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جـمـيـعهـا فـي مـوازنـة عامـة يـطـلق
blockchain. عليها اسم

والــبــيـــتــكـــوين لــيـــست مــوجــودة
بــالـفـعـل ولـكـنــهـا مـفــاتـيح رقــمـيـة
ـكنها مسـجلة في محـفظة رقـمية 

أن تـــديـــر الــــتـــحــــويالت. فـــإذا 
اســتـخــدام مــحــفــظـة أونـالين فـإن
ـسـتــخـدمـ يـجـب أن يـثـقـوا في ا
مصدرها ألن القراصنة يستهدفون

اخلوادم بهدف سرقة البيتكوين.
ـنخفضة يزاتـها الرسوم ا ومن 
ألن العملة لم تنـتقل بل كود العملة
هو الـذي يخـرج من محـفظة ودخل

إلى محفظة أخرى.
w – nðU¼

وبــــإمـــــكــــان الـــــزبــــائـن الــــســــداد
بـاســتـخــدام هـاتـف ذكي وتـطــبـيق
"كـيـو آر" لـقـراءة الـشـفـرات. وكانت
حـــانــة "أولـــد فــيـــتــزروي" هي أول
حـانـة في أسـترالـيـا تقـبل الـتـعامل

بعملة البيتكوين.
ووضـعت أول مـاكـيـنـة صـراف آلي
لـلـبــيـتـكـوين في مـديــنـة فـانـكـوفـر
قاطـعة بريتـيش كولومبـيا بكندا
عام 2013وتــسـمح لـلـمـسـتـخـدمـ

بشراء العمالت الرقمية أو بيعها.
ويوجـد من هذه الـعمـلة  21ملـيون
وحــدة فــقط ومـن ثم فــإنــهــا أكــثــر
اســــتـــقــــرارا من الــــعــــمالت الــــتي

تدعمها احلكومات.
ــكن تــتــبـع عــمـلــيــات الــبــيع وال 
والـــشــراء ألنـه ال يــوجـــد لـــهــا رقم
ـا يـعـزز تـســلـسـلي مــرتـبط بـهــا 
اخلصـوصية. ومن سـلبـياتهـا أنها
تسـتخدم كـوسيلـة مجهـولة لتـنفيذ
حتـويالت كــبـيــرة عـابــرة لـلــحـدود
لـذلك  ربـطـهـا بـتـجـارة اخملـدرات
وغـسـيل األموال كـمـا تسـتـخدم في
Silk Road موقع الـسوق الـسوداء
وهـو مـنـصـة لـبـيع الـعـقـاقـيـر غـيـر
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حــرم مـــفــتي مــصــر تــداول عــمــلــة
"البيتكوين" االفتراضية عادا إياها
وســيــطــا غــيــر مــقــبــول لــلــتــبـادل
وتـــشـــتـــمل عـــلى أضـــرار "الـــغـــرر

واجلهالة والغش اخلفي".
وقال الدكتور شوقي عالم في بيان
أصــــدرتـه دار اإلفــــتــــاء إن "ضـــرب
الـعمـلة وإصـدارها حق لـولي األمر
ـؤسـسات أو من يـقـوم مـقـامه من ا
النقدية وإن تداول الـبيتكوين يعد
تــطـاوال عـلى ولي األمــر ومـزاحـمـة
الخــتـصـاصـاته وصـالحـيـاته الـتي
خصه بـها الـشرع وإن شـيوع هذا
ـــنـــضـــبط يـــخل الـــنـــظـــام غـــيـــر ا
ـنـظـومـة نـقل األمـوال التـقـلـيـدية
والتـعـامل فـيـهـا كـالـبـنـوك ويـسهل
ـــمــنــوعــات وغــسل األمــوال بــيع ا
والــتـهــرب مـن الـضــرائـب ويـؤدي
إلضـعاف قـدرة الـدول على احلـفاظ
عـلى عـملـتـهـا احملـلـيـة والـسـيـطرة
عـــــلـى حـــــركـــــة تـــــداول الـــــنـــــقـــــد

واستقرارها."
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واعــتــبــر الــبـيــان الــتــعــامل بــهـذه
الـعـمـلـة من احملـظـورات الـشـرعـيـة
الــتـي يــجبُ أن "يُـــضــرَب عـــلى يَــد
مرتكبيها حتى ال تشيعَ الفوضى".
وكـــانت عـــمــلـــة الــبـــيــتـــكـــوين قــد
اسـتـمـرت في إضـفـاء قـدر أكـبر من
تداول في اإلثارة على تعامالت ا
هــــــــــــــــذا األصــل مـن األصــــــــــــــــول
االفــتـــراضــيـــة. وفــقـــدت الــعـــمــلــة
االفــتـراضـيـة األكــبـر عـلى اإلطالق
من حيـث حجم الـتعـامالت حوالي
ثـلث قـيـمـتــهـا مع قـرب نـهـايـة عـام

2017.
وأشــــارت تـــــعـــــامالت األســـــبــــوع
األخــيـرر في الــعــام إلى تـراجع في
ئة قيـمة العـملـة بحوالي  14في ا

مستـقرة عنـد مستويـات قريبة من
 13419دوالر لــــلــــوحـــــدة وفــــقــــا
لـلــبـيــانـات الـتي تــوفـرهـا مــنـصـة
الـتـداول في الـعمالت االفـتـراضـية
كـــويـــنــــديـــسك عــــلى مـــوقــــعـــهـــا
اإلليكتروني ما يجعل العملة عند

ستويات منذ .2013 أسوأ ا
وقــد قــطــعـت الــبـيــتــكــويـن رحــلـة
فاجآت على مدار طويلة حافلـة با
 2017إذ بــــدأت الــــتــــعــــامالت في
يناير/ كانون الـثاني عند مستوى
 1000دوالر للوحدة لكنها تمكنت
من بلـوغ مسـتويـات فاقت  19ألف

دوالر للوحدة الواحدة.
فما هي حكاية عملة البيتكوين?
الــبــيــتــكــوين هــو عــمــلــة رقــمــيــة
(افــتـراضـيــة) بـدأت عـام  2009من
قــبل شــخص غـــامض أطــلق عــلى
نـفــسه اسم سـاتـوشي نـاكـامـوتـو.
وهي لـيــست عـمـلــة تـقـلــيـديـة ألنه
ليس لديها بنك مركزي أو دولة أو

هيئة تنظمها وتدعمها.
ونشأت عملـة بيتكوين عـبر عملية
حـــاســـوبـــيـــة مــعـــقـــدة ثـم جــرت
مراقبتها بعد ذلك من جانب شبكة

حواسيب حول العالم.
ويـجـري إصـدار نـحو  3600عـمـلة
بــيــتــكــوين جــديــدة يــومــيــا حـول
الـعـالم ووصل عـددهـا حـالـيـا إلى
 16.5مليون وحدة يجري تداولها
وذلـك ضــــــــمـن احلــــــــد األقــــــــصى
سموح به وهو  21مليون وحدة ا

بيتكوين.
وللـحصـول على هـذه العـملـية فإن
ـسـتــخـدم شـراءهـا وإجـراء عــلى ا
عـامالت بـها من خالل بـورصات ا
رقمـيـة مثل  Coinbaseالتـي تتـخذ
مـن سان فـرانـسـيـسـكـو مـقـرا لـها.
وبـدال من أن تـقــر سـلـطــة مـركـزيـة
عـمـلـيـة الـتحـويالت فـإنـهـا تـسجل
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ملكـة العربـية السعـودية زيادة الرواتب { الرياض - أ ف ب - أعلـنت ا
زايـا االجـتمـاعـية لـلمـواطـن بـهـدف التـخـفيف من اعـبـاء االصالحات وا
االقتصادية ومنها فرض ضريبة للمرة االولى بعد تراجع اسعار النفط.
ومعظم السعـودي في قطاع العـمل توظفهم الدولـة وكسواهم من رعايا
ا اسـتفادوا من نـظام رعاية الدول اخلليـجية االخـرى الغنيـة بالنـفط لطا
ـمـلـكة اجتـمـاعـيـة سـخي. بـعد انـهـيـار اسـواق الـنفط في  2014اعلـنت ا
ـضـافـة بنـسـبة 5 ودولة االمـارات اجملـاورة فـرض ضريـبـة علـى القـيـمة ا

ئة على معظم السلع واخلدمات بدأ العمل بها مطلع العام احلالي. با
ـعـيشـة على بـعض شرائح وفي خطـوة تهـدف الى "الـتخـفيف من أعـباء ا
ـلك سـلمـان امـرا ملـكـيا مـسـاء اجلمـعـة بصـرف بدل " أصدر ا واطـنـ ا

. دني والعسكري غالء معيشة للموظف ا
ئة. وأكد بيان رسمي زيادة منح الطالب بنسبة  10با

ولم تـكـن دول اخلـلــيج الـغــنـيــة بـالــنـفـط تـفــرض أي ضـرائب ســواء عـلى
ــرتـفـعــة مـنــهم او عـلى الــعـمـال ــداخـيل ا ـواطــنـ وحـتى اصــحـاب ا ا

هاجرين. ا
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{ القـدس - وكاالت- قـالت وزارة الـسيـاحـة إن السـيـاحة إلى إسـرائيل
ا جلب زادت في  2017إلى مسـتوى قيـاسي بلغ  3.6 مالي شخـص 

إيرادات بقيمة  20مليار شيقل ( 5.8مليار دوالر).
اضي تلقت وأضافت الوزارة أن الزيـادة البالغة  700ألف سائح العام ا
الـدعم من  18مـســار طـيــران جـديــد إلى مـطــار بن جـوريـن في تل أبـيب
ــطل عــلى الــبــحـر وكـذلـك زيـادة رحـالت الـطــيــران إلى مــنـتــجع إيالت ا

األحمر والتي تلقى بعضها دعما من الوزارة.
ـئة وزادت الـسـيـاحـة الـقـادمـة من الـصـ إلى إسـرائـيل بـواقع  46في ا
بفضل مسار جديد دشنته هاينـان ايرالينز. كما أضافت شركات طيران
تحدة وروسيا ريان اير ولوت وويز اير وواو مسارات. ومـثلت الواليات ا
انيا وبـريطانيا أكبـر مصادر السياحـية القادمة إلى إسرائيل وفرنسا وأ

اضي. وتصدرت القدس مقاصد السائح تلتها تل أبيب. العام ا
وقال ياريف ليفـ وزير السيـاحة إن الوزارة أطلقت مـبادرات مثل تقد
حوافـز ماليـة إلى شركـات الطـيران لـفتح مـسارات جـديدة والـتعاون مع
وكاالت سياحـية كبيـرة تعمل عبـر االنترنت والعـمل مع رجال أعمال في

زيد من الفنادق. بناء ا

ال التقليدية. تقتحم أسواق ا
ـــــال وحـــــذرت هـــــيـــــئـــــة ســـــوق ا
ــســتــثــمــرين في الــبــريــطــانــيـــة ا
اضي من أنهم سبـتمبـر/ أيلـول ا
قــــد يـــخـــســـرون كـل أمـــوالـــهم إذا

اشتروا عمالت إلكترونية.
WO U  ‚«—Ë«

ـال األمــريـكـيـة لـكن هـيــئـة سـوق ا
ـــــاضي ســـــمــــــحت األســـــبــــــوع ا
لـشـركتـ من الـشـركات الـتـقلـيـدية
الية العاملة في أنـشطة األوراق ا
وهــمـا مـجــمـوعـة سي إم إي وسي
بي أو إي غـلـوبـال مـاركت بـالـبـدء
في إتــمــام عــقــود مــالــيــة بــعــمــلـة

بيتكوين.
وأعلنت جلنة تـداول السلع اآلجلة
أنها ستـسمح للمسـتثمرين بشراء

وبــيـع الــعــقــود "اآلجــلــة" بــعــمــلـة
بـيـتـكـويـن. ويـقـول كـارل شـامـوتا
مـديـر اسـتـراتـيـجـيـات الـسـوق في
شـــركـــة كــــامـــبــــريـــدج غــــلـــوبـــال
ــنــتس إن هــذه اخلــطـوة هي بـا
السبب في الـصعود األخيـر لعملة
بــيــتـكــوين. ويــضــيف: "الــتــصـور
الــشـائع بـ الـنـاس حـول الـعـالم
أن شركتي سي إم إي وسي بي أو
إي تـــعــطـــيــان شـــرعــيـــة لــعـــمــلــة
بـيـتـكــوين هـو الـســبب احلـقـيـقي

وراء هذا الصعود الكبير".
ويـــقـــول لـــيــونـــارد ويس رئـــيس
جـمعـية بـيتـكوين في هـونغ كونغ
إن صعود قيمة تـلك العملة "يرجع
غــالــبــا إلى اجلــشع واخلــوف من

فقدان الفرصة".

ــــشــــروعـــة. وقــــد جتـــاوزت اآلن ا
القـيمة اإلسـمية اإلجـماليـة جلميع
وجود في العالم 167 البيتكوين ا
ملـيار دوالر عـلمـا بأن الـبيـتكوين

هو أول عملة رقمية من نوعها.
 «œUI²½«

ويـتـعـرض الـصـعـود األخـيـر لـهذه
العـملـة النتـقادات وفي هـذا اإلطار
يـقـول مـنتـقـدون إن بـيتـكـوين تـمر
ــرحــلــة فــقــاعــة كــمــا حــدث مع
فـــقــاعــة اإلنـــتــرنت في مـــنــتــصف
ـاضي الـتــسـعـيــنـات من الــقـرن ا
ـــال في ت أســـواق ا حـــيــــنـــمـــا 
الـدول الـصـنـاعـيـة بـشـكل مـلـحوظ
ـتــعـلــقـة في قــطـاع الــصــنـاعــات ا
باإلنـترنت بيـنما يـقول آخرون إن
سـعـر بيـتكـوين يـرتفـع ألنهـا بدأت

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20. UK

Issue 5928-5929 Saturday - Sunday 6-7/1/2018
الزمان - السنة العشرون العدد  5928-5929 السبت- االحد 19 من ربيع اآلخر1439 هـ 6-7 من كانون الثاني (يناير) 2018م


