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أ .د .غسان الطالب
ك##ثر الح##دي##ث ف##ي أي##ام##نا ه##ذه ع##ن م##ا ي##سمى »ع##ملة ال##بتكوي##ن  ،» Bitcoinف##ما
ه#ي ه#ذه ال#عملة وم#ا ه#ي م#قوم#ات#ها وأي#ن ه#ي م#ن ت#عام#الت م#صارف#نا اإلس#الم#ية؟،
ف ##ال ##بتكوي ##ن ه ##ي ع ##ملة إل ##كترون ##ية وه ##مية ل ##يس ل ##ها وج ##ود م ##ادي س ##واء ورق ##ي أو
معدني تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفير.
وال ت##صدر ع##ن س##لطة ن##قدي##ة أو ب##نك م##رك##زي م##عني م##ما ي##عني ع##دم وج##ود اي ج##هة
رق#اب#ية أو اش#راف#ية ع#ليها ،ك#ما ان#ها ال ت#متلك رق#ما متس#لسال وال أي وس#يلة أخ#رى
ك##ان##ت م##ن أي ن##وع ت##تيح ت##تبع م##ا أن##فق ل##لوص##ول إل##ى ال##بائ##ع أو املش##تري ،ظه##رت
ف ##ي م ##طلع ال ##عام  2009وي ##تم اس ##تخدام ##ها ف ##قط ع ##بر ش ##بكة اإلن ##ترن ##ت ل ##تسوي ##ة
املش ##تري ##ات أو ت ##حوي ##ل ال ##عمالت ،وذل ##ك ع ##ن ط ##ري ##ق ان ##تقال »ال ##كود« م ##باش ##رة م ##ن
م ##حفظة املش ##تري مل ##حفظة ال ##بائ ##ع ،وه ##ي تش ##به ال ##حساب ال ##بنكي ،ف ##هو ش ##خصي
وسري وامن.
وك## #ما ال## #حساب ال## #بنكي ي## #ختلف حس## #ب ال## #بنوك ول## #كن اله## #دف واح## #د وه## #و ح## #فظ
ال## #رص## #يد ال## #شخصي م## #ن ع## #ملة ال## #بتكوي## #ن ،ث## #م ي## #عطيك رم## #ز ب## #نتكوي## #ن ال## #خاص
ب#امل#حفظة وه#و ع#بارة ع#ن مج#موع#ة م#شفرة م#كون#ة م#ن ح#روف وأرق#ام وذل#ك لتس#تقبل
ع## #ليها ع## #ملة ال## #بتكوي## #ن ع## #ند ش## #راء ه## #ذه ال## #عملة ،فبمج## #رد ح## #صول ال## #بائ## #ع ع## #لى
»ال ##كود« ي ##عتبر وث ##يقة م ##لكية ت ##تمتع ب ##الس ##ري ##ة ال ##تام ##ة وال ي ##وج ##د ألي ج ##هة ك ##ان ##ت
الس ##لطة ع ##ليها ،ف ##هي ت ##ذه ##ب م ##ن ح ##ساب مس ##تخدم إل ##ى آخ ##ر ب ##شكل ف ##وري ودون
وج##ود أي رس##وم ت##حوي##ل ودون امل##رور ع##بر أي م##صارف أو أي ج##هات وس##يطة م##ن
أي ن##وع ك##ان ،وه##ذه الخ##دم##ة م##توف##رة ع##لى مس##توى ال##عال##م وال ت##حتاج مل##تطلبات أو
اش##ياء م##عقدة الس##تخدام##ها ،ع##لما ب##أن امل##ان##يا ك##ان##ت أول دول##ة ت##عترف به##ذه ال##عملة

الس##باب ض##ري##بية أي مل##حاول##ة اخ##ضاع امل##تعام##لني ب##ها ل##لضري##بة ث##م ت##اله##ا ال##والي##ات
املتحدة األميركية باملقابل قاومتها بقوة الصني ودول اخرى عديدة.
رغ#م ع#دم وض#وح ال#رؤي#ا ف#ي ال#تعام#ل ب#ها إال أن ب#عض املح#للني ي#رون أن ل#ها ع#دة
مميزات نذكر منها :
غ#ير م#كلفة :ل#طامل#ا ان#ها ع#ملة اف#تراض#ية وغ#ير م#لموس#ة ف#لن ي#كون ل#ها ك#لفة ط#باع#ة
أو اصدار كما هي النقود الورقية أو املعدنية.
م#يزة الس#رع#ة :ف#هي ال ت#حتاج إل#ى وس#طاء ب#ني ال#بائ#ع واملش#تري ،ف#قط ي#تم ذل#ك م#ن
خالل نقل العملة من محفظة املشتري إلى محفظة البائع.
م ##يزة الس ##ري ##ة  :ل ##ها خ ##صوص ##يتها وال ي ##مكن ألح ##د أن ي ##طلع ع ##ليها وه ##ي خ ##ارج
سيطرة السلطة النقدية وادوات الرقابة املصرفية
م#يزة ال#عامل#ية :ل#يس وط#ن أو ه#وي#ة م#عينة وال تح#ده#ا ح#دود ي#مكن ال#تعام#ل ب#ها ف#ي
أي مكان في العالم.
ح#دي#ثنا ال ي#عني ك#ون#ها ع#دي#مة امل#خاط#ر ال ب#ل ي#وج#د ل#ها م#خاط#ر ع#دة ن#وج#زه#ا ب#ما
يلي:
 ي#مكن ل#ها أن ت#ؤث#ر ع#لى م#وج#ودات ال#بلد م#ن ال#عملة ال#صعبة ،أو س#حب ال#دوالر،من البنوك املركزية«.
 عدم وجود أدوات حاكمة لها من جانب البنوك املركزية ي ##مكن ان تس ##تغل ف ##ي ت ##حوي ##ل األم ##وال ف ##ي ع ##مليات غ ##ير مش ##روع ##ة م ##ثل غس ##لاألموال.
 ليس لديها أي وجود أو شكل مادي. ال ت#خضع ألي م#رج#عية ق#ان#ون#ية وال تش#ري#عية وال ت#نظيمية ل#لمحاف#ظة ع#لى ح#قوقاملتعاملني بها.

 ال ي#وج#د ل#ها س#عر ص#رف رس#مي ل#ها ك#مرج#عية ي#مكن ال#قياس ع#ليه أو االع#تمادع ##ليه ع ##ند ت ##نفيذ ع ##مليات ال ##بيع والش ##راء ،وق ##يمتها ت ##تغير ب ##شكل ح ##اد ،وال ت ##تمتع
باالستقرار مقارنة بالعمالت األخرى.
 ال ت ##ؤدي وظ ##ائ ##ف ال ##نقود امل ##تعارف ع ##ليها خ ##اص ##ة وظ ##يفة ح ##فظ ال ##قيمة أو اداةادخار.
ام##ا ب##خصوص ال##تساؤل أي##ن م##صارف##نا اإلس##الم##ية م##ن ال##تعام##ل م##ع ه##ذه ال##ظاه##رة
االق ##تصادي ##ة وه ##ذه ال ##عملة امل ##ثيرة للج ##دل ،ف ##ال ب ##د م ##ن ال ##عودة الح ##كام الش ##ري ##عة
اإلس ##الم ##ية وش ##روط ال ##نقد ع ##ند ال ##بيع أو الش ##راء ف ##مرج ##عيتنا ف ##ي ذل ##ك ك ##تاب اهلل
وس ## #نة ن ## #بيه ،ل ## #كن ه ## #ذا ال ي ## #عفي ال ## #فقهاء واملش ## #رع ## #ني ف ## #ي ال ## #صناع ## #ة امل ## #صرف ## #ية
اإلس#الم#ية م#ن ال#وق#وف ع#ند ه#ذه ال#ظاه#رة ل#بيان ال#غموض ف#يها وم#ا ه#و مس#تقبلها،
ثم اجراء البحوث والدراسات التي تنير لنا الطريق دائما نحو التطور واإلبداع.
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تعليق د .سامر مظهر قنطقجي على املقال:
املقال فيه بعض األخطاء الفنية واملالحظات ،من ذلك:
ي##قول ك##ات##به )) :ك##ما ان##ها ال ت##متلك رق##ما متس##لسال وال أي وس##يلة أخ##رى ك##ان##ت م##ن
أي نوع تتيح تتبع ما أنفق للوصول إلى البائع أو املشتري((.
وه ##ذا غ ##ير ص ##حيح ب ##ل ت ##دي ##ره ##ا  Blockchainوال ##تي ف ##يها رق ##مني غ ##ير ق ##اب ##لني
ل#لتكرار أح#ده#ا ت#صدره  Bockchainع#ند اإلص#دار وال#ثان#ي ي#تول#د ع#ند ح#صول

ع ##ملية ال ##بيع والش ##راء وق ##د أش ##ار ال ##كات ##ب ل ##لكود ال ##ثان ##ي ف ##قط ..ل ##ذل ##ك فه ##ذه ال ##نقود
ت#ساع#د ف#ي ت#تبع م#كان وج#ود وح#دات#ها ال#نقدي#ة .وه#ذا غ#ير م#تاح ب#ال#نقود وال#عمالت
املتعارف عليها..
وذك#ر أي#ضا)) :ال ت#خضع ألي م#رج#عية ق#ان#ون#ية وال تش#ري#عية وال ت#نظيمية ل#لمحاف#ظة
على حقوق املتعاملني بها((.
ب##ل ه##ي م##راق##بة م##ن ق##بل امل##جتمع ال##رق##مي ن##فسه .إن أخ##طاء ال##سياس##ات ال##نقدي##ة
ال#تي ت#رت#كبها ال#حكوم#ات وخ#اص#ة امل#سيطرة م#نها ت#جعل ال#نقود وال#عمالت امل#تعارف
ع##ليها م##ضيعة ل##حقوق ال##ناس ب##ل ت##جعلها ف##ي اض##طراب .وأع##تقد أن ه##ذه ال##رق##اب##ة
س##تتطور ب##مرور ال##وق##ت .ف##االح##تياط##ي ال##فدرال##ي األم##ري##كي ي##تالع##ب ب##سعر ال##فائ##دة
ل#يتالع#ب ب#أس#عار ال#صرف ،وع#ندن#ا ف#ي س#وري#ة ي#تبارى ال#بنك امل#رك#زي م#ع ال#سوق
ال##سوداء ف##ي ت##لك ال##لعبة فيس##تفيد أط##راف ال##لعبة ويخس##ر ال##ناس ،وه##ا ن##حن اآلن
أمام الجنيه السوداني ولم تتكشف بعد ما وراء هبوط سعر صرفه املفاج”.
ذك#ر ال#كات#ب)) :ال ي#وج#د ل#ها س#عر ص#رف رس#مي ل#ها ك#مرج#عية ي#مكن ال#قياس ع#ليه
أو االع##تماد ع##ليه ع##ند ت##نفيذ ع##مليات ال##بيع والش##راء ،وق##يمتها ت##تغير ب##شكل ح##اد،
وال تتمتع باالستقرار مقارنة بالعمالت األخرى((.
ب ##ل ب ##دأ س ##عر ص ##رف ##ها ي ##أخ ##ذ ح ##يزا ب ##ني ال ##عمالت ال ##عامل ##ية وال ##بارح ##ة وص ##ل س ##عر
ص ##رف ##ها إل ##ى  ٨٠٠٠دوالر وه ##و رق ##م ق ##ياس ##ي .وق ##د أش ##رت ف ##ي م ##قال ##ي إل ##ى م ##وق ##ع
يزود بأسعار الصرف وتغيراته التاريخية.
وذك#ر أي#ضا)) :ال ت#ؤدي وظ#ائ#ف ال#نقود امل#تعارف ع#ليها خ#اص#ة وظ#يفة ح#فظ ال#قيمة
أو اداة ادخار((.
إن ال ##قول ب ##أن ##ها أداة ل ##حفظ ال ##قيمة أو أداة ادخ ##ار م ##قول ##ة س ##قطت م ##ع ال ##عمالت
ال##ورق##ية وم##ع ت##ذب##ذب أس##عار ص##رف##ها بس##بب ال##سياس##ات ال##نقدي##ة وح##روب##ها .ل##ذل##ك

ي ##تحوط م ##الك ال ##نقود ال ##ورق ##ية ب ##ال ##عدي ##د م ##ن الس ##بل للح ##د م ##ن خ ##سارت ##هم أو لكس ##ب
فروقات أسعار الصرف.
أم ##ا ع ##ن ال ##رأي الفقهي ف ##يها ف ##قد اش ##ار أح ##د األخ ##وة امل ##شارك ##ني ع ##ن ذل ##ك .وأزي ##د
عليه:
ف ##قهاؤن ##ا ل ##خصوا األم ##ر ب ##أن م ##ا ي ##دخ ##ل ع ##ليه ح ##رف ال ##باء ه ##و ال ##ثمن؛ ف ##ال ##قول ب ##بيع
س ## #يارة بعش ## #رة آالف ل ## #يرة م ## #عناه أن العش ## #رة آالف ل ## #يرة ه ## #ي ال ## #ثمن ،ول ## #و ق ## #يل
بخمسة برادات لكانت البرادات الخمسة هي الثمن وهكذا..
إذا ً ي ##كفي أن ي ##تعارف ال ##ناس ع ##لى اص ##طالح ب ##أن ##ه ال ##ثمن ل ##ينطبق ع ##ليه ش ##روط
ال#صرف امل#عروف#ة ،وليس#ت ال#قوة ال#قان#ون#ية إال ح#ال#ة س#ادت وق#د ت#ندث#ر ف#ي م#رح#لة م#ا
وال م ##شكلة ف ##ي ذل ##ك ..ف ##عند ف ##ساد ال ##نقد أو ك ##ساده ت ##طوى س ##يرت ##ه م ##ن ال ##تبادل
وينتقل الناس ملا هو أبقى.

