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 الثورة الرقميةظل  في مبراطورية اإللكترونيةاإل
 

 في مركز الفرات للدراساتباحث  – م. إبراهيم حسين أحمد

 

ّكثريةّخالؿّتطوّّمرّّ ّكلّمرحلٍةّوتطوّّّرىاّالتارخيي،تّالبشريةّمبراحل ّكاويف ومنّّنتّىناؾّعقوٌؿّعبقريةّتعملّوتبدع.ٍر
ّالثوراتّالعلميةّتلكّ،ّالتطورّالبشريّتغرياتّجذريةّيفّمسارّتىذهّالتطوراتّاليتّأحدث ّكانتّذلا ّعميقّتأثرياليت

اليتّقامتّّ-ّالثورةّالصناعيةوقدّتكوفّّنواحيّاحلياةّداخلّاجملتمعاتّالبشريةّوعلىّصعيدّتطورىاّالتارخيي.علىّمجيعّ
ّ ّبلداف ّشهدهتا ّواليت ّعشر، ّالتاسع ّالقرف ّالعخالؿ ّالنهضة ّبسبب ّالغربية ّاللمأوروبا ّالشاملة ّالخًتاعاتّية ّأدت يت

أثراًّبالغاًّكافّذلذاّاألمرّّ.جعلتّاآللةّحتلّزللّالعملّاليدويّحيثّأىمّتلكّالثورات.ّإحدىّ-ّواكتشافاتّمهمة
ّّ.سواًءّيفّأوروباّأوّخارجهاّ،ياسيةعلىّاحلياةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالس

ّكلّّالثوراتّالعلمية،ّادلراحلّادلتقدمةّمنّتلكمنّالناحيةّالرقميةّإحدىّالثورةّالتكنولوجيةّاحلاليةّتعدّّو اليتّتأخذّيف
واجلديرّبالذكرّأفّىذهّالثورةّوماّألتّإليوّمنّنتائجّّفًتةّمنحىّسلتلفاًّحبسبّالتطورّيفّوسائلها،ّويفّالظروؼّالعادلية.

ّيفّ ّداخلّاجملتمعاتّالبشريةّوخاصةّيفّالدوؿّادلتقدمةّواليتّيتمّاستخدامها باتتّتؤثرّيفّالكثريّمنّنواحيّاحلياة
ّتّالعامةّوأدواهتاّعلىّالصعيدّاالقتصاديّوالسياسيّواالجتماعي.ّالتأثريّعلىّالسياسا

بعدّالنصفّالثاينّمنّّتىلّاإللكًتونياتّالرقمية،ّواليتّبدأنقلتّالثورةّالرقمية،ّالبشريةّمنّالتقنياتّادليكانيكيةّإلقدّ
باتتّتأخذّأشكاالًّ،ّفـوعليوّاليّىذهّالتقنياتّحىتّوصلتّإىلّماّىيّ،ّومنّمثّتوالتّالتطوراتّعلىالقرفّالعشرين

ّ.تؤثرّبشكلّمباشرّعلىّاحلياةّاالجتماعيةّواالقتصاديةّوحىتّالسياسية

 وسائل التواصل االجتماعيتطور 
حىتّإىلّىذهّالدرجةّوغريىاّالفيسبوؾ،ّوتويًت،ّوواتسّآبّملّيكنّأحدّيتوقعّأفّتتطورّوسائلّالتواصلّاالجتماعيّ

،ّمقارنًةّبالتطورّالتكنولوجيّمرّاحلايلّذلذهّالوسائلّليسّطويالًّالعألفّّ.ادليالعالتأثريّأصبحتّواحدةّمنّأكثرّأدواتّ
ّ.2000ملّتبدأّمنذّفًتٍةّطويلة،ّحيثّكانتّبداياهتاّبعدّالعاـّّ-عملياًّ-وىيّالعاـّ

ّلقدّ ّكقريةّصغرية، ّوباتّالعامل ّالوسائلّاالنًتنيتّيفّسلتلفّدوؿّالعامل، ّكلحبيثّغزتّىذه ّديكنكّالوصوؿّإىل
إىلّأقلّالربامجّاستخداماًّيفّىذاّاجملاؿ. ّصديقّأوّقريبّعنّطريقها،ّبدءاًّمنّفيسبوؾ،ّووصوالًّ
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علىّاألفرادّفقط،ّوملّتكنّفكرةّأفّيصلّمدىّتأثريىاّإىلّاحلكوماتّوالرؤساءّوالدوؿّّ-بدايةًّ-كافّاألمرّيقتصرّ
ّ ّبداياتّعاـ ّإىلّأفّتغريّاألمر ّوقتها، ّّو،2011ّواردًة ّتأثّيتثوراتّماّمسالّديكنّذكر ريّبالربيعّالعريبّدوفّذكر

ّكبرياًّيفّاإلطاحةّوسائلّالتواصلّاالجتماعيّفيها كالنظاـّادلصريّّّ،ببعضّاألنظمةّالرئاسيةّحيثّلعبّالفيسبوؾّدورًا
قاؿّمنّوعيّ،ّواستمرّدورّوسائلّالتواصلّيفّاالنتمهتاباعتبارهّأصبحّطريقةّللتواصلّبنيّاخلارجنيّضدّحكومّمثالً،

،ّباعتبارىاّباتتّمنصةّجلميعّالنشطاء؛ّسواًءّأكانواّسياسيني،ّأوّمدنينيّأوّغريىم،ّإلكًتونياًّّالشارعّإىلّبّثّالوعي
ّبآ ّمجيعاًّلإلدالء ّللناس ّمتاحة ّوجعلها ّاجملاؿّّ.رائهم ّيف ّتغيبها ّفكرة ّجتاوز ّواالجتماعية ّالسياسية ّللنخب ومسحت

ّالعموميّالتقليديّالذيّتسيطرّعليوّالدولة.

ّّو ّعاـ ّالوقود ّاحتجاجات ّبدأت ّعندما ّإيراف ّالتواصل2019ّيف ّوسائل ّكل ّحبجب ّاإليرانية ّاحلكومة ّقامت ،
توسيعّاالجتماعيّاألجنبية،ّبداعيّأهناّحتّرضّعلىّالفوضىّوالتدمري،ّشلاّيعينّإدراكهاّللدورّالكبريّذلذهّالوسائلّيفّ

ّارتأتّاحلكومةّاالحتجاجاتّيفّالبالد،ّباإلضافةّإىلّدورىاّيفّنقلّمّدائرة اّحيصلّيفّالداخلّإىلّخارجّإيراف،ّلذا
ّزؿّالشعبّاإليراينّبالكاملّعنّزليطوّالدويل.ىناؾّحجبّمواقعّالتواصلّاالجتماعيّهبدؼّع

 تأثيرات وسائل التواصل في الحياة السياسية )حادثة ترامب نموذجًا(

ّلعلّ ّعاـ ّيفّتأثرياتّتلكّريُّأحدَثتّتغقد2021ّّبداية ّجديدًا ّادلوقعّادلعروؼّتوتريًّا ّبعدّأفّقاـ الوسائل،ّخاصًة
ّتغريداتٍّ ّعدة ّبعد ّترامب، ّدونالد ّاألمريكي ّالرئيس ّحساب ّهبا،ّبتعليق ّالعنفّقاـ ّعلى ّحتّرض ّأهنا ّعلى ّ،ُفهمت

.ّمثّامتدتّعملياتّاحلظرّإىلّفيسبوؾ،ّوانستغراـ،ّإىل6/1/2021ّقياـّأنصارهّباقتحاـّمقرّالكونغرسّيفّوبعدىاّ
ّخرى؛ّوصلتّإىلّأكثرّمنّعشرةّمواقع.منصاتّأ

ّلتلكّ ّادلمنوحة ّالدديقراطية ّمن ّنوع ّوىي ّاألوىل ّزوايا، ّعدة ّمن ّإليو ّيُنظر ّاألمريكي ّالرئيس ّحلساب ّحصل ّما إف
ّ ّيف ّدولة ّأقوى ّرئيس ّحساب ّوإقفاؿ ّحجب ّحتريرية ّبقرارات ّاستطاعت ّواليت ّىذهّفّ.العاملالشركات، ّأضافت قد

وّبذرةّأخرىّلًتسيخّالدديقراطيةّلكلّبلدافّالعامل،ّوأصبحتّدرساً،ّتعّلمّاحلكاـّأفّالّالتطوراتّمسحةّدديقراطية؛ّأ
ّأحدّفوؽّالقانوف.

شكلّعاـ،ّبغضّالنظرّوالزاويةّالثانيةّىيّالقوؿّمبنّقاؿّأفّحجبّاحلسابّىوّخطوةّلقمعّاحلرياتّوإبداءّالرأيّب
ّإىلّتغريداتّلكيّهناؾّاأللوؼّشلنّينتهكوفّادلعايريّاالنسانفّ.عنّالتغريدات ّحباجة ّوليسوا ّعلىّمستوىّالعامل، ية

ّبالقتلّوالتحريضّ ّدوفّأيّّ.علىّالعنفيقوموا ّديارسوفّدكتاتوريتهمّعلىّمرأىّالعاملّأمجع، ّدوؿ، وبعضهمّحكاـ
ّنووي،ّّ زلاسبة،ّودوفّنشرّذلكّعلىّصفحاتّالتواصل،ّوالرئيسّاألمريكيّالذيّمنّصالحياتوّأفّيأمرّببدءّىجـو

ّكنّائتمانوّعلىّحسابّتويًت؟كيفّالّدي
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ّالشركاتّعلىّالتأثريّادلباشر،ّفبغضّالنظرّعنّتغريداتّالرئيسّاألمريكيّاليتّ ّالثالثة،ّوىيّمدىّقدرةّىذه والزاوية
ّعلىّ ّيطفو ّوبات ّجذرية، ّتغيريات ّإحداث ّحلد ّتصل ّيفّأمور ّالشركاتّتتحكم ّىذه ّباتت ّكلّذلك، تسببتّيف

ّكلّالعامل،ّفهذاّيعطيهاّّالسطحّيفّاألياـّاألخريةّمصائرّحساباتّحكاـّآخرين،ّفطادلاّأف السوشاؿّميدياّتنتشرّيف
ّعلىّالتأث ّفقدّباتتّقادرة ّإلكًتونياً، ّإمرباطوريًا ّالشركةطابعًا ّخارجّحدود ّحصلّ.ريّعلىّأيّدولة منّإغالؽّّوما

ّكماّقالتّالشركة،ّوكذلكّادلحسابّتويًتّ حجبّرتبطّبادلرشدّاألعلىّاإليراينّعليّخامنييّبعدّنشرهّلتغريدةّحتريضية
طوريةّمتحكمةّعنّإالّدالئلّعلىّأفّىذهّالوسائلّباتتّأقربّإىلّامرباوزيرّالداخليةّالًتكيّسليمافّصويلو،ّتغريدةّل

ّبعد.

ّكماّذكرّ ّكبرياًّحوؿّاألحكاـّالتحريريةّلشركاتّالتواصلّاالجتماعي،ّوالطريقةّاليتّتنظمّهباّأعماذلا"؛ "ىذاّيثريّتساؤاًل
ربيطاين،ّمتسائاًل:ّىلّمنّادلناسبّأفّنًتؾّمثلّتلكّالقراراتّألشخاصّمثلّمارؾّ"ماتّىانكوؾ"ّوزيرّالصحةّال

،ّويرىّىانكوؾّأفّاألمرّجيبّأالّيكوفّمًتوكًاّذلؤالءّعلىّاإلطالؽ،ّ“زوكربريغ،ّالرئيسّالتنفيذيّومؤسسّفيسبوؾ؟
ىمّالذيّجيبّأفّيُطرح،ّىلّ،ّوالسؤاؿّاأل“وأفّىناؾّحاجةّإلجيادّإطارّتنظيميّحوذلمّلوضعّالقواعدّوادلضيّقدماًّ

ّفعالًّىكذاّقراراتّبيدّشخصّواحد؟

ّاستعماؿّمواقعّ ّإىل ّتؤديّهبم ّقد ّواليت ّاالمرباطورية، ّىذه ّالعاملّإىلّتأثري ّدوؿ ّبعض ّانتباه ّالُّيستبعد ّالسياؽ ويف
يسّالًتكيّرجبّووسائلّتواصلّاجتماعيّزللية،ّوماّحصلّيفّتركياّمؤخراً،ّمثاٌؿّقريبّمنّذلك،ّفقدّختّلىّفريقّالرئ

طيبّأردوغافّاإلعالمي؛ّووزارةّالدفاعّعنّبرنامجّواتسّآب،ّبسببّقواعدهّاجلديدة،ّودعىّأردوغافّالشعبّالًتكيّ
"ّ ّادلشفر ّادلراسلة ّبرنامج ّاستخداـ ّمليوفBipّإىل ّمن ّأكثر ّانضم ّوقد ّالًتكية، ّتوركسيل ّلشركة ّتابعة ّوحدة ّوىو "

ّواحدّفقط.مستخدـّجديدّإىلّبرنامجّادلراسلةّىذاّخال ّؿّيـو

إفّماّحصلّيفّتركياّقدّالّيكوفّفقطّجملردّقواعدّجديدةّوضعتهاّواتسّآب،ّبلّقدّيكوفّاألمرّأكربّمنّذلك،ّوىوّ
التحررّمنّإمرباطوريةّوسائلّالتواصلّاالجتماعي،ّوقدّديتدّاألمرّإىلّدوؿّأخرى،ّفالصنيّمنذّفًتةّطويلةّتفرضّقيوداًّ

وواتسّآب،ّليسّدلاّحيصلّوحصلّّماعيّالعادلية،ّمثلّغوغلّوفيسبوؾتواصلّاالجت%ّمنّمواقعّال75ّعلىّأكثرّمنّ
ّ،ّفهيّختشىّمنّسلاطرّالتجسسّوادلراقبةّأيضاً،ّلذاّوفرتّبدائلّآمنةّدلثلّىذهّادلواقع.2021العاـّبدايةّ

ّكافّاألفرادّخيشوفّمنّسلطةّوسائلّالتواصل رؤساءّالدوؿ،ّفهلّ،ّواآلفّوصلّاألمرّدلستوىّاالجتماعيّيفّادلاضي
تحكمّالعاملّبأسره،ّوتّؤسساتّتعملّيفّاخلفاءكلُوّقدّيكوفّمرتبطاًّمبّّاسنشهدّتطوراتّأخرىّعلىّىذاّالصعيد؟،ّىذ

ّوحُترؾّالشركات؛ّوحىتّالدوؿّحسبّتوجهاهتاّوأيديولوجيتها.
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 نموذجاً البيتكوين  -ود العمالت الرقمية وصعوباء كورونا 
وأىمّتلكّالعمالتّاليتّباتتّيفّّالرقميةّادلشفرة.ظهورّالواضحّللعمالتّاإللكًتونية،ّالّوسائلّاإلمرباطوريةإحدىّمنّ

ّمنّقبلّشخص2008ّمتّاخًتاعهاّيفّعاـّّ،مشفرةّرقميةّىيّعملة،ّّوّ(Bitcoin)ّبيتكوينالّصعودّاآلفّىيّعملة
.ّّاسمّساتوشيّناكاموتو،أطلقّعلىّنفسوّ ،ّوىي2009ّالعملةّعاـّّىذهّبدأّاستخداـوىوّغريّمعروٌؼّحىتّاليـو

ديكنّإرساذلاّمنّشخصّإىلّأخرّعربّشبكةّبيتكوينّحيثّمنّدوفّوجودّبنكّمركزي،ّأيّعملةّرقميةّالمركزية،ّأوؿّ
وشركاتّّ،وشركاتّالتأمني،ّ)كالبنوؾ1ّاًّثالثّاًّطرفيكوفّّ؛دوفّاحلاجةّإىلّوسيطٍّّ)أوّالنظريّإىلّنظري(ّللندّّّبطريقةّالندّّ

ّديكنّاستبداذلاّبعمالتّومنتجاتّوخدماتّأخرى.ّ(،ّوعمالءّالسمسرةّ،التعاملّيفّالبورصة

ّكامربيدجّإىلّأنوّيفّعاـّّوضعتهاتقديراتّالبحوثّاليتّّأشارت)) 5.8ّإىل2.9ّّماّبنيّّكافّىناؾ،2017ّّجامعة
ويتألفّالبيتكوينّمثلّأيّعملةّأخرىّّ.يستخدموفّالبيتكوينّوأكثرىمزلفظةّلعملةّرقمية،ّّوفمليوفّمستخدـّيستعمل

ّ ّتسمى ّصغرية ّأقساـ ّ"الساتوشي"من ّاألمر ّويتطلب ،100ّّ ّبتكوينمليوف ّعلى ّللحصوؿ ّواحدّساتوشي وجيريّ،
،ّ)عملة(ّمليوفّوحدة16.5ّّإىلّذّوصلّعددىاّحالياًّإحوؿّالعامل،ّّعملةّبيتكوينّجديدةّيوميا360ًّّإصدارّضلوّ

ّعاـّأوؿّماكينةّصراؼّآيلّّووضعت ّبكندا ّكولومبيا ،ّتسمح2013ّللبيتكوينّيفّمدينةّفانكوفر،ّمبقاطعةّبريتيش
ّ((للمستخدمنيّبشراءّالعمالتّالرقميةّأوّبيعها.

2ّ،ّوبسببّنظاـّاالمجاعالوقتوملّتتوقفّمنذّذلكّّ،2009ّعاـّمنذّتعملّالبيتكوينّشبكةّكماّذكرناّسابقاً،ّفإفّ
بشريةّيفّإدارةّخطاءّأاالخًتاقاتّاليتّتتمّىيّبسببّّوأكثريتكوين،ّكتلّالبيفّالعملةّملّيستطعّأحدّاخًتاؽّسلسلةّّ

ّوليستّبسببّعيوبّيفّالتصميم.ّ،احملفظة

ّكوروناّيفّالعامل ّتأثرياًّّّ،كافّالنتشارّوباء البيتكوينّأحدّّ،ّوكافّصعودالرقميةعلىّاعتمادّالناسّعلىّالعمالتّكبريًا
ّنتائجو ،ّ ّالشراء ّعمليات ّظلت ّالنقديةّحيث ّالتعامالت ّعن ّاالستغناء ّوبات ّالوباء، ّتفشي ّأثناء ّالرقمية وادلعامالت
ّكوفيدّّواحداًّمنّاألمورّالضروريةديةّالتقلي ّ.19لتفاديّانتشار

                                                           
1

ّكارد(،ّبطاقةّاالئتمافوقمتّبالدفعّبواسطةّّ،إذاّذىبتّحمللّجتاريّواشًتيتّقطعةّمالبسّ:علىّسبيلّادلثاؿ  ّكارد،ّأوّماسًت فإفّّ)فيزا
حيثّىوّالذيّأصدرّالعملةّادلتداولة.ّأماّّ،فالبنكّادلركزيّىوّالوسيطّقمتّبالدفعّالنقديالبنكّىوّالوسيطّبينكّوبنيّالبائع.ّوحىتّلوّ

فأنتّتدفعّمنّخالؿّزلفظةّرقميةّزلفوظةّعلىّّ،وحنيّتشًتيّقطعةّادلالبسّ،إذاّاستخدمتّالعملةّالرقميةّعلىّسبيلّادلثاؿّالبيتكوين
ّالعملةّّ،احملموؿىاتفكّ ّتتغريّملكية ّحنيّتتمّالعملية ّللبائع. ّبالدفعّمباشرًة ّفتقـو ّاالئتمانية، ّبالبطاقة ّالدفع ّآلة ّتشبو ّآلة ّلديو والبائع

تسمىّّ،ويتمّتعميمّتغيريّادللكيةّعلىّشبكاتّاحلاسوبّحوؿّالعاملّبوقًتّقصريّبطريقةّالّمركزيةّ،الرقميةّمنّزلفظتكّإىلّزلفظةّالبائع
ّبالعمليةBlockchainبلوؾّتشنيّ)ّ–الكتلّسلسلةّ وأّفّّ،أوّعلىّعلمّبأطرافهاّ؛(.ّأيّأنوّالّيوجدّحاسوبّأوّبنكّمركزيّيقـو

 ادللكيةّتتغريّبدوفّمعرفةَّمنّالبائعّوَمنّادلشًتي.

موثوؽّهباّحبيثّالّديكنّصرؼّتعملّعلىّتأكيدّإتباعّقواعدّالربوتوكوؿّوضمافّأفّمجيعّادلعامالتّحتدثّبطريقةّ:ّّخوارزميةّاإلمجاع2ّ
 العمالتّإالّمرةّواحدة.
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ّ ّعندما ّحدث ّما ّمنها ّالعملة، ّىذه ّدعمت ّكثرية ّتغريات ّحدثت ّالفًتة ّىذه ّخالؿ ّعربّأطلق ّادلدفوعات عمالؽ
،ّخدمةّشراءّوبيعّودفعّبواسطةّالعمالتّادلشفرة،ّوالذيّسيضمنّدلستخدميوّالبالغّ(PayPal) "ّباؿّيواإلنًتنتّ"ب

ّ ّالشركاء350ّعددىم ّالتجار ّمن ّادلاليني ّوعشرات ّاإليثريـوّ؛مليوف ّأو ّالبيتكوين ّمن ّمدفوعات  حتويل
3(Ethereum) ّإىلّالعملةّاحمللية،ّشلاّسيجعلّالعمالتّاالفًتاضيةّأكثرّشعبية.ّ

ّشكّّ ّشركة ّإعالف ّ"بل ّقفزةّّيو ّوالشراء ّالبيع ّعمليات ّيف ّادلشفرة ّالعمالت ّباستخداـ ّلعمالئها ّالسماح ّكبريةباؿ"
مؤسسّ،ّوشلاّدفعّأكثرّالبيتكوينّلالرتفاعّىوّقياـّرىاالرتفاعّسعّمؤدياًّّ،للبتكوين،ّاألمرّالذيّضاعفّالطلبّعليها

ّدورسي ّجاؾ ّاإلنًتنت"طالبإّ"تويًت" ّ"عملة ّ"بيتكوين" ّجلعل ّمؤسسة ّؽ ّإىل ّباإلضافة ّماسك"ّ، ّ"إيلوف ّبو ّقاـ ما
،ّملّدوالرّيفّالعملةّالرقميةّبتكوينّمليار1.5ّضلوّّاراستثمالرئيسّالتنفيذيّلشركةّ"تسال"ّللسياراتّالكهربائيةّمنّ

ّشراءّسياراتوّالكهربائيةّعنّطريقّعملةّالبيتكوين.ّ-مؤخراًّّ-يتوقفّ"ماسك"ّعندّىذاّاحلدّفقط،ّبلّأتاحّ

،ّورغمّخيبةّاألملّالكربىّحينهاّمنّفقطّدوالرات8ّتساوي2011ّّحزيرافّمنّيفّالسادسّالبيتكوينّكانتّعملةّ
ّكانواّيروفّأفّالعملةّادل  اًّشفرةّليستّإالّحلمالعمالتّالتقليديةّيفّظلّاألزمةّاالقتصاديةّالعادلية،ّفإفّمعظمّاخلرباء

ّقيمتهاّحتررياًّ ّتقلب ّبسبب ّواقعي ّتغريّغري ّاألمر ّىذا ّلكن ،ّ، ّّاليـو ّ)فقد ّبتكوين ّحديثBitcoinّأصبحت )
مليوف21ّّعملةّمنّأصلّألفّدوالرّلكل50ّّّأكثرّمنّيتمّتداوذلاّمباّيزيدّعلىّحيثالساعةّيفّالعاملّاالقتصادي،ّ

ّباتتّشاغلًةّالعاملّيفّىذهّاألياـ.ّ،ّإالّإهنا،ّورغمّالتذبذبّالكبريّيفّقيمتها4متاحةّ)عملة(ّوحدة

ّكلّالتشكيكاتّيف عملةّالبيتكوين،ّلكنهاّصلحتّيفّاالستمرار،ّوأفّتثبتّقدرهتاّعلىّالبقاءّيفّالتداوؿّدلدةّّرغم
ّكفاءةّأوّسهولةّيفّاالستخداـّمنّالعمالتّالورقيةّالتقليدية،ّلكنهاّبقيت12ّّ عاماً،ّوعلىّالرغمّمنّأهناّليستّأكثر

ّستثماريةّأفّتتجوّضلوىاّبقوةّيفّالفًتةّاألخرية.قية،ّوىذاّماّجعلّالشركاتّاالّرمرنة،ّوقادرةّعلىّحتّديّالعمالتّالّو

ّيتعلقّبتأثريّالبيتكوينّعلىّالدوالرّفيقوؿّاخلرباءّأنوّ ّما ّمنّأما يكادّيكوفّمنّادلستحيلّأفّحتلّبتكوينّأوّغريىا
ّكعملةّاحتياطيةّعادلية، ّقلبالتّيرجعّذلكّإىلّوّ.علىّاألقلّعلىّادلدىّالقصريّالعمالتّالرقميةّزللّالدوالرّاألمريكي

جيعلهاّغريّمؤىلةّالختاذّىذاّالدور،ّوينطبقّاألمرّذاتوّعلىّالعمالتّوىذاّماّوإمداداهتاّاحملدودةّللغاية،ّىا،ّسعّرّيف
ّكمزحةّيفّعاـّ(dogecoin) "ّ"دوجكوينّعملةّالرقميةّاألخرىّمثل لتصبحّقيمتهاّالسوقية2013ّّ،ّاليتّبدأت

،ّلكنّىذاّالّيعينّأفّالّتأثريّللعمالتّسنتاتّللوحدةّالواحدة5ّعدؿّملياراتّدوالر،ّمب6.9ّاإلمجاليةّاآلفّحوايلّ

                                                           
3ّّ ّ،(Cryptocurrenciesلتضاؼّإىلّسلةّالعمالتّالرقميةّ)2015ّللمرةّاألوىلّيفّشهرّأغسطسّعاـّمتّإطالؽّعملةّاإليثريـو

بشكلّسريعّللغايةّجعلّالسعرّّمتّاطالقهاّوىيّتنمواّوتتطورّأفّومنذّبعدّالبيتكوين،ىيّثاينّأشهرّوأفضلّالعمالتّالرقميةّيفّالعاملّ
ّ ّمن ّيرتفع ّذلا 2.8ّّالسوقي ّإىل ّليصل ّإطالقها ّمت ّحني ّاألخرية17678دوالر ّالفًتة ّيف ّمنّّ،دوالر ّالكثري ّتنجح ّالذيّمل ّالوقت يف

 .علىّالرغمّمنّاطالقهاّيفّنفسّالتوقيتّتقريباًّّ،واالنتشارالعمالتّالرقميةّاألخرىّيفّحتقيقّنفسّالشهرةّ
4
 البيتكوين مثلها مثل أي عملة، هناك حدود لطباعتها أو إصدارها، وذلك تحاشياً لخطر التضخم.ألن عملة  
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منّاالمرباطوريةّالرقميةّاليتّ ىاماًّ الرقميةّعلىّالدوالر،ّويبدوّأفّادلستقبلّذلذهّالعمالتّالرقمية،ّواليتّقدّتكوفّجزءاًّ
ّيشهدىاّالعامل.

 النظام المالي العالميالعمالت الرقمية و 
ّالرقمية ّالعمالت ّّ-ّتشبو ّالبيتكوين ّّ-وخاصة ّمن ّعنو ّاحلديث ّمت ّما ّما؛ ّحٍد ّالذينّإىل ّادلؤامرة ّنظرية أصحاب

بعنواف:ّ«ّإكونوميست»ّالػّرللةّقدّنشرتفبعملةّعادليةّتتحكمّفيهاّطلبةّمنّأربابّاألمواؿ،ّ«ّتنبؤوا» استعدواّ»مقاالًّ
يستهلّادلقاؿّعاماً.33ّّّحوايلّأْيّقبلّ،ـ1/9/1988ّ،ّوإظلاّنشرّبتاريخأياـّقبلّملّينشرّادلقاؿّىذا«.ّيةعادلّلعملة

ّاجلملة ّ»هبذه ّاليـو: ّمن ّعامًا ّثالثني ّأخرى،ّبعد ّثريٍة ّدوٍؿ ّمن ّوأناٌس ّواألوربيوف ّواليابانيوف ّاألمريكيوف ّيدفُع ّرمبا ،
ّبالدوالر،ّأوّالنيّ وأخرىّفقريٍةّنسبيًاّعنّتسوِقهمّبالعملِةّذاهتِّ وإظلاّلنقْلّبعملِةّّ،أوّادلارِؾّاألدلاينّ ّا.ّولنّتسعَرّالقيمُة

ّ«.الفينكس

ّىوّحتقيقٌّ ّكانتّافًتاضية،ّلكنّيبدوّأفّماّحيصلّاليـو علميّحصلّقبلّأكثرّمنّثالثنيّّخلياؿٍّّطبعاًّعملةّالفينكس
ّىناؾّمنّيوجهها.عاماً،ّلذاّيرىّالبعضّأفّظهورّىذهّالعمالتّليسّمصادفًةّبريية،ّبلّ

ّالّر ّالعمالت ّختضع ّوالشراءّال ّالبيع ّعمليات ّىو ّحيركها ّما ّألف ّعادلي، ّنظاـ ّألي ّأو ّاحلكومات؛ ّلسطوة قمية
ّيلغيّفكرةّ وادلقايضات،ّلذلكّفأنتّلنّحتتاجّإىلّتبديلّالعملة،ّولنّختضعّللبنوؾ،ّولنّتدفعّأيّعموالت،ّوىذا

علىّحركةّاألمواؿّومعرفةّحىتّّادلركزيةّومراقبةّحركةّاألمواؿّواألسهمّوالعقاراتّوغريه،ّويصبحّمنّالصعبّالسيطرة
وجهتها،ّوىذهّالسرّيةّيفّالتعامالتّاستقطبتّالكثريينّمنّالراغبنيّيفّاحلصوؿّعلىّاخلصوصية،ّوالتخلصّمنّسطوةّ

لّاألمواؿّوغريىاّمنّالعملياتّغريّيمناًّللمتهربنيّمنّالضرائبّوغسالبنوؾ،ّورغمّأفّىذهّالعمالتّقدّتصبحّمالذاًّآ
ّباألسواؽالدولةّدتلكّالقوةّالكافيةّلتقويضّسلطةّإهناالقانونية،ّإالّ ويفّحتقيقّاستقصائيّأجراهّاجمللسّّ.،ّوحتّكمها

ّ ّعاـ ّباوؿّإىلّأفّأحد2017ّاالحتياطيّاالحتاديّاألمريكيّحوؿّبيتكوينّيفّهناية ّخُلصّرئيسّاجمللسّجريـو ،
ّأكربّسلاطرّالعملةّالرقميةّىوّاخلصوصية.

ّنرىّزلاوالتّّ ويبدوّأهنمّدييلوفّاآلفّّ،منّاحلكوماتّواألنظمةّالبنكيةّحملاربةّالعمالتّالرقميةنّالكثريّمّجاّدةلذا
ّالسجلّمثلّالريبل ّادلاليةّ،إلصدارّعمالتّمركزية ّتغيريّبعضّقواعدىم ولكنّدوفّخسارةّّ،يستطيعوفّمنّخالذلا

ّحتكمهمّباألسواؽّوانتقاؿّاألمواؿ.

ّكفنزويالّمثاًل،ّأوّ استطاعتّبعضّالدوؿّاالستفادةّمنّالعمالتّالرقمية،ّخاصةّتلكّاليتّختضعّحلصاراتّاقتصادية
ّمركزيةّ ّرقمية ّبإصدارّعملية ّالفنزويلية ّفقدّقامتّاحلكومة ّالشمالية، ّكوريا ّكػ تلكّالدوؿّاليتّختضعّلعقوباتّدولية

نفطّاحملليّوادلعادفّالنفيسة،ّوقدّصلحتّىذهّاحلكومةّحسبّتسمىّبيًتو،ّوربطتّسعرّىذهّالعملةّبسعرّبرميلّال
ّ ّالػ ّيفوؽ ّما ّببيع ّطريقا700ًّّتصرحياهتا ّفنزويال ّيعطي ّما ّوىذا ّاألولية، ّاالكتتاب ّفًتة ّيف ّالبيًتو ّمن ّدوالر مليوف
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ّبالرغمّمنّالضغطّاألمّر ّكثرياً، ّاليتّتضخمت ّاحمللية ّاليتّتالحقّعملتها يكيّومنعّللهروبّمنّالضغوطّاالقتصادية
ّاجلديدة. ّالرقمية ّالعملة ّيصُبّيفّمصلحة ّما ّالفنزويلية،ّوىذا ّالرقمية ّالعملة ّاالقتصاديّّشراء ّالنظاـ ّيهدد ّما وىذا
ّالعادليّككل،ّوخترجّاحلكوماتّمنّحتتّسطوةّالدوالرّوالوالياتّادلتحدةّاألمريكية.

 العمالت الرقمية وتمويل الحروبفة فلس
ّال ّبتغيريّالعامل،ّّويرىّالبعضّأفّتكنولوجيا ّحتمًا تقليلّاحلروب،ّبفضلّإحالؿّالعملةّالرقميةّعمالتّالرقميةّستقـو

ّزللّالعملةّالتقليدية،ّوىيمنتهاّعلىّاحلياةّاالقتصادية.

ّكأهناّسلطةُّمطلقة،ّّالبيتكوين“فّأيقوؿّالفيلسوؼّستيفافّمولينو:ّ ديتلكّالقوةّلتقويضّالسلطةّالسياسيةّاليتّتبدو
ّ”.وىوّمبنزلةّالثورةّاألكثرّسلميةّاليتّديكنّأفّحتدثّيفّىذاّالعامل

ّكثرياًّماّّ ّكانتّقدرةّاحلكوماتّعلىّطباعةّالنقود،ّوسيلةّرئيسيةّيفّدتويلّاحلروب،ّواحلروب منّالناحيةّالتارخيية،ّطادلا
ّكافّمنّادلتوقعّأفّتستمرّكانتّتدفعّاحل أشهرّّلعدةكوماتّإىلّطباعةّاألمواؿّدوفّتوقف،ّفاحلربّالعادليةّاألوىل
،ّولكنّبداًلّمنّذلك،ّفيهاّعندّالدوؿّادلشاركةّفًتضةّلنفادّاألمواؿّادلخصصةّللحربادلالفًتةّىيّّفقط،ّألفّتلك

ّ.ذىبّالدويل،ّمنّأجلّمواصلةّدتويلّاجملهودّاحلريبالتزاـّبنظاـّالّأيّبطباعةّنقودّجديدة،ّدوفّادلشاركةبدأتّالدوؿّ
ّبطباعةّفياتّضخمةّمنّ باإلضافةّإىلّماّحصلّخالؿّاحلربّاألمريكيةّالفيتنامية،ّواليتّجعلتّالوالياتّادلتحدةّتقـو

ّالدوالرّدوفّتغطيةّمنّالذىب،ّشلاّأدىّإىلّتضخمّنقديّيفّقيمةّالدوالرّخالؿّالستيناتّمنّالقرفّادلاضي.

تحكمّهباّاحلكوماتّفهيّ"،ّوالعمالتّالرقمية،ّطادلاّالّتؤكدّاخلرباءّأفّ"احلربّوالعملةّاحملدودةّالّجيتمعافّمعاًّلذاّي
ّ،ّوبالتايلّستحّدّمنّاحلروب.،ّيفّحاؿّلوّأصبحتّعادليةستكوفّزلدودة

 الخالصة
ّ ّالشيء ّأف ّسابقًا ّقيل ّوكما ّمستمر، ّتغري ّيف ّالعامل ّىو ّاحلياة ّيف ّالثابت ّادلستمرالوحيد ّىيّالتغيري ّالرقمية ّوالثورة ،

ّكماّفعلتّالثورةّالصناعيةّطفراتالتغيرياتّاليتّقدّحتدثّّىحدإ منحتّاالنسافّقفزةّّاليتّ،غريّمتوقعةّللعامل،ّدتامًا
،ّ،ّىائلةّضلوّالتطورّالتقين ّاليـو ّقبلّميةّعاـّأصبحّحقيقة ّعلميًا ّكافّخيااًل ّعنّأفّفما ّاليـو ّيتمّاحلديثّعنو وما

علىّّ،ّقدّتقلبّادلوازينّمستقبالًّأوّفقاعةّاقتصاديةّالثورةّالرقميةّرلردّبالوفّىالـّأدواتّالعمالتّالرقميةّوغريىاّمن
ّالنظاـّالعادليّككل.رأسّاحلكوماتّمباّيفّذلكّ

ّ

ّ
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 لمراجع:ا
ّموقعّادلعرفة.ّ-ّالثورةّالصناعية

ّ.2018دتوز1ّّمتّالنشرّيفّّ-موقعّالعربيةّّ-ّالثورةّالصناعيةّالرابعة

ّادلوقعّاألساسي.ّ-؟ّماّىوّالبيتكوين

ّ.22ّّ/1ّ/2021تاريخّالنشرّّ-موقعّالعنيّاإلخباريةّّ-ّ"تويًت"ّتعاقبّادلرشدّاإليراينّعليّخامنيي

ّ.31/1/2021تاريخّالنشرّّ-تركياّاآلفّموقعّّ-ّ«ادلثليةّاجلنسية»حيجبّتغريدةّلوزيرّالداخليةّالًتكيّبسببّ«ّتويًت»

/14ّتاريخّالنشرّّ-bbc arabicّموقعّّ-ّحظرّترامبّعلىّمواقعّالتواصل:ّضرورةّللحفاظّعلىّاألمنّأـّتقييدّللحريات؟
1ّّ/2021.ّ

ّ.2020ّ/11ّّ/1ّتاريخّالنشرّّ-موقعّالصباحّّ-ّالبتكوينّحتطمّأرقاماًّقياسيَّة

تاريخّالنشرّّ-موقعّاجلزيرةّّ-ّ؟ّوماّعواملّصعودىا؟2020ّكيفّفرضتّالبتكوينّنفسهاّعلىّالشركاتّيف
23/12/2020.ّ

13/2ّتاريخّالنشرّّ-موقعّالعريبّاجلديدّّ-ّ"ّ"عملةّاإلنًتنت"الرئيسّالتنفيذيّلػ"تويًت"ّيطلقّمؤسسةّجلعلّ"بيتكوين
/2021.ّ

ّ.8ّّ/2ّّ/2021تاريخّالنشرّّ-موقعّسكايّنيوزّعربيةّّ-ّتسالّتستثمرّادللياراتّيفّبتكوينّوتنعشها

ّ.22/2/2021تاريخّالنشرّّ-موقعّاجلزيرةّّ-ّازدىارّالبتكوين..ّىلّيشكلّخطراّعلىّالدوالر؟

ّ.23ّ/1ّّ/2018تاريخّالنشرّّ-موقعّللعلمّّ-ّالبيتكوين..ّفقاعةّاقتصاديةّأـّثورةّرقمية؟

ّ.17ّّ/7ّّ/2018:ّتاريخّالنشرّ-ةّاجلزيّرّ-ّدلاذاّحياربّالنظاـّادلايلّالعادليّالعمالتّالرقمية؟

ّ.24/3/2021تاريخّالنشرّّ-موقعّسكايّنيوزّّ-ّاآلف..ّشراءّسياراتّتسالّباستخداـّالبتكوين

ّ.17ّّ/1ّّ/2018تاريخّالنشرّّ-موقعّالبيافّّ-ّالبيتكوين..ّعملةّالنظاـّالعادليّاجلديد

ّ.17ّّ/2ّّ/2017تاريخّالنشر:ّّ-مركزّالروابطّللبحوثّوالدراساتّاالسًتاتيجيةّّ-ّالبتكوين:ّنظاـّعادليّجديدّ..
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https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/qafilah/2018/07/01/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D8%9F
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https://bitcoin.org/ar/
https://bitcoin.org/ar/
https://al-ain.com/article/1611326876
https://al-ain.com/article/1611326876
https://www.turkeynow.news/politics/2021/01/31/19120/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-55664836
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-55664836
https://alsabaah.iq/38921/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A9
https://alsabaah.iq/38921/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B7%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A9
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/12/23/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%81%d8%b1%d8%b6%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%80%22%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%22-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%84-%22%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%22-%22%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%22
https://www.skynewsarabia.com/business/1413766-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4%D9%87%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1413766-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%B4%D9%87%D8%A7
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/2/22/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/2/22/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/is-bitcoin-an-economical-bubble-or-a-technological-revolution/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/is-bitcoin-an-economical-bubble-or-a-technological-revolution/
https://www.aljazeera.net/blogs/2018/7/17/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/blogs/2018/7/17/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=6109
https://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=6109
https://rawabetcenter.com/archives/57644
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