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مركــز تفكيــر  Think Tankمســتقل،
أنشــئ عــام  ،2014فــي أبوظبــي،
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
للمســاهمة في تعميــق الحــوار العام،
ومســاندة صنــع القــرار ،ودعــم البحث
العلمــي ،فيمــا يتعلــق باتجاهــات
المســتقبل ،التــي أصبحــت تمثــل
إشــكالية حقيقيــة بالمنطقــة ،فــي
ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم
القــدرة علــى التنبــؤ خــال المرحلــة
الحاليــة ،مــن خــال رصــد وتحليــل
وتقديــر «المســتجدات» المتعلقــة
بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات
األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة
والتطورات التكنولوجيــة ،والتفاعالت
المجتمعيــة والثقافيــة ،المؤثــرة علــى
مســتقبل منطقــة الخليــج ،وفــي
نطــاق الشــرق األوســط عمومــاً.
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمستقبل
لألبحاث والدراسات المتقدمة © 2018

رئيــس وحــدة التطــورات التكنولوجيــة ،املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة،
أبوظبــي

يعــد «البلــوك تشــن» ( )Blockchainأو «سلســلة الكتلــة» أكــر ســجل رقمي مــوزع ومفتوح
يســمح بنقــل أصــل امللكيــة مــن طــرف إىل آخــر يف الوقــت نفســه ( ،)Real Timeدون الحاجة
إىل وســيط ،مــع تحقيــق درجــة عالية مــن األمان لعملية التحويــل يف مواجهة محــاوالت الغش
أو التالعــب .ويشــرك يف هــذا «الســجل» جميــع األفـراد حــول العــامل( .)1وميكــن اعتبار«البلــوك
تشــن» حاليـاً أكــر قاعدة بيانــات موزعــة عاملياً بــن األفـراد(.)2
تــم اســتخدام نظــام “البلــوك تشــن” ألول
مــرة يف عــام  ،2008أي منــذ أكــر مــن عــر
ســنوات ،وذلــك باعتبــاره املنصــة الرئيســية
لعملــة البيتكويــن االفرتاضيــة ،والتــي
اســتمدت قوتهــا وثقــة املتعاملــن فيهــا ،عــى
األقــل حتــى اآلن ،بفضل ذلــك النظام .ويخلط
كثــر مــن النــاس بــن البيتكويــن و“البلــوك
تشــن” ،ويعتربونهــا كيانــاً واحــدا ً ،عــى
الرغــم مــن عــدم صحــة هــذا ،فالبلــوك تشــن
هــو العمــود الفقــري لعملــة البيتكويــن،
وهــو مــا مييزهــا عــن غريهــا مــن العمــات

االفرتاضيــة األخــرى( ،)3ومثلــا تــم اســتخدامه
يف تحويــل العمــات االفرتاضيــة ،ميكــن أيضـاً
اســتخدامه يف العديــد مــن التطبيقــات
األخــرى ،مثــل تســجيل املمتلــكات وتوثيــق
املعامــات وأعــال الوســاطة.

أوالً :عنارص نظام البلوك تشني:
يتكــون الـــ “بلــوك تشــن” مــن أربعــة عنارص
رئيســية تتمثــل يف الكتلــة ،واملعلومــة،
والهــاش ،وبصمــة الوقــت ،متثــل هــذه
العنــارص يف مجملهــا سلســلة الكتلــة ،وميكــن
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توضيــح املقصــود بهــا يف التــايل:

 -4بصمــة الوقــت :وهــو التوقيــت الــذي تــم فيــه إجـراء أي
عمليــة داخل السلســلة(.)5

ثانياً :مبادئ عمل “البلوك تشني”:
يعمــل نظــام البلــوك تشــن وفــق ثالثــة مبــادئ رئيســية،
متثــل األســاس الــذي يقــوم عليــه هــذا النظــام ،ويتــم يف
 -1الكتلــة :متثــل وحــدة بنــاء السلســلة ،وهــي عبــارة عــن إطارهــا إنجــاز معامــات األفــراد كافــة وهــي:
مجموعــة مــن العمليــات أو املهــام املرجــو القيــام بهــا أو
 -1الســجل املفتــوح ( :)Open Ledgerتكــون جميــع
تنفيذهــا داخــل السلســة ،ومــن أمثلــة الكتــل ()Blocks
املعلومــات املوجــودة داخــل “البلــوك تشــن” متاحــة
تحويــل أمــوال أو تســجيل بيانــات أو متابعــة حالــة أو
للكافــة ،حيــث يــرى جميــع األفــراد املوجوديــن داخــل
خالفــه ،وعــادة مــا تســتوعب كل كتلــة مقــدارا ً محــددا ً
السلســلة ممتلــكات بعضهــم البعــض ،فمثــاً إذا كانــت
مــن العمليــات واملعلومــات ال تقبــل أكــر منــه حتــى يتــم
إنجــاز العمليــات بداخلهــا بصــورة نهائيــة ،ثــم يتــم إنشــاء هــذه السلســلة خاصــة بتحويــل أمــوال ،يســتطيع كل مــن
كتلــة جديــدة مرتبطــة بهــا ،والهــدف الرئيــي هــو منــع بالسلســلة رؤيــة أمــوال الجميــع ،لكــن مــع االحتفــاظ
إجـراء معامــات وهميــة داخــل الكتلــة تتســبب يف تجميــد بعــدم القــدرة عــى معرفــة هويتهــم الحقيقيــة ،وذلــك
ألن السلســلة تتيــح لألفـراد إمكانيــة اســتخدام ألقــاب غــر
السلســلة أو منعهــا مــن تســجيل وإنهــاء املعامــات.
أســائهم الحقيقيــة ( )Nick Namesتظهــر ملســتخدمي
 -2املعلومــة :يقصــد بهــا العمليــة الفرعيــة التــي تتــم السلســلة ،وبالتــايل يصعــب التعــرف عــى هويــة الشــخص،
داخــل الكتلــة الواحــدة ،أو هــي “األمــر الفــردي” ( Singleوإن كان مــن الســهل معرفــة حجــم األمــوال التــي ميتلكها(.)6
 )Orderالــذي يتــم داخــل الكتلــة ،وميثــل مــع غــره مــن
وميكــن توضيــح ذلــك األمــر مــن خــال املثــال التــايل،
األوامــر واملعلومــات الكتلــة نفســها.
فــإذا أراد الشــخص (أ) تحويــل مبلــغ  10دوالرات إىل
 -3الهــاش ( :)Hashهــو عبــارة عــن الحمــض النــووي الشــخص (ب) ،فإنــه يظهــر للجميــع مــا إذا كان هــذا
املميــز لسلســلة الكتلــة ،ويرمــز إليــه البعــض أحيان ـاً لهــا الشــخص بالفعــل ميتلــك العــرة دوالرات أم ال ،ويف حالــة
بـــ “التوقيــع الرقمــي” ( ،)Digital Signatureفهــو عبــارة عــدم امتالكهــا تصبــح املعاملــة غــر صحيحــة وال يتجــاوب
عــن كــود يتــم إنتاجــه مــن خــال خوارزميــة داخــل برنامــج أحــد معهــا بالتحويــل ،أمــا إذا كانــت صحيحــة فــإن أقــرب
سلسـ�لة( )4الكتلـ�ة يطلـ�ق عليهـ�ا “آليـ�ة الهـ�اش”( (� Hash Funcشــخص موجــود بجــوار الشــخص (ب) وليكــن اســمه (ج)
 . )tionويقــوم بأربــع وظائــف رئيســية هــي:
يقــوم بإعطــاء النقــود للشــخص (ب) مقابــل نســبة صغــرة
• متييــز السلســلة عــن غريهــا مــن السالســل ،حيــث تحصــل يأخذهــا مــن املبلــغ اإلجــايل الــذي يريــد الشــخص (أ)
إرســاله.
كل سلســلة عــى هــاش مميــز لهــا وخــاص بهــا.
ا

• تحديــد ومعرفــة كل كتلــة ومتييزهــا عــن غريهــا داخــل
السلســلة ،حيــث تأخــذ كل كتلــة أيض ـاً هاش ـاً خاص ـاً بهــا.
• وسم كل معلومة داخل الكتلة نفسها بهاش مميز.
• ربــط الكتــل بعضهــا البعــض داخــل السلســلة ،حيــث
ترتبــط كل كتلــة بالهــاش الســابق لهــا والهــاش الالحــق
عليهــا ،مــا يجعــل الهــاش يســر يف اتجــاه واحــد فقــط مــن
الكتلــة األصليــة الالحقــة عليــه وهكــذا ،ويالحــظ هنــا أن
الهــاش ال يســمح بالتعديــل عــى الكتــل التــي تــم إنشــاؤها.
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ويعتــر العيــب الرئيــي يف هــذا النظــام هــو إمكانيــة
معرفــة معلومــات شــخصية عــن بعــض األفــراد ،تتعلــق،
عــى ســبيل املثــال ،بحجــم األمــوال املرســلة ،وكذلــك الهدف
مــن إرســالها ،وذلــك مــن خــال مطالعــة الســجل الخــاص
بــه والتعــرف عــى حجــم أموالــه عــى السلســلة ،فضــاً
عــن إمكانيــة التعــرف عــى صلــة هــذا الشــخص باألشــخاص
املرســل لهــم األمــوال ،والتوقيتــات التــي تتــم فيهــا عمليــة
التحويــل ،وميكــن توظيــف هــذه املعلومــات فيــا بعــد
لتدبــر عمــل جنــايئ أو إجرامــي ضــد أف ـراد األرسة.
2

الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة

 -2قاعــدة البيانــات املوزعــة (:)Distributed database
يهــدف هــذا املبــدأ إىل القضــاء عــى فكــرة املركزيــة،
حيـ�ث ال توجـ�د جهـ�ة واحـ�دة أو خـ�ادم واحـ�د( (�Serv
 )erأو جهــاز واحــد يتحكــم يف “سلســلة الكتلــة” ،بــل
أن السلســلة موزعــة بــن جميــع األفــراد املشــركني فيهــا
حــول العــامل ،حيــث ميكــن ألي شــخص يف العــامل أن يقــوم
بتحميــل السلســلة واالطــاع عليهــا واملشــاركة فيهــا ،ويعتــر
هــذا املبــدأ أحــد عنــارص األمــان للسلســلة ،فــإذا أراد أحــد
القراصنــة التالعــب بالسلســلة أو اخرتاقهــا ،فالبــد عليــه
أن يخــرق جميــع األفــراد املوجوديــن بهــا( ،)7وهــو أمــر
مســتبعد حدوثــه بدرجــة كبــرة.
 -3التعديــن ( :)Miningتشــرك ماليــن األجهــزة حــول
العــامل يف التأكــد مــن صحــة املعاملــة قبــل إمتامها ،فــإذا أراد
أحــد األفـراد تحويــل مبلــغ نقــدي آلخــر عــر السلســلة ،فإن
املعاملــة ال تتــم ،حتــى وإن كان الشــخص ميتلــك بالفعــل
هــذه النقــود حتــى تحــدث عليهــا عمليــة التعديــن.
ويقصــد بعمليــة التعديــن “اســتخدام طاقــات أجهــزة
الكمبيوتــر يف البحــث عــن “الهــاش” الصحيــح املميــز
لهــذه املعاملــة حتــى تتــم بنجــاح” ،حيــث يقــوم ماليــن
مــن املنقبــن ( )Minersحــول العــامل بإجــراء مجموعــة
مــن العمليــات الحســابية املعقــدة عــر أجهزتهــم بغــرض
الحصــول عــى “الهــاش الصحيــح” الــذي يربــط هــذه
املعاملــة باملعاملــة الســابقة لهــا داخــل السلســلة ،ومييزهــا
عــن غريهــا مــن املعامــات األخــرى ،التــي تتــم داخــل
سلســلة الكتلــة ،وتعتــر هــذه هــي الوظيفــة الرئيســية
لعمليــة التعديــن ،وهــي التأكــد مــن أن املعاملــة الجديــدة
أخــذت نفــس املــدة الزمنيــة ،التــي أخذتهــا املعامــات
الســابقة لهــا داخــل السلســلة( ،)8مبــا يضمــن عــدم حــدوث
تالعــب أو غــش.
ومبجــرد الحصــول عــى الهــاش الصحيــح يتــم إمتــام
املعاملــة والســاح لهــا بالدخــول يف السلســلة ويتــم ضمهــا
إىل غريهــا مــن العمليــات داخــل الكتــل مكونــة يف النهايــة
سلســلة الكتلــة( ،)9وهــو مــا يجعــل عمليــة اخـراق النظــام
أو التالعــب بــه أم ـرا ً صعب ـاً للغايــة كــا ســلفت اإلشــارة.
ويتــم إمتــام املعاملــة بعــد التأكــد مــن صحتهــا ،ويفــوز
املنقــب الــذي حصــل عــى الهــاش الصحيــح عــى نســبة من
عمليــة التحويــل ،فــإذا كان األمــر نقــل عملــة البيتكويــن
فإنــه يحصــل عــى مكافــأة ماليــة مقابــل عمليــة التنقيــب،
تتمثــل يف جــزء مــن البيتكويــن نفســها.

ســواء كان بنــكاً لتحويــل نقــود ،أو سمســار ل ـراء عقــار
أو خالفــه ،ودامئــاً مــا يحصــل هــذا الوســيط عــى نســبة
مــن املعاملــة كرســوم أو أجــر للقيــام مبهــام الوســاطة.
وتســاعد تقنيــة “البلــوك تشــن” يف القيــام بــأي معاملــة أو
نقــل أصــل امللــف إىل طــرف آخــر وتخزينــه وإدارتــه مــن
دون أن تكــون هنــاك حاجــة إىل وســيط ،إذ إن الوســيط
الحقيقــي يتمثــل يف ماليــن أجهــزة الحواســب األخــرى
املتصلــة بالسلســة ،والتــي تنتقــل بينهــا املعاملــة بصــورة
مشــيفرة وآمنــة وموث ّقــة حتــى تصــل إىل الطــرف اآلخــر،
مــع ضــان عــدم التالعــب أو التزويــر أثنــاء إجـراء املعاملة،
كــا تراعــي هــذه العمليــة حــق األولويــة يف التســجيل .ويف
حالــة نجــاح هــذا النظــام ،وإقبــال مزيــد مــن األفـراد عــى
اعتــاده يف تعامالتهــم املاليــة ،فــإن ماليــن الوظائــف حــول

العــامل ســوف تكــون مهــددة.
ومــا يجعــل نظــام “البلــوك تشــن” أحــد محــركات الثــورة
الذكيــة التــي تشــهدها الحيــاة البرشيــة ويجعــل منــه أحــد
أهــم أدوات إدارة حيــاة األفـراد هــو توافــر ميزتني رئيســيتني
ميكــن تلخيصهــا عــى النحــو التــايل:
 -1نقــل أصــل امللفــات :يتمثــل الهــدف الرئيــي مــن
البلــوك تشــن يف نقــل أصــل الــيء إىل الطــرف اآلخــر عــر
اإلنرتنــت ،فــا يحــدث دامئـاً هــو نقــل نســخة مــن امللــف،
وليــس نقــل امللــف األصــي ،مبعنــى عنــد إرســال إمييــل أو
ملــف عــر اإلنرتنــت فــا يحــدث هــو إرســال نســخة مــن
امللــف أو املعلومــات املوجــودة عــن الطــرف األول إىل
الطــرف الثــاين ،مــع إمكانيــة الطــرف األول باالحتفــاظ
باألصــل ،وهــو مــا ال ميكــن أن يحــدث عنــد محاولــة نقــل
أصــل الــيء مثــل األمــوال ،فــا ميكــن أن تقــوم بإرســال
مبلــغ مائــة دوالر ألحــد األفــراد ثــم تحتفــظ بــه مــرة
أخــرى لنفســك ،وكذلــك األمــر ينطبــق عــى التصويــت
يف العمليــة االنتخابيــة ،والحصــول عــى حقــوق امللكيــة
الفكريــة وبــراءات االخــراع ،أو رشاء امللفــات األصليــة
كاألغــاين واألفــام األصليــة التــي يتــم رشاؤهــا واالســتحواذ
عليهــا بصــورة نهائيــة مبــا يعنــي أنــه ال ينبغــي لطــرف آخــر
االحتفــاظ بهــا(.)10

ثالثاً :أسباب االعتامد عىل “سلسلة الكتلة”:
 -2حاميــة املعاملــة مــن التالعــب :تتميــز البلــوك تشــن
تتــم املعامــات التجاريــة بــن األف ـراد مــن خــال وســطاء ،بخاصيــة مهمــة ،وهــي التأكــد مــن عــدم الغــش أو التدليس
العدد
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عليــه ،ســواء كانــت هــذه البيانــات إج ـراءات حكوميــة(،)13
أو متابعــة خطــوط اإلنتــاج يف مصنــع ،أو خــط ســر طائرات
أو حامــات البــرول ،فض ـاً عــن تســجيل معامــات البيــع
والـراء ونقــل امللكيــة ومتابعــة خدمــة العمــاء وتســجيل
املعامــات كافــة التــي متــت بــن أي فرديــن يف أي مجــال
مبــا يتيــح اكتشــاف الثغــرات ومكافحــة الفســاد ومراقبــة
الجــودة.

أثنــاء تنفيــذ املعامــات التــي يتــم إجراؤهــا عــر “البلــوك
تشــن” ،وعــدم التالعــب باملعامــات بعــد إمتامهــا ،وينطبــق
ذلــك عــى العديــد مــن األنشــطة اليوميــة ،مثــل عمليــات
نقــل األمــوال والطــرود والشــحنات والحاويــات وعمليــات
تســجيل العقــود واملمتلــكات وشــحن البضائــع والتأكــد
مــن خــط ســر املركبــات واملواصــات وإج ـراء املعامــات
الحكوميــة ،حيــث متنــع “البلــوك تشــن” التالعــب
باملعامــات بصــورة تســبب اإلرضار بــروات الدولــة أو
اإلخــال مببــدأ تكافــؤ الفــرص ،وهــو مــا يســاعد يف القضــاء  -3أعــال الوســاطة :يقــوم البلــوك تشــن بلعــب دور
عــى الفســاد بصــورة كبــرة ،حيــث يضمــن نظــام البلــوك الوســيط املوجــود أثنــاء تقديــم الخدمــة ،فيحــل محــل
تشــن عــدم التالعــب بهــا وعــدم التعديــل عليهــا أو حذفهــا البنــوك يف تحويــل األمــوال ،ومحــل الشــهر العقــاري يف
تســجيل املمتلــكات ،ومحــل إدارات املــرور يف تســجيل
الســيارات ،ومحــل الســارسة يف عمليــات البيــع والــراء
ومحــل الــركات الوســيطة مثــل أوبــر يف تقديــم الخدمــات،
وذلــك لصالــح وســيط جديــد ،هــو ماليــن األفــراد حــول
العــامل الذيــن يســتخدمون السلســلة ويســتفيدون مــن
العائــد املــادي الــذي كان يعــود إىل الوســيط التقليــدي.
وعــى الرغــم مــن ضآلــة هــذا العائــد ،فإنــه يحقــق مبــدأ
العدالــة يف توزيــع الثــورة بــن األفــراد.
الحق ـاً ،وهــو مــا يســاعد يف خلــق الثقــة بــن املســتخدمني
بصــورة كبــرة(.)11

رابعاً :تطبيقات البلوك تشني
تتعــدد اســتخدامات البلــوك تشــن يف عــدة مجــاالت
مختلفــة ،إذ ال يقتــر دوره فقــط عــى تحويــل األمــوال،
ســواء كانــت افرتاضيــة أو تقليديــة ،وميكــن وتوضيــح ذلــك
يف عــدة نقــاط رئيســية:
 -1تســجيل املمتلــكات :تتمثــل أحــد وظائــف نظــام البلــوك
تشــن هــو قــدرة األفــراد عــى تســجيل ممتلكاتهــم ،أيــاً
كانــت هــذه املمتلــكات ،ســواء كانــت عقــارات وأرايض،
أو مجوهــرات وأحجــارا ً كرميــة ،أو ســيارات وممتلــكات
شــخصية أو بــراءات اخــراع وحقــوق ملكيــة فكريــة
كالكتــب واألغــاين واألشــعار ،بــل وحتــى مجــرد األفــكار
العاديــة التــي مل ترتــق الخـراع أو إنجــاز بــري ،أو غريهــا
مــا ميتلكــه األفـراد ويرغبــون يف اإلعــان عنــه أو تســجيله
لضــان حقوقهــم ،بحيــث يســتطيع األفــراد بعــد ذلــك
بيعهــا عــر نظــام البلــوك تشــن ،أو إجـراء معامــات عليهــا
فيــا بعــد(.)12
 -2توثيــق املعامــات :يقصــد بهــا أي معاملــة ســواء كانــت
شــخصية بــن األفـراد أو داخــل رشكــة أو مؤسســة حكوميــة
أو غــر حكوميــة ،فالبلــوك تشــن مبنزلــة ســجل رقمــي
مفتــوح ومــوزع ،يســمح للجميــع بإدخــال البيانــات كافــة
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وميكــن تبســيط عمليــة اســتخدام نظــام البلــوك تشــن
مــن خــال بعــض النــاذج العمليــة التــي ميكــن اســتخدام
النظــام فيهــا ،فمثـاً إذا رغــب أحــد األفـراد يف رشاء قطعــة
أرض مــن فــرد آخــر ،فإنــه يقــوم بالدخــول عــى الســجل
الخــاص بقطــع األرض املســجلة عليــه والتــي قــام جميــع
األفـراد بتســجيل ممتلكاتهــم عليــه بصــورة علنيــة وواضحــة
أمــام الجميــع أيضــاً ،ويقــوم بــراء قطعــة األرض التــي
يرغــب يف الحصــول عليهــا مــن صاحبهــا الحــايل ،وهنــا
تتيــح لــه سلســلة الكتلــة ،أو هــذا الســجل املــوزع عاملي ـاً
بــن األف ـراد ،أن يتابــع جميــع التحــركات التــي متــت عــى
قطعــة األرض هــذه ،وتاريــخ انتقالهــا مــن مالــك إىل آخــر
حتــى وصلــت للاملــك الحــايل.
ومبجــرد أن يـراىض الطرفــان عــى الـراء ،يقــوم املالــك
الحــايل بنقــل ملكيــة قطعــة األرض إىل املالــك الجديــد مــن
خــال الســجل نفســه ،وهــو مــا يظهــر لجميــع األفـراد ،بــأن
هــذا الطــرف قــام بعمليــة نقــل ملكيــة قطعــة األرض إىل
الطــرف الجديــد ،مــا يعنــي عــدم الحاجــة للذهــاب إىل
جهــة اســتقصاء مثــل الحــي التابعــة لــه هــذه األرض ،أو
جهــة توثيــق معامــات مثــل الشــهر العقــاري.
ويشــارك عــدد كبــر مــن األف ـراد ،قــد يصــل إىل ماليــن
األفــراد يف توثيــق هــذه املعاملــة ،مــن خــال عمليــات
التعديــن التــي تتــم داخــل الســجل كــا يشــارك جميــع
األفـراد الذيــن قامــوا بعمليــات التعديــن يف الحصــول عــى
نســبة مــن عمليــة التوثيــق ،تكــون بالطبــع أقــل كثـرا ً مــن
4
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جهــات التوثيــق التقليديــة ،نظــر الجهــد الــذي قامــوا بــه املعلومــة األوىل التــي متثــل بدايــة انطــاق الســفينة ترفــض
يف ضــان أمــن املعاملــة مــن خــال التعديــن ،وهــو مــا السلســلة ذلــك.
يحقــق مبــدأ املســاواة يف توزيــع الــروة عــى الرغــم مــن
وعندمــا تصــل الســفينة إىل وجهتهــا النهائيــة نجــد لدينــا
ضآلــة هــذه الــروة.
عــددا ً كبـرا ً مــن البلــوكات متثــل نقــاط إنـزال الحاويــات يف
ليــس فقــط نقــل ملكيــة قطعــة األرض الــذي يتــم عــر رحلــة الســفينة ،ترتبــط فيهــا كل نقطــة بهــاش ،ويرتبــط كل
سلســلة الكتلــة ،بــل أيضـاً تحويــل األمــوال الخاصــة بقطعــة هــاش مبــا قبلــه ومــا بعــده مــن هاشــات ،وبالتــايل تســر
األرض هــذه ،مــن دون الحاجــة إىل وســيط مــايل مثــل الهاشــات جميعــاً يف اتجــاه واحــد مــن الكتلــة األصليــة
البنــوك ،وذلــك باالعتــاد عــى وســائط تقنيــة تســتخدم إىل آخــر كتلــة ،وال ميســح بالتعديــل عــى أي كتلــة منهــا،
سلســلة الكتــل مثــل( ،)Due.comمــا يعنــي التخلــص مــن وبالتــايل إذا حــدث وتــم إن ـزال حاويــات خاطئــة أو عــدم
الرســوم الهائلــة ،وترسيــع عمليــة تحويــل األمــوال مــن  3-7إن ـزال حاويــات يف مــكان كان يجــب أن تنــزل فيــه ،يتضــح
أيــام إىل بضــع دقائــق مقابــل رســوم رمزيــة متثــل رســوم ذلــك يف سلســلة الكتلــة وبســهولة ميكــن تحديــد مصــدر
الخطــأ واملســؤول عنــه.
اســتخدام النظــام وليــس رســوم وســاطة.
ويف الســياق يُثــار تســاؤل مفــاده :هــل ميكــن اخــراق
هــذه الســجل والتالعــب باملعلومــات املوجــودة فيــه؟
واإلجابــة بالطبــع مــن الصعــب جــدا ً حــدوث ذلــك ،ألن
هــذا الســجل ليــس قاعــدة بيانــات واحــدة مركزيــة ميكــن
اخرتاقهــا ،بــل قاعــدة بيانــات موزعــة بــن جميــع األف ـراد
املشــركني فيهــا حــول العــامل ،مبعنــى أن كل فــرد حــول
العــامل لديــه نســخة مــن هــذا الســجل خاصــة بــه هــو
فقــط ،ولــي ميكــن اخــراق أحــد املعامــات التــي تتــم
داخــل الســجل والتالعــب بهــا ،البــد مــن اخ ـراق جميــع
األفــراد املشــركني فيــه يف التوقيــت نفســه ،وهــو أمــر
صعــب الحــدوث ،حيــث متــر هــذه املعاملــة عــى جميــع ومتنــع هــذه الطريقــة محــاوالت الرسقــة أو التالعــب يف
املســتخدمني بالســجل بهــدف تأكيــد املعاملــة وتســجيلها .الســجالت ،فــكل حاويــة مســجلة داخــل السلســة ومعــروف
جميــع نقــاط تحركهــا مــن بدايــة الخــط لنهايتــه ،وبالتــايل
كــا ميكــن اســتخدام هــذه التقنيــة أيض ـاً يف العمليــات إذا كانــت هنــاك حاويــات تحتــوي عــى بضائــع محظــورة
اإلداريــة املعقــدة ،مثــل متابعــة حالــة ســفينة حاويــات أو مهربــة ميكــن بســهولة معرفــة مــن املتــورط فيهــا أو عــى
انطلقــت مــن الصــن مث ـاً ومتوجهــة إىل أوروبــا وســوف األقــل مــن قــام بالتقصــر يف عملــه ومل يتأكــد مــن ســامة
متــر بعــدة موانــئ إلن ـزال بضائــع وتحميــل أخــرى وإعــادة البضائــع املوجــودة بالحاويــة.
التــزود بالوقــود ،ففــي هــذه الحالــة يتــم إنشــاء أول بلــوك
خــاص برحلــة الســفينة ،وهــو البلــوك األصليــة ( Geniusخامساً :مميزات نظام “سالسل الكتل”
 )blockويحتــوي هــذا البلــوك عــى املعلومــة وهــي نقطــة
انطــاق الســفينة والحاويــات املوجــودة عليهــا ،وتقــوم آليــة تتعــدد مميــزات البلــوك تشــن والوظائــف التــي ميكــن
الهــاش بإنشــاء الهــاش املميــز لهــذه الكتلــة والــذي ســيتم أن يؤديهــا ،فهــو نظــام إداري ومــايل قــادر عــى القيــام
مــن خاللــه ربــط كافــة البلــوكات بالسلســلة ،وبصمــة بعــدة وظائــف حقيقيــة مــع توفــر أكــر قــدر مــن الوقــت
والجهــد وتكلفــة القيــام باملهــام ،مــع القــدرة عــى مراقبــة
التوقيــت الخاصــة بإج ـراء املعاملــة داخــل السلســلة.
جميــع العمليــات والتأكــد مــن مصدرهــا باإلضافــة إىل
وعندمــا متــر الســفينة بنقطــة الوصــول األوىل وتقــوم التصــدي ملامرســات الغــش أو التزويــر أو التالعــب فيهــا
بإنــزال بعــض الحاويــات ثــم تســتكمل باقــي رحلتهــا ،بفضــل آليــة الهــاش ،وتتمثــل أهــم مميـزات نظــام “البلــوك
يتــم إنشــاء كتلــة جديــدة داخــل السلســلة ،تحتــوي عــى تشــن” فيــا يــي:
معلومــات الحاويــات التــي تــم إنزالهــا ،والهــاش الخــاص
بالكتلــة الجديــدة وبصمــة التوقيــت ،وهنــا يرتبــط الهــاش  -1مواجهــة الروتــن :يســاعد هــذا النظــام الدوائــر
الثــاين بالهــاش األول ،وعنــد محاولــة إجـراء أي تعديــل عــى الحكوميــة عــى تحقيــق الفاعليــة ،فجميــع املعامــات
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الخاصــة باألفــراد تكــون واضحــة داخــل السلســلة ،وإذا  -3رسقــة بيانــات األفــراد :ميكــن أن يتــم االســتيالء عــى
كانــت هنــاك حاجــة للتأكــد مــن بعــض املعلومــات أو البيانــات الشــخصية الخاصــة باألفــراد عقــب دخولهــم
الشــهادات أو الوثائــق ميكــن االطــاع عليهــا بســهولة مبــا السلســلة ،وقــد يتــم اســتغالل هــذه البيانــات يف التالعــب
مبمتلكاتهــم أو بيعهــا أو اإلرضار بوظائفهــم أو غريهــا مــن
يســاعد يف توفــر الوقــت والقضــاء عــى الروتــن(.)14
املخاطــر.
 -2ضــان الجــودة :يســمح نظــام البلــوك تشــن بتتبــع
جميــع الخطــوات الخاصــة باملعاملــة ،وهــو مــا يســاعد  -4تهديــدات هجــات منــع الخدمــة :قــد تشــهد نظــم
يف النهايــة عــى ضــان تقديــم الخدمــة بأفضــل جــودة البلــوك تشــن هجــات مبنــع الخدمــة عــى الرغــم مــن
ممكنــة ،حيــث ميكــن االعتــاد عــى البلــوك تشــن يف تصميــم النظــام القائــم عــى منــع مثــل هــذه الهجــات من
مراقبــة جــودة عمليــات التصنيــع وتقييــم جــودة املنتجــات خــال تحديــد حجــم البلــوكات ،ولكنــه يظــل احتــال قائــم
النهائيــة ومطابقتهــا للمعايــر قبــل طرحهــا للتــداول يف أيض ـاً وقــد يتســبب يف إيقــاف السلســلة عــن العمــل(.)17
األســواق(.)15
 -5احتامليــة التعــرض لالخــراق :عــى الرغــم مــن أن
 -3التصــدي للفســاد :ال يســمح نظــام البلــوك تشــن اخــراق السلســلة صعــب إىل حــد كبــر ،ألنــه يتطلــب
بالتعديــل أو اإللغــاء ،وجميــع املعامــات التــي تتــم عليــه اخـراق جميــع املوجوديــن بالسلســلة ومــن يقــوم بعمليــة
مســجلة خطــوة بخطــوة بالتوقيــت ،ويف حالــة التالعــب أو التنقيــب ،لكنــه احتــال وارد يف السالســل قليلــة العــدد
التزويــر ال تقبــل السلســلة إدخــال املعاملــة مــرة أخــرى ،مبــا ومحــدودة االســتخدام والتــي ال يقبــل عليهــا عــدد كبــر
مــن املنقبــن.
يســاعد يف القضــاء عــى الفســاد.

 -4التوزيــع العــادل للثــورة :يســاهم هــذا النظــام يف توزيــع سابعاً :عوائق انتشار النظام الجديد

الثــورة بــن جميــع األف ـراد حــول العــامل وعــدم احتكارهــا ال ت ـزال تقنيــة البلــوك تشــن محــدودة االنتشــار ،ومل يتــم
مــن قبــل بعــض الهيئــات أو املنظــات ،وذلــك ألن جميــع اســتخدامها بعــد يف كثــر مــن الوظائــف واألعــال ،ويرتبــط
األفــراد حــول العــامل ميكــن أن يشــاركوا يف إنهــاء وحفــظ ذلــك بوجــود عــدد مــن العوائــق التــي متنــع انتشــار تقنيــة
البلــوك تشــن ،وتتمثــل أهــم هــذه املعوقــات فيــا يــي:
املعامــات والحصــول عــى نســبة منهــا.

سادساً :التهديدات االقتصادية واألمنية
عــى الرغــم مــن املميــزات التــي يتيحهــا نظــام البلــوك
تشــن ،فــإن هنــاك عــددا ً مــن التخوفــات والتهديــدات
املســتقبلية التــي يطرحهــا هــذا النظــام ،ويتمثــل أهمهــا
وأكرثهــا خطــورة فيــا يــي:
 -1القضــاء عــى املؤسســات الوســيطة :يهــدد نظــام البلــوك
تشــن املؤسســات والوظائــف الوســيطة يف قطاعــات املــال
واإلدارة واألعــال ،إذ ســيؤدي انتشــار االعتــاد عــى هــذا
النظــام إىل اندثــار عــدد كبــر مــن الوظائــف مثلــا تســببت
التطــورات التكنولوجيــة يف تغــر خريطــة الطلــب عــى
املهــارات والوظائــف يف الصناعــات واألعــال والحــرف
مــن قبــل ،وقــد تتمكــن الوظائــف املرصفيــة واإلرشافيــة
مــن الحفــاظ عــى بقائهــا إذا متكنــت مــن تطويــر نفســها
الســتيعاب هــذه التقنيــة الجديــدة(.)16

 -1ضعــف القبــول العــام :عــى الرغــم مــن أن نظــام البلوك
تشــن موجــود منــذ أكــر مــن عــرة أعــوام ،فإنــه الي ـزال
غــر منتــر ،ومل يتــم اســتخدامه بصــورة واضحــة إال يف
تبــادل عملــة البيتكويــن ،ويرجــع ذلــك إىل أن هــذا النظــام
مل يلــق بعــد القبــول العــام الــذي يســمح باالعتــاد عليــه يف
قطاعــات متعــددة ،وقــد يرجــع ذلــك إىل الصعوبــات الفنيــة
الخاصــة بالنظــام وضعــف تقبــل األفـراد لهــذه التقنيــة(.)18
 -2إشــكالية اإلحــال والتبديــل :توجــد نظــم اســتقرت
عــر عــرات بــل ومئــات الســنوات ،وأثبتــت فاعليهــا
عــى الرغــم مــن عيوبهــا ،مثــل البنــوك ورشكات تحويــل
األمــوال ومكاتــب التســجيل واالشــهار ،ومــن الصعــب جــدا ً
إحــال نظــام البلــوك تشــن الحديــث نســبياً محــل هــذه
املؤسســات التــي ترســخت عــر عقــود ،وهــو مــا يعنــي
وجــود قطاعــات قــد يصعــب تطبيــق هــذا النظــام فيهــا.

 -3تحديــات “بنــاء الثقــة” :الي ـزال املصمــم الرئيــي لهــذا
 -2تنظيــم األعــال غــر القانونيــة :قــد يتم اســتخدام تقنية النظــام مجهــوالً ،حيــث دفــع انهيــار النظــام املــايل العاملــي
البلــوك تشــن يف تنظيــم أعــال غــر مرشوعــة مثــل تجــارة عــام  2008أحــد األشــخاص املجهولــن ،يطلــق عــى نفســه
املخــدرات والســاح وتهريــب البــر مــا يهــدد الســلم “ســاتويش ناكاماتــو” ،إىل ابتــداع نظــام جديــد لتبــادل
العمــات النقديــة مــن دون الحاجــة إىل مؤسســات وســيطة
املجتمعــي ويــر مبصالــح األف ـراد.
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 مدفوعــة،واملؤسســات وأشــكال الحــروب والرصاعــات
بتقنيــات أكــر ذكا ًء ودقــة وكفــاءة يف مجملهــا مــن قــدرات
 تتمثــل يف نظــم الــذكاء االصطناعــي والطابعــات،اإلنســان
ثالثيــة ورباعيــة األبعــاد وتقنيــات إنرتنــت األشــياء
والســيارات ذاتيــة القيــادة والطائـرات املســرة والحاســبات
.)Quantum Cimputing( الكميــة
”ويضــاف إىل هــذه التقنيــات نظــم “البلــوك تشــن
 ويُتوقــع أن،القــادرة عــى إدارة املعامــات البرشيــة كافــة
تكتســح “الثــورة الذكيــة” كل املفاهيــم والطــرق التقليديــة
 وهــو مــا يتطلب،التــي عرفتهــا البرشيــة منــذ بــدء الخليقــة
وجــود رؤيــة شــاملة ملــا ســتكون عليــه حيــاة األفــراد يف
 وكيــف ميكــن التعامــل مــع التحديــات،الســنوات القادمــة
 وتحديــد،”والتهديــدات التــي تطرحهــا “الثــورة الذكيــة
 والبحــث عــن مــوارد،االحتياجــات الجديــدة لألفــراد
 حتــى ال يقــع اإلنســان،جديــدة إلشــباع هــذه الحاجــات
.ضحيــة إنجازاتــه التكنولوجيــة

 وهــذا النظــام هــو البلــوك،مثــل البنــوك والــركات املاليــة
.تشــن والــذي تــم اســتخدامه يف تبــادل عملــة البيتكويــن
 يرجــع االفتقــاد إلجـراءات ونظم: غيــاب نظــم املحاســبة-4
املحاســبة إىل عــدم وجــود جهــة مركزيــة تقــوم بالســيطرة
عــى هــذا النظــام وإدارتــه وبالتــايل ميكــن محاســبتها يف
حالــة خلــل النظــام أو تعرضــه لقرصنــة أو حــدوث عمليــات
.غــش وتزويــر
 عــى الرغــم مــن أن نظــام: ارتفــاع تكلفــة املعامــات-5
 فإنــه يحتــاج،سلســلة الكتلــة يف حــد ذاتــه غــر مكلــف
إىل عــدد كبــر مــن أجهــزة الحاســب التــي لهــا مواصفــات
ً فض ـا،خاصــة متكنهــا مــن إج ـراء املعامــات والتحويــات
،عــن اســتهالكها كميــة كبــرة مــن الطاقــة إلنهــاء املعامــات
مــع األخــذ يف االعتبــار ارتفــاع أســعار الطاقــة يف اآلونــة
.األخــرة
 يرجــح أن تشــهد األعــوام القليلــة القادمــة،ًإجــاال
تغ ـرا ً جذري ـاً يف أمنــاط حيــاة األف ـراد وطــرق إدارة الــدول
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