستخدميها.

 َ؟ربحَأموالَمعَبتَكوينَأَأنَيمكننيَكيف

 ال يجب عليك أن تتوقع أن تصبح مليونيرا من البت كوين أو من أي تكنولوجيا منبثقة عنها . 

 اك فرص لألعمال تحتوي أيضا على مخاطر. نالبت كوين فضاء متنامي لإلبداع و ه

 ال يوجد أي ضمانة أن البت كوين ستسمر بالنمو بالرغم من أنها تطورت بمعدل سريع جدا حتى اآلن. 

استثمار الوقت و الموارد في أي شيء له عالقة بالبت كوين يتطلب روح الريادة و المغامرة. هناك 

متعددة لجني المال مع البت كوين كالتنقيب أو المضاربة أو تشغيل عمل جديد باالعتماد على البت طرق 

 كوين. 

 جميع هذه الطرق تنافسية و ال يوجد أي ضمان للربح. 

 يعود األمر لكل شخص لعمل تقييم مناسب للمصاريف و المخاطر المرتبطة بكل مشروع .

 

 2 توضيحي رسم
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 ؟هلَالبتَكوينَافتراضيةَبشكلَكاملَََََََ

كبطاقات االئتمان و شبكات البنوك اإللكترونية التي يستخدمها   virtualالبت كوين غير مادية تماما 

 الناس كل يوم . 

للدفع من خالل اإلنترنت أو بالمتاجر العادية تماما كأي نوع آخر من األموال.  نيمكن استخدام البت كوي

يمكن أيضا مبادلة البت كوين بشكل مادي كعمالت و لكن الدفع بواسطة الهاتف الجوال يبقى دوما مريحا 

 أكثر .

أي أحد.  أرصدة البت كوين مخزنة في شبكة كبيرة موزعة وال يمكن التالعب بها بشكل احتيالي من قبل

فمستخدمي البت كوين لهم تحكم كامل و حصري في أموالهم و عمالت البت كوين الخاصة بهم ال يمكن 

 أن تختفي فقط ألنها غير مادية .

َ؟هلَالبتَكوينَمجهولةَالهويةَ

البت كوين مصممة لكي تسمح لمستخدميها بإرسال و استقبال األموال باستخدام حد مقبول من 

 الخصوصية. 

 حال البت كوين غير مجهولة وال يمكنها أن توفر نفس درجة الخصوصية كاألموال السائلة.  على أي

 ألن استخدام البت كوين يترك وراءه سجل عام شامل. 

 يوجد تقنيات متعددة لحماية خصوصية المستخدمين. وتقنيات أكثر ال تزال قيد التطوير.

باستخدام البت كوين.  ظهرت بعض التخوفات من استخدام المعامالت الخاصة ألغراض غير مشروعة 

سيتم إخضاعها لقواعد و قوانين مشابهة لتلك على أي حال بدون نقاش فإن الحديث عن أن البت كوين 

 الموجودة في النظم المالية المختلفة ال يساوي شيئاً.

 ة أكثر من األموال السائلة . البت كوين ال يمكن أن تكون مجهول

 3على أي حال فإن البت كوين مصممة أيضاً لكي تمنع طيف واسع من الجرائم المالية .

 ماذاَيحدثَعندماَتفقدَعمالتَالبتَكوينَ؟

عندما يفقد عضو ما محفظة البت كوين الخاصة به فإن ما سيحدث هو التأثير عينه الناجم عن إخراج 

حيث ستبقى عمالت البت كوين المفقودة في سلسلة البلوكات تماماً كأي عمالت بت األموال من التداول. 

 كوين أخرى.

إن عمالت البت كوين المفقودة ستبقى مجمدة إلى األبد لعدم وجود أي طريقة ألي أحد كي يستطيع 

 الوصول إلى هذه األموال حتى ينفقها .

 فعَرئيسيةَ؟هلَيمكنَلشبكةَالبتَكوينَأنَتتضاعفَلكيَتصبحَشبكةَد

عما يمكن أن تقوم شبكة البت كوين أن تقوم بمعالجة عدد أكبر بكثير من المعامالت في الثانية الواحدة 

تقوم بمعالجته اليوم . لكنها غير قادرة حالياً على التوسع بشكل كامل للحد المكافئ لما تقوم به شبكات 

 بطاقات االئتمان.

 ص من القيود الحالية .التطوير في الطريق اآلن من أجل التخل

                                                           
3 Bitcoin Knowledge Podcast 
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منذ البداية وكل عنصر من شبكة البت كوين قيد النضوج و التطور، ومن المتوقع أن يبقى األمر على 

 هذا النحو لسنوات عدة قادمة. 

بينما تنمو الحركة على شبكة البت كوين فربما يقوم عدد أكبر من مستخدمي البت كوين باستخدام برامج 

 قي أكثر بالشبكة ربما تتحول إلى خدمات أكثر تخصصا .بت كوين أخف و نقاط تال

 هلَيمكنَاستعمالَعمالتَالبتَكوينَفيَنشاطاتَغيرَقانونيةَ؟

 البت كوين هو مال واألموال يتم استخدامها دوماً من أجل كالً من األغراض المشروعة 

 وغير المشروعة .

ز البت كوين بكثير عندما يتعلق األمر األموال السائلة و بطاقات االئتمان و النظم البنكية تتجاو

 باستخدامها في تمويل الجرائم .

البت كوين مصمم لكي يكون خطوة هائلة دافعة لألمام في سبيل صنع أموال أكثر أماناً و يمكنها أيضا 

ثال من المستحيل تزييف البت أن تمثل حماية هامة ضد أشكال عديدة من الجرائم المالية . على سبيل الم

 .كوين

لدى  المستخدمين تحكم كامل في مدفوعاتهم وال يمكن أن يتم مطالبتهم بمدفوعات غير مصدق عليها كما 

 هو الحال مع االحتيال من خالل بطاقات االئتمان.

 معامالت البت كوين غير قابلة للعكس و محصنة ضد طلبات استرجاع األموال االحتيالية.

األموال ضد السرقة و الخسارة باستخدام آليات قوية و مفيدة جّداً يجعل البت كوين من الممكن تأمين 

 كالنسخ االحتياطي و التشفير و التواقيع المتعددة .

تم طرح بعد المخاوف بأن البت كوين قد يكون جاذب للمجرمين ألنه مم الممكن استخدامه لعمل 

 مدفوعات سرية ال يمكن عكسها.

 مستخدمة بكثرة . على أي حال فإن هذه الطرق موجودة و

استخدام البت كوين سيخضع بدون جدال لنفس القواعد المطبقة حالياً في األنظمة المالية و البت كوين لن 

 تمنع التحقيقات الجنائية من أخذ مجراها.

بشكل عام من التعارف عليه أن االختراعات الهامة و الجديدة يتم استقبالها بشكل مثير للجدل قبل أن يتم 

 ياها بشكل جيد . االنترنت مثال جيد بين العديد من األمثلة التي توضح هذا.فهم مزا

َ

َهلَيمكنَتقنينَالبتَكوينَ؟

ال يمكن تعديل بروتوكول البت كوين نفسه بدون مشاركة جميع مستخدمي البت كوين تقريباَ الذين 

 بتحديد أي برنامج من البرامج سيقومون باستخدامه. يقومون 

 مزايا لسلطة محلية ما ضمن قواعد شبكة البت كوين العالمية غير ممكن عملياً .محاولة تخصيص أو 

الخاصة بالتنقيب للتحكم في نصف قدرة  في األجهزة االستثمار اختيارأي منظمة قادرة مالياً يمكنها 

شبكة البت كوين اإلنتاجية وتصبح قادرة على حظر أو عكس المعامالت األخيرة. على أي حال، ال 

مقدار مساو لما  استثماربإمكانهم الحفاظ على قدرة كهذه حيث سيتوجب عليهم  أي ضمانة على أنيوجد 

   4.باستثمارهيقوم جميع المنقبين حول العالم 

َ
                                                           

4 www.WeUseCoins.com 
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  كيفَيتمَإنشاءَعمالتَالبتَكوينَ؟َََََََََ

          عملية تنافسية وال مركزية تسمى التنقيب باستخدامعمالت البت كوين الجديدة يتم توليدها 

mining البت كوين يقومون  بوخدماتهم. منق هذه العملية تتضمن مكافأة األشخاص من قبل الشبكة مقابل

أجهزة متخصصة بينما يقوموا في المقابل بتجميع عمالت  باستخدامبمعالجة المعامالت وتأمين الشبكة 

      .البت كوين الجديدة

 

 2 توضيحي رسم

بروتوكول البت كوين مصمم بطريقة خاصة حيث يتم إنشاء عمالت البت كوين الجديدة بمعدل ثابت. 

للشبكة،  باالنضماميقوم منقبين جدد  عندما .هذا يجعل التنقيب عن عمالت البت كوين عمل تنافسي جداً 

أكثر فعالية  يصبح من الصعوبة بمكان تحقيق أي ربح ويتوجب على المنقبين حينها البحث عن طرق

الخاصة بهم. ال يوجد أي سلطة مركزية أو مطور لديه القدرة على التحكم  لتغطية مصاريف التشغيل

يتم إنشاء عمالت البت كوين بمعدل متناقص ومن الممكن التنبؤ  .بالنظام أو التالعب به لزيادة أرباحه

 ص إلى النصف حتى يتم إنشاء جميعبه. عدد عمالت البت كوين الجديدة التي يتم إنشاءها كل عام يتناق

وعند هذه  .مليون عملة بت كوين في الوجود كله 28عمالت البت كوين على نحو كامل وبإجمالي 

برسوم معامالت  استثنائي النقطة، فإن التنقيب عن البت كوين من المتحمل أن يتم دعمه على نحو

 .صغيرة عدة

َ

َ

َ

َ

َ
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ََلماذاَيحتويَالبتَكوينَعلىَقيمةَ؟
البتَكوينَنفسَخصائصَاألموالََىكوينَذوَقيمةَألنهَمفيدَكشكلَمنَأشكالَاألموال.َلدَالبت

به(َبناءَعلىَخصائصََ)الصمود،َالقابليةَللحمل،َالتبادلية،َالندرة،َالقابليةَللقسمةَوسهولةَالتعامل

السلطاتَعلىَالخصائصَالماديةَ)كماَفيَالذهبَوالفضة(َأوَالوثوقَفيََاالعتمادالرياضياتَبدالًَمنَ

،َالبتَكوينَمدعومَمنَقبلَالرياضيات.َبهذهَباختصار .(المصدرةَ)كماَفيَالعمالتَالورقية

قيمةَهوَالثقةَبهَوتبنيه.َوفيََتالمواصفات،َكلَماَهوَمطلوبَلشكلَماَمنَأشكالَاألموالَلكيَيصبحَذا

لشركاتَالناشئة.َكماَفيَكوين،َيمكنَقياسَهذاَبقاعدتهاَالمتناميةَمنَالمستخدمينَوالتجارَواَحالةَالبت

ََ.الراغبينَفيَقبولهَكطريقةَدفعَجميعَالعمالتَاألخرى،َيستمدَالبتَكوينَقيمتهَفقطَوحصرياًَمنَالناس

ََاَالذيَيحددَسعرَالبتَكوينَ؟م

يحددَسعرَعملةَالبتَكوينَبقانونَالعرضَوالطلب.َعندماَيزدادَالطلبَعلىَالبتَكوينَيزدادَالسعر،َ

البتَكوينَمتاحةَللتداولَوعمالتََيقلَالسعر.َهناكَكميةَمحدودةَفقطَمنَعمالتوعندماَيقلَالطلبَ

البتَكوينَالجديدةَيتمَإنشائهاَبمعدلَمتناقصَويمكنَالتنبؤَبه،َمماَيعنيَأنَالطلبَيجبَأنَيأتيَالحقاًَ

اًَلكيَيبقىَالسعرَثابت.َوألنَسوقَالبتَكوينَالَيزالَسوقَصغيرَنسبيَعلىَهذاَالمستوىَمنَالتضخم

سعرََمقارنةَبماَيمكنَأنَيصبحَعليهَفيَالمستقبل،َالَيتطلبَاألمرَكميةَكبيرةَمنَاألموالَلتحريك

ََ.السوقَلألعلىَأوَلألسفل،َولهذاَالَيزالَسعرَالبتَكوينَمتطايرَإلىَحدَبعيد
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ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََهلَيمكنَأنَيصبحَالبتَكوينَبالَقيمةَ؟ََ

 أثناءَفترةَجمهوريةَفايمارالماركَاأللمانيَفالتاريخَمليءَبالعمالتَالفاشلةَوالتيَلمَتعدَمستخدمة،َكـَنعمَ

"Weimar Republic"َ،ًوبالرغمَمنَأنَفشلَالعمالتَالسابقَكانَناتجَعنَالدوالرَالزيمبابوي.َ،َوحديثا

تقنيَأوَظهورَعمالتَمنافسةَأوََالنهيارَاحتماليةالتضخمَبشكلَيستحيلَحدوثهَمعَالبتَكوين،َهناكَدوماًَ

واألوقاتََاالنهياراتآمنةَتماماًَضدََاعتبارهاسياسيةَوهكذا.َوكقاعدةَأساسية،َالَيوجدَأيَعملةَيمكنََمشاكل
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كبيرةَأنَيستمرَالبتَكوينَفيََاحتماليةوهناكََلبتَكوينَإمكانيةَالوثوقَبهَلسنواتَمنذَبدايته،الصعبة.َأثبتَا

ََ.النمو.َعلىَأيَحال،َالَأحدَفيَموقعَيمكنهَمنَتوقعَمستقبلَالبتَكوينَأوَكيفَسيكونَعليهَالحالَفيَالمستقبل

َ؟Ponzi Schemeَهلَالبتَكوينَأحدَأشكالَمخططَبونزيَ

تقومَعلىَدفعَعوائدََاحتياليةَاستثمارهوَعمليةَ "Ponzi Scheme" كماَيسمىَباإلنجليزيةمخططَبونزيَأوَ

مستثمرينَالحقين،َبدالًَعنَدفعهاَمنَاألرباحَالناتجةَعنَإدارةََلمستثمريهاَمنَأموالهم،َأوَاألموالَالمدفوعةَمن

جددََاَالَيكونَهناكَمشاركينمخططَبونزيَمصممَلكيَينهارَعلىَحسابَالمستثمرينَالنهائيينَعندم .األعمال

َكافيينَ.

البتَكوينَهوَبرنامجَمجانيَبدونَسلطةَإصدارَمركزية.َوبناءَعلىَذلك،َالَيوجدَأحدَفيَموقعَيمكنهَمنَتقديمَ

بالعمالتَالرئيسيةَاألخرىَكالذهبَأوَالدوالرَاألمريكيَأوََكما .االستثماربخصوصَعائداتََاحتياليةمزاعمَ

َوهذاَيؤديَإلى .،َالَيوجدَقوةَشرائيةَمضمونةَوسعرَالصرفَيتفاوتَبحريةالخيَ...اليوروَأوَالينَاليابان

التطايرَحيثَيمكنَلمالكيَالبتَكوينَأنَيربحواَأوَيخسرواَأموالَعلىَنحوَغيرَمتوقع.َبعدَالتأمل،َفالبتَكوينَ

ََ.واألعمالمنَقبلَاآلالفَمنَالمستخدمينَاستخدامهاَأيضاًَنظامَدفعَبخصائصَمفيدةَوتنافسيةَيتمَ

َألنَيشكلَعددَالعمالتَالمحدودَقيداً؟

مليونَعملةَبتَكوينَفقطَيمكنَإنشاءهاَعلىَاإلطالق.َعلىَأيَحال،َالَيمكنَأن12ََيتفردَالبتَكوينَفيَأنَ

ومنَالمحتملَ (BTC 0.000َ000َ02خاناتَ)8َحتىََيكونَهذاَعائقاًَأبداًَألنَكلَعملةَبتَكوينَيمكنَتقسيمها

يتناقص،ََتقسيمهاَإلىَوحداتَأصغرَإذاَتطلبَاألمرَهذاَفيَالمستقبل.َوبماَأنَمتوسطَحجمَالمعاملةأيضاًَأنَيتمَ

َََأوَ "millibitcoins" لليَبتَكوينيفالمعامالتَيمكنهاَأنَتتمَفيَصورةَوحداتَمنبثقةَمنَالبتَكوين،َكالم

(2 mBTC َ0.002َأوَماَيساويBTCَ.َ)َ

َعمالتَالبتَكوينَ؟َماذاَلوَاشترىَأحدهمَكلَالموجودَمن

فقطَجزءَصغيرَمنَكلَعمالتَالبتَكوينَالتيَتمَإنشاءهاَحتىَاليومَيمكنَإيجادهَللبيعَفيَسوقَالتبادل.َأسواقَ

يزدادَأوَيقلَبناءَعلىَقانونَالعرضَوالطلب.َعلىَنحوََالبتَكوينَتنافسية،َماَيعنيَأنَسعرَالبتَكوينَسوف

َمرَإنشاءهاَلعقودَقادمة.َولهذا،َحتىَالمشترينَاألكثرَتصميماًَلنإضافي،َعمالتَالبتَكوينَالجديدةَسوفَيست

ََ.يمكنهمَشراءَكلَعمالتَالبتَكوينَالمتاحةَبالوجود

َماذاَلوَقامَأحدهمَبصنعَعملةَرقميةَأفضلَ؟

الالمركزيةَاألكثرَشعبية،َلكنَالَيوجدَأيََاالفتراضيةيمكنَلهذاَأنَيحدث.َحتىَاآلن،َتبقىَالبتَكوينَالعملةَ

البديلةَالمستوحاةَمنَالبتَكوين.َومعَذلك،َفمنََضماناتَأنهاَستبقىَكذلك.َهناكَبالفعلَالعديدَمنَالعمالت

أنَهناكَالعديدَمنَالتحسيناتَالهامةَمطلوبةَأليَعملةَجديدةَكيَتتفوقَعلىَالبتَكوينَفيََاعتبارالصحيحَ

ىَالرغمَمنَأنَهذاَيبقىَغيرَمتوقع.َيمكنَأيضاًَللبتَكوينَأنَيتبنىَالتحسيناتَالخاصةَالناشئة،َعلَاألسواق

َالبروتوكولَ.َبالعمالتَالمنافسةَماَدامتَالَتقومَبتغييرَاألجزاءَاألساسيةَفي

َ

َ
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َلماذاَيجبَأنَأنتظرَعشرَدقائقَ؟

دقائقَفيَالمتوسطَقبلَأنَتبدأ20ََاألموالَمعَالبتَكوينَلحظيَتقريباً.َعلىَأيَحال،َهناكَتأخيرََاستقبال

وقبلَأنَتتمكنَمنَإنفاقَعمالتَالبتَكوينَالتيَََالشبكةَبتأكيدَمعاملتكَعنَطريقَتضمينهاَفيَأحدَالبلوكات

لمَيتمَإرسالهاََباستالمهاكوينَالتيَقمتََالتأكيدَيعنيَأنَهناكَإجماعَفيَالشبكةَبأنَعمالتَالبت .باستالمهاقمتَ

ملكيةَخاصةَبك.َبمجردَأنَيتمَتضمينَمعاملتكَفيَأحدَالبلوكات،َسوفَيستمرََاعتبارهمآخرَويمكنََألحد

عكسَالمعاملة.َكلَمستخدمَحرَفيََاحتماليةتأكيدهاَمنَقبلَكلَبلوكَتاليَله،َمماَيعززَهذاَاإلجماعَويقللَمنَ

آمنةَبشكلَمساوََاعتبارهاتأكيداتَغالباًَماَيتم6ََرَعندهاَأنَالمعاملةَقدَتمَتأكيدها،َلكنَتقريرَالنقطةَالتيَيعتب

5َأشهرَفيَمعامالتَبطاقاتَاالئتمانَ.6َََالنتظار

َكمَستبلغَرسومَالمعاملةَ؟

معظمَالمعامالتَيمكنَمعالجتهاَبدونَرسوم،َلكنَيتمَتشجيعَالمستخدمينَلدفعَرسومَصغيرةَبشكلَتطوعيَ

طلبَرسوم،َفبشكلَعامَالَتتجاوزَماَيساويَقيمتهَََعندماَيتم .أسرعَلمعامالتهمَولكيَيتمَتعويضَالمنقبينَلتأكيد

وعندماَيتطلبَاألمر،َفبرنامجَالبتَكوينَالخاصَبكَسوفَيقومَعادةَبمحاولةَحسابَرسومَ .بنساتَقليلة

ََ .مناسبة

يقومونَبإغراقَالشبكةَبالمعامالت.َوالطريقةَكحمايةَضدَالمستخدمينَالذينََاستخدامهارسومَالمعامالتَيتمَ

الرسومَالَترتبطَبكميةَعمالتََألنبمرورَالوقت.ََالمحددةَالتيَتعملَبهاَالرسومَالَزالتَقيدَالتطويرَوستتغير

بتَكوين(20000ََبتَكوينَلمعاملةَقيمتها0.0000ََالبتَكوينَالتيَيتمَإرسالها،َفمنَالممكنَأنَتبدوَقليلةَجداًَ)

بتَكوين(.َالرسومَيتمَتحديدهاَببعض0.01ََبتَكوينَلمعاملةَقيمتها0.000ََعلىَنحوَغيرَعادلَ)َكبيرةَأو

أعدادَكبيرةَمنََباستالمعلىَسبيلَالمثال،َإذاَقمتََ.الخصائصَكالبياناتَالموجودةَبالمعاملةَوتكراريةَالمعاملة

عاتَكهذهَيمكنَمقارنتهاَبدفعَفاتورةَمدفو .المعامالتَقيمةَكلَمنهاَصغيرةَجداً،َفرسومَاإلرسالَستكونَأكبر

البنساتَفقط.َإنفاقَكمياتَقليلةَبسرعةَمنَعمالتَالبتَكوينَالخاصةَبكَقدَيتطلبَرسومََباستخدامََمطعم

6َفيجبَأنَتبقىَالرسومَقليلةَجداً.َأيضاً.َإذاَكانَنمطَتعاملكَيتبعَنمطَالمعامالتَالمتعارفَعليه،

َكوينَوَكانَالجهازَمطفأَ؟ماذاَيحدثَإنَتلقيتَعمالتَالبتَ

يعمل البرنامج بشكل جيد في هذه النقطة. فالعمالت المستلمة سوف تظهر في المرة القادمة التي تقوم فيها بفتح 

بواسطة البرنامج الموجود على  استقبالهاكوين ال يتم  فعلياً، فعمالت البت .برنامج محفظة البت كوين الخاص بك

 كن يتم إلحاقهم بجسر عام ُمشارك بين جميع األجهزة الموجودة على الشبكة. إذا تمجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ل

إرسال عمالت بت كوين لك بينما برنامج البت كوين الخاص بك مطفئ وقمت بتشغيله في وقت الحق، فسيقوم 

بت كوين ستظهر بعد، وعمالت ال يءالبرنامج عنها أي ش  أي معامالت ال يعلم والتقاطبتحميل البلوكات الجديدة 

 محفظتك مطلوبة فقط عندما ترغب في إنفاق البت .التحميل كما لو أنها استلمت للتو انتهاءفي آخر األمر بعد 

 كوين . 

َ
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َ

َ

َماذاَتعنيَالمزامنةَوَلماذاَتأخذَوقتاًَطويالًَ؟

  full node  clientsزمن المزامنة الطويل مطلوب فقط مع البرامج المعتمدة على نقاط الشبكة الكاملة

 .    BITCOIN CORE كبرنامج البت كوين الرسمي

هي عملية التحميل والتحقق من كل معامالت البت كوين السابقة في الشبكة. لكي تقوم بعض  تقنياً، المزامنة

ولعمل معامالت جديدة، تحتاج   برامج البت كوين بحساب رصيد محفظة البت كوين الممكن إنفاقه الخاص بك

لمعرفة جميع المعامالت السابقة. هذه الخطوة قد تكون ُمستهلِكة للموارد بشكل كبير وتتطلب مساحة هذه البرامج 

لكي تبقى  .مع الحجم الكامل لسلسلة البلوكاتكافية لكي تتناسب  "bandwidth" تخزين وحزمة نقل بيانات

البرامج المعتمدة لنقاط  اماستخدعمالت البت كوين آمنة، يتوجب على عدد كاف من المستخدمين اإلبقاء على 

 .المعامالت تشريعه البرامج تؤدي مهمة تبديل والشبكة الكاملة كبرنامج البت كوين الرسمي ألن هذ
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 الباب الثاني

َالتنقيب عن البت كوين

َ

َماَهوَالتنقيبَعنَالبتَكوينَ؟

قدرةَالكمبيوترَلمعالجةَالمعامالتَوتأمينَالشبكةََاستخدامهوَعمليةَ "mining" التنقيبَأوَماَيسمىَباإلنجليزية

ََََََََََََ.وإبقاءَكلَمستخدميَالشبكةَمتزامنينَمعَبعضهمَالبعض

أنهَقدَتمَتصميمهَلكيَيكونَغيرَمركزيََباستثناءالتنقيبَمركزَالعملياتَالمركزيَللبتَكوينََاعتباريمكنَ

أشخاصَلديهمَتحكمَكاملَبالشبكة.َهذهَالعمليةَيتمََبالكاملَمعَوجودَمنقبينَفاعلينَبجميعَالدولَوالَيوجد

َإلنشاءَعمالتَبتَكوينَاستخدامهااإلشارةَإليهاَبـَ"التنقيب"َتشبيهاًَبالتنقيبَعنَالذهبَألنهاَأيضاًَآليةَمؤقتةَيتمَ

جديدة.َعلىَأيَحال،َفعلىَعكسَالتنقيبَعنَالذهبَفالتنقيبَعنَعمالتَالبتَكوينَيعطيَمكافأةَفيَمقابلَ

التنقيبَسيظلَمطلوباًَحتىَبعدَأنَيتمَ .دفعَآمنةَمنَالخدماتَالمفيدةَوالمطلوبةَلإلبقاءَعلىَشبكةَاالستفادة

7ََ.إصدارَآخرَعملةَبتَكوين

 

 7 توضيحي رسم

َ
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ََكيفَيعملَالتنقيبَعنَالبتَكوينَ؟

أيَأحدَيمكنهَأنَيصبحَمنقبَعنَالبتَكوينَعنَطريقَتشغيلَبرنامجَعلىَأجهزةَكمبيوترَمتخصصة.َبرامجَ

وتقومَبأداءَالمهامَالمناسبةَلمعالجةَوتأكيدَهذهَالبتَكوينََسيرَالمعامالتَمنَخاللَشبكةَبالتقاطالتنقيبَتقومَ

َمنَالحصولَعلىَرسومَالمعامالتَالتيَيقومَالبتَكوينَبأداءَهذاَالعملَألنهَيمكنهمَوالمعامالت.َيقومَمنقب

المستخدمينَبدفعهاَمنَأجلَتسريعَمعالجةَمعامالتهم،َوأيضاًَللحصولَعلىَعمالتَالبتَكوينَالمولدةَحديثاًَتبعاًَ

ََ.لمعادلةَثابتة

ينَلكيَيتمَتأكيدَالمعامالتَالجديدة،َيجبَأنَيتمَتضمينهمَفيَبلوكَمعَبرهانَرياضيَعلىَأنهمَفاعلين.َبراه

سوىَمحاولةَملياراتَالحساباتَفيَالثانية.ََإلنشائهمَكهذهَمنَالصعبَجداًَأنَيتمَإنشاءهاَلعدمَوجودَوسيلة

ويتطلبَهذاَأنَيقومَالمنقبينَبعملَهذهَالحساباتَقبلَأنَيتمَقبولَالبلوكاتَالخاصةَبهمَمنَقبلَالشبكةَوقبلَأنَ

تنقيب،َتزدادَصعوبةَإيجادَبلوكاتَصالحةَبشكلَأوتوماتيكيَالَببدءمكافأتهم.َبينماَيقومَالمزيدَمنَاألشخاصََيتم

وكنتيجةَلهذا،َفالتنقيبَ .دقائق20َكلَبلوكَمساوَلـََمنَقبلَالشبكةَللتأكدَمنَأنَمتوسطَالوقتَالمطلوبَإليجاد

َََ.هوَعملَتنافسيَجداًَحيثَالَمنقبَفرديَيمكنهَالتحكمَفيَماَيمكنَتضمينهَبسلسلةَالبلوكات

مصممَأيضاًَلكيَيعتمدَعلىَالبلوكَالسابقَكيَيتمَفرضَترتيبَالبلوكاتَفيَالسلسلةَزمنياً.َمماَبرهانَالعملَ

هذاَيتطلبَإعادةَحسابَجميعَبراهينَالعملَالخاصةََيجعلَعكسَالمعامالتَالسابقةَصعبَبشكلَمضاعفَألن

فيَنفسَالوقت،َفالمنقبينََبكلَالبلوكاتَالالحقةَللبلوكَالمطلوبَعكسَمعامالته.َعندماَيتمَإيجادَبلوكينَمعاًَ

والتحويلَإلىَالسلسلةَاألطولَمنَالبلوكاتَمباشرةَبعدَأنَيتمََاستالمهاعلىَالمجموعةَاألولىَالتيَيتمََيعملون

ََ.علىَاإلجماعَبناءَعلىَقدرةَالمعالجةَوهوَماَيسمحَللتنقيبَأنَيؤمنَالشبكةَويحافظ .إيجادَالبلوكَالتالي

َاحتياليةعلىَالغشَعنَطريقَزيادةَالمكافآتَالخاصةَبهمَوالَمعالجةَمعامالتَنَوالبتَكوينَغيرَقادرَومنقب

كوينَسترفضَأيَبلوكَيحتويَعلىَبياناتَغيرََيمكنهاَتخريبَشبكةَالبتَكوينَألنَجميعَنقاطَشبكةَالبت

صحيحةَطبقاًَلقواعدَبروتوكولَالبتَكوين.َوبناءَعلىَذلك،َفالشبكةَتبقىَآمنةَحتىَولوَلمَيمكنَالوثوقَبجميعَ

8َمنقبيَالبتَكوينَ.

َكيفَيساعدَالتنقيبَفيَتأمينَشبكةَالبتَكوينَ؟

يجعل من الصعب ألي أحد أن يقوم بإضافة بلوكات يخلق التنقيب نظام مكافئ لنظام اليانصيب التنافسي مما 

يحمي هذا حيادية الشبكة عن طريق منع أي شخص  .جديدة تحتوي معامالت على التوالي في سلسلة البلوكات

 من الحصول على القوة الكافية لحظر معامالت بعينها. ويمنع أيضاً أي شخص من تبديل أجزاء بعينها من سلسلة

على مستخدمين آخرين. التنقيب يجعل عكس المعامالت  االحتيالقام بإنفاقه، مما يمكنه من  ما الستعادةالبلوكات 

كتابة كل البلوكات التي تلي البلوك الذي يحتوي على  السابقة صعب على نحو مضاعف عن طريق طلب إعادة

 9. ! المعاملة المراد عكسها وحتى تاريخه، وهو ما يستحيل عملياً 

َ

َ
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َإليهَلبدءَالتنقيبَ؟ماَالذيَأحتاجَ

المعالج الموجود  باستخدامفي أيام البت كوين األولى، كان بإمكان أي شخص إيجاد عمالت البت كوين الجديدة 

األشخاص في التنقيب، تزداد صعوبة إيجاد بلوكات جديدة  في الكمبيوتر الشخصي. بينما يبدأ العديد والعديد من

 ها الطريقة الوحيدة الفعالة للتنقيب اليوم من ناحية التكاليف هيبدرجة كبيرة إلى الدرجة التي يصبح عند

  10.أجهزة كمبيوتر متخصصة باستخدام

 

 8 توضيحي رسم
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 الباب الثالث

 األمان 

َ

َهلَالبتَكوينَآمنَ؟

لديها سجل أمان قوي، وشبكة البت كوين ربما تكون  ( لبروتوكول المستخدم والتشفير) اتكنولوجيا البت كوين 

هي خطأ المستخدم.  انتشارانقاط ضعف البت كوين  واحدة من أكبر مشاريع الحوسبة الموزعة في العالم. أكثر

الملفات الخاصة بمحفظة البت كوين والتي تقوم بتخزين المفاتيح السرية المطلوبة قد يتم مسحها عن طريق 

فقدها أو سرقتها. هذا شبيه إلى حد كبير باألموال المادية المحفوظة في هيئة رقمية. لحسن الحظ،  الخطأ أو

بتوفير  نمزودي خدمة يقومو استخدام  لحماية أموالهم أو ممارسات األمانالمستخدمين يمكنهم تشغيل أصوات 

 .درجات جيدة من األمان والتأمين ضد السرقة أو الخسارة

َبتَكوينَفيَالماضيَ؟ألمَيتمَاختراقَال

قواعد البروتوكول والتشفير المستخدمة في البت كوين الزالت فاعلة حتى بعد سنوات من بدايتها، وهو ما يعني 

على مدار الوقت في العديد من  الثغرات األمنيةوإصالح  أن المبدأ مصمم بشكل جيد. على أي حال، تم إيجاد

 رامج، أمان البرنامج الخاص بالبت كوين يعتمد على السرعة التينسخ البرنامج. وكأي شكل آخر من أشكال الب

 .اً و أمناً كوين نضجمثل هذه المشاكل، كلما ازداد البت  اكتشافيتم بها إيجاد وإصالح المشاكل. كلما زاد 

غالباً ما يكون هنالك أفكار خاطئة حول السارقين والثغرات األمنية التي حدثت في عدد من األعمال وخدمات 

البت كوين نفسه،  اختراقفإن أياً منها لم يتضمن  تبادل األموال. بالرغم من أن هذه األحداث مؤسفة في ذاتها،

ولم تنتقل أي ثغرات إلى تكنولوجيا أو شبكة البت كوين؛ تماماً كما أن سرقة أي بنك ال يعني وجود ثغرات في 

ملة من الممارسات وحلول األمان الجيدة مطلوبة نفسه. على أي حال، من الدقيق القول أن مجموعة كا الدوالر

للسرقة والخسارة. على مدار السنوات  إلعطاء المستخدمين حماية أفضل ألموالهم، ولتقليل الخطورة العامة

 القليلة الماضية، مميزات أمان كهذه تم تطويرها كتشفير المحفظة والمحافظ الغير مرتبطة باإلنترنت والمعامالت

  11. يعمتعددة التواق

 هلَالبتَكوينَقابلَللتحكمَبهَمنَقبلَالحوسبةَالكميةَ؟

نعم، غالبية األنظمة تعتمد على التشفير بشكل عام، بما فيها أنظمة البنوك التقليدية. على أي حال، أجهزة 

لفترة قادمة. وفي حال ما أصبحت الحوسبة  الكمبيوتر الكمية غير موجودة حتى اآلن ومن الممكن أن ال توجد

الكمية خطر وشيك على البت كوين، فيمكن تطوير البروتوكول لكي يستخدم خوارزميات ما بعد الحوسبة الكمية. 

، من اآلمن توقع أن أنه سيتم مراجعته بشكل مكثف من قبل المطورين االعتبارتطور كهذا بعين  بأخذ أهمية

  .وتبنيه من جميع مستخدمي البت كوين

 

                                                           
11 www.Bitcoin.org 



 

 22 

َالخاتــــــــــــــــــــــــمة

واآلنَبعدَأنَتعرفناَعلىَالبتَكوينَمنَجميعَالجوانبَتقريباًَوَمقارناتهاَمعَالعملةَالنظاميةَأرىَأنهَفيَالواقعَ

يمكنَاستخدامَالبتَكوينَفيَالكثيرَمنَالمواقفَالحياتيةَوَاالعتمادَعليهاَكبديلَمكافئَللعملةَالنظاميةَلكنَليسَ

يَعنَالعملةَالنظاميةَبسببَوجودَالمعوقاتَالستخدامَالبتَكوينَفيَالبلدانَالناميةَمثلَسورياَحيثَلدرجةَالتخل

أنَالكثيرَمنَالمواطنينَغيرَقادرينَعلىَتحملَكلفةَمتطلباتَهذهَالتقنيةَمثلَجهازَجوالَمتطورَنسبياًَأوَجهازَ

محَلناَبالقولَأنَالبتَكوينَغيرَفعالةَفهيَحاسوبَباإلضافةَإلىَإنترنتَسريعَوَمتوفرَدائماًَوَلكنَهذاَالَيس

َعملةَالمستقبلَ.تملكَالكثيرَمنَالميزاتَالتيَتجعلهاَ

َ

َ

َ

َ
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