
 "شيا" ُ��دد عرش "بيتكو�ن" �� صدارة العمالت الرقمية عالمًيا
 

 : إبراهيم مأمون كتب
 

بالنسبة لـ"بيت�و�ن"  %100�� الوقت الذي حققت فيھ سوق العمالت الرقمية م�اسب خيالية خالل العام ا�حا�� جاوزت 

مليون  21رقمية ُمستدامة و�� "شيا" �سقف يبلغ بالنسبة لـ"إيث��يوم"، دشنت الص�ن اليوم االثن�ن أول عملة  %190وحوا�� 

 رمز ُمشفر لُتصبح بذلك منافًسا مباشًرا للعملة الرقمية األشهر عالمًيا "بيت�و�ن".

و�� ظل ا�خاوف العالمية من خطورة االستثمار بالعمالت المشفرة وع�� رأسها بيت�و�ن نظًرا ل�و��ا سريعة التقلب وأ��ا عالية 

ا للطاقة نظًرا العتمادها ع�� مفهوم  االس��الك للطاقة
ً
عد أقل اس��ال�

ُ
الُمستخدمة �� إنتاج األصول الرقمية، إال أن "شيا" �

 من مفهوم "إثبات العمل" ا�خاص بـ"بيت�و�ن".
ً

 "إثبات المساحة" و"إثبات الم�ان" لسك عمالت معدنية جديدة بدال
 

 ما �� "شيا"؟
 

ن الص�ن مقًرا لها عمل��ا الرقمية ال�ي �س�� من خاللها إ�� إعادة اخ��اع النقود أطلقت شركة "شيا" الناشئة ال�ي تتخذ م

مارس الما��ي، قدمت الشركة تقني��ا الثور�ة الصديقة للبيئة وعمل��ا الرقمية ا�جديدة المعروفة باسم  24الرقمية، ففي 

 "شيا".

ظ�� ول مشاركة الملفات ع�� اإلن��نت "بيت تور�نت" من نالمعروف بابت�ار بروتو� -وتتسم عملية شيا ال�ي طورها برام �وه�ن 

بمن�جية جديدة تتسم باالعتماد ع�� األقراص الصلبة و�س��دف تجاوز التحديات ال�ي �انت تواجھ العملة األك��  –إ�� نظ�� 

 شهرة عالمًيا "بيت�و�ن".

ن استخدام األوراق النقدية، وأصعب من وقالت الشركة "نحن �عتقد أن استخدام العملة المشفرة يجب أن ي�ون أسهل م

حيث خسار��ا، ويستحيل تقر�ًبا سرق��ا"، و�س��دف شيا بيع خدمات ال��مجيات و�رامج المعامالت الذكية ل�ح�ومات 

 والمؤسسات المالية والشر�ات وكبار المش��ين.
 

 كيف �عمل العملة الرقمية ا�خضراء؟
 

 عملية "الزراعة" أو "التعدين" -م �� العملة الرقمية "مزارعون" أو "عمال التعدين" أو ما ُيطلق عل�� -ُينفذ مستخدمو الشبكة 

ع�� وسيط تخز�ن ذي حالة ثابتة عن طر�ق تثبيت برنامج ُيخزن مجموعة من أرقام التشف�� ع�� القرص الثابت، و�حصل 

لتعدين الشبكة بأكملها، و�عد أن ُيتمم عملية االمزارع نظ�� ذلك ع�� كتل بلوك �ش�ن بناًء ع�� النسبة المئو�ة ال�ي قار��ا ب

بنجاح، تنتقل إ�� خادم منفصل ُ�عرف باسم "تايم لورد" ل�ي يتحقق من تلك الكتلة ويسمح بالم��ي قدًما ومنح عمالت شيا 

 للمزارع.



ش��يات �� ز�ادة مو�سبب الضغط الم��ايد ع�� االنضمام إ�� العملة الرقمية ا�جديدة �� الص�ن قبل موعد إطالقها اليوم إ

المستخدم�ن من األقراص الصلبة ومحر�ات األقراص ذات ا�حالة الصلبة من أجل ز�ادة مساحة التخز�ن لد��م أثناء عملية 

ت��ابايت بحسب بيانات موقع  8زراعة عملة "شيا"، ما �سبب �� ارتفاع أسعار محر�ات األقراص ال�ي تز�د سعة تخز���ا ع�� 

 لذي يتتبع أسعار المنتجات ع�� منصات التجارة اإللك��ونية."مانمانباي" الصي�ي ا

حاول "شيا" من خالل االعتماد ع�� ز�ادة مساحات التخز�ن إعادة جعل التعدين المن��� ممكًنا مرة أخرى من خالل السماح 
ُ
وت

ختار أو الزارعة، أ��ما ت للمزارع�ن/ عمال التعدين بالمساهمة �� مساحة تخز�ن الكمبيوتر غ�� المستخدمة من أجل التعدين

 �سميتھ.
 

 مخاوف جديدة
 

و�الرغم من ال��حيب بالتقنية ا�جديدة ال�ي تتبناها العملة الرقمية "شيا" باالعتماد ع�� إثبات الم�ان والزمان من أجل سك 

 لة.العمالت و�سهامها �� خفض اس��الك الطاقة عند التعدين، إال أن ذلك ال يجعلها تخلو من العيوب ا�حتم

يتمثل أحد العوائق الصارخة �� إم�انية تن�يل ال��امج الضارة ع�� محرك األقراص الثابتة، و�الرغم من أن تلك المش�لة ليست 

 50بنفس حجم اس��الك الطاقة، إال أن تلك ال��امج الضارة ُيمكن استخدامها لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر مثلما حدث مع 

 .2020مليون جهاز �� عام 

قر 
ُ
 من محار���ا ع�� غرار وت

ً
"شيا" بأهمية وجود منظم�ن �� مجال التشف��؛ حيث تؤكد أ��ا ستتب�ى اللوائح �� المستقبل بدال

 العمالت الرقمية األخرى.

و�س��دف الشركة الصينية اإلدراج العام لعمل��ا الرقمية �� المستقبل، وال�ي ستسمح �ش�ل أسا��ي من خاللھ للداعم�ن 

 باعتباره صندوق تداول �� البورصة لعملة "شيا" الرقمية.بمعاملة أسهمها 


