عودة إىل األسس

يسرنا عودة سلسلة املقاالت ذات الشعبية الكبيرة يف باب «عودة إىل األسس» إىل صفحات جملة التمويل والتنمية ،بعد أن توقف
نشرها يف نهاية عام  .2015ويف هذا الباب نتناول شرح املصطلحات االقتصادية التي يصادفها قراؤنا يوميا .ويمكنكم كذلك مشاهدة
فيديوهات «عودة إىل األسس» على موقعنا اإللكتروين .www.fandd.org

ما هي العمالت املشفرة؟

شكل جديد حمتمل من أشكال النقود يتيح مزايا ولكنه يثير عدة خماطر أيضا
أنطوان بوفيريه وفيكرام هاكسار

اظهرت املئات منها بأسماء جذابة مثل برايم كوين
( )Primecoinوداش ( )Dashوفيرج ( .)Vergeوأصبح لها
أتباع بين املهتمين بالتكنولوجيا .وتشهد قيمتها تقلبات
حادة .ويقول البعض إن أكواد الكمبيوتر الغامضة تلك
ستحل يف يوم ما حمل النقود التقليدية كما نعرفها اليوم.
فما هي هذه العمالت املشفرة حتديدا ،وما الذي يجعل
البعض يعتقد بأن لها أي قيمة على اإلطالق؟ لإلجابة عن
هذه األسئلة ،دعونا يف البداية نلقي نظرة على الكيفية التي
تطورت بها النقود.

استخدامات النقود

مسك السجالت والدفاتر

يف ظل اتساع نطاق النظام املايل وزيادة تعقده ،ظهرت
احلاجة إىل جهات وساطة مالية موثوقة ونظم حماسبية
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تتمتع باملصداقية .وكان ظهور مفهوم مسك الدفاتر بنظام
القيد املزدوج يف إيطاليا يف عصر النهضة من االبتكارات
املهمة التي عززت دور البنوك اخلاصة الكبرى .ويف العصر
احلديث ،أصبحت البنوك املركزية على قمة نظم الدفع .ومع
ميكنة الدفاتر املصرفية ،تزايد الدور التنسيقي الذي تضطلع
به البنوك املركزية.
كيف يتم استخدام الدفاتر؟ تقوم املؤسسات املالية بضبط
مراكز مالكي احلسابات يف دفاترها الداخلية ،يف حين
يقيد البنك املركزي املعامالت بين املؤسسات املالية يف
دفتر مركزي .فعلى سبيل املثال ،تستخدم مهرناز نقودا من
حسابها لدى بنك ألف لشراء سلع من ماري التي تمتلك حسابا
مصرفيا يف البنك باء .يخصم البنك ألف النقود من حساب
مهرناز .ويحول البنك املركزي النقود من البنك ألف إىل البنك
باء ويقيد املعاملة يف دفتره املركزي .ويضيف البنك باء
الحقا النقود إىل حساب ماري .وكما نرى ،يقوم هذا النظام
على الثقة يف البنك املركزي ويف قدرته على حماية نزاهة
الدفتر املركزي وضمان عدم صرف األموال نفسها مرتين.

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT / MASSUPA KAEWGAHYA :

تعد النقود خمزنا للقيمة ،ووسيلة لتبادل السلع واخلدمات،
ووحدة حساب لقياس القيمة .وقبل استحداث النقود ،كانت
اجملتمعات اإلنسانية تتبادل السلع واخلدمات مباشرة —
مكيال حبوب مقابل خنزير على سبيل املثال .ولكن هذه
الوسيلة مل تكن فعالة للغاية .ومع تطور اجملتمعات ،ظهرت
النقود السلعية — املصنوعة من الصدف والنحاس والفضة
والذهب .واستحدثت بعض الدول النقود اإللزامية — وهي
نقود ليس لها أي قيمة بخالف أنها تمثل تعهدا بالدفع —
مثل النقود الورقية يف الصين خالل العقد الثامن يف ظل حكم
ساللة تانغ.
ومل تكن النقود اإللزامية يف صورتها األوىل مستقرة أو
مقبولة على نطاق واسع ،نظرا ألن املواطنين مل يصدقوا
املصدر سيفي بالتزامه برد النقود .وخضعت احلكومات
أن ُ
إلغراءات طباعة النقود لشراء السلع ورفع األجور ،مما أدى
إىل ارتفاع التضخم (تخيل مواطنين ينقلون النقود يف
عربات يد يف أملانيا بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل).
وتسعى البنوك املركزية يف العصر احلديث إىل احلفاظ على
استقرار األسعار من خالل تنظيم املعروض النقدي نيابة
عن احلكومات.

عودة إىل األسس

أما يف ظل وجود العديد من العمالت املشفرة ،فال حاجة
لوكيل مركزي مؤتمن؛ بل أصبح االعتماد على تكنولوجيا
دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة ،مثل تكنولوجيا «بلوك
تشين» أو سلسلة الكتل ،إلنشاء دفتر (عبارة عن قاعدة
بيانات يف األساس) تتم إدارته عبر شبكة .ولضمان عدم
صرف العملة املشفرة مرتين ،يتحقق كل عضو يف الشبكة
من صحة املعامالت باستخدام تكنولوجيا مستمدة من علوم
الكمبيوتر والشفرة .وبمجرد احلصول على موافقة ال مركزية
من أعضاء الشبكة ،تضاف املعاملة إىل الدفتر الذي يتم
التحقق من دقته وصحته .ويعرض الدفتر بيانات تاريخية
كاملة عن املعامالت املرتبطة بعملة مشفرة معينة ،وهي
بيانات دائمة ال يمكن ألي كيان التالعب بها .وتعد إمكانية
احلصول على موافقة على صحة املعامالت بين احلسابات
يف إطار شبكة موزعة بمثابة حتول تكنولوجي جذري.
وعادة ما تتم مكافأة أعضاء الشبكة الذين يقومون
بالتحقق من صحة املعامالت واعتمادها بعمالت مشفرة
جديدة .وتسمح العديد من العمالت املشفرة بإخفاء هوية
مالكها جزئيا ،حيث يكون ملالك العملة مفتاحان .مفتاح
عام ،كرقم حساب ،ومفتاح خاص يلزم تقديمه إلتمام
املعاملة .واستكماال للمثال السابق ،ترغب مهرناز يف شراء
سلع من ماري باستخدام عملة مشفرة .وللقيام بذلك ،جتري
مهرناز معاملة باستخدام مفتاحها اخلاص .وتتعرف
الشبكة على مهرناز من خالل مفتاحها العام ( ،)ABCوعلى
ماري من خالل مفتاحها العام أيضا ( .)XYZويتحقق
أعضاء الشبكة من أن العضو ( )ABCلديها املال الذي ترغب
يف حتويله إىل العضو ( )XYZمن خالل حل أحجية مشفرة.
وبمجرد حل األحجية ،تعتمد املعاملة ،وتضاف كتلة جديدة
تمثل املعاملة إىل سلسلة الكتل وحتول األموال من حمفظة
( )ABCإىل حمفظة (.)XYZ

املزايا واخملاطر

اآلن وبعد أن فهمنا التكنولوجيا ،فلنعد إىل نشأة العمالت
املشفرة .تم استحداث أول عملة مشفرة ،وهي بيتكوين ،يف عام
 2009على يد أحد املبرجمين (أو جمموعة من املبرجمين)
باستخدام االسم املستعار ساتوشي ناكاموتو (Satoshi
 .)Nakamotoووفقا ملوقع  ،coinmarketcap.comبلغ عدد
العمالت املشفرة يف أبريل  2018أكثر من  1500عملة.
وإىل جانب عملة بيتكوين ،تعد عملة  Etherوعملة  Rippleهما
األكثر استخداما.

ورغم الدعاية الضخمة ،فإن العمالت املشفرة ال تتحقق
فيها حتى اآلن الوظائف األساسية للنقود بوصفها خمزن
قيمة ووسيلة تبادل ووحدة حساب .ونظرا للتقلبات احلادة
يف قيمة هذه العمالت ،فإنها ال تستخدم سوى بشكل حمدود
حتى اآلن بوصفها وحدة حساب أو خمزن قيمة .وال تقبل هذه
العمالت سوى يف عدد حمدود من عمليات الدفع ،مما يحد
من استخدامها وسيل ًة للتبادل .وعلى عكس النقود اإللزامية،
جند أن تكلفة إصدار العديد من العمالت املشفرة مرتفعة
للغاية ،مما يعكس حجم الطاقة الضخم الالزم لتشغيل أجهزة
الكمبيوتر املستخدمة يف حل األحجيات املشفرة .وأخيرا،
فإن إصدار هذه العمالت بصورة ال مركزية يعني عدم وجود
أي كيان يضمن هذه األصول ،وبالتايل فإن قبولها يعتمد
اعتمادا كليا على ثقة املستخدمين.

تكنولوجيا دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة من
شأنها احلد من تكلفة التحويالت الدولية ،بما يف
ذلك حتويالت املغتربين ،وتعزيز االحتواء املايل.
إن العمالت املشفرة والتكنولوجيا التي تقوم عليها
تمنحان مزايا غير أنهما حتمالن خماطر أيضا .فتكنولوجيا
دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة من شأنها احلد من تكلفة
التحويالت الدولية ،بما يف ذلك حتويالت املغتربين ،وتعزيز
االحتواء املايل .وتقوم حاليا بعض شركات خدمات الدفع
بإجراء حتويالت خارجية خالل ساعات ،وليس أيام .ويمكن
أن تكون لهذه التكنولوجيا استخدامات خارج النظام املايل.
فقد تستخدم على سبيل املثال للتخزين اآلمن للسجالت
املهمة ،مثل التاريخ الطبي وعقود األراضي .ومن ناحية
أخرى ،فإن عدم معرفة هوية مالك العديد من العمالت
املشفرة يجعلها عرضة لالستخدام يف أنشطة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب يف حالة عدم وجود جهات وساطة للتحقق
من نزاهة املعامالت أو هوية منفذيها .ويمكن أيضا أن تثير
العمالت املشفرة حتديات أمام البنوك املركزية إذا ما أثرت
يف قدرتها على مراقبة املعروض النقدي وبالتايل على تنفيذ
السياسة النقدية.
أنطوان بوفيريه اقتصادي وفيكرام هاكسار مساعد
مدير يف إدارة االستراتيجيات والسياسات واملراجعة.
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