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 :الملخص 

يف ظل تزايد انتشار العمبلت الرقمية على مستول العامل، كتنوع استخداماهتا، كعدـ 
، كتأثَتىا على األمن االجتماعي، من خبلؿ سبويل العمبلتاؼ غالبية احلكومات هبذه اعًت 

األنشطة اإلجرامية مثل ذبارة ادلخدرات كالدعارة كسبويل مجاعات العنف كاإلرىاب، كتتحدد 
مشكلة الدراسة يف اإلجابة على تساؤؿ رئيس فحواه: ما تأثَت العمبلت الرقمية على األمن 

 االجتماعي؟
االجتماعي بالعينة، كمت استخداـ أداتُت علا:أداة كمية:  كمت االعتماد على منهج ادلسح

كتتمثل يف استمارة استبياف إلكًتكنية. كأداة كيفية: كتتمثل يف دليل دراسة حالة يتم تطبيقها على 
عينة من خرباء االقتصاد كرجاؿ األعماؿ. كمت التطبيق على مستخدمي ادلواقع اإللكًتكنية 

 .ٜٕٔٓكحىت هناية أغسطس ٜٕٔٓمن بداية يونيو  كالعمبلت االفًتاضيةيف الفًتة
كأكضحت نتائج الدراسة تعدد إغلابيات التعامل بالعمبلت الرقمية كسبثلت يف:سهولة 
التعامل بالعمبلت الرقمية، االنتشار الواسع للعمبلت الرقمية، كجود ضوابط الستخداـ ىذه 

ة ، التعامل بدكف كسطاء كعموالت، العمبلت، ارتفاع قيمة العمبلت الرقمية، ربقيق أرباح كبَت 
 الثقة يف التعامل بالعمبلت الرقمية.

كتتعدد اآلثار األمنية للعمبلت الرقميةكتتمثل يف:عدـ كجود ضوابط قانونية، تنامي جرائم 
 االحتياؿ،استخدامها يف ارتكاب اجلرائم، الزبضع العمبلت الرقمية للرقابة األمنية للدكؿ.
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إضعاؼ ادلوارد ية يف:إمكانية االستيبلء على أمواؿ الفقراء، كسبثلت اآلثار االجتماع
، زيادة معدالت البطالة، التأثَت على استقرار حياة ادلواطنُت ،زيادة انتشار االقتصادية للدكلة
 اجلرائم اإللكًتكنية.

كمت كضع عدة توصيات أعلها:االعًتاؼ الرمسي بتداكؿ كاستخداـ العمبلت الرقمية، 
دلركزية عملة رمزية رقمية بضماف الدكلة ،كضع قوانُت ربدد طبيعة كأساليب التعامل إصدار البنوؾ ا

بالعمبلت االفًتاضية، تطوير منظومة الرقابة األمنية دبا ؽلكن اجلهات الرقابية من تتبع كالقبض على 
 مرتكيب اجلرائم باستخداـ العمبلت الرقمية.

Abstract:  

Against the backdrop of the increasing prevalence of 
digital currencies throughout the world and their diverse use, 
and bearing into mind non-recognition of digital currencies 
by most governments and their impact on social security as 
manifested in financing of criminal activities such as drugs, 
prostitution, as well as violence and terrorist groups, the 
current study attempts to answer the following main 
question: What is the effect of digital currencies on social 
security? 

The current study adopted the social survey method and 
utilized two tools, namely a quantitative tool represented in 
an electronic questionnaire form, and a qualitative tool in the 
form of a case study guide applied to a sample of economic 
experts and businessmen. The study was applied to users of 
electronic websites and digital currencies in the period from 
the beginning of June 2019 until the end of August 2019. 
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The findings of the study revealed the multiple 
advantages of using digital currencies such as their usability 
and wide spread, the existence of regulatory control over 
digital currencies, the appreciation of digital currencies, 
bringing about significant profits, direct transactions without 
intermediaries as well as consumer trust in transactions with 
digital currencies. 

On the contrary, there are several negative effects of 
digital currency such as the absence of legal controls over it, 
increase of fraud crimes, its use in criminal activities. 
Furthermore, digital currency is not censored by security 
controls. 

The study also revealed some social effects of digital 
currencies such as taking over the poor’s money, weakening 
the economic resources of the state, increased unemployment 
rates, threatening the stability of the life of citizens as well as 
the wide spread of electronic crimes. 

The study came up with some suggestions of which the 
most important is the official recognition of the use and 
exchange of digital currencies. It also recommended that a 
digital symbolic currency be issued by the central banks and 
guaranteed by the state, and that laws must be laid to define 
the nature and methods of transaction using virtitulal 
currencies. Moreover, the security control system must be 
developed in such a way that would enable the security 
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sectors to pursue and arrest those who commit electronic 
crimes by using digital currencies. 

 العملة الرقمية  -الكلمات ادلفتاحية:األمن االجتماعي 
 :مقدمة

يعد األمن االجتماعي الركيزة األساسية لبناء اجملتمعات كعامبلن رئيسنا يف محاية منجزاهتا         
 كالسبيل إىل رقّيها ك تنميتها كتقدمها، ك يهدؼ إىل توفَت األمن للمواطنُت.

، خاصة يف ظل التغَتات  احلفاظ على األفراد كاجملتمعاتالجتماعي أعلية يفؽلثل األمن ا
، كالثورة التكنولوجية كالرقمية، حيث أثرت ىذه التغَتات على منظومة األمن دىا العاملاليت يشه

ًتنت يف االجتماعي، خاصة بعد ظهور العمبلت اإللكًتكنية كالرقمية كتأثَت استخداـ شبكات اإلن
، دكف رقابة أك سيطرة من الدكؿ كاحلكومات،حيث تزايد استخداـ مبلت الرقميةمعامبلت الع

رائم ادلتعلقة ىذه الشبكات كادلواقع يف االحتياؿ كالتزكير كالًتكيج لعدد من اجلرائم سواء كانت اجل
 ، أك اإلرىاب أك غَتىا من اجلرائم اليت أثرت على األفراد كاجملتمعات. بادلاؿ أك التهريب
لغالبية اع ادلواقع اإللكًتكنية، كانتشارىا ادلمتد عادليِّا يتمكن احملتالوف من الوصوؿ كمع اتس

الشراء بسرعة يف أم موقع؛ ليصبحوا ضحايا، كيتم االعتداء على بياناهتم ادلستهلكُت الراغبُت يف 
انية أك كخصوصيتهم، أك يتعّرضوف لعملية احتياؿ معلومايت، أك أف يقع اعتداء على بطاقتهم االئتم

التوقيع اإللكًتكين، شلا يهدد أمن األفراد ألف غالبيتهم أقل خربة كدراية ىف ادلعامبلت التجارية 
 اإللكًتكنية.

كمن ىنا برزت أخطار جديدة، كمتغَتات تركت آثارىا على مجيع األنساؽ احلياتية سواء 
هـو األمن الفردم، كاالجتماعي  منها ما يتعلق حبياة الفرد أك اجلماعة، كذباكزت األطر التقليدية دلف

 ادلتعلقة حبماية اإلنساف من التهديدات ادلباشرة حلياتو.
أك غَتىا من العمبلت الرقمية ىى رلرد عمبلت مشفرة على اإلنًتنت، « البيتكوين»أف 

ليس ذلا أل كجود مادم ملموس، كال زبضع لرقابة أم بنوؾ مركزية ىف العامل، كمن السهل جدنا 
ىف سبويل العمليات كالتجارة غَت ادلشركعة أك العمليات اإلرىابية؛ كلذا فإف ىذا استخدامها 

 البحث سيتناكؿ تأثَت العملة الرقمية على األمن االجتماعي.
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 :أواًل: موضوع البحث
 Electronic money أنتجت احلداثة كالثورة ادلعلوماتية العملة اإللكًتكنية

أك احملفظة  ،يكية شلغنطة أك البطاقة ادلربرلةكىي)رصيد نقدم كرقي زلمل إلكًتكنيِّايف بطاقة ببلست
 on lineاإللكًتكنية،أكالشيك اإللكًتكين كىي بطاقات "ذكية"تصدرىا بنوؾ تقليدية أك افًتاضية

bank)  ) بالعملة  منذ فًتة ثورة مالية جديدة من نوع آخر، سبثلت يف ظهور مايسمىكأُنْتجت
الرقمية كىي، عمبلت رقمية مشفرة يتم استخدامها يف ادلبادالت كادلعامبلت ادلالية كاحلواالت 
ادلالية كالدفع ادلباشر إلكًتكنيا أم أهنا تستخدـ فقط عرب الشبكة العنكبوتية. كيوجد عشرات 

َتكوين كاليتكوين،  كفاكوين،  كنيمكوين، كبBitcoin :األنواع من ىذه العمبلت مثل الػ
 كفزركوين.
كتتحدد أعلية كل عملة رقمية حسب عدد ادلستخدمُت كبنية كل شبكة كحجم  

ادلبادالت كالتداكؿ ككاف اذلدؼ الرئيس من ىذه التقنية ىو توفَت الوقت، كاجلهد يف عمليات 
 .على البنوؾ أك ادلؤسسات ادلالية االستثمار، كالتداكؿ دكف االضطرار لبلعتماد

 ) لعمبلت الرقمية ليس ذلا كجود فيزيقي، كذلك أهنا افًتاضية )تشفَتيةكالشك أف ىذه ا
crypto currencyكزبتلف عن العملة الورقية باعتبارىا التصدر من مؤسسات حكومية ،

، كما أهنا الربمل أرقامنا تسلسلية ، كيتم تداكذلا من خبلؿ ادلواقع كاليتم تقييمها بالذىب كالفضة
ؽلكن مبادلتها بالعمبلت األخرل مثل الدكالر كاليورك، إضافة إىل سهولة اإللكًتكنية. كمع ذلك 

استخدامها يف البيع كالشراء كاالستثمار، دكف خضوعها لسلطة الدكلة أك قوانينها، أك الرقابة 
 األمنية على حركتها كاستخداماهتا، كىو ما ؽلكن أف يؤثر على األمن االجتماعي.

باعتبارىا نظاـ نقدم  Bit Coinـ عملة البيتكوينبداية استخدا ٜٕٓٓكيعترب عاـ 
رقمي يعتمد يف التعامبلت ادلالية ادلباشرة بُت مستخدـ كآخر دكف كجود كسيط غَت خاضعة 
للرقابة هبدؼ ربرير االقتصاد العادلي لتبليف مشاكل النظاـ النقدم التقليدم، كدلواكبة التغَتات 

كيتم استخدامها من خبلؿ برنامج  .كة االفًتاضيةادلتسارعة يف عامل األعماؿ خاصة على الشب
كتقـو فكرة ىذه العملة على نظاـ يعتمد على بررليات  MIT حاسويب دبوجب ترخيص من

مفتوحة ادلصدر ؽلكن من خبلذلا مراجعة الشفرة الربرلية يف أم كقت كمن قبل أم شخص. 
. كالثاين عرب منع للتحكم يف ادللكيةاإللكًتكنية كيعتمد ىذا النظاـ على مبدأين، األكؿ التوقيعات 

استخداـ نفس العملة يف أكثر من عملية شراء حلماية البائع كذلك عرب ما يسمى بتقنية الند 
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كىو مصطلح تقٍت يعٍت التعامل ادلباشر بُت مستخدـ كآخر دكف   Peer – To – Peerللند
م مكاف يف العامل احلاجة إىل كسيط السباـ عمليات الدفع بشكل فورم ألم شخص كيف أ

 .Zero or low processing fees كبتكاليف منخفضة جدا مقارنة بالنقود التقليدية
كتتم إدارة العمليات ادلالية ذلذه العملة كإصدارىا بشكل مجاعي عرب الشبكة العنكبوتية، كما يتم 

دة للحفاظ على ربديد عرضها كفق عملية حسابية مربرلة ذلا ، كبالتايل يتم إنتاجها بكميات زلدك 
مليوف كحدة ( من العملة الرقمية كحد  ٕٔقيمتها يف السوؽ، كمن ادلتوقع أف يتم إنتاج ضلو) 

كيتم االحتفاظ بتسجيبلت  .؛ شلا غلعلها زلدكدة كنادرةـ ٕٓٗٔكيتم تعدين آخر عملة  أقصى
هبا تلخص تاريخ العملة، كادلعامبلت التجارية اليت مرت   block chain كاملة تسمى كتل

يف قواعد بيانات الؽلكن تغيَتىا يف كل كمبيوترعلى الشبكة العنكبوتية. كتتشارؾ ىذه الكتل مع 
تكوين، شلا يعٍت ضركرة توافر شبكات حاسب آيل ضخمة كإنًتنت، يبعضها على شبكة الب

 SWOT )شلا غلعلهاكفقا لتحليل سوات.كبررليات تشغيل كزبزين ادلعلومات على الويب
Analysis) ل عناصر القوة كعناصر الضعف إضافة إىل الفرص كاإلغلابيات كاخلطر ربم

 .(James Darlington,2014 p12,15)كالتهديدات خاصة على أمن اجملتمع
 :ثانياً مشكلة البحث

”( اإلثرياـ”ك” مونَتك”ك ”زكاش”ك” البيتكوين“أضحت العمبلت الرقمية مثل:  ) 
بالنظر إىل مزاياىا ادلتعددة اليت يأيت  -كاألنشطة غَت ادلشركعة  -مصدرنا ككسيلةن لتمويل اإلرىاب

يف مقدمتها القدرة على إخفاء ىويات ادلتعاملُت هبا، كانتشار معامبلهتا يف مجيع أضلاء العامل. 
كعلى الرغم من االستخداـ احملدكد لتلك العمبلت يف الوقت الراىن؛ إال أف ذلك االستخداـ قد 

صة مع تزايد فعالية جهود مكافحة سبويل اإلرىاب اليت تركز على تتبع تدفق يتزايد مستقببلن خا
األمواؿ عرب احلسابات ادلصرفية، كمنع ادلعامبلت ادلالية اليت ؽلكن استخدامها لدعم اذلجمات 

 (ٖٕٔص-ٕٓٔ،ص  ٜٕٔٓ، البهي. )اجلرائم كالعمليات غَت ادلشركعة اإلرىابية كغَتىا من
يف ظل تزايد انتشار العمبلت الرقمية على مستول العامل، كتنوع استخداماهتا، كعدـ ك 

بوضع قوانُت  -كمنها مصر -، إضافة إىل عدـ قياـ الدكؿاؼ غالبية احلكومات هبذه العمبلتاعًت 
، على حجم أك أساليب ىذه التعامبلتعدـ سيطرة احلكومات ، ك تنظم ىذه التعامبلت

شلا يؤدم إىل تنوع استخداماهتا مابُت  .مواؿ كأغراض ربويلها أك انتقاذلاكاذباىات تدفق ىذه األ
استخدامات إغلابية كأخرل سلبية، كتؤثر االستخدامات السلبية على األمن االجتماعي، سواء يف 

https://www.ecsstudies.com/author/raghda-elbehi/
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اإلنتاج، أك على ضعف االقتصاد، أك سبويل األنشطة اإلجرامية مثل تأثَتاهتا على منظومة العمل ك 
ما يؤثر على مدل استقرار ذبارة ادلخدرات كالدعارة كسبويل مجاعات العنف كاإلرىاب، كىو 

ا لؤلفراد كاجملتمعات.اجملتمع  ، كؽلثل هتديدن
األمن كنتيجة حلداثة استخدامات العمبلت الرقمية، كتعدد تأثَتاهتا على اجملتمع ك 

ما تأثير العمالت االجتماعي تتحدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن تساؤؿ رئيس فحواه: 
 الرقمية على األمن االجتماعي؟

 ثالثاً: أىداف البحث :

على األمن االجتماعي.  لرقميةيهدؼ البحث إىل التعرؼ على تداعيات العمبلت ا
 كيتفرع منها عدة أىداؼ ىي:

 التعامل بالعمبلت الرقمية.إغلابيات التعرؼ على  (ٔ
 رصد اآلثار األمنية للعمبلت الرقمية. (ٕ
 التعرؼ على اآلثار االجتماعية للعمبلت الرقمية. (ٖ
 التعرؼ على مستقبل االستفادة من استخداـ العمبلت الرقمية. (ٗ

 رابعاً: تساؤالت البحث :
 رباكؿ الدراسة اإلجابة عن عدة تساؤالت ىي:

 بالعمبلت الرقمية؟ما إغلابيات التعامل  (ٔ
 ما اآلثار األمنية للعمبلت الرقمية على اجملتمعات؟ (ٕ
 ما االثار االجتماعية للعمبلت الرقمية على الفرد كاجملتمع؟ (ٖ
 ما التصورات حوؿ أساليب االستفادة من استخداـ العمبلت الرقمية؟ (ٗ

 خامسًا: مبررات اختيار موضوع البحث:
 مثل يف:مت اختيار موضوع البحث لعدة مربرات تت

انتشار كتنامي ظاىرة العمبلت الرقمية يف السنوات األخَتة، كعدـ دراسة تأثَتاهتا   -ٔ
 اإلغلابية كالسلبية على اجملتمع كعلى األمن االجتماعي.

 رصد األبعاد اإلغلابية كالسلبية إضافة إىل الفرص كالتهديدات للعمبلت الرقمية.  -ٕ
سات األمن االجتماعي يف عصر ؽلكن أف تشكل الدراسة احلالية أعلية يف درا -ٖ

 التكنولوجيا الرقمية.
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 سادسًا: أىمية البحث: 
 تتحدد أعلية البحث يف جانبُت علا:

 أىمية علمية:  -ٔ
 رباكؿ الدراسة احلالية إثراء الدراسات ادلتعلقة باألمن االجتماعي. -
كفقا تتناكؿ الدراسة احلالية تأثَتات العمبلت الرقمية كظاىرة حديثة على اجملتمع،  -

 .SWOTلتحليل سوات
 أىمية مجتمعية:  -2

رباكؿ الدراسة احلالية رصد التأثَتات اإلغلابية للعمبلت الرقمية دبا يساعد على   -
 كضع تصورات لتعظيم االستفادة منها من خبلؿ الفرص.

هتتم الدراسة برصد عوامل ضعف كهتديدات العملة الرقمية كتأثَتىا على أمن  -
 كضع مقًتحات تساعد يف مواجهة ىذه التهديدات.اجملتمع دبا يساعد على 

 سابعًا: مفاىيم البحث:
  Social Securityاألمن االجتماعي -ٔ

كالغامضة يف علم االجتماع نظرنا الرتباطو بوجود الدكلة  ،يعد مفهـو األمن من ادلفاىيم الصعبة
ذات القوة الشرطية، كالعسكرية ؛حيث يرتبط األمن من ادلنظور الكبلسيكي دبؤسسات الدكلة 

 شلا جعل العلـو العسكرية، كاألمنية تسيطر على دراسات األمن.) كقوانينها فحسب؛
Clements, 1999,p3) 

تصور للعامل االجتماعي، كيلقي بتأثَتاتو على الطريقة اليت ظلارس هبا ("بأنو (Vida Bajcكعرََّفوُ 
تفاصيل حياتنا اليومية كيشمل مفهـو األمن رلموعات من الوعي األمٍت للكيفية اليت يعمل هبا 
العامل، كالفهم الثقايف للمخاطر كعدـ اليقُت.فهو رصيد اخلربة الذم ظلتلكو، كيُػَعدُّ جزأ ال يتجزأ 

لثقافية اليت ربدد ما نراه أمنان، كمنتظما، كما نراه فوضويِّا، كػلدد مشاعرنا ضلو األمن من األطر ا
 (Bajc,.2013,p2 كالسبلمة، كػلدد لنا ادلستويات اليت نشعر معها باألمن.)

كلكن مكونات األمن كأصولو تقبع يف قلب اجملتمع كاالجتماع اإلنساين كالعبلقات اإلنسانية .فمع 
كالتهديدات كتنوع كتعدد أشكاؿ اخلوؼ كالقلق كالعنف كاإلرىاب تنبثق ضركرة كجود ادلخاطر 

 .فهم السوسيولوجي لؤلمن االجتماعيالتحليل كال
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يشَت األمن االجتماعي إىل :)انتظاـ تفاعبلت اجملتمع يف سلتلف اجملاالت كفق منظومة 
اجات األساسية للبشر من القيم كادلعايَت اليت تتوىل ضبط ىذه التفاعبلت دبا ػلقق إشباع احل

ناحية كيؤكد على حالة استقرار اجملتمع كتكامل نسيجو االجتماعي من ناحية ثانية() ليلة، 
(. كما ؽلكن تصنيف ادلخاطر اليت هتدد األمن االجتماعي إىل سلاطر فيزيقية ٜٓٔ،ص ٕٕٔٓ
البناء االجتماعي اخلطر االجتماعي الذم يتخلق داخل طر الناتج عن الطبيعة كالبيئة، ك كىي اخل

-سوء التغذية-عدـ ادلساكاة كالتهميش-البطالة-كيكوف ناذبناعن عوامل داخلية عديدة مثل )الفقر
( ٔٔ،صٖٕٔٓ، فاعل االجتماعي.) زايداطلفاض أك تردم مستويات نوعية احلياة اليت يعيشها ال

ابو  (غَت مباشر كبذلك يندمج انعداـ األمن مع الظواىر كادلشكبلت االجتماعية بشكل مباشر ك 
 )ٕٚٔٓدكح، 

كشلا سبق ؽلكن أف نستخلص خصائص األمن االجتماعي فهو شامل يشمل كّل دكؿ 
العامل جبميع إمكانيّاهتا كمؤسساهتا، نظرنا للتهديدات اخلارجية ادلشًتكة اليت تؤثر على األفراد 

:  لتكنولوجيةب اتخدـ أحدث األساليكالدكؿ يف كل مكاف كانتشار اجلرائم ادلنظمة اليت تس
، ذبارة ح كغسيل األمواؿ، التهرب الضرييب، الفساد اإلدارمكاإلرىاب كادلخّدرات ك السبل

األعضاء البشرية ...إخل لذلك فإّف أّم ذباكز يؤثّر على أمن الناس يستوجب تدخبلن من كل الدكؿ 
 .إليقافو

يشمل كل النواحي كمن ىذا ادلنطلق يشَت التعريف اإلجرائي إىل أف األمن االجتماعي 
احلياتية اليت هتم اإلنساف بدءنا من شعوره باالكتفاء ادلعيشي، كاالستقرار االقتصادم إىل االستقرار 

ما يستلـز تأمُت اإلنساف فبل يشعر  يطو األسرم كبيئتو اخلارجية، كىوالشخصي يف زل
 بالتهديدأكاخلطر.

 :العملة الرقمية -ٕ
"عملة رقمية ال بأهنا( Brito and Castilloكاتفق معو ) (Grinbergعرَّفَػَها )

بطة ببورصة مركزية،رلهولة ادلصدر ال تدعمها أم حكومة أك كياف قانوين آخر، كليست مرت
 (Kavid,2015 ، تعتمد على شبكات الند بالند كمشفرة لضماف سبلمتها   ")الذىب

تصميمها من نظَت :حيث مت نًتنتجذبت ادلستهلكُت كالشركات لسهولة تبادذلا عرباإل     
 .(Kevin ,2015, 271 إىل نظَت كتشغيلها .)

 
 



 الجزء األول                             الرقمية )البيتكوين أنموذجاً( األمن االجتماعي وتداعيات العملة 

991  

 
 

 البيتكوين -ٖ
من قبل البنك ادلركزم األكركيب بأهنا :نوع من األمواؿ  ٕٕٔٓمت تعريف)البتكوين ( يف عاـ 

الرقمية غَت ادلنظمة،،كعادة يسيطر عليها ادلطوركف، يتم استخدامها كقبوذلا بُت أعضاء رلتمع 
”.) ، أك تداكذلا إلكًتكنيِّاة للدفع ؽلكن ربويلها أك ادخارىاىي كسيلافًتاضي معُت ك 

 (٘ٔ،ص ٕٔٔٓعيسى،
كسيلة للتبادؿ تعمل   :بإغلاز أكثر على أهنا ٖٕٔٓ عاـ كقد عرفتها كزارة اخلزانة األمريكية يف

 كعملة مشفرة يف بعض البيئات، كلكنها ال سبلك مجيع خصائص العملة احلقيقية.
 .مليوف بيتكوين ٙٔبَتة كمت تداكؿ شعبية ك  Bit coinـ اكتسبت ٕٙٔٓ حبلوؿ منتصف عاـ

 (قيود التحويل  -التزكير-بسبب تغلب البيتكوين على مشاكل العملة الورقية )التضخم
(James, 2014,p 2-3) 

 ثامناً: المدخل النظري للبحث:
، كالتعامبلت ادلاليةت كالعبلقات يف إطار سيطرة التطور التكنولوجي كالرقمي على التفاعبل

 كتأثَت ىذه الرقمنة على األبعاد االجتماعية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية. 
كنظرنا لتعدد رؤل كتفسَتات علماء االجتماع لتأثَتات ىذه الرقمنة حىت أصبحت ُمَعَاجلَة 

؛ لذا ػلاكؿ البحث احلايل كضع ظور كاحد سلاطرة على حساب الوضوحقضية البحث من من
تفسَت قضية الدراسة، كتتمثل ىذه  خبلذلاصور نظرم يستند إىل مقوالت نظرية ؽلكن من ت

 ادلقوالت يف:
: ألقت العمبلت الرقمية مسؤكلية األمن على األفراد مقابل إتاحة كسائل احلماية المقولة األولى 

 (السائلأطركحة اخلوؼ الذاتيةكلكنهم أصبحوا أقل أمننا ك سبلكهم الشعور الدائم باخلوؼ.)
أصبح ربح األمواؿ ىو اذلدؼ األساسي، دكف اعتبار للقيم األخبلقية، أك ادلعايَت المقولة الثانية:

 (أطركحة اخلوؼ السائلاجملتمعية. )
: مل تعد الدكؿ كاحلكومات يف ظل العودلة كالتقدـ التكنولوجي كالرقمنة قادرة على المقولة الثالثة

أطركحة اخلوؼ ديد قيمتها أك السيطرة على ادلتعاملُت هبا. )السيطرة على تدفقات األمواؿ، كالرب
 عامل منفلت ( -رلتمع ادلخاطر -السائل

على ربقيق األمن على أمواذلم  قادرين مل يعد البشر ادلتعاملوف بالعمبلت الرقمية المقولة الرابعة:
 (عامل منفلت -السائلأطركحة اخلوؼ كحياهتم، كالربقق محاية كاملة أماـ احملتالُت كادلزكرين.  )
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تتدفق ادلخاطر مع العمبلت الرقمية عرب احلدكد كتنتقل من مكاف آلخر يف  المقولة الخامسة:
 (Ulrich Beckسلتلف الدكؿ دكف التحكم فيها) ادلخاطر الطيارة  

كتتمثل يف كجود سلاطر مصطنعة الستخداـ العمبلت الرقمية ادلشفرة تنجم  :السادسةالمقولة 
عن االىتماـ بالشأف اخلاص دكف الشأف العاـ، كيتم استخداـ ىذه العمبلت يف نشر العديد من 
اجلرائم منها االحتياؿ كالنصب كالتزكير كذبارة األعضاء كذبارة ادلخدرات، كانتشار اإلرىاب، 

 (.أطركحة رلتمع ادلخاطر)كغَتىا من اجلرائم.
 :تاسعًا: الدراسات السابقة

 (2119دراسة )عماد عكوش -1
-أدلانيا  -الصُت-كرصد زلاكالت الدكؿ )كندا  ،إىل ربديد مفهـو للعملة الرقمية ىدفت الدراسة

ادلملكة ادلتحدة (لتقنُت العمبلت الرقمية يف الدفع اإللكًتكين كادلعامبلت  -سويسرا-ركسيا 
 :من ادلميزات للعمبلت الرقمية مثلالتجارية.كتوصل إىل رلموعة 

 التغلب على احلواجز اجلغرافية. -أ
 ادلاؿ. السرعة الفائقة يف ربويل أؽلبلغ من -ب
 البلمركزية حيث إهنا غَت تابعة ألم بنك مركزم. ،إنعداـ تكلفة التحويل -ج

 كأكد أف من أىم سلاطرىا تعرض الثركات للقرصنة كالنهب اإللكًتكين.
 (2117دراسة )حسن محمد مصطفى  -2

ىدفت الدراسة إىل معرفة نشأة كتطور البيتكوين كالتحديات كادلخاطر اليت سبثلها،كمدل 
 .ضع تصور دلستقبل العمبلت الرقميةف اجلماعات اإلرىابية لعملة البيتكوين،مث ك توظي

كتوصل إىل أف البيتكوين تعد رلاالن الىتماـ كافة التنظيمات كاحلركات اخلارجة عن القانوف، 
كمجاعات اجلرؽلة ادلنظمة ألهنا تتميز بػعدـ الكشف عن ىوية ادلستخدـ ،االنتشار 

عرب النسخ االحتياطي كالتشفَت،كىو ما يدفعنا إىل ضركرة كضع  العادلي،محاية األمواؿ
 الضوابط لتحديد ىوايات ادلستخدمُت لتحقيق األمن القومي كالدكيل.

 (Shane Van Kampan2018دراسة)-3
هتدؼ الدراسة إىل حبث هتديدات اطلفاض استخداـ النقد بُت اجلمهور، كارتفاع شعبية 

، شلا أدََّل إىل قياـ البنوؾ ادلركزية بسؤاؿ نفسها عما إذا كاف األخرلبتكوين، كالعمبلت ادلشفرة 
أم إصدار عملة رقمية من قبل البنك ادلركزم  ينبغي ذلا تقدمي العملة الرقمية للجمهور؟
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(CBDC)Central   Bank Digital Currency  سيكوف لوجودCBDC 
.كما يؤدم إىل ية للبنوؾ إلصدار القركضة التجار تأثَت كبَت على االستقرار ادلايل كإضعاؼ القدر 

 شلا غلعل البنك يف أزمة. .طلفاض معدالت السيولة لدل البنوؾا
 ((Chinelle van der Westhuizen2017دراسة  -4

هتدؼ الدراسة إىل رصد التحديات القانونية للعملة الرقمية )البيتكوين (حيث إهنا تسبب 
حالة من الؤلمن كالبليقُت للحكومات كالشركات كادلستهلكُت كوسيلة مقبولة للدفع يف أسًتاليا 

ىي شكل من أشكاؿ bit coin؛لذلك فالغرض من ىذه األطركحة ىو ربديد ما إذا كاف 
يكوف مقبوالن من قبل احلكومة األسًتالية دبوجب صكوؾ تشريعية زلددة .كعبلكة ادلاؿ غلب أف 

على ذلك تعترب معاملة الضريبة يف معامبلت بيتكوين غَت خاضعة للرقابة كبالتايل ؽلكن 
استخدامها لتجنب الضرائب، لكن مفتاح التشفَت اخلاص لتسديد ادلدفوعات ال مركزم كلكنها 

اإلنًتنت دكف احلاجة إىل دعم من أم سلطة فهو كسيلة مقبولة للدفع تنتقل بأماف داخل منصة 
يشَت كصف البيتكوين إىل أنو غَت مركزم كبالتايل ال ؼلضع إىل أم سيطرة مركزية من قبل كياف .

 Bit ، بسبب اخلصائص الفريدة ادلرتبطةحتياطي األسًتايل. عبلكة على ذلكمثل بنك اال
coin تستمر يف النمو بديل للخدمات ادلصرفية العادلية حيث ؽلكن  ، قد ينظر إليها على أهنا

الوصوؿ إليها من أم مكاف كيف أم كقت مع التكاليف ادلنخفضة للغاية ادلرتبطة بادلدفوعات. 
يثَت قضايا قانونية سلتلفة للمستهلكُت Bit coin كمع ذلك كيف ىذا الصدد ، كاستخداـ

 ىل النظر يف ادلخاطر القانونية.كالشركات كاحلكومات الذين سوؼ ػلتاجوف إ
 (Albek, Aminuddin2015دراسة ) -5

ىدفت الدراسة إىل حبث أسباب إنشاء رابطة األمن السياسي لآلسياف لتعزيز تعاكهنا الدفاعي إىل 
 :اؼ .كتوصلت إىل كجود ثبلثة أسبابنطاؽ متعدد األطر 

األشكاؿ التقليدية إىل  تغَتت التحديات األمنية الرئيسة اليت كاجهها األعضاء من -أ
 األشكاؿ ادلستحدثة .

 ىذه  التهديدات ذات طبيعة عابرة للحدكد كيصعب على دكلة كاحدة حلها. -ب
ا تراجعت الشكوؾ ادلتبادلة بُت ىذه البلداف دبركر الوقت لذلك كانوا أكثر استعدادن  -ج

 .للتعاكف
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كحلل البحث كيف تعاملت اآلسياف  .(ADMM)لذلك أُْنِشَئْت رابطُة أمم جنوب شرؽ آسيا 
ASEAN) مع ىذه التهديدات األمنية غَت التقليدية من خبلؿ تعزيز التعاكف يف كل اجملاالت )

 .ت اإلرىابية يف تايبلند كالفلبُتالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية للتصدم للهجما
 (Hassan ULusoy2012دراسة ) -6

غ لضماف األمن اجملتمعي يف سياؽ نظرية ىدؼ البحث إىل تقدمي العديد من الصي
العبلقات الدكلية، كفحص اجلدكل النظرية، كاإلمربيقية لؤلمن اجملتمعي على ادلستول العادلي يف 

سبتمرب ، كهتديد اإلرىاب ٔٔضوء ادلنظور البنائي يف فًتة ما بعد احلرب الباردة . خاصة أحداث 
لبنائية، كتوصلت الدراسة إىل ارتباط مفهـو األمن لؤلمن الدكيل كما تركز على التقييم النظرم ل

االجتماعي باألمن اخلاص لؤلفراد، كما يرتبط بسيادة الدكلة .أعلية رصد التهديدات ادلشًتكة اليت 
لثقافة يف تشكيل األمن الدكر الفعَّاؿ للهوية، كا .الستقرار الدكيل خاصة )اإلرىاب(تكسر كتزعزع ا

 .االجتماعي
 ( Najwan Abdallat2009دراسة ) -7

 

ىدفت الدراسة إىل معرفة تأثَت تكنولوجيا ادلعلومات على رلاؿ مدفوعات التجزئة ادلعركفة 
باسم )النقود اإللكًتكنية ( ككذلك تأثَته على الصناعة ادلصرفية بسبب زيادة استخداـ البطاقات 

كاخلدمات ادلصرفية  شلا يشكل ربدينا ادلدفوعة، كاحملفظة اإللكًتكنية، كطلبات الشراء اإللكًتكنية، 
أم ىل ستظل النقود الورقية  ،للنقود الورقية كيثَت عددنا من قضايا السياسة العامة للبنوؾ ادلركزية

فَػعَّالة؟كاعتمد البحث على منهج ربليل مضموف بعض األدبيات كتوصلت الدراسة إىل أفَّ ظلو 
من، كالتنظيم، : التكنولوجيا ادلستقبلية، كزيادة األالعملة اإللكًتكنية سوؼ يعتمد العوامل اآلتية

، كأسعار الصرؼ، كمضاعف كؽلكن أف تؤثر على متغَتات مثل العرض النقدم كسهولة التحويل.
ا النقود ، كسرعة النقود كالرصيد. زيادة االعتماد على النقود اإللكًتكنية كبديل للعملة،كما أهنَّ

 ركزم، كسيطرهتا على اجملاميع النقدية كسياسات ادلالية.سوؼ تؤثر بشكل مباشر على البنك ادل
 

 (Afthymios George1996)دراسة  -8
  Karl)هتدؼ األطركحة إىل تطوير، كاختبار مفهـو األمن اجملتمعي التعددم الذم طوره ) 

Deutsch  حيث إفَّ شركط كجود رلتمع أمٍت تتمثل يف:توافق القيم، االستجابو ادلتبادلة، التنبؤ
ادلتبادؿ للسلوؾ ككجود ثقة بُت أفراد اجملتمع.من خبلؿ ربليل مضموف للبيانات اخلتامية للمجلس 
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ة األكريب، خبلؿ السنوات ادلاضية، كاختبار االستجابة ادلتبادلة بفضل دراسة السياسة اإلقليمي
األكربية، كدراسة التكامل األمٍت األكريب، كتوصلت إىل أعلية التعايش السلمي على ادلستول الدكيل 

 حيث يركز على الثقة كاذلوية اجلماعية.  
 تعقيب:

من خبلؿ عرض الدراسات السابقة ؽلكن ربديد بعض جوانب االستفادة كاالختبلؼ بُت الدراسة 
 :احلالية كالدراسات السابقة فيما يلي

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة: -1
 استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فيما يلي:

 .التعرؼ على طبيعة استخدامات العمبلت الرقمية 
 . االستفادة يف ربديد ادلفاىيم 
  االستفادة يف تصميم أدكات البحث دبا يساعد على ربقيق أىداؼ البحث كغليب

 عن تساؤالهتا.
 بو البحث الحالي:مايتميز  -2

يهتم البحث احلايل بدراسة استخدامات كتأثَتات  من حيث مجتمع البحث : ( أ
العمبلت الرقمية على األمن االجتماعي من خبلؿ عينة من مستخدمي العمبلت 

 الرقمية كاخلرباء كرجاؿ األعماؿ يف ضوء ربليل "سوات".
الباحثة مت االعتماد على مدخل نظرم قامت  من حيث المدخل النظري : ( ب

 liquidبصياغتو يف مقوالت نظرية باالعتماد على: أطركحة اخلوؼ السائل 
fear  لعامل االجتماعZygmunt Bauman أطركحة رلتمع ،
 (Ulrich Beck)لعامل االجتماع Community Riskادلخاطر

مت االعتماد على أداتُت للدراسة علا : أداة كمية  من حيث أدوات الدراسة: ( ج
 كتتمثل يف استمارة إلكًتكنية، كدليل دراسة حالة.

 عاشرًا: اإلجراءات المنهجية للبحث:
منهج الدراسة: مت االعتماد على منهج ادلسح االجتماعي بالعينة، لوصف كربليل تأثَت  -ٔ

 العمبلت الرقمية على األمن اجملتمعي.
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نقاط  -نقاط القوة) SWOT: مت التحليل كفقا لطريقة سواتأسلوب الدراسة -ٕ
 التهديدات( -الفرص –الضعف

 
 مت االعتماد على أداتُت علا:أدوات الدراسة:  -ٖ

كتتمثل يف استمارة استبياف إلكًتكنية مت نشرىا على ادلواقع أداة كمية:  ( أ
 اإللكًتكنية دلستخدمي البيتكوين.

حالة يتم تطبيقها على عينة من خرباء كتتمثل يف دليل دراسة أداة كيفية:  ( ب
 االقتصاد كرجاؿ األعماؿ.

 كتتمثل يف : مجاالت الدراسة: -ٗ
: مت التطبيق على مستخدمي البيتكوين يف ادلواقع اإللكًتكنية اجملاؿ البشرمأ( 

 مستخدـ(ٖٗٛ)
عشرة خرباء(، كرجاؿ األعماؿ )عشرة رجاؿ فة إىل عينة من خرباء االقتصاد )باإلضا

 أعماؿ(.
كحىت هناية  ٜٕٔٓاجملاؿ الزمٍت: مت التطبيق يف الفًتة من بداية يونيو  ( ج

 .ٜٕٔٓأغسطس
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: مت عرض صحيفة االستبياف Face Validityأو الظاىري المحكمينصدق  -٘
؛ كذلك ألخذ آرائهم فيما كمُت ادلتخصصُت يف علم االجتماععلى رلموعة من احمل

 يلي: 
 مدل انتماء العبارة إىل زلاكرىا. -
 .سبثيل العبارات لؤلىداؼمدل  -
 .اإضافة أك حذؼ ما يركنو مناسبن  -
 .م سؤاؿ من أسئلة صحيفة االستبيافتعديل أ -
%( ، كىو ما يؤكد على ٜٓكأبرزت عملية التحكيم كجود اتفاؽ على األسئلة بنسبة ) -

 صبلحية صحيفة االستبانة للتطبيق.
 

 حادي عشر: نتائج الدراسة الميدانية:
عدد سنوات التعامل مع البتكوين ( من  -السن -من حيث: )النوع البيانات األساسية  -1

 (.3-2-1خالل الجداول )
 (1جدول رقم)

 يوضح توزيع مفردات عينة البحث وفًقا لمتغير النوع
 % العدد النوع
 ٜٙ ٕ٘ٙ ذكور
 ٖٔ ٜٔٔ إناث

 ٓٓٔ ٖٗٛ اإلجمالي
% مقابل ٜٙر لتصل إىل بالنوع إىل ارتفاع نسبة الذكو تشَت التحليبلت اإلحصائية فيما يتعلق 

. كىو ما يساعد على التعرؼ على آراء اجلنسُت حوؿ تأثَت العمبلت الرقمية على % لئلناثٖٔ
 أمن اجملتمع.
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 (2جدول رقم)
 يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفًقا لمتغير السن

 % العدد السن
 ٙ.ٗ ٛٔ سنة ٕٓأقل من 

 ٛ.ٕ٘ ٜٜ سنة ٖٓ-ٕٓمن 
 ٖٗ ٖٔٔ سنة ٓٗ-ٖٓمن 
 ٘.ٕٗ ٜٗ سنة ٓ٘-ٓٗمن 

 ٜ.ٓٔ ٕٗ سنة فأكثرٓ٘
 ٓٓٔ ٖٗٛ اإلجمالي

سنة ىى  ٓٗ-ٖٓتنوعت الفئات العمرية اليت تستخدـ العمبلت الرقمية ككانت الفئة من 
%، كالفئة من ٛ.ٕ٘بنسبة  ٖٓ-ٕٓ% مث الفئتاف من ٖٗالفئة العمرية األكثر استخدامنا بنسبة 

، كىى ات تقع يف مرحلة الشباب أك حوذلا%. كالشك أف ىذه الفئ٘.ٕٗسنة بنسبة ٓ٘-ٓٗ
، كما أهنا أكثر قدرة سرع ربح  بأقل جهد شلكنفئة تتطلع دلاىو جديد، كرباكؿ ربقيق أقصى كأ

 على ربمل عامل ادلخاطرة. 
 (3جدول رقم)

 عدد سنوات التعامل مع البيتكوين
 % ك البيتكوين:عدد سنوات التعامل مع 
 ٛ.ٕٔ ٜٗ أقل من سنة

 ٙ.ٗٔ ٙ٘ من سنة إىل سنتُت
 ٚ.ٕٗ ٗٙٔ من سنتُت إىل ثبلثة

 ٜ.ٜٕ ٘ٔٔ أكثر من ثبلثة سنوات
 ٓٓٔ ٖٗٛ اإلجمالي

فيما يتعلق بعدد سنوات التعامل مع البيتكوين توضح البيانات ادليدانية إىل ارتفاع عدد 
، كأكثر من ثبلث سنوات بنسبة %ٚ.ٕٗمن سنتُت إىل ثبلثة بنسبة  السنوات يف الفئة
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% كىو ما يساعد على ٙ.ٕٚ%، كىو ما يؤكد على زيادة اخلربة بُت غالبية العينة بنسبة ٜ.ٜٕ
 التعرؼ على أبعاد استخدامات كتأثَتات العمبلت االفًتاضية على األمن االجتماعي. 

  إغلابيات التعامل بالعمبلت الرقمية -ٕ
عند سؤاؿ عينة البحث عن اغلابيات التعامل بالبتكوين تنوعت اإلجابات كؽلكن بلورهتا يف 

  -العبارات التالية :قضى البتكوين على سلبيات العملة الورقية التقليدية مثل:

حيث تطبع  احلكومات أعدادكبَتة غَت زلدكدة من العملة الورقية  شلا يؤدم التضخم :  -أ
مليوف بيتكوين فقط  كلذلك  ٕٔصمموا  -سلًتع البتكوين -ساتوشي ناكموكو(للتضخم بينما ) 

 فهو زلدكد كنادر كسعرة يف ارتفاع .

 العمبلت الرقمية يصعب تزكيرىا ألهنا عمبلت مشفرة. التزكير  -ب

يل   إف ربويل مبالغ من العملة الورقية ألم دكلة يف العامل عليو قيود كتَتة جدا قيود التحو   -ج
ـ عالية لكن البيتكوين استطيع من خبللو ربويل أم مبلغ كيف أم مكاف يف العامل يف دقائق كرسو 

 (سيوضح إغلابيات التعامل من كجهو نظر عينة البحث .ٗكبرسـو قليلة جدا . كجدكؿ رقم )

 ( 4جدول رقم ) 
 يوضح داللة ووجهة الفروق بين متوسطي الدرجات التي حصل عليها الذكور واإلناث  فيما

 (t.testيتعلق  بإيجابيات التعامل بالعمالت الرقمية: )اختبار ت 

إيجابيات 
التعامل 

بالعمالت 
 الرقمية:

 المتوسط
Mean 

االنحراف 
 المعياري
Std. 

Deviation 
درجة  قيمة ت الفائية

 الحرية

داللة 
 الفروق
Sig. 

ترتيب 
 المتوسط

 إناث ذكور إناث ذكور
البتكوين  .ٔ

إحدل 
التجليات 

ٔ.ٜٓ ٔ.٘ٛ ٚٗٙ. ٚ٘ٙ. ٖ.ٕٖٗ ٖ.ٜٙٔ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٖ 
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الكربل 
للتطور 

التكنولوج
 م

يساعد  .ٕ
البتكوين 

على 
ربقيق 

 أرباح كبَتة

ٔ.ٖ٘ ٔ.ٙ٘ ٖٚٚ. ٙٔٙ. ٜ.ٜٙ٘ ٔ.ٙٙٛ ٖٕٛ ٜٓٙ. ٔٔ 

سهل  .ٖ
البتكوين 

من 
التعامل 
يف البيع 
 كالشراء

ٔ.ٜٔ ٔ.ٙٛ ٖٗٙ. ٖٙٙ. ٖٔٚ.ٜ
ٛٚ ٗ.ٜٔٓ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٕ 

ارتفاع  .ٗ
قيمة 

 البتكوين
ٔ.٘ٚ ٔ.ٕٖ ٚٔٛ. ٕٗٓ. ٜٛ.ٕٚ

٘ ٘.ٕ٘ٔ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٜ 

ارتفاع  .٘
عدد 

مستخدم
م 

 البيتكوين

ٔ.ٜٚ ٔ.ٙ٘ ٚٔٗ. ٙٔٙ. ٕ.ٖٓٚ ٔ.ٕٛٛ ٖٕٛ ٓٙٔ. ٙ 

غلب أف  .ٙ
تعًتؼ 
مجيع 

ٔ.ٖٕ ٔ.ٕ٘ ٖ٘ٙ. ٖٙٗ. ٔٗ.ٕٔ
ٚ 

ٖ.ٕٔٙ ٖٕٛ ٕٓٓ. ٔ٘ 
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الدكؿ 
بالعمبلت 

 الرقمية
توجد  .ٚ

قواعد 
للتعامل 

بالعمبلت 
 الرقمية

ٔ.ٖٗ ٔ.ٚٔ ٘ٙٛ. ٙٓٓ. ٔ.ٖ٘ٔ ٘.ٖٛٛ ٖٕٛ ٖٗٓ. ٖٔ 

أثق يف  .ٛ
التعامل 

 بالبيتكوين
ٔ.ٖٖ ٔ.ٖٛ ٗٛٙ. ٕٙٗ. ٛ.ٕٖٙ ٖٛٙ. ٖٕٛ ٖٗٓ. ٔٗ 

يساعد  .ٜ
البيتكوين 

على 
سرعة 

الشراء من 
ادلواقع 
 ادلختلفة

ٔ.ٙ٘ ٔ.ٛٔ ٗٚٚ. ٘٘ٗ. ٙٓٚ. ٕ.ٖٛٔ ٖٕٛ ٓٓ٘. ٚ 

يساعد  .ٓٔ
البيتكوين 

على توفَت 
الوقت، 
كاجلهد 

يف 
عمليات 
 االستثمار

ٔ.ٜ٘ ٔ.ٖٛ ٕٙ٘. ٗٛٙ. ٕٜ.ٚٚ
ٕ ٗ.ٗٔٗ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٛ 
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يسهل  .ٔٔ
البتكوين 

اعلى 
انتشار 

ادلعامبلت 
يف مجيع 

أضلاء 
 العامل.

ٔ.ٖ٘ ٔ.ٜٚ ٕٙٓ. ٕ٘ٔ. ٕ.ٜٗ٘ ٕ.ٕ٘ٛ ٖٕٛ ٕٓٔ. ٔٓ 

يساعد  .ٕٔ
البتكوين 

على ربرير 
االقتصاد 

 العادلي

ٔ.ٖٗ ٔ.ٙٛ ٕٖ٘. ٖ٘ٓ. ٘.ٗٛٙ ٗ.ٖٖٗ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٕٔ 

ػلمي  .ٖٔ
البيتكوين 
ادلستخدـ 
حيث منع 
استخداـ 

نفس 
العملة يف 
أكثر من 

عملية 
 شراء .

ٔ.ٛٚ ٔ.ٜٕ ٘٘ٛ. ٕٗٚ. ٛ.ٗٗ٘ ٔ.ٓٗٚ ٖٕٛ ٕٜٙ. ٘ 

يوفر  .ٗٔ
البتكوين 
 العموالت

ٔ.ٜٛ ٔ.ٜٚ ٘ٔٛ. ٘ٚٓ. ٓٓٓ. ٔ.ٖٔٔ ٖٕٛ ٜٔٔ. ٗ 
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( بُت ٔٓ.ٓتشَت التحليبلت اإلحصائية إىل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )
بُت عدد من العبارات كما ىو بإيجابيات التعامل بالعمالت الرقميةالذكوركاإلناث فيما يتعلق 

(. ٗٔ،ٖٔ، ٛ، ٚ، ٘، ٕموضح باجلدكؿ أعبله، كما التوجد فركؽ فيما يتعلق بعبارات)
 دد إغلابيات التعامل بالعمبلت الرقمية كسبثلت يف:كأكضحت الدراسة تع

"سهلت العمبلت الرقمية من التعامل يف البيع :سهولة التعامل بالعمالت الرقمية -أ
لئلناث. حيث ؽلكن الشراء كالبيع بأقصى  ٛٙ.ٔللذكور مقابل  ٜٔ.ٔكالشراء " دبتوسط 

على سرعة الشراء من ادلواقع  سرعة من خبلؿ برنامج على ادلوبايل."تساعد العمبلت الرقمية
لئلناث. كيتم ذلك إلكًتكنيِّا، دكف إجراءات   ٔٛ.ٔللذكور ك ٘ٙ.ٔادلختلفة " دبتوسط 

 البنوؾ كادلؤسسات ادلصرفية.
كذلك أف " العملة الرقمية إحدل التجليات   :االنتشار الواسع للعمالت الرقمية -ب

لئلناث، كىو ما يؤكد على  ٛ٘.ٔللذكور ك ٜٓ.ٔالكربل للتطور التكنولوجي" دبتوسط 
مسايرة العمبلت الرقمية للتطورات التكنولوجية كالرقمية يف اجملاالت األخرل."ارتفاع عدد 

لئلناث .حيث تتزايد أعداد  ٘ٙ.ٔللذكور ك ٜٚ.ٔمستخدمي العمبلت الرقمية " دبتوسط 
على أسواؽ  ادلستخدمُت بسرعة فائقة كىو ما يشَت إىل سيطرة ىذه العملة يف ادلستقبل

ادلاؿ.حيث يوجد صفحة على الفيسبوؾ تسمى "ملتقى بتكوين العرب". كربتوم الصفحة 
على جركب خاص دلستخدمي العمبلت الرقمية كعلى رأسها البتكوين تضم تعامبلت بيع 

ألف مشًتؾ.مث "تساعد  ٘ٗكتضم الصفحة أكثر من .كشراء البنوؾ اإللكًتكنية ادلختلفة
للذكور  ٖ٘.ٔانتشار معامبلهتا يف مجيع أضلاء العامل " دبتوسط العمبلت الرقمية على 

لئلناث. كيتفق ذلك مع تطور العودلة كربرير التجارة ، كتدفق األمواؿ دكف حدكد  ٜٚ.ٔك
في التعامالت المالية  PayPalفي ماليين بتستخدمبُت سلتلف دكؿ العامل.قاؿ: ـ.ب "

يستخدم في دول كتير جدا في العالم بسبب السهولة واألمان وسرعة التعامالت وىو 
مئات الدول ىو بنك إلكتروني ورقمي وفلوسك معاك في أي بلد بتدخلها من غير أي 
مشاكل مع أى حكومة وال حد يصادر فلوسك وال تحس بالقلق وال أي حاجة في 
آالف المواقع اللي تقدر تشتري منها حول العالم بتستخدم البايبال وفي أمان عاٍل 

" ٔ. كما ذكر)ـ.ب( دش يقدر يخترق حسابك وعليو بريدك اإللكتروني"جدًّامح
                                                           

 استاذ ـ.ب رجل أعماؿ "كأدمن جركب  ملتقى بتكوين العرب يقيم بالغردقة . ٔ
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سنت فجأه في 2وكانت قيمتها 2119البتكوين عملة مشفرة كانت  بدايتها عام 
دوالر،ثم 2حجمها زاد بسبب دخول رجال األعمال فيها فوصلت قيمتها إلى 2111

حتى الحكومة  استمرت في االزدياد والتضخم بسبب اعتماد استثمار الصين عليها
الصينية نفسها بتعتمد عليها وكذلك في أوروبا .ويوجد ماكينات في الشوارع للتعامل 

إيطاليا(، والصين ؛ألن االستثمار فيها مربح -فرنسا-بالبتكوين في أوروبا)بلجيكا 
جدًّا.في عمالت كتير بس البتكوين ىو اللي ثبت نفسو "األيرثيوم ظهر في 

وصل التداول ما بين) 2117وأخذ في االرتفاع حتى دوالر 221وكان سعره 2115
لعدم وجود دعم لها ولكن 2118دوالر (ولكن ىبطت فجأة في 1611-1811

البتكوينيدعمو عدد كبير جدًّا من رجال األعمال فحجم البيع والشراء على المنصة 
 "وصل إلى مبالغ مهولة

كذلك من خبلؿ "منع استخداـ نفس  :وجود ضوابط الستخدام ىذه العمالت -ج
لئلناث.  ٕٜ.ٔللذكور ك ٚٛ.ٔالعملة يف أكثر من عملية شراء حلماية البائع " دبتوسط 

كىو ما ػلقق األمن ادلايل إىل حد كبَت، كيوفر أحد أشكاؿ احلماية االجتماعية. توجد قواعد 
ىذه القواعد مت لئلناث، ك  ٔٚ.ٔللذكور ك  ٖٗ.ٔللتعامل بالعمبلت الرقمية " دبتوسط 

 كضعها هبدؼ احملافظة على أمواؿ ادلتعاملُت من خبلؿ العمبلت الرقمية.
 ٚ٘.ٔكتتمثل يف "ارتفاع قيمة العمبلت الرقمية " دبتوسط  :تأثيراتها االقتصادية -د

لئلناث، كيساعد ذلك على ربقيق مزيد من األرباح."تساعد العملة الرقمية  ٖٕ.ٔللذكور ك
لئلناث.كذلك نتيجة ارتفاع قيمة  ٘ٙ.ٔللذكور ك ٖ٘.ٔبَتة "  دبتوسط على ربقيق أرباح ك

البيتكوين ده بورصة تانية بس " قال :ر.نالعملة الرقمية ، كزيادة التعامبلت باستخدامها.
فيها كمية فلوس رىيبة البدء بطريقة مجانية بياخد وقت شوية علشان بنجمع ساتوشي 

دوالر وكده ولما تظبط شوية 2ىو دوالر أو  وبعدين تخش في االستثمار العادي اللي
( ديو زلفظة (.faucetpay.io"كقاؿ: أ.ج"يوجد يف جوجل موقع بتخش في التداول

وقال لتجميع ساتوشي على قد ما تقدر" hashتسجيل خش فيها ىتبلقي صنابَت 
واالستثمار منتشر في كل حتو" الواحد قاعد وكل شهر 2121"أحنا دلوقتي في )ل.أ(
"  كالعبارة"تساعد على ربرير االقتصاد العادلي " مبالغ وحش ده شئ جميل جدا يجيلوا

لئلناث. كذلك بالتحرر من قيود كمراقبة األنظمة يف االنتقاؿ  ٛٙ.ٔللذكور  ٖٗ.ٔدبتوسط 
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بُت دكؿ العامل ، أك نوعية االستخدامات." تساعد العمبلت الرقمية على توفَت الوقت، 
لئلناث. حيث تتم عمليات  ٖٛ.ٔللذكور ك ٜ٘.ٔار" دبتوسط كاجلهد يف عمليات االستثم

يوجد  "وقال )س/س(الشراء كالبيع يف دقائق معدكدة، دكف االنتقاؿ لبلستبلـ كالتسليم. 
True USD وىي متوافرة في العديد من البورصات المختلفة ومدعومة بالدوالر

ثريوم مكانتها ألنها غير األمريكي في سوق العمالت الثابتة المشفرة" "كما أثبتت اإلي
 Bitcoinتقدر تشحن  "د/ ع.ر :وقال" خاضعة ألي رقابة ولكنها مدعومة بالدوالر

-Ethereum-USDT-Payeer-perfect money  وتدفع عن
 bitcoinطريق فودافون كاش والتحويل بيتم بسهولة وسريع من خالل موقع 

Egypt بجداره "،"لو معاك . وقال: ن/م"مشروع البتكوين مشروع ربحي ناجح
فلوس ىتكسب وأنت قاعد مبتعملش حاجة، بدل ما تعمل مشروع وتواجو مشاكل 

 وتتعب وتفضل سنين وفي اآلخر متجبش الدخل المتوقع " .
كتتمثل يف "التعامل ادلباشر بُت مستخدـ كآخر دكف  :التعامل بدون وسطاء وعموالت -ه

رم " ارتفع متوسط الذكور ليصل اىل احلاجة إىل كسيط إلسباـ عمليات الدفع بشكل فو 
. كىو ما يقلل من دكر الوسطاء كأساليبهم يف احلصوؿ  ٛٛ.ٔككاف متوسط االناث ٜ٘.ٔ

على عموالت كبَتة.  ك "يتم استخدامها لشراء السلع كاخلدمات أك لتحويل كزبزين األمواؿ 
للذكور  ٜٛ.ٔتوسط كتبادؿ العمبلت عرب العديد من ادلواقع اإللكًتكنية دكف أم عمولة " دب

"يوجد العديد من  وقال )م.ه(لئلناث. كىو ما يؤكد على تنوع استخداماهتا.  ٜٚ.ٔك
 -اجلركبات على الفيس بوؾ كالعديد من ادلنصات كالوسطاء مثل )ملتقى بتكوين العرب 

 -اتعلم كاشتغل كاكسب من البتكوين-أخبار بيتكوين كالعمبلت الرقمية -بتكوين مصر
Bitcoin DZ-.)...التعدين ده ملوش أي الزمة ألنو " وقال :م.ببتكوين العرب

مكلف ومحظور وميجبش ىمو ألن إنتاجو ضعيف ولكن الصين أكثر الدول 
انتاًجا"والتداول أفضل . ولكن انتشر الوسطاء لبيع جهاز التعدين الياباني رغم منع 

لب برودة أقل دخولو مصر. وىذا التعدين يتطلب أجهزة خاصة وبيئة خاصة حيث يتط
من  وقال: ط.ع " على حياة اإلنساندرجة . وقد يؤثر استخدام ىذا الجهاز  16من 

بتحتاج لكهرباء processسنتين حاول شاب شراء مستلزمات التعدين ولكن الـ 
عالية جًدا وينتج درجة حرارة مما َعرََّضُو لصاعقة كهربائية ومات في الحال وكان عمره 
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يتم التعامل من خالل مقابالت شخصية مع الوسطاء من  سنة" وقال :ع.م "  19
خالل التحويل الوقتي على محفظة الموبيل عن طريق معادلة البتكوين بالدوالر ويظهر 

 ده على عداد المحفظة قيمة البتكوين ومعادلتو بالدوالر األمريكي"
الرقمية " كتتمثل يف "أثق يف التعامل بالعمبلت  :مدى الثقة في العمالت الرقمية -و

لئلناث. نتيجة التشفَت، كصعوبة استخداـ العملة يف الشراء  ٖٛ.ٔللذكور ك ٖٖ.ٔدبتوسط 
أكثر من مرة يف ذات الوقت. كىذه الثقة تزداد عندما "تعًتؼ مجيع الدكؿ بالعمبلت 

لئلناث. كىو ما يساعد على سيادهتا رمسيا على  ٕ٘.ٔللذكور ك ٕٖ.ٔالرقمية" دبتوسط 
" يوجد العديد من العمبلت الرقمية مثل  كقاؿ )ـ.ب(ي.ادلستول الرمس

(perfectmoney- cahu-skril- web money -paypal كأفضل عملة.)
دكالر  4.646حيث إف قيمتها التسويقية  usdtمستقرة على مستول العامل ىي

كالبورصة تداكلت العمبلت ادلشفرة ٕٛٔٓكىي عملة ظهرت يف USDCأمريكي.عملة
)كوين بيز( كصلحت يف كقت قصَت يف جذب رجاؿ األعماؿ كادلستثمرين على مستول 

ككصلت قيمتها السوقية 1.1العامل كىي مدعومة بالدكالر األمريكي بنسبة 
مستثمر أردين من إربد تعترب  وقال ع/ومليوف دكالر أمريكي.ٖٙ٘.ٖٓٗ

PAXOS كاحدة من أفضل العمبلت الثابتة يف العامل كصلحت يف أخذ شهرة كاسعة .كىي
خاضعة للرقابة كمدعومة بالدكالر األمريكي كعدد كبَت من البورصات كمسجلة يف 

FDIC."ببنوؾ أمريكا 
أصبح العامل منظومة تكنواجتماعية عبارة عن تفاعل   اآلثار األمنية للعمالت الرقمية -ٖ

 غَت موجو بسياسات كقواعد كلوائح كأظلاط عمل زلددة، بل موجهة اجتماعي حاسويب
باألىداؼ الرحبية، أك التطويرية أك ما شابو من أىداؼ يف التجارة، كالتكنولوجيا، كالسياسة 

(سيوضح كجهو نظر عينة ٘كاالجتماع شلا يعرض األمن االجتماعي للخطر كاجلدكؿ رقم )
 .البحث يف اآلثار األمنية للبيتكوين 

 
 

 (5جدول رقم )
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يوضح داللة ووجهة الفروق بين متوسطي الدرجات التي حصل عليها الذكور واإلناث  فيما 
 (t.testيتعلق  باآلثار األمنية للعمالت الرقمية )اختبار ت 

االثار األمنية 
للعمالت 
 الرقمية:

 المتوسط
Mean 

االنحراف 
 المعياري
Std. 

Deviation قيمة ت الفائية 
درجة 
 الحرية

داللة 
 الفروق
Sig. 

ترتيب 
 المتوسط

 إناث ذكور إناث ذكور

ؽلكن  .ٔ
استخداـ 

البيتكوين يف 
عمليات 
النصب 

 كاالحتياؿ 

ٔ.ٖ٘ ٔ.٘ٗ ٖ٘ٙ. ٙٔٚ. ٘.ٗٙٚ ٕٔٗ. ٖٕٛ ٖٛٔ. ٔٓ 

ػلتمل كجود  .ٕ
خطورة يف 

التعامل 
 بالبيتكوين

ٔ.ٕ٘ ٔ.ٜٗ ٙ٘ٓ. ٕٗٙ. ٕٛ.ٔٙٓ ٚ.ٕٓٙ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٕ 

ؽلكن تساعد  .ٖ
العملة 

الرقمية على 
غسيل 
 األمواؿ

ٔ.ٚٓ ٔ.٘ٓ ٙٔٚ. ٖٙ٘. ٔ.ٕٙٛ ٕ.ٜٛ٘ ٖٕٛ ٖٓٓ. ٔٗ 

شاركت  .ٗ
العملة 

الرقمية يف 
ٔ.ٕ٘ ٔ.ٙٙ ٜٙ٘. ٜ٘ٚ. ٗ.ٔٗٗ ٕ.ٓٙٓ ٖٕٛ ٓٗٓ. ٚ 
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ذبارة 
األعضاء 

 البشرية
شاركت  .٘

العملة 
الرقمية يف 

سبويل 
 اإلرىاب 

ٔ.٘ٗ ٔ.٘ٔ ٕٙٓ. ٖٖ٘. ٙ.ٕٙٚ ٘ٓٛ. ٖٕٛ ٕٙٔ. ٖٔ 

 الزبضع .ٙ
العمبلت 

الرقمية 
للرقابة 
األمنية 
 للدكؿ

ٔ.٘٘ ٔ.ٖٙ ٙ٘ٚ. ٜٙٔ. ٘.ٜٕٚ ٕ.ٛ٘٘ ٖٕٛ ٓٓ٘. ٔ٘ 

حرر  .ٚ
البتكوين 

ادلستخدمُت 
من قيود 

 الدكلة 

ٔ.ٙ٘ ٔ.ٜٙ ٖ٘ٗ. ٖٖٙ. ٘.ٜ٘ٔ ٙ.ٖٖٜ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٔ 

ساىم  .ٛ
التعامل 

بالعمبلت 
الرقمية يف 

اجلرائم 
 اإللكًتكنية

ٔ.ٕ٘ ٔ.ٙ٘ ٘ٓٔ. ٙٓٚ. ٗ.ٚٙٛ ٕ.ٕٔٙ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٛ 

 ٕٔ .ٓٓٓ ٕٖٛ ٖٛ٘.ٖ ٖٚٗ.ٖٗ .ٕ٘ٙ .ٔٙٗ ٕ٘.ٔ ٖٓ.ٔساعدت  .ٜ
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العمبلت 
الرقمية ذبار 
 ادلخدرات  

ساعدت  .ٓٔ
العمبلت 

الرقمية ذبار 
 السبلح 

ٔ.٘ٙ ٔ.ٜٚ ٙٗٚ. ٖٖٚ. ٜٕ٘. ٖ.ٔٔٛ ٖٕٛ ٕٓٓ. ٗ 

استخدمت  .ٔٔ
العمبلت 
الرقمية يف 
األعماؿ 
 اإلباحية

ٔ.ٗٔ ٔ.٘ٗ ٜٖٗ. ٖٙٗ. ٕٓ.ٚٛٔ ٕ.ٔٓٛ ٖٕٛ ٖٓٙ. ٔٔ 

ؽلكن  .ٕٔ
االعتداء 

على 
البطاقات 

االئتمانية أك 
التوقيعات 
 اإللكًتكنية

ٔ.ٕٗ ٔ.ٚٗ ٕٚ٘. ٚٓ٘. ٓٔٚ. ٗ.ٕٖٔ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٘ 

تساعد   .ٖٔ
العملة 

الرقمية على 
إخفاء 

ىويات 
 ادلتعاملُت هبا

ٔ.ٗٔ ٔ.ٖٙ ٖٙٗ. ٕ٘ٛ. ٗ.ٜٓٛ ٖ.ٗ٘ٛ ٖٕٛ ٓٓٔ. ٜ 

 ٙ .ٓٓٓ ٕٖٛ ٜٛٔ.ٛ ٜٙٙ.ٖ٘ .ٔٔٙ .ٕٙٗ ٓٚ.ٔ ٕٗ.ٔػلرر  .ٗٔ
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البتكوين 
ادلستخدـ 
من  قيود 
الضوابط 

تفرضها اليت 
البنوؾ 
 ادلركزية

تعرض  .٘ٔ
العملة 

الرقمية  
الثركات 
للقرصنة 

 اإللكًتكنية

ٔ.ٜٕ ٔ.ٙ٘ ٖٓٔ. ٕٙ٘. ٜٔٔ.٘ٔٙ ٗ.ٛٛٙ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٖ 

( ٔٓ.ٓتشَت التحليبلت اإلحصائية إىل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )
فيما يتعلق فيما يتعلق  باآلثار األمنية للعمبلت الرقمية يف مجيع  العبارات بُت الذكور اإلناث 
(، كال زبضع ىذه العملة للقوانُت كالضوابط اليت تفرضها البنوؾ ادلركزية ٘، ٔباستثناء عبارتُت علا)

شلا قد يعرض .إذ ؼلتلف سعر صرفها بُت موقع كآخر، كؽلكن مبادلتها مع أم عملة نقدية تقليدية
التهرب -كغسيل األمواؿ -الفرد كاجملتمع كالعامل للخطر حيث اجلرائم التكنولوجية ادلستحدثة  أمن

الدعارة ...(، سبويل  -اخلمور -السبلح-سبويل الرأمسالية الطفيلية لتجارة)ادلخدرات-الضرييب
 اإلرىاب.كتتعدد ىذه اآلثار كتتمثل يف:

نظم العبلقات بُت ادلتعاملُت : حيث"التوجد قوانُت تعدم وجود ضوابط قانونية -أ
ككانت نسبة الذكور  ٜٙ.ٔبالعمبلت الرقمية" ارتفعت نسبة متوسط اإلناث حيث كصلت 

لئلناث  ٓٚ.ٔ. "ال زبضع للقوانُت كالضوابط اليت تفرضها البنوؾ ادلركزية " دبتوسط  ٘ٙ.ٔ
ضع . حيث إف ذلا قوانينها اخلاصة، اليت الزبٕٗ.ٔىف حُت أف متوسط اإلناث كاف 

للحكومة. حيث مل تسن الدكؿ قوانُت تنظم ادلعامبلت كاالستخدامات كتلـز بالعقاب على 
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ادلخالفُت، كإف كانت ىناؾ قواعد ملزمة إىل حد كبَت مت كضعها بشكل غَت رمسي 
 للمتعاملُت.   

: حيث"توجد خطورة يف التعامل مع العملة الرقمية " تنامي جرائم االحتيال والتزوير -ب
، أك ث ؽلكن التعرض لبلحتياؿ كالتزكيرللذكور. حي ٕ٘.ٔلئلناث مقابل  ٜٗ.ٔدبتوسط 

قد يعرض الفرد نفسو للخطر   :ع.م "وقالاالعتداء على األفراد أثناء التسليم كالتسلم.
بمقابلة أشخاص مجهولين مما قد يودى بحياتو " كان لي صديق وأخ عزيز أثناء مقابلة 

وجئ ببلطجية بيعتدوا عليو بمطواه وأصيب بجرح شراء عمالت رقمية بالمقطم حيث ف
".كما "تعرض الثركات قطعي بالرسغ األيسر واألوتار وخدوا منو الدوالرات وىربوا

ما ؽلثل أحد ، كىو لئلناث ٘ٙ.ٔللذكور ك ٕٜ.ٔدبتوسط للقرصنة كالنهب اإللكًتكين " 
، كالسطو على األمواؿ من خبلؿ أساليب كبرامج إلكًتكنية.إضافة إىل اجلرائم اإللكًتكنية

 ٖ٘.ٔلئلناث ك ٗ٘.ٔدبتوسط "تزايد نسبة احملتالُت يف استخدامات العملة الرقمية " 
"ال يوجد شركات لتداكؿ  قال ه.ف، كىى سبثل أحد صور النصب اإللكًتكين.للذكور

ا يعرض األفراد للنصب شل .ذلكالعمبلت الرقمية يف مصر ألف القانوف ال يسمح ب
فادلتاح ىو التداكؿ الشخصي أك التداكؿ عرب منصات مثل بايننس أك التخزين يف  .كاالحتياؿ

الناس بتتعرض لنصب وسرقة وخداع كتير جدًّاألن  وقال أ.صزلافظ مثل) ليدجر نانو("
يكون  السماسرة والوسطاء كتير ومفيش أمان أحنا بنتقابل جوه البنك علشان العميل

الناس ساعات كتير بتشتغل بعضها والطمع بيحركهم ومفيش  مطمئن "وقال: م.ك"
 ".مير وبعض الوسطاء مشكوك في أمرىمض
حيث يتم استخداـ العمبلت الرقمية يف القياـ  :استخدامها في ارتكاب الجرائم -ج

بالعديد من اجلرائم اليت تؤثر على األمن االجتماعي. "يؤدم التعامل بالعمبلت الرقمية إىل 
. كذلك حيث ؽلكن للذكور ٕ٘.ٔلئلناث مقابل  ٘ٙ.ٔط زيادة اجلرائم اإللكًتكنية " دبتوس

كىو ما يساعد على زبفي األنشطة  ربويل مبالغ ضخمة بصورة سريعة دكف أف زبضع للرقابة
لئلناث مقابل  ٗ٘.ٔاإلجرامية. كتتمثل ىذه اجلرائم يف" األعماؿ اإلباحية " دبتوسط 

للذكور "  ٖٓ.ٔلئلناث ك ٕ٘.ٔللذكور، ك" الًتكيج لتجارة ادلخدرات " دبتوسط  ٔٗ.ٔ
غسيل . "  ٗ٘.ٔلئلناث ىف حُت أف متوسط الذكور كاف  ٔ٘.ٔسبويل اإلرىاب " دبتوسط 

 ٙٙ.ٔ. ذبارة األعضاء البشرية " دبتوسط  ٓٚ.ٔلئلناث ك ٓ٘.ٔاألمواؿ " دبتوسط 
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لئلناث مقابل  ٜٚ.ٔ. ذبارة السبلح غَت الرمسية " دبتوسط للذكور ٕ٘.ٔلئلناث مقابل 
حيث يتم استغبلؿ ابتعاد الرقابة، كالضبط القانوين للعملة قال: ل .أ "للذكور. ٙ٘.ٔ

واقع اإللكًتكنية يف التجارة احملرمة، كالعمليات غَت الشرعية مثل الرقمية من خبلؿ ىذه ادل
 -تجارة اآلثار -بيع منتجات ممنوعة ومجهولة المصدر -تجارة األعضاءالبشرية)

التعذيب في  -غسيل األموال-االغتياالت  -عمليات الخطف والترىيب-اإلرىاب
على تدفق ادلخاطر الخامسة:وأكدت المقولة النظرية (.Red roomالغرف الحمراء 

مع العمبلت الرقمية عرب احلدكد كتنتقل من مكاف آلخر يف سلتلف الدكؿ دكف التحكم 
إن ىذه المواقع تضع " (. وقال: م.كUlrich Beckفيها) ادلخاطر الطيارة  

System ،كتأمُت خصوصية حساب ادلشًتم  حماية لمنع تعقب األجهزة األمنية
ات اجملاؿ االفًتاضي جلهاز البائع، كادلشًتم عرب موقع التصفح كيكوف ىذا بتضليل إشار 

TOR.( وقد أكدت دراسةAlbek, Aminuddin2015)  أف التحديات
 .التقليدية إىل األشكاؿ ادلستحدثةاألمنية الرئيسة اليت كاجهها األعضاء تغَتت من األشكاؿ 

قابلة لألرشفة اليمكن أن "يتم استغالل العمالت الرقمية عبر مواقع غير  وقال: ب.م
يجدىا جوجل ألن ىوية المستخدمين مجهولة فالشبكة المظلمة ال يوجد بها وسيط أو 
رقابة ألنها تمحى من جميع الخوادم وال يمكن حظرىا أو تتبعهاوال يتسنى للشرطة 
تحليلها فال أحد يعرف ماذا تفعل وال أين تتواجد،فالمجرمون والخارجون عن القانون 

ىذه المواقع لمصالحهم ودعمتهم العمالت الرقمية فكانوا أكبر مروجين  استغلوا
 وخاطفي األطفال الغتصابهم ". للمخدرات وأكبر القتلة المأجورين،

كتتعدد أسباب استخداـ العمبلت الرقمية  :أسباب استخدامها في ارتكاب الجرائم -د
مواؿ دكف رقابة من احلكومات يف شلارسة اجلرائم اليت تؤثر على األمن حيث يتم ربويل األ

لئلناث  ٖٙ.ٔكاجلهات األمنية."الزبضع العمبلت الرقمية للرقابة األمنية للدكؿ " دبتوسط 
مل تعد الدكؿ  المقولة النظرية الثالثة على أنو. كتؤكد ٘٘.ٔككاف متوسط الذكور 

لى تدفقات كاحلكومات يف ظل العودلة كالتقدـ التكنولوجي كالرقمنة قادرة على السيطرة ع
رلتمع  -أطركحة اخلوؼ السائلاألمواؿ، كالربديد قيمتها أك السيطرة على ادلتعاملُت هبا. )

 ادلخاطر(
 

 اآلثار االجتماعية للعمالت الرقمية  -4
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العلمانية(انتجت -العلم -الفردية -الدكلة-البَتكقراطية-إف شلارسة مقوالت احلداثة )العقبلنية      
تغذيات راجعة سلبية حولت اخلوؼ إىل خوؼ سائل. كبالتايل مل ربقق كعود احلداثة الصلبة 

ائل كألقت مسؤكلية األمن على األفراد مقابل إتاحة كس .ألمن، كالسلم االجتماعي كالعادليبا
؛ كذلك لتأـز األخبلؽ ك سبلكهم الشعور الدائم باخلوؼ كلكنهم أصبحوا أقل أمنان  .احلماية الذاتية

الناتج عن زبلي الدكلة عن مسؤكلياهتا يف األمن كالسلم حيث فتحت السوؽ أماـ رأس ادلاؿ احلر، 
مواؿ كاإلمتاع كاإلستهبلؾ كالتحديث ادلستمر كالذم الغاية لو كال ىدؼ سول ادلزيد من ربح األ

ادلاؿ كما ذكر فرنسيس فوكوياما ف (ٕٚٔٓباكمن زغلمونت كاإلشباع الفورم كادلؤقت للرغبات )
يتبوأ الصدارة تقريبان على قائمة األشياء اليت ذبعل البشر عصابيُت كرلرمُت. فالناس يكنزكف ادلاؿ 

كقدـ  (.ٕٛٔٓناند كيبّذركنو، كىم يتزكجوف ألجلو كيسرقوف  كيقتلوف ألجلو أيضان )لول مي
جيدنز مقاربة اقتصادية يصف من خبلذلا كيف يؤثر تغَت العمبلت على زعزعة استقرار البلداف، 
كيرل أف معظم الشعوب كحكوماهتا ليست مستعدة للتعامل مع أمركة الثقافة كالرأمسالية 

ـ التقٍت ساىم يف ادلتسارعاف بل انقطاع؛ حيث يقر خبطورة األمواؿ الوفَتة العابرة للحدكد .فالتقد
)النقد تشجيع التعامبلت ادلالية كاالقتصادية، كالتوجو باالقتصاد العادلي إىل ما يسمية جيدنز

كىو النقد الذم ال يوجد إال يف صورة أرقاـ على الكمبيوتر كيرجع الفضل يف ىذا  اإللكًتكين(
ك اإلتصاالت transportationالتقدـ إىل نوعُت أساسُت يف التقنيات علا النقل 

communication  باإلضافة إىل إدارة الشركات عابرة القارات للعامل كما لو كاف سوقان.شلا
.)زلمد ٜٕٓٓينذر حبدكث أزمات مالية عادلية هتدد اإلنساف بالفقر كالبطالة .كما حدث يف 

ة (سيوضح كجهو نظر عينة البحث فيما يتعلق باآلثار االجتماعيٙكاجلدكؿ رقم )(.ٕ٘ٓٓزلي 
 للبيتكوين.

 

 

 ( 6جدول رقم ) 
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يوضح داللة ووجهة الفروق بين متوسطي الدرجات التي حصل عليها الذكور واإلناث  فيما 
 (T.Testيتعلق  باالثار االجتماعية للبيتكوين )اختبار ت 

اآلثاراالجتماعية 
للعمالت 

 الرقمية

 المتوسط
Mean 

االنحراف 
 المعياري
Std. 

Deviation 
 قيمة ت الفائية

درجة 
الحر 
 ية

داللة 
 الفروق
Sig. 

ترتيب 
 المتوسط

 إناث ذكور إناث ذكور
يساعد  .ٔ

البتكوين 
على ربقيق 

االرباح 
 بسهولة

ٔ.ٙٙ ٔ.ٜٓ ٙٙٚ. ٜٗ٘. ٘ٗ.ٖٚٙ ٖ.ٜٚ٘ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٖ 

تؤثر  .ٕ
العمبلت 

الرقمية على 
تراجع نسب 

االستثمار 
يف األنشطة 

 االنتاجية.

ٔ.ٖ٘ ٔ.ٙٔ ٘ٓٓ. ٙٗٗ. ٔٙ.ٓٓٔ ٔ.ٔٙٓ ٖٕٛ ٕٗٚ. ٜ 

تداكؿ  .ٖ
البتكوين 

يغٍت 
ادلستخدـ 
 عن العمل 

ٔ.٘ٓ ٔ.ٜٙ ٕٜٚ. ٙٓٚ. ٜ.ٕٗٔ ٕ.ٙ٘ٔ ٖٕٛ ٓٓٛ. ٛ 

سهلت  .ٗ
العمبلت 

ٔ.ٜ٘ ٔ.ٛٗ ٙٓ٘. ٙٓٔ. ٛ.ٜٜٔ ٖ.ٜ٘ٚ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٘ 
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الرقمية 
اجلرائم 

 االلكًتكنية
كفرت العملة  .٘

الرقمية 
الضرائب 

للمستخدم
 ين 

ٔ.ٛٓ ٔ.ٛٔ ٗٔٙ. ٘٘ٚ. ٔٓ.ٜٗ٘ ٕٔٓ. ٖٕٛ ٜٜٔ. ٙ 

ينخفض    .ٙ
انتشار 

البتكوين 
معدالت 
السيولة 

لدل البنوؾ 
شلا سيؤثر 

على 
دلشركعات 
 اإلنتاجية.

ٔ.ٖٜ ٔ.ٖٙ ٜٙٙ. ٜٕٗ. ٔٓ.ٖٗٚ ٜ٘ٚ. ٖٕٛ ٘٘ٔ. ٔٓ 

قد تؤثر  .ٚ
العمبلت 
الرقمية  

على برامج 
احلماية 

االجتماعية 
 للفقراء.

ٔ.ٙ٘ ٔ.ٛٗ ٘ٔٙ. ٖ٘ٔ. ٔٔ.ٜٜٖ ٖ.ٖ٘ٙ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٗ 

 ٔ .ٓٓٓ ٕٖٛ ٜٔٙ.ٙ ٘ٔٓ.ٙٔ .ٜٔ٘ .ٔٚٗ ٗٓ.ٕ ٚٙ.ٔتؤدم  .ٛ
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العمبلت 
الرقمية إىل 

زيادة الفجوة 
بُت الفقراء 
 كاالغنياء 

قد يتعرض  .ٜ
مستخدمي 
البيتكوين 

 للخطر

ٔ.٘ٙ ٕ.ٕٓ ٜٕٙ. ٕٔٚ. ٙٓٓ.ٜٗ
ٗ ٛ.ٖٕٚ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٕ 

يؤدم  .ٓٔ
استخداـ 
العمبلت 

الرقمية إىل 
زيادة 

معدالت 
التضخم 
كىو ما 
ينعكس 

أكضاع على 
كظركؼ 
 الفقراء.

ٔ.ٜٕ ٔ.ٚٔ ٙٔ٘. ٖٗ٘ ٔٛٙ. ٖ.ٕٕٙ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٚ 

تشَت التحليبلت اإلحصائية إىل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
( بُت الذكور كاإلناث فيما يتعلق ببعض اآلثار االجتماعية للعمبلت الرقمية باستثناء ٔٓ.ٓ)

 باجلدكؿ السابق. كتتمثل اآلثار االجتماعية يف:( كما ىو موضح ٛ، ٙ، ٘، ٕبعض العبارات)
: حيث ستسهم العمبلت الرقمية يف "زيادة الفجوة بُت الفقراء كاألغنياء" آثار اقتصادية -أ

للذكور ،"إضعاؼ ادلوارد االقتصادية  ٚٙ.ٔمقابل  ٗٓ.ٕارتفع متوسط اإلناث حيث كاف 
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 ٘ٙ.ٔلئلناث ك ٗٛ.ٔاء " دبتوسط للدكلة شلا يؤثر على برامج احلماية االجتماعية للفقر 
 ٙٙ.ٔلئلناث مقابل  ٜٓ.ٔللذكور."يساعد البيتكوين على ربقيق أرباح بسهولة " دبتوسط 

للذكور."تؤثر العمبلت الرقمية سلبيا على اقتصاد اجملتمع من خبلؿ التهرب الضرييب" 
ى للذكور." زيادة معدالت التضخم كىو ما ينعكس عل ٓٛ.ٔلئلناث ك ٔٛ.ٔدبتوسط 

للذكور." تداكؿ البتكوين يغٍت  ٕٜ.ٔلئلناث ك ٔٚ.ٔأكضاع كظركؼ الفقراء " دبتوسط 
لئلناث  ٜٙ.ٔ" دبتوسط  في  " زيادة معدالت البطالةادلستخدـ عن العمل" شلا يساىم 

 ٔٙ.ٔللذكور." تراجع نسب االستثمار يف األنشطة اإلنتاجية " دبتوسط  ٓ٘.ٔمقابل 
ما يؤثر على ادلشركعات اض معدالت السيولة لدل البنوؾ للذكور. )اطلف ٖ٘.ٔلئلناث ك
للذكور. حيث تنعكس ىذه التأثَتات  ٜٖ.ٔلئلناث ك ٖٙ.ٔ( دبتوسط اإلنتاجية
، كزيادة التضخم دبا يؤدم إىل زيادة األسعار، ة على أكضاع الفقراء حيث البطالةاالقتصادي

امج الرعاية االجتماعية.اتساع كعدـ قدرة الدكلة على تلبية احتياجات الفقراء كتنفيذ بر 
مساحة الفقر كسوء العدالة االجتماعية باعتبارىا متغَتات من ادلمكن أف تؤدم إىل الصراع، 

أشارت  (كقدٔٔ، صٕٛٓٓ، شلا يهز استقرار اجملتمع.)احلريبأك حالة من الفوضى؛ 
هتديدىا لؤلمن  تزداد سلاطر العمبلت الرقمية يف المقولة النظرية السابعة إلى أنو:

 (.أطركحة رلتمع ادلخاطر .)االجتماعي خاصة يف ظل ضعف سيطرةالدكؿ كاحلكومات
لئلناث  ٕٓ.ٕكتتمثل يف :)قد يتعرض مستخدمي البيتكوين للخطر( دبتوسط  :آثار أمنية -ب
لئلناث  ٙٚ.ٔللذكور ، " أدت إىل )زيادة انتشار اجلرائم اإللكًتكنية ( دبتوسط  ٙ٘.ٔك 
 .للذكور ٘ٙ.ٔلئلناث ك ٖ٘.ٔدبتوسط كور " )هتديد استقرار األفراد كاجملتمعات ( للذ  ٛٙ.ٔك

كىو  كالشك أف ىذه التأثَتات على أمن اجملتمع تنعكس على األكضاع االجتماعية كاالقتصادية.
في كتابة)عالم منفلت : كيف تعيد العولمة  Anthony Giddensأطروحة يؤكد ما 

سلاطر مصطنعة )سللقة(كىي من صنع االنساف كبإرادتو تنجم عن  صياغة حياتنا( حيث وجود
قصور كقلة خربة كاىتماـ بالشأف اخلاص دكف الشأف العاـ؛شلا غلعلها أشد خطران من ادلخاطر 

اخلارجية. كاإلنفبلت ىو أحد مسات العودلة ،ذلذا أطلق على ىذا العامل بأنو عامل منفلت ال ؼلضع 
 (.ٕ٘ٔٓمد زلي لسيطرة البشر بشكل كامل)زل
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يهدؼ األمن االجتماعي إىل ربقيق مستقبل االستفادة من استخدام العمالت الرقمية   -٘
االستقرار، كاحًتاـ حقوؽ اآلخرين كصوف شلتلكاهتم، كمحاية اجملتمع من اجلرائم الواقعة كادلتوقعة 

داخلي أك .كالدكلة ىي القادرة على تفعيل آليات الضبط االجتماعي للتصدم ألم خطر 
 . خارجي دبا سبتلك من مؤسسات كأجهزة، ككضع خطط  اسًتاتيجية لتحقيق األمن يف ادلستقبل

(سيوضح مستقبل االستفادة من العمالت الرقمية من وجهو نظر عينة 7والجدول رقم )
 البحث .

 ( 7جدول رقم ) 
ناث  فيما يوضح داللة ووجهة الفروق بين متوسطي الدرجات التي حصل عليها الذكور واإل

 (t.testيتعلق  بمستقبل االستفادة من استخدام العمالت الرقمية )اختبار ت 

مستقبل 
االستفادة من 

استخدام 
العمالت 

 الرقمية

 المتوسط
Mean 

االنحراف 
 المعياري
Std. 

Deviation 
 قيمة ت الفائية

درجة 
 الحرية

داللة 
 الفروق
Sig. 

ترتيب 
 المتوسط

 إناث ذكور إناث ذكور
اعًتاؼ  .ٔ

الدكؿ رمسيا 
بتداكؿ 

كاستخداـ 
العمبلت 

 الرقمية.

ٔ.ٕٚ ٔ.ٖٚ ٘ٓٔ. ٖٙ٘. ٔ٘.ٕٙٔ ٖٔٙ. ٖٕٛ ٜٕٛ. ٔٔ 

االنتهاء  .ٕ
من الدراسات 

اخلاصة 
بتدشُت أكؿ 

ٔ.ٜٖ ٕ.ٓٗ ٕٚٓ. ٕٜٕ. ٔٔ٘.ٖٙٗ ٕ.ٖٓٔ ٖٕٛ ٓٗ٘. ٔ 
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عملة رقمية 
 ىف مصر.

كجود  .ٖ
قوانُت تنظم 

التعامل 
بالعمبلت 

 الرقمية.

ٔ.ٜٚ ٔ.ٚٙ ٗٔٓ. ٗٙٗ. ٗ.ٓٚٗ ٘ٗٚ. ٖٕٛ ٘ٛ٘. ٔٓ 

تطوير  .ٗ
منظومة 

إجراءات 
دلراقبة حجم 

كاذباه التداكؿ 
بالعمبلت 

 الرقمية.

ٔ.ٖ٘ ٔ.ٛٚ ٖ٘ٔ. ٗٗٛ. ٜ٘.ٖ٘ٗ ٙ.ٙٛٓ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٘ 

استفادة  .٘
الدكؿ من 
ضرائب تداكؿ 

العمبلت 
 الرقمية.

ٔ.ٚ٘ ٔ.ٚٔ ٖ٘ٗ. ٘ٛٓ. ٖ.ٖٔٗ ٖٙ٘. ٖٕٛ ٕ٘ٙ. ٕٔ 

زلاكلة  .ٙ
استخداـ 

تداكؿ 
العمبلت 
الرقمية يف 
األنشطة 
 اإلنتاجية.

ٔ.ٜٚ ٔ.ٛٗ ٗٙٙ. ٖ٘ٗ. ٖٔٙ. ٔ.ٕٓٛ ٖٕٛ ٖٓ٘. ٚ 



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                                  الحادى والثالثون العدد 
 

911  

 

كجود  .ٚ
آليات 

كإجراءات سبنع 
استخداـ 
العمبلت 
الرقمية يف 

اجلرائم 
 ادلختلفة.

ٔ.ٜٔ ٔ.ٜٙ ٖٚٔ. ٜٗٓ. ٚ٘.ٓٙٗ ٛ٘ٓ. ٖٕٛ ٖٜٙ. ٖ 

استخدامها  .ٛ
لشراء خدمات 
الطب كاحملاماة 

كيف ادلطاعم 
 كادلقاىي.

ٔ.ٕٙ ٔ.ٛٙ ٕ٘ٗ. ٖ٘٘. ٛ.ٕٚٗ ٗ.ٔٚٚ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٙ 

ربديد  .ٜ
ادلعايَت الفنية 

كالتنظيمية 
كالتشريعية 

ادلطلوبة 
إلطبلؽ 

العمبلت 
الرقمية يف 

 مصر.

ٔ.ٖٚ ٔ.ٜٕ ٖٗٛ. ٖٗٛ. ٖٔ.ٗٛٗ ٖ.ٜٕٙ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٗ 

إصدار  .ٓٔ
البنوؾ ادلركزية 

عملة رمزية 
رقمية بضماف 

ٔ.ٚٓ ٔ.ٕٛ ٜٜٗ. ٘ٙٚ. ٜٔٗ. ٕ.ٕٔٚ ٖٕٛ ٖٓٔ. ٛ 
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 الدكلة
التغلب  .ٔٔ

على احلواجز 
 اجلغرافية.

ٔ.ٕ٘ ٔ.ٜٚ ٖ٘ٔ. ٗٗٔ. ٛٛ.ٜٛٓ ٛ.ٚ٘ٓ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٕ 

كضع  .ٕٔ
الضوابط 
لتحديد 
ىويات 

ادلستخدمُت 
لتحقيق األمن 

 القومي.

ٕ.ٓٔ ٔ.ٛٔ ٕٗٓ. ٖ٘ٚ. ٗ٘.ٜٚٔ ٖ.ٜ٘ٛ ٖٕٛ ٓٓٓ. ٜ 

( بُت ٔٓ.ٓ)تشَت التحليبلت اإلحصائية إىل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
الذكوركاإلناث فيما يتعلق دبستقبل االستفادة من استخداـ العمبلت الرقمية يف العبارات باستثناء 

( كسبثلت الرؤية ادلستقبلية )الفرص ( ٘ٓ.ٓعند)  ٔٔ.  كعبارة ٛ، ٚ، ٙ، ٘،  ٖ، ٔعبارات 
 يف:

كتتمثل يف " االنتهاء من الدراسات : االعتراف الرسمي بالعمالت الرقمية وتقنينها -أ
مقابل  ٗٓ.ٕاخلاصة بتدشُت أكؿ عملة رقمية ىف مصر" ارتفع متوسط اإلناث ليصل اىل 

."اعًتاؼ الدكؿ رمسيا بتداكؿ كاستخداـ العمبلت الرقمية" ٖٜ.ٔمتوسط الذكور حيث كاف 
لتشريعية ادلطلوبة للذكور "ربديد ادلعايَت الفنية كالتنظيمية كا ٕٚ.ٔلئلناث ك ٖٚ.ٔدبتوسط 

للذكور."كجود قوانُت  ٖٚ.ٔلئلناث ك ٕٜ.ٔإلطبلؽ العمبلت الرقمية يف مصر" دبتوسط 
للذكور."إصدار البنوؾ  ٜٚ.ٔلئلناث ك ٙٚ.ٔتنظم التعامل بالعمبلت الرقمية" دبتوسط 

للذكور.كقد دعت  ٓٚ.ٔلئلناث ك ٕٛ.ٔادلركزية عملة رمزية رقمية بضماف الدكلة" دبتوسط 
د البنوؾ ادلركزية إلصدار عمبلت رقمية، كأف تعمل الدكؿ على سد الفراغ الذم أسفر الغار 

ا. كتساءلت عن جدكل إصدار البنوؾ ادلركزية عملة رمزية  ا ركيدن عنو انسحاب النقد ركيدن
رقمية بضماف الدكلة مثل النقد السائل حاليا. كلفتت إىل أف بنوكنا مركزية عديدة حوؿ العامل 

يف تطبيق ىذه األفكار، منها كندا كالصُت كالسويد كأكركغوام، حيث تتبٌت  تنظر جديِّا
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 Chinelle vanدراسة ( كتوصلت Hampton, 2016التغيَت كالفكر اجلديد)
der Westhuizen2017  استخداـ أنBit coin يثَت قضايا قانونية سلتلفة

 ادلخاطر القانونية. للمستهلكُت كالشركات كاحلكومات الذين سوؼ ػلتاجوف إىل النظر يف
"تطوير منظومة إجراءات دلراقبة حجم كاذباه التداكؿ :تطوير منظومة الرقابة األمنية -ب

للذكور،"كضع الضوابط لتحديد  ٖ٘.ٔلئلناث ك ٚٛ.ٔبالعمبلت الرقمية " دبتوسط 
لئلناث ككاف متوسط الذكور  ٔٛ.ٔىويات ادلستخدمُت لتحقيق األمن القومي" دبتوسط 

لئلناث  ٙٚ.ٔغة رؤل كتصورات دلنع االحتياؿ كالنصب كالتزكير " دبتوسط ،"صيأٓ.ٕ
للذكور، "كجود آليات كإجراءات سبنع استخداـ العمبلت الرقمية يف اجلرائم ادلختلفة  ٘ٛ.ٔك

 للذكور. ٜٔ.ٔلئلناث ك ٜٙ.ٔ" دبتوسط 
كالشك أف الرقابة األمنية الؽلكن أف تواجو ادلشكلة بشكل جذرم ، كإظلا البد من 

المقولة النظرية التأكيد على القيم األخبلقية كالدينية، كعدـ ارتكاب ادلخالفات. حيث تشَت 
صبح ربح األمواؿ ىو اذلدؼ األساسي، دكف اعتبار للقيم األخبلقية، أك ادلعايَت الثانية إلى أنو أ

"كل كاحد يهمو أنو يكسب مش مهم أل  قال : م.ب( . كأطركحة اخلوؼ السائلتمعية. )اجمل
حاجة تانية فكل كاحد يشيل الوزر بتاعو "اللي داخل علشاف سبويل إرىايب أك ذبارة سلدرات أك 

"يف العملة الرقمية أنت منك لربنا بقى كل كاحد  وقال م.كسبلح أك مخور ىو اللي ىيتحاسب" 
يف مشركع قانوف البنوؾ ٕٙٓ"الرقابة ىنا داخلية "  كما ربذر ادلادة رقم  ال ف.أوقكضمَته "،

اجلديد الذم أحيل للربدلاف عقب التصديق عليو من رللس الوزراء من إنشاء أك تشغيل منصات 
إلصدار أك تداكؿ العمبلت ادلشفرة أك النقود الرقمية، أك الًتكيج ذلا بدكف احلصوؿ على ترخيص 

 ارة البنك ادلركزم كفقنا للقواعد كاإلجراءات اليت ػلددىا.من رللس إد
كتتمثل يف " التغلب على  تطوير وتنوع االستخدامات في جميع المجتمعات: -ج

للذكور، " كاستخدامها لشراء خدمات  ٕ٘.ٔلئلناث ك ٜٚ.ٔاحلواجز اجلغرافية" دبتوسط 
. " استفادة الدكؿ  ٕٙ.ٔث كلئلنا ٙٛ.ٔالطب كاحملاماة كيف ادلطاعم كادلقاىي" دبتوسط 

للذكور، "زلاكلة  ٘ٚ.ٔلئلناث ك ٔٚ.ٔمن ضرائب تداكؿ العمبلت الرقمية" دبتوسط 
لئلناث مقابل  ٗٛ.ٔاستخداـ تداكؿ العمبلت الرقمية يف األنشطة اإلنتاجية" دبتوسط 

 للذكور . ٜٚ.ٔ
 ثاني عشر: النتائج العامة للبحث وتوصياتو:
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 للدراسة كتوصياهتا من خبلؿ ربليل ظلوذج "سوات"فيما يلي:ؽلكن رصد النتائج العامة 
 (8جدول رقم)

 ( لتداعيات العمالت االفتراضية على األمن االجتماعيSWOTالتحليل الرباعي )
 نقاط الضعف نقاط القوة

منع استخداـ نفس العملة يف أكثر من عملية  .ٔ
 شراء حلماية البائع.

معامبلهتا يف تساعد العمبلت الرقمية على انتشار  .ٕ
 مجيع أضلاء العامل.

 ارتفاع عدد مستخدمي العمبلت الرقمية. .3
 كجود قواعد للتعامل بالعمبلت الرقمية. .4
 تساعد العملة الرقمية على ربقيق أرباح كبَتة. .5

استخدامها لشراء السلع كاخلدمات أك لتحويل 
كزبزين األمواؿ كتبادؿ العمبلت عرب العديدمن 

 أم عمولة، أك كسطاء. ادلواقع اإللكًتكنية دكف
العملة الرقمية أماف ألف احملفظة يتم  وقال: س.خ

ربطها برقم ادلوبيل كموقعك على جوجل الـز غليلك 
رسالة على موبيلك برقم العملية بالكود كالكود ده 
مش شلكن حد يعرفو غَتؾ كده بعيد خالص عن 
الضرائب.كلذلك أصبح حجم التداكؿ اليومي دبليارات 

 العامل .على مستول 
بالرغم من زيادة زلاكالت االخًتاؽ إال أف تنفيذ السرقة 

 .صعب

 .تراجع نسب االستثمار يف األنشطة اإلنتاجية .1
 .زيادة معدالت البطالة .2
المقولة  .زيادة نسب االضلراؼ كالتزكير.ٖ

أصبح ربح األمواؿ ىو اذلدؼ األساسي، دكف الثانية:
أطركحة اجملتمعية. )اعتبار للقيم األخبلقية، أك ادلعايَت 

 (.اخلوؼ السائل
 زيادة انتشار اجلرائم اإللكًتكنية. .3
االعتداء على البطاقات االئتمانية أك التوقيعات  .ٗ

 اإللكًتكنية.
 تعرض الثركات للقرصنة كالنهب اإللكًتكين .5

تزايدت نسبة احملتالُت يف استخدامات العملة الرقمية. 
أف من أىم (2119دراسة )عماد عكوشكأكدت

تعرض الثركات للقرصنة العمبلت الرقمية سلاطر 
 كالنهب اإللكًتكين.

 التهديدات الفرص
االعًتاؼ الرمسي بالعمبلت الرقمية كتقنينها.حيث  .ٔ

مت اعتماد العملة الرقمية من احلكومة الصينية كاليت 
. حيث تهديد استقرار األفراد والمجتمعات .ٔ

مل يعد  المقولة النظرية الرابعة على أنو:تؤكد 
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تعد أكثر الدكؿ اليت تصدر منتجات دلصر شلا 
شجع رجاؿ االعماؿ كادلستثمرين يف مصر على 
التعامل بالعملة الرقمية كخاصة البتكوين ،شلا غلعل 
قيمة العملة يف ازدياد من حيث القيمة كعدد 
ادلستخدمُت .كقاؿ: ؾ.ع "يوجد فرع يف القاىرة 

مرخصة من اإلمارات كلكن ال ٕلشركة إماراتية 
 يتم التعامل معها ألف عوائد التعدين عالية جدان".

 تطوير كتنوع االستخدامات يف مجيع اجملتمعات. .ٕ
 تطوير منظومة الرقابة األمنية. .ٖ
 التغلب على احلواجز اجلغرافية. .ٗ
استخداـ تداكؿ العمبلت الرقمية يف األنشطة  .٘

 اإلنتاجية.
 ارتفاع قيمة العمبلت الرقمية بشكل سريع. .ٙ
 كاجلهد يف عمليات االستثمار.توفَت الوقت،  .ٚ

قاؿ: ؿ.أ"يف ادلستقبل القريب ، الناس ىيعملوا كل 
حاجة عن طريق اإلنًتنت كعلا اللي بيأكدكا على 
ادلعامبلت مع بعض بدكف أم تدخل حكومي ،كقتها 
احنا مش زلتاجُت موظفُت كال زلتاجُت الدكشة ديو  
كلها، كاألكراؽ، كاألختاـ كضياع الوقت ده 

ت ىتكوف أكثر مركنة كأقل تكلفة كده يف فاحلكوما
مصلحة ادلستثمرين كىيوفر الوقت كاجلهد ككماف  

 ىيوفر فلوس" .
كقاؿ ق.ؼ "مهما زاد سعر البتكوين أك قل ده مش 

البشر ادلتعاملوف بالعمبلت الرقمية قادرين على 
على أمواذلم كحياهتم، كالربقق محاية  ربقيق األمن 

أطركحة اخلوؼ كاملة أماـ احملتالُت كادلزكرين. )
 (السائل

إضعاؼ ادلوارد االقتصادية للدكلة كزيادة معدالت  .ٕ
التضخم شلا يؤثر على برامج احلماية االجتماعية 

 للفقراء.
تساعد العملة الرقمية على سبويل اجلرائم العابرة  .ٖ

 -غسيل األمواؿ -بللحدكد مثل: " اإلرىا
 ادلخدرات...إخل". -ذبارة األعضاء

 القدرة على إخفاء ىويات ادلتعاملُت هبا. .ٗ
تطور برامج القرصنة اإللكًتكنية كاستخدامها يف  .٘

 السيطرة على األمواؿ.
كقاؿ د/ ب .ـ مفيش حد بيحاسبك على حاجة 
كادلوضوع كلو ال مركزم )زلدشهيتحكم فينا كال من 

يقوؿ دا راح فُت كال جيو من أين لك ىذا كال حد 
فُت كال تضيع الوقت كادلشاكل ديو كلها كتقوؿ ده 

 كرث (.
ػلدث انتحاؿ صفحات الفيس بوؾ كسرقات 

 وقال :د/ب .مكنصب كلؤلسف صعب التتبع"، 
 "يوجد اخًتاؽ لربامج التشفَت.

"أف البتكوين كعملة مشفرة تسمح  وقال د/ م.ك
شلا يزيد من chainalysisبتتبع السرقات عن طريق 

                                                           

 www.vmining(كربققت الباحثة من كجود الشركة ،فوجدىا شركة إلكًتكنية افًتاضية على موقع ٔ
cloud.comٕ  كذلا مخسة مندكبُت يف القاىرة كاف احدىم من ضمن حاالت الدراسة استاذ أ.ص  كيعمل

 مساعد رئيس ربرير سابق لدل قناة احملور.
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ىيأثر على االقتصاد كال حاجة عمر عملة البلد ما 
 ىتموت كال ىتتأثر "
 Najwanدراسة)كتوصلت 

Abdallat2009 ) اإللكًتكنية إىل ظلو العملة
: التكنولوجيا ادلستقبلية، سوؼ يعتمد العوامل اآلتية

كزيادة األمن ، كالتنظيم ، كسهولة التحويل. كؽلكن أف 
تؤثر على متغَتات مثل العرض النقدم ، كأسعار 
الصرؼ ، كمضاعف النقود ، كسرعة النقود كالرصيد. 

 زيادة االعتماد على النقود اإللكًتكنية كبديل للعملة.
ؿ :ـ.س"البتكوينهيبقى العملة العادلية فيما بعدكيف قا

سنوات ىيبقى صعب جدِّا على الشخص ٘خبلؿ 
 بتكوين"ٔالعادم أنو ؽلتلك 

 

ثقة ادلستثمرين كرجاؿ األعماؿ فيها .كجود تدابَت 
أمنية .كلكن القراصنة يطوركف من أنفسهم أيضنا 
كبالتايل ال تستطيع منصات تداكؿ العمبلت الرقمية 
كقف غسيل األمواؿ أك العمليات ادلشبوىة كادلهددة 

 ألمن كسبلمة البلد".
يف عمبلت رقمية على ادلنصة  وقال: ك.م"

 -مخور  - MANAدعم)دعارة مثل عملة ت
كدعم  -لدعم ذبارة السبلح  QLCكعملة 
كذبارة األعضاء البشرية(حسب حجم  -اإلرىاب

 الشراء كالبيع .كالعرض كالطلب ".
دراسة )حسن محمد مصطفى كتوصلت
إىل أف البيتكوين تعد رلاالن الىتماـ كافة (2117

كمجاعات التنظيمات كاحلركات اخلارجة عن القانوف، 
اجلرؽلة ادلنظمة ألهنا تتميز بػعدـ الكشف عن ىوية 
ادلستخدـ ،االنتشار العادلي،محاية األمواؿ عرب النسخ 

 االحتياطي كالتشفَت.
 التوصيات:

 من خبلؿ نتائج البحث ؽلكن كضع عدة توصيات تتمثل يف:
 إصدار البنوؾ ادلركزية عملة رمزية رقمية بضماف الدكلة -ٔ
 الفنية كالتنظيم كالتشريعية ادلطلوبة إلطبلؽ العمبلت الرقمية يف مصرربديد ادلعايَت  -ٕ
 كضع قوانُت ربدد طبيعة كأساليب التعامل بالعمبلت االفًتاضية. -ٖ
 كضع قوانُت ذبـر االستخدامات غَت ادلشركعة للعمبلت االفًتاضية. -ٗ
 استفادة الدكؿ من ضرائب تداكؿ العمبلت الرقمية -٘
 عاقبة مرتكيب اجلرائم باستخداـ العمبلت الرقمية.الدعوة التفاقات دكلية دل  -ٙ
 قائمة المراجع: 
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 المراجع باللغة العربية -أ

أمحد زايد ، التخطيط آلليات إدارة ادلخاطر، كاألزمات يف السياسات االجتماعية، ضمن  (ٔ
إشكاليات السياسات االجتماعية يف إدارة ادلخاطر بدكؿ رللس التعاكف اخلليجي 

،رللس كزراء الشؤكف االجتماعية بدكؿ رللس ٓٛاالجتماعية، العدد ،سلسلة الدراسات 
 .ٖٕٔٓالتعاكف لدكؿ اخلليج العريب ،البحرين ،

أكلريش بيك ، ترمجة عبل عادؿ، ىند إبراىيم، بسنت حسن ،رلتمع ادلخاطر العادلي  (ٕ
 ٖٕٔٓ:حبثان عن األماف ادلفقود ،ادلركز القومي للًتمجة ،مصر ،

وؼ السائل ، ترمجة )حجاج ابو جرب ( تقدمي )ىبو رؤكؼ(، باكمن زغلمونت ، اخل  (ٖ
 .ٕٚٔٓالشبكة العربية لؤلحباث كالنشر ،بَتكت الطبعة األكىل،

حسن زلمد مصطفى،دكر عملة البيتكوين يف سبويل ادلنظمات كاجلماعات  (ٗ
اإلرىابية،

s://hafryat.com/sites/default/files/lwy_lqtsdy.pdfhttp 
خليفة عيسى،التغيَتات يف قيمة النقود ،اآلثار كالعبلج يف االقتصاد اإلسبلمي،دار  (٘

  ٕٔٔٓالنفائس، عماف،
خالد أبو دكح،علم اجتماع األمن زلاكلة للتأصيل ،رللة مؤمنوف ببل حدكد للدراسات  (ٙ

 www.mominoun.comٕٚٔٓكاألحباث ، 
، العمبلت االفًتاضية كسيلة جديدة لتمويل اإلرىاب.. أفكار مقًتحة رغدة البهي (ٚ

 . ٜٕٔٓيوليو ٛٔللمواجهة، ادلركز ادلصرم للفكر كالدراسات االسًتاتيجية،
،مفهـو األمن مستوياتو، كصيغة، كهتديداتو، اجمللة العربية للعلـو سليماف عبداهلل احلريب  (8

 ٕٛٓٓ،  ٜٔالسياسية  ،مركز دراسات الوحدة العربية، العدد
 .ٕٕٔٓعلي ليلة، األمن العريب القومي كالعودلة ،األصللو ادلصرية،  (9

لة عماد عكوش ، زياد ناصر الدين ،العمبلت الرقمية كادلشفرة بُت الواقع كاخلياؿ ،رل (ٓٔ
 . ٜٕٔٓكؿ ،فربايراإلعمار كاالقتصاد ،العدد األ

(علي زلمد رحومة ،علم االجتماع اآلىل، اجمللس الوطٍت للثقافة، كالفنوف، كاآلداب، ٔٔ
 .ٕٛٓٓالكويت، 

https://hafryat.com/sites/default/files/lwy_lqtsdy.pdf
https://hafryat.com/sites/default/files/lwy_lqtsdy.pdf
https://www.ecsstudies.com/author/raghda-elbehi/
https://www.ecsstudies.com/author/raghda-elbehi/
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  ٕٛٔٓتشَتين األكؿ ٗ( لول ميناند ، ترمجة يامن صابورٕٔ
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D9%81%D8%B 

%   
 .ٕ٘ٓٓتوين جيدنز ،دار مَتيت للنشر كادلعلومات،( زلمد زلي الدين ،انٖٔ
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