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ــن” ألول  ــوك تش ــام “البل ــتخدام نظ ــم اس ت
مــرة يف عــام 2008، أي منــذ أكــر مــن عــر 
ــية  ــة الرئيس ــاره املنص ــك باعتب ــنوات، وذل س
والتــي  االفرتاضيــة،  البيتكويــن  لعملــة 
اســتمدت قوتهــا وثقــة املتعاملــن فيهــا، عــى 
األقــل حتــى اآلن، بفضل ذلــك النظام. ويخلط 
ــوك  ــن و“البل ــن البيتكوي ــاس ب ــر مــن الن كث
تشــن”، ويعتربونهــا كيانــاً واحــداً، عــى 
الرغــم مــن عــدم صحــة هــذا، فالبلــوك تشــن 
هــو العمــود الفقــري لعملــة البيتكويــن، 
وهــو مــا مييزهــا عــن غرهــا مــن العمــات 

االفرتاضيــة األخــرى)3(، ومثلــا تــم اســتخدامه 
يف تحويــل العمــات االفرتاضيــة، ميكــن أيضــاً 
التطبيقــات  مــن  العديــد  يف  اســتخدامه 
ــق  ــكات وتوثي ــل تســجيل املمتل األخــرى، مث

ــاطة. ــال الوس ــات وأع املعام

أوالً: عنارص نظام البلوك تشني:

يتكــون الـــ “بلــوك تشــن” مــن أربعــة عنارص 
واملعلومــة،  الكتلــة،  يف  تتمثــل  رئيســية 
هــذه  متثــل  الوقــت،  وبصمــة  والهــاش، 
العنــارص يف مجملهــا سلســلة الكتلــة، وميكــن 

يعــد »البلــوك تشــني« )Blockchain( أو »سلســلة الكتلــة« أكــر ســجل رقمي مــوزع ومفتوح 
يســمح بنقــل أصــل امللكيــة مــن طــرف إىل آخــر يف الوقــت نفســه )Real Time(، دون الحاجة 
إىل وســيط، مــع تحقيــق درجــة عالية مــن األمان لعملية التحويــل يف مواجهة محــاوالت الغش 
أو التالعــب. ويشــرك يف هــذا »الســجل« جميــع األفــراد حــول العــامل)1(. وميكــن اعتبار»البلــوك 

تشــني« حاليــاً أكــر قاعدة بيانــات موزعــة عاملياً بــني األفــراد)2(. 
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توضيــح املقصــود بهــا يف التــايل:

1- الكتلــة: متثــل وحــدة بنــاء السلســلة، وهــي عبــارة عــن 
ــا أو  ــام به ــام املرجــو القي ــات أو امله مجموعــة مــن العملي
 )Blocks( ــل ــة الكت ــن أمثل ــة، وم ــل السلس ــا داخ تنفيذه
تحويــل أمــوال أو تســجيل بيانــات أو متابعــة حالــة أو 
ــدداً  ــداراً مح ــة مق ــتوعب كل كتل ــا تس ــادة م ــه، وع خاف
مــن العمليــات واملعلومــات ال تقبــل أكــر منــه حتــى يتــم 
إنجــاز العمليــات بداخلهــا بصــورة نهائيــة، ثــم يتــم إنشــاء 
ــع  ــي هــو من ــدف الرئي ــا، واله ــدة مرتبطــة به ــة جدي كتل
إجــراء معامــات وهميــة داخــل الكتلــة تتســبب يف تجميــد 

ــات. ــاء املعام ــن تســجيل وإنه ــا م السلســلة أو منعه

2- املعلومــة: يقصــد بهــا العمليــة الفرعيــة التــي تتــم 
 Single( ”داخــل الكتلــة الواحــدة، أو هــي “األمــر الفــردي
Order( الــذي يتــم داخــل الكتلــة، وميثــل مــع غــره مــن 

ــها. ــة نفس ــات الكتل ــر واملعلوم األوام

3- الهــاش )Hash(: هــو عبــارة عــن الحمــض النــووي 
ــا  ــاً له ــه البعــض أحيان ــز إلي ــة، ويرم ــز لسلســلة الكتل املمي
ــارة  بـــ “التوقيــع الرقمــي” )Digital Signature(، فهــو عب
عــن كــود يتــم إنتاجــه مــن خــال خوارزميــة داخــل برنامــج 
Hash Func� )سلســلة الكتلــة يطلــق عليهــا “آليــة الهــاش” 

ــع وظائــف رئيســية هــي: )4(.  ويقــوم بأرب
tion(ا

• متييــز السلســلة عــن غرهــا مــن الساســل، حيــث تحصــل 
كل سلســلة عــى هــاش مميــز لهــا وخــاص بهــا. 

ــة ومتييزهــا عــن غرهــا داخــل  ــة كل كتل ــد ومعرف • تحدي
السلســلة، حيــث تأخــذ كل كتلــة أيضــاً هاشــاً خاصــاً بهــا.

• وسم كل معلومة داخل الكتلة نفسها بهاش مميز.

ــث  ــلة، حي ــل السلس ــض داخ ــا البع ــل بعضه ــط الكت • رب
ــق  ــاش الاح ــا واله ــابق له ــاش الس ــة باله ــط كل كتل ترتب
عليهــا، مــا يجعــل الهــاش يســر يف اتجــاه واحــد فقــط مــن 
ــا أن  ــه وهكــذا، وياحــظ هن ــة علي ــة الاحق ــة األصلي الكتل
الهــاش ال يســمح بالتعديــل عــى الكتــل التــي تــم إنشــاؤها. 

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

ثانياً: مبادئ عمل “البلوك تشني”:

ــادئ رئيســية،  ــة مب ــق ثاث ــوك تشــن وف يعمــل نظــام البل
ــم يف  ــام، ويت ــذا النظ ــه ه ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــل األس متث

ــي:  ــة وه ــراد كاف ــات األف ــاز معام ــا إنج إطاره

تكــون جميــع   :)Open Ledger( املفتــوح الســجل   -1
“البلــوك تشــن” متاحــة  املوجــودة داخــل  املعلومــات 
ــل  ــراد املوجوديــن داخ ــرى جميــع األف ــث ي للكافــة، حي
السلســلة ممتلــكات بعضهــم البعــض، فمثــاً إذا كانــت 
هــذه السلســلة خاصــة بتحويــل أمــوال، يســتطيع كل مــن 
بالسلســلة رؤيــة أمــوال الجميــع، لكــن مــع االحتفــاظ 
ــك  ــة، وذل ــم الحقيقي ــة هويته ــى معرف ــدرة ع ــدم الق بع
ألن السلســلة تتيــح لألفــراد إمكانيــة اســتخدام ألقــاب غــر 
أســائهم الحقيقيــة )Nick Names( تظهــر ملســتخدمي 
السلســلة، وبالتــايل يصعــب التعــرف عــى هويــة الشــخص، 
وإن كان مــن الســهل معرفــة حجــم األمــوال التــي ميتلكها)6(.

ــايل،  ــال الت ــال املث ــن خ ــر م ــك األم ــح ذل ــن توضي وميك
إىل  دوالرات   10 مبلــغ  تحويــل  )أ(  الشــخص  أراد  فــإذا 
الشــخص )ب(، فإنــه يظهــر للجميــع مــا إذا كان هــذا 
ــة  الشــخص بالفعــل ميتلــك العــرة دوالرات أم ال، ويف حال
عــدم امتاكهــا تصبــح املعاملــة غــر صحيحــة وال يتجــاوب 
أحــد معهــا بالتحويــل، أمــا إذا كانــت صحيحــة فــإن أقــرب 
شــخص موجــود بجــوار الشــخص )ب( وليكــن اســمه )ج( 
يقــوم بإعطــاء النقــود للشــخص )ب( مقابــل نســبة صغــرة 
ــخص )أ(  ــد الش ــذي يري ــايل ال ــغ اإلج ــن املبل ــا م يأخذه

ــاله. إرس

ــة  ــو إمكاني ــام ه ــذا النظ ــي يف ه ــب الرئي ــرب العي ويعت
ــق،  ــراد، تتعل ــض األف ــن بع ــخصية ع ــات ش ــة معلوم معرف
عــى ســبيل املثــال، بحجــم األمــوال املرســلة، وكذلــك الهدف 
مــن إرســالها، وذلــك مــن خــال مطالعــة الســجل الخــاص 
ــاً  ــلة، فض ــى السلس ــه ع ــم أموال ــى حج ــرف ع ــه والتع ب
عــن إمكانيــة التعــرف عــى صلــة هــذا الشــخص باألشــخاص 
املرســل لهــم األمــوال، والتوقيتــات التــي تتــم فيهــا عمليــة 
ــد  ــا بع ــات في ــذه املعلوم ــف ه ــن توظي ــل، وميك التحوي

ــايئ أو إجرامــي ضــد أفــراد األرسة. ــر عمــل جن لتدب
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 :)Distributed database( ــة ــات املوزع ــدة البيان 2- قاع
يهــدف هــذا املبــدأ إىل القضــاء عــى فكــرة املركزيــة، 
Serv� )حيــث ال توجــد جهــة واحــدة أو خــادم واحــد 

er( أو جهــاز واحــد يتحكــم يف “سلســلة الكتلــة”، بــل 
ــا  ــرتكن فيه ــراد املش ــع األف ــن جمي ــة ب ــلة موزع أن السلس
حــول العــامل، حيــث ميكــن ألي شــخص يف العــامل أن يقــوم 
بتحميــل السلســلة واالطــاع عليهــا واملشــاركة فيهــا، ويعتــرب 
هــذا املبــدأ أحــد عنــارص األمــان للسلســلة، فــإذا أراد أحــد 
ــه  ــد علي ــا، فاب ــلة أو اخرتاقه ــب بالسلس ــة التاع القراصن
ــر  ــو أم ــا)7(، وه ــن به ــراد املوجودي ــع األف ــرتق جمي أن يخ

ــرة. ــة كب ــه بدرج ــتبعد حدوث مس

3- التعديــن )Mining(: تشــرتك مايــن األجهــزة حــول 
العــامل يف التأكــد مــن صحــة املعاملــة قبــل إمتامها، فــإذا أراد 
أحــد األفــراد تحويــل مبلــغ نقــدي آلخــر عــرب السلســلة، فإن 
ــك بالفعــل  ــى وإن كان الشــخص ميتل ــم، حت ــة ال تت املعامل

هــذه النقــود حتــى تحــدث عليهــا عمليــة التعديــن.

ــزة  ــات أجه ــتخدام طاق ــن “اس ــة التعدي ــد بعملي ويقص
الكمبيوتــر يف البحــث عــن “الهــاش” الصحيــح املميــز 
ــن  ــوم ماي ــث يق ــم بنجــاح”، حي ــى تت ــة حت ــذه املعامل له
ــة  ــراء مجموع ــامل بإج ــول الع ــن )Miners( ح مــن املنقب
ــات الحســابية املعقــدة عــرب أجهزتهــم بغــرض  مــن العملي
الحصــول عــى “الهــاش الصحيــح” الــذي يربــط هــذه 
املعاملــة باملعاملــة الســابقة لهــا داخــل السلســلة، ومييزهــا 
ــل  ــم داخ ــي تت ــرى، الت ــات األخ ــن املعام ــا م ــن غره ع
ــية  ــة الرئيس ــي الوظيف ــذه ه ــرب ه ــة، وتعت ــلة الكتل سلس
لعمليــة التعديــن، وهــي التأكــد مــن أن املعاملــة الجديــدة 
أخــذت نفــس املــدة الزمنيــة، التــي أخذتهــا املعامــات 
الســابقة لهــا داخــل السلســلة)8(، مبــا يضمــن عــدم حــدوث 

ــش.  ــب أو غ تاع

ومبجــرد الحصــول عــى الهــاش الصحيــح يتــم إمتــام 
املعاملــة والســاح لهــا بالدخــول يف السلســلة ويتــم ضمهــا 
إىل غرهــا مــن العمليــات داخــل الكتــل مكونــة يف النهايــة 
سلســلة الكتلــة)9(، وهــو مــا يجعــل عمليــة اخــرتاق النظــام 
ــة كــا ســلفت اإلشــارة.  ــاً للغاي ــراً صعب ــه أم أو التاعــب ب
ــوز  ــا، ويف ــن صحته ــد م ــد التأك ــة بع ــام املعامل ــم إمت ويت
املنقــب الــذي حصــل عــى الهــاش الصحيــح عــى نســبة من 
ــن  ــة البيتكوي ــل عمل ــر نق ــإذا كان األم ــل، ف ــة التحوي عملي
فإنــه يحصــل عــى مكافــأة ماليــة مقابــل عمليــة التنقيــب، 

ــن نفســها. ــن البيتكوي ــل يف جــزء م تتمث

ثالثاً: أسباب االعتامد عىل “سلسلة الكتلة”:

تتــم املعامــات التجاريــة بــن األفــراد مــن خــال وســطاء، 

ــار  ــراء عق ــار ل ــود، أو سمس ــل نق ــكاً لتحوي ــواء كان بن س
ــبة  ــى نس ــيط ع ــذا الوس ــل ه ــا يحص ــاً م ــه، ودامئ أو خاف
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 
ــيط  ــيط، إذ إن الوس ــة إىل وس ــاك حاج ــون هن دون أن تك
الحقيقــي يتمثــل يف مايــن أجهــزة الحواســب األخــرى 
ــورة  ــة بص ــا املعامل ــل بينه ــي تنتق ــة، والت ــة بالسلس املتصل
ــر،  ــرف اآلخ ــل إىل الط ــى تص ــة حت ــة وموثّق ــيفرة وآمن مش
مــع ضــان عــدم التاعــب أو التزويــر أثنــاء إجــراء املعاملة، 
كــا تراعــي هــذه العمليــة حــق األولويــة يف التســجيل. ويف 
حالــة نجــاح هــذا النظــام، وإقبــال مزيــد مــن األفــراد عــى 
اعتــاده يف تعاماتهــم املاليــة، فــإن مايــن الوظائــف حــول 

العــامل ســوف تكــون مهــددة.

ومــا يجعــل نظــام “البلــوك تشــن” أحــد محــركات الثــورة 
الذكيــة التــي تشــهدها الحيــاة البريــة ويجعــل منــه أحــد 
أهــم أدوات إدارة حيــاة األفــراد هــو توافــر ميزتن رئيســيتن 

ميكــن تلخيصهــا عــى النحــو التــايل:

1- نقــل أصــل امللفــات: يتمثــل الهــدف الرئيــي مــن 
البلــوك تشــن يف نقــل أصــل الــيء إىل الطــرف اآلخــر عــرب 
اإلنرتنــت، فــا يحــدث دامئــاً هــو نقــل نســخة مــن امللــف، 
وليــس نقــل امللــف األصــي، مبعنــى عنــد إرســال إمييــل أو 
ملــف عــرب 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 
ــال  ــوم بإرس ــن أن تق ــا ميك ــوال، ف ــل األم ــيء مث أصــل ال
مبلــغ مائــة دوالر ألحــد األفــراد ثــم تحتفــظ بــه مــرة 
أخــرى لنفســك، وكذلــك األمــر ينطبــق عــى التصويــت 
ــة  ــوق امللكي ــى حق ــول ع ــة، والحص ــة االنتخابي يف العملي
امللفــات األصليــة  أو رشاء  االخــرتاع،  الفكريــة وبــراءات 
ــة التــي يتــم رشاؤهــا واالســتحواذ  كاألغــاين واألفــام األصلي
عليهــا بصــورة نهائيــة مبــا يعنــي أنــه ال ينبغــي لطــرف آخــر 

ــا)10(. ــاظ به االحتف

ــن  ــوك تش ــز البل ــب: تتمي ــن التالع ــة م ــة املعامل 2- حامي
بخاصيــة مهمــة، وهــي التأكــد مــن عــدم الغــش أو التدليس 
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ــذ املعامــات التــي يتــم إجراؤهــا عــرب “البلــوك  ــاء تنفي أثن
تشــن”، وعــدم التاعــب باملعامــات بعــد إمتامهــا، وينطبــق 
ذلــك عــى العديــد مــن األنشــطة اليوميــة، مثــل عمليــات 
ــات  ــات وعملي نقــل األمــوال والطــرود والشــحنات والحاوي
تســجيل العقــود واملمتلــكات وشــحن البضائــع والتأكــد 
ــات  ــراء املعام ــات واملواصــات وإج ــن خــط ســر املركب م
التاعــب  تشــن”  “البلــوك  متنــع  حيــث  الحكوميــة، 
أو  الدولــة  بــروات  باملعامــات بصــورة تســبب اإلرضار 
اإلخــال مببــدأ تكافــؤ الفــرص، وهــو مــا يســاعد يف القضــاء 
عــى الفســاد بصــورة كبــرة، حيــث يضمــن نظــام البلــوك 
تشــن عــدم التاعــب بهــا وعــدم التعديــل عليهــا أو حذفهــا 

الحقــاً، وهــو مــا يســاعد يف خلــق الثقــة بــن املســتخدمن 
ــرة)11(. بصــورة كب

رابعاً: تطبيقات البلوك تشني

مجــاالت  عــدة  تشــن يف  البلــوك  اســتخدامات  تتعــدد 
ــوال،  ــل األم ــى تحوي ــط ع ــر دوره فق ــة، إذ ال يقت مختلف
ســواء كانــت افرتاضيــة أو تقليديــة، وميكــن وتوضيــح ذلــك 

ــية: ــاط رئيس ــدة نق يف ع

1- تســجيل املمتلــكات: تتمثــل أحــد وظائــف نظــام البلــوك 
ــاً  ــم، أي ــجيل ممتلكاته ــى تس ــراد ع ــدرة األف ــو ق ــن ه تش
ــارات وأرايض،  ــت عق ــواء كان ــكات، س ــذه املمتل ــت ه كان
أو مجوهــرات وأحجــاراً كرميــة، أو ســيارات وممتلــكات 
فكريــة  ملكيــة  وحقــوق  اخــرتاع  بــراءات  أو  شــخصية 
ــكار  ــرد األف ــى مج ــل وحت ــعار، ب ــاين واألش ــب واألغ كالكت
العاديــة التــي مل ترتــق الخــرتاع أو إنجــاز بــري، أو غرهــا 
مــا ميتلكــه األفــراد ويرغبــون يف اإلعــان عنــه أو تســجيله 
ــك  ــد ذل ــراد بع ــث يســتطيع األف ــم، بحي ــان حقوقه لض
بيعهــا عــرب نظــام البلــوك تشــن، أو إجــراء معامــات عليهــا 

ــد)12(. ــا بع في

2- توثيــق املعامــالت: يقصــد بهــا أي معاملــة ســواء كانــت 
شــخصية بــن األفــراد أو داخــل رشكــة أو مؤسســة حكوميــة 
أو غــر حكوميــة، فالبلــوك تشــن مبنزلــة ســجل رقمــي 
ــات كافــة  ــع بإدخــال البيان مفتــوح ومــوزع، يســمح للجمي

عليــه، ســواء كانــت هــذه البيانــات إجــراءات حكوميــة)13(، 
أو متابعــة خطــوط اإلنتــاج يف مصنــع، أو خــط ســر طائرات 
أو حامــات البــرتول، فضــاً عــن تســجيل معامــات البيــع 
والــراء ونقــل امللكيــة ومتابعــة خدمــة العمــاء وتســجيل 
ــن يف أي مجــال  ــن أي فردي ــي متــت ب ــة الت املعامــات كاف
ــة  ــاد ومراقب ــة الفس ــرات ومكافح ــاف الثغ ــح اكتش ــا يتي مب

الجــودة. 

3- أعــامل الوســاطة: يقــوم البلــوك تشــن بلعــب دور 
ــم الخدمــة، فيحــل محــل  ــود أثنــاء تقدي الوســيط املوج
البنــوك يف تحويــل األمــوال، ومحــل الشــهر العقــاري يف 
تســجيل املمتلــكات، ومحــل إدارات املــرور يف تســجيل 
ــراء  ــع وال ــات البي ــارسة يف عملي ــل الس ــيارات، ومح الس
ومحــل الــركات الوســيطة مثــل أوبــر يف تقديــم الخدمــات، 
ــول  ــراد ح ــن األف ــو ماي ــد، ه ــيط جدي ــح وس ــك لصال وذل
العــامل الذيــن يســتخدمون السلســلة ويســتفيدون مــن 
ــدي.  ــيط التقلي ــود إىل الوس ــذي كان يع ــادي ال ــد امل العائ
وعــى الرغــم مــن ضآلــة هــذا العائــد، فإنــه يحقــق مبــدأ 

ــراد. ــن األف ــورة ب ــع الث ــة يف توزي العدال

ــوك تشــن  ــة اســتخدام نظــام البل ــن تبســيط عملي وميك
مــن خــال بعــض النــاذج العمليــة التــي ميكــن اســتخدام 
النظــام فيهــا، فمثــاً إذا رغــب أحــد األفــراد يف رشاء قطعــة 
ــوم بالدخــول عــى الســجل  ــه يق ــرد آخــر، فإن ــن ف أرض م
ــع  ــام جمي ــي ق ــه والت الخــاص بقطــع األرض املســجلة علي
األفــراد بتســجيل ممتلكاتهــم عليــه بصــورة علنيــة وواضحــة 
ــي  ــة األرض الت ــراء قطع ــوم ب ــاً، ويق ــع أيض ــام الجمي أم
يرغــب يف الحصــول عليهــا مــن صاحبهــا الحــايل، وهنــا 
ــاً  ــة، أو هــذا الســجل املــوزع عاملي ــه سلســلة الكتل ــح ل تتي
بــن األفــراد، أن يتابــع جميــع التحــركات التــي متــت عــى 
ــك إىل آخــر  ــخ انتقالهــا مــن مال قطعــة األرض هــذه، وتاري

ــك الحــايل. ــت للال ــى وصل حت

 ومبجــرد أن يــرتاىض الطرفــان عــى الــراء، يقــوم املالــك 
الحــايل بنقــل ملكيــة قطعــة األرض إىل املالــك الجديــد مــن 
خــال الســجل نفســه، وهــو مــا يظهــر لجميــع األفــراد، بــأن 
ــة قطعــة األرض إىل  ــة نقــل ملكي ــام بعملي هــذا الطــرف ق
ــاب إىل  ــة للذه ــدم الحاج ــي ع ــا يعن ــد، م ــرف الجدي الط
ــذه األرض، أو  ــه ه ــة ل ــي التابع ــل الح ــتقصاء مث ــة اس جه

جهــة توثيــق معامــات مثــل الشــهر العقــاري.

ــن  ــد يصــل إىل ماي ــراد، ق ــر مــن األف ويشــارك عــدد كب
األفــراد يف توثيــق هــذه املعاملــة، مــن خــال عمليــات 
ــع  ــارك جمي ــا يش ــجل ك ــل الس ــم داخ ــي تت ــن الت التعدي
األفــراد الذيــن قامــوا بعمليــات التعديــن يف الحصــول عــى 
نســبة مــن عمليــة التوثيــق، تكــون بالطبــع أقــل كثــراً مــن 
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جهــات التوثيــق التقليديــة، نظــر الجهــد الــذي قامــوا بــه 
ــا  ــو م ــن، وه ــال التعدي ــن خ ــة م ــن املعامل ــان أم يف ض
ــروة عــى الرغــم مــن  ــع ال ــدأ املســاواة يف توزي يحقــق مب

ــروة. ــة هــذه ال ضآل

ليــس فقــط نقــل ملكيــة قطعــة األرض الــذي يتــم عــرب 
سلســلة الكتلــة، بــل أيضــاً تحويــل األمــوال الخاصــة بقطعــة 
األرض هــذه، مــن دون الحاجــة إىل وســيط مــايل مثــل 
ــتخدم  ــة تس ــائط تقني ــى وس ــاد ع ــك باالعت ــوك، وذل البن
سلســلة الكتــل مثــل)Due.com(، مــا يعنــي التخلــص مــن 
الرســوم الهائلــة، وترسيــع عمليــة تحويــل األمــوال مــن 7�3 
ــل رســوم  ــة متث ــل رســوم رمزي ــق مقاب ــام إىل بضــع دقائ أي

ــس رســوم وســاطة. اســتخدام النظــام ولي

ــرتاق  ــن اخ ــل ميك ــاده: ه ــاؤل مف ــار تس ــياق يُث ويف الس
هــذه الســجل والتاعــب باملعلومــات املوجــودة فيــه؟ 
ــك، ألن  ــدوث ذل ــداً ح ــب ج ــن الصع ــع م ــة بالطب واإلجاب
هــذا الســجل ليــس قاعــدة بيانــات واحــدة مركزيــة ميكــن 
ــراد  ــع األف ــن جمي ــات موزعــة ب ــل قاعــدة بيان ــا، ب اخرتاقه
ــول  ــرد ح ــى أن كل ف ــامل، مبعن ــول الع ــا ح ــرتكن فيه املش
ــو  ــه ه ــة ب ــجل خاص ــذا الس ــن ه ــخة م ــه نس ــامل لدي الع
ــم  ــي تت ــات الت ــد املعام ــرتاق أح ــن اخ ــي ميك ــط، ول فق
ــع  ــن اخــرتاق جمي ــد م ــا، الب داخــل الســجل والتاعــب به
األفــراد املشــرتكن فيــه يف التوقيــت نفســه، وهــو أمــر 
صعــب الحــدوث، حيــث متــر هــذه املعاملــة عــى جميــع 
ــة وتســجيلها. ــد املعامل املســتخدمن بالســجل بهــدف تأكي

ــات  ــة أيضــاً يف العملي كــا ميكــن اســتخدام هــذه التقني
ــات  ــفينة حاوي ــة س ــة حال ــل متابع ــدة، مث ــة املعق اإلداري
ــا وســوف  ــة إىل أوروب ــاً ومتوجه ــن الصــن مث ــت م انطلق
متــر بعــدة موانــئ إلنــزال بضائــع وتحميــل أخــرى وإعــادة 
التــزود بالوقــود، ففــي هــذه الحالــة يتــم إنشــاء أول بلــوك 
 Genius( ــة ــوك األصلي ــو البل ــفينة، وه ــة الس ــاص برحل خ
block( ويحتــوي هــذا البلــوك عــى املعلومــة وهــي نقطــة 
انطــاق الســفينة والحاويــات املوجــودة عليهــا، وتقــوم آليــة 
الهــاش بإنشــاء الهــاش املميــز لهــذه الكتلــة والــذي ســيتم 
مــن خالــه ربــط كافــة البلــوكات بالسلســلة، وبصمــة 

ــة داخــل السلســلة. التوقيــت الخاصــة بإجــراء املعامل

وعندمــا متــر الســفينة بنقطــة الوصــول األوىل وتقــوم 
بإنــزال بعــض الحاويــات  ثــم تســتكمل باقــي رحلتهــا، 
يتــم إنشــاء كتلــة جديــدة داخــل السلســلة، تحتــوي عــى 
ــاص  ــاش الخ ــا، واله ــم إنزاله ــي ت ــات الت ــات الحاوي معلوم
بالكتلــة الجديــدة وبصمــة التوقيــت، وهنــا يرتبــط الهــاش 
الثــاين بالهــاش األول، وعنــد محاولــة إجــراء أي تعديــل عــى 

املعلومــة األوىل التــي متثــل بدايــة انطــاق الســفينة ترفــض 
ــك. السلســلة ذل

وعندمــا تصــل الســفينة إىل وجهتهــا النهائيــة نجــد لدينــا 
عــدداً كبــراً مــن البلــوكات متثــل نقــاط إنــزال الحاويــات يف 
رحلــة الســفينة، ترتبــط فيهــا كل نقطــة بهــاش، ويرتبــط كل 
ــايل تســر  ــا بعــده مــن هاشــات، وبالت ــه وم هــاش مبــا قبل
ــد مــن الكتلــة األصليــة  ــاه واح ــاً يف اتج الهاشــات جميع
ــا،  ــة منه ــل عــى أي كتل ــة، وال ميســح بالتعدي إىل آخــر كتل
ــة أو عــدم  ــات خاطئ ــزال حاوي ــم إن ــايل إذا حــدث وت وبالت
إنــزال حاويــات يف مــكان كان يجــب أن تنــزل فيــه، يتضــح 
ــد مصــدر  ــن تحدي ــة وبســهولة ميك ــك يف سلســلة الكتل ذل

الخطــأ واملســؤول عنــه.

ومتنــع هــذه الطريقــة محــاوالت الرسقــة أو التاعــب يف 
الســجات، فــكل حاويــة مســجلة داخــل السلســة ومعــروف 
جميــع نقــاط تحركهــا مــن بدايــة الخــط لنهايتــه، وبالتــايل 
إذا كانــت هنــاك حاويــات تحتــوي عــى بضائــع محظــورة 
أو مهربــة ميكــن بســهولة معرفــة مــن املتــورط فيهــا أو عــى 
األقــل مــن قــام بالتقصــر يف عملــه ومل يتأكــد مــن ســامة 

البضائــع املوجــودة بالحاويــة.

خامساً: مميزات نظام “سالسل الكتل”

ــن  ــي ميك ــف الت ــن والوظائ ــوك تش ــزات البل ــدد ممي تتع
ــام  ــى القي ــادر ع ــايل ق ــام إداري وم ــو نظ ــا، فه أن يؤديه
بعــدة وظائــف حقيقيــة مــع توفــر أكــرب قــدر مــن الوقــت 
والجهــد وتكلفــة القيــام باملهــام، مــع القــدرة عــى مراقبــة 
جميــع العمليــات والتأكــد مــن مصدرهــا باإلضافــة إىل 
ــا  ــب فيه ــر أو التاع ــش أو التزوي ــات الغ ــدي ملارس التص
بفضــل آليــة الهــاش، وتتمثــل أهــم مميــزات نظــام “البلــوك 

ــي: ــا ي تشــن” في

الدوائــر  النظــام  هــذا  يســاعد  الروتــني:  مواجهــة   -1
الحكوميــة عــى تحقيــق الفاعليــة، فجميــع املعامــات 
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الخاصــة باألفــراد تكــون واضحــة داخــل السلســلة، وإذا 
كانــت هنــاك حاجــة للتأكــد مــن بعــض املعلومــات أو 
ــا  ــا بســهولة مب ــن االطــاع عليه ــق ميك الشــهادات أو الوثائ

يســاعد يف توفــر الوقــت والقضــاء عــى الروتــن)14(.

ــع  ــن بتتب ــوك تش ــام البل ــمح نظ ــودة: يس ــامن الج 2- ض
ــاعد  ــا يس ــو م ــة، وه ــة باملعامل ــوات الخاص ــع الخط جمي
ــودة  ــل ج ــة بأفض ــم الخدم ــان تقدي ــى ض ــة ع يف النهاي
ممكنــة، حيــث ميكــن االعتــاد عــى البلــوك تشــن يف 
مراقبــة جــودة عمليــات التصنيــع وتقييــم جــودة املنتجــات 
النهائيــة ومطابقتهــا للمعايــر قبــل طرحهــا للتــداول يف 

األســواق)15(.

تشــن  البلــوك  نظــام  يســمح  للفســاد: ال  التصــدي   -3
بالتعديــل أو اإللغــاء، وجميــع املعامــات التــي تتــم عليــه 
مســجلة خطــوة بخطــوة بالتوقيــت، ويف حالــة التاعــب أو 
التزويــر ال تقبــل السلســلة إدخــال املعاملــة مــرة أخــرى، مبــا 

يســاعد يف القضــاء عــى الفســاد.

4- التوزيــع العــادل للثــورة: يســاهم هــذا النظــام يف توزيــع 
ــع األفــراد حــول العــامل وعــدم احتكارهــا  ــورة بــن جمي الث
مــن قبــل بعــض الهيئــات أو املنظــات، وذلــك ألن جميــع 
ــظ  ــاء وحف ــاركوا يف إنه ــن أن يش ــامل ميك ــول الع ــراد ح األف

املعامــات والحصــول عــى نســبة منهــا.

سادساً: التهديدات االقتصادية واألمنية

ــوك  ــام البل ــا نظ ــي يتيحه ــزات الت ــن املمي ــم م ــى الرغ ع
تشــن، فــإن هنــاك عــدداً مــن التخوفــات والتهديــدات 
ــا  ــل أهمه ــام، ويتمث ــذا النظ ــا ه ــي يطرحه ــتقبلية الت املس

ــي:  ــا ي ــورة في ــا خط وأكره

1- القضــاء عــىل 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 
الصناعــات واألعــال والحــرف  املهــارات والوظائــف يف 
ــة  ــة واإلرشافي ــف املرفي ــن الوظائ ــد تتمك ــل، وق ــن قب م
مــن الحفــاظ عــى بقائهــا إذا متكنــت مــن تطويــر نفســها 

ــدة)16(. ــة الجدي الســتيعاب هــذه التقني

2- تنظيــم األعــامل غــر القانونيــة: قــد يتم اســتخدام تقنية 
البلــوك تشــن يف تنظيــم أعــال غــر مروعــة مثــل تجــارة 
ــلم  ــدد الس ــا يه ــر م ــب الب ــاح وتهري ــدرات والس املخ

املجتمعــي ويــر مبصالــح األفــراد.

ــى  ــتياء ع ــم االس ــن أن يت ــراد: ميك ــات األف ــة بيان 3- رسق
البيانــات الشــخصية الخاصــة باألفــراد عقــب دخولهــم 
السلســلة، وقــد يتــم اســتغال هــذه البيانــات يف التاعــب 
ــم أو غرهــا مــن  ــا أو اإلرضار بوظائفه ــم أو بيعه مبمتلكاته

ــر. املخاط

ــم  ــهد نظ ــد تش ــة: ق ــع الخدم ــامت من ــدات هج 4- تهدي
ــن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــع الخدم ــات مبن ــن هج ــوك تش البل
تصميــم النظــام القائــم عــى منــع مثــل هــذه الهجــات من 
خــال تحديــد حجــم البلــوكات، ولكنــه يظــل احتــال قائــم 

أيضــاً وقــد يتســبب يف إيقــاف السلســلة عــن العمــل)17(.

5- احتامليــة التعــرض لالخــراق: عــى الرغــم مــن أن 
اخــرتاق السلســلة صعــب إىل حــد كبــر، ألنــه يتطلــب 
اخــرتاق جميــع املوجوديــن بالسلســلة ومــن يقــوم بعمليــة 
ــدد  ــة الع ــل قليل ــال وارد يف الساس ــه احت ــب، لكن التنقي
ــر  ــدد كب ــا ع ــل عليه ــي ال يقب ــتخدام والت ــدودة االس ومح

ــن. ــن املنقب م

سابعاً: عوائق انتشار النظام الجديد 

ــة البلــوك تشــن محــدودة االنتشــار، ومل يتــم  ال تــزال تقني
اســتخدامها بعــد يف كثــر مــن الوظائــف واألعــال، ويرتبــط 
ذلــك بوجــود عــدد مــن العوائــق التــي متنــع انتشــار تقنيــة 

البلــوك تشــن، وتتمثــل أهــم هــذه املعوقــات فيــا يــي:  

1- ضعــف القبــول العــام: عــى الرغــم مــن أن نظــام البلوك 
تشــن موجــود منــذ أكــر مــن عــرة أعــوام، فإنــه اليــزال 
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 األفــراد لهــذه التقنيــة)18(.

2- إشــكالية اإلحــالل والتبديــل: توجــد نظــم اســتقرت 
عــرب عــرات بــل ومئــات الســنوات، وأثبتــت فاعليهــا 
ــل  ــوك ورشكات تحوي ــل البن ــا، مث ــن عيوبه ــم م ــى الرغ ع
األمــوال ومكاتــب التســجيل واالشــهار، ومــن الصعــب جــداً 
ــوك تشــن الحديــث نســبياً محــل هــذه  إحــال نظــام البل
ــي  ــا يعن ــو م ــود، وه ــرب عق ــخت ع ــي ترس ــات الت املؤسس
ــا.  ــق هــذا النظــام فيه ــد يصعــب تطبي وجــود قطاعــات ق

3- تحديــات “بنــاء الثقــة”: اليــزال املصمــم الرئيــي لهــذا 
النظــام مجهــوالً، حيــث دفــع انهيــار النظــام املــايل العاملــي 
عــام 2008 أحــد األشــخاص املجهولــن، يطلــق عــى نفســه 
“ســاتويش ناكاماتــو”، إىل ابتــداع نظــام جديــد لتبــادل 
العمــات النقديــة مــن دون الحاجــة إىل مؤسســات وســيطة 
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1- BlockChain Technology, Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Report (Berkeley Univer-
sity of California), October 16, 2015, (p. 1), accessible at: http://bit.ly/2a0UB7R 
2- A Scalable Blockchain Database, BigchainDB (Berlin, Germany), June 8, 2016, (p. 1), accessible at: http://bit.ly/2tlF-
wd6  
3- An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology, KAYE Scholar, February 2016, accessible at: http://bit.ly/2o-
IoDnV 
4- Stephen Northcutt, Hash Functions, SANS™ Technology Institute, accessible at: https://www.sans.edu/cyber-re-
search/security-laboratory/article/hash-functions (Last accessed: February 6, 2018).
5- Luke Parker, Timestamping on the Blockchain, Bravenewcoin, February 11, 2015, accessible at:  https://bravenew-
coin.com/news/timestamping-on-the-blockchain/ (Last accessed: February 6, 2018).
6- Marco Iansiti and Karim R. Lakhani, The Truth About Blockchain, Harvard Business Review,  January–February 
2017, accessible at: http://bit.ly/2hqo3FU 
7- Ibid.
8- Six myths about blockchain and Bitcoin: Debunking the effectiveness of the technology, Kaspersky, August 18, 2017, 
accessible at: http://bit.ly/2HQSjr6 
9- Blockchain: Distributed Ledger Technology Application Benefits?, Bitcoin exchange guide, accessible at:  https://
bitcoinexchangeguide.com/blockchain-distributed-ledger-technology/  (Last accessed: February 4, 2018).
10- Don Tapscott, How the blockchain is changing money and Business?, TED Summit, June 2016, accessible at: http://
bit.ly/2bp4XiI (Last accessed: February 5, 2018).
11- BlockChain Technology, op.cit., p. 5.
12- EYAL MALINGER, Blockchain could ‘Change Everything’ for Real Estate, Venture Beat, November 18, 2017, acces-
sible at: https://venturebeat.com/2017/11/18/blockchain-could-change-everything-for-real-estate/ 
13- An Analysis of the Opportunities and Threats in Blockchain Technology, Medium, February 13, 2017, accessible 
at:https://medium.com/the-mission/an-analysis-of-the-opportunities-and-threats-in-blockchain-technology-6f55d647be3e( 
last accessed: February 15, 2018) 
14- Sean Williams,  5 Big Advantages of Blockchain, and 1 Reason to Be Very Worried, The Motley Fool Wealth Man-
agement, Dec 11, 2017, accessible at:-https://www.fool.com/investing/2017/12/11/5-big-advantages-of-blockchain-and-
1-reason-to-be.aspx (Last accessed: February 15,2018)
15- Jyoti Agrawal, 8 Benefits of Blockchain to Industries Beyond Cryptocurrency, Entrepreneur, accessible at: https://
www.entrepreneur.com/article/306420  (last accessed: February 15, 2018) 
16- Monica Eaton-Cardone, How blockchain will affect financial services employment, efinancial Careers, 4 January 
2017, accessible at: https://news.efinancialcareers.com/gulf-en/269710/how-blockchain-will-affect-financial-services-em-
ployment/ (last accessed: February 13, 2018) 
17- An Analysis of the Opportunities and Threats in Blockchain Technology, Op.Cit., 
18- Preethi Kasireddy, Fundamental challenges with public blockchains, Medium, December 10, 2017, accessible at: 
https://medium.com/@preethikasireddy/fundamental-challenges-with-public-blockchains-253c800e9428 (last accessed 
February: 14, 2018) 

مثــل البنــوك والــركات املاليــة، وهــذا النظــام هــو البلــوك 
تشــن والــذي تــم اســتخدامه يف تبــادل عملــة البيتكويــن.

4- غيــاب نظــم املحاســبة: يرجــع االفتقــاد إلجــراءات ونظم 
املحاســبة إىل عــدم وجــود جهــة مركزيــة تقــوم بالســيطرة 
ــبتها يف  ــن محاس ــايل ميك ــه وبالت ــام وإدارت ــذا النظ ــى ه ع
حالــة خلــل النظــام أو تعرضــه لقرصنــة أو حــدوث عمليــات 

غــش وتزويــر. 

ــام  ــن أن نظ ــم م ــى الرغ ــالت: ع ــة املعام ــاع تكلف 5- ارتف
ــاج  ــه يحت ــف، فإن ــر مكل ــه غ ــد ذات ــة يف ح ــلة الكتل سلس
إىل عــدد كبــر مــن أجهــزة الحاســب التــي لهــا مواصفــات 
ــات، فضــاً  ــا مــن إجــراء املعامــات والتحوي خاصــة متكنه
عــن اســتهاكها كميــة كبــرة مــن الطاقــة إلنهــاء املعامــات، 
ــة  ــة يف اآلون ــعار الطاق ــاع أس ــار ارتف ــذ يف االعتب ــع األخ م

األخــرة.

القادمــة  القليلــة  إجــاالً، يرجــح أن تشــهد األعــوام 
ــدول  ــاة األفــراد وطــرق إدارة ال ــاً يف أمنــاط حي تغــراً جذري

مدفوعــة  والراعــات،  الحــروب  وأشــكال  واملؤسســات 
بتقنيــات أكــر ذكاًء ودقــة وكفــاءة يف مجملهــا مــن قــدرات 
ــذكاء االصطناعــي والطابعــات  ــل يف نظــم ال اإلنســان، تتمث
األشــياء  إنرتنــت  وتقنيــات  األبعــاد  ورباعيــة  ثاثيــة 
والســيارات ذاتيــة القيــادة والطائــرات املســرة والحاســبات 

.)Quantum Cimputing( الكميــة 

 ويضــاف إىل هــذه التقنيــات نظــم “البلــوك تشــن” 
ــة كافــة، ويُتوقــع أن  القــادرة عــى إدارة املعامــات البري
تكتســح “الثــورة الذكيــة” كل املفاهيــم والطــرق التقليديــة 
التــي عرفتهــا البريــة منــذ بــدء الخليقــة، وهــو مــا يتطلب 
ــراد يف  ــاة األف ــه حي ــتكون علي ــا س ــاملة مل ــة ش ــود رؤي وج
الســنوات القادمــة، وكيــف ميكــن التعامــل مــع التحديــات 
والتهديــدات التــي تطرحهــا “الثــورة الذكيــة”، وتحديــد 
مــوارد  عــن  والبحــث  لألفــراد،  الجديــدة  االحتياجــات 
ــان  ــع اإلنس ــى ال يق ــات، حت ــذه الحاج ــباع ه ــدة إلش جدي

ــة. ــه التكنولوجي ــة إنجازات ضحي
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