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  للحوكمة

 "بلوك تشين" ـ نحو آفاق جديدة للحوكمة

 مصطفي النمر
 

صناعه الكاميرا بقدرتها على إنتاج كاميرا  سوق  سيطرة على  شركة كوداك ال ستطاعت  لقرابه قرن كامل ا

يالتي يمكن حملها  1935اي تطوير أيل كاميرا باأللوان عام  1900منخفضــة التكلفة م ل كاميرا برايني ســنه 

شركة على  ستحوذت ال ستخدمت يقتها في إنتاج األفالم كما ا صناعه األفالم 90باليد يا سوق  سبة  % من ن

  .1مذكرة لحماية الشركة من اإلفالس قدمت كوداك 2012التصويرية في الواليات المتحدة يقتها. إال أنه في عام 

البعض يرجع حالة الفشــل التي حد ت لشــركة كوداك بعدم قدرتها على مواكبة عصــر كاميرا الدي يتال 

صويرية في الكاميرات التي كانت تعتمد على يجود فيلم بداخلها.  ستخدام األفالم الت سوق عن إ ستغناء ال يا

سوقية بالن شركة مكانتها ال سبة لكوداك فإن ظهور الكاميرا الدي يتال كان بم ابة اإلبداع المدمر الذي أفقد ال

 يأدى بها إلى حافة اإلفالس.

صطلح اإلبداع المدمر ) سور كاليdisruptive innovationإن م صاغه البريفي ستين في جامعه ت(  ن كري

تتغلب على فكرة مسـتحوذة على السـوق. اإلبداع المدمر  هارفارد في نظريته لكيف يمكن لفكرة مبتدئة أن

هي فكرة جديدة ناشــ ة تحدن نقله جذرية للســوق تإدي إلى أنهيار الفكرة القائمة اي تراجع ديرها بشــكل 

  .2كبير

إن ما فعلته يســائل التواصــل االجتماعي أي اإلعالم ال ديد بمفهوم اإلعالم التقليدي من صــحف يقنوات 

بم ابة فكرة إبداعية مدمرة لمفهوم سرعه نقل المعلومة يمدى الشفافية يالمصداقية التي  تلفزيونية كان

صات لديه القوة في التأ ير  شترك على تلك المن شخص الم صبح ال سل يأ يفرتها حيث تحول ال ميع إلى مرا

ا يتبادلها بشكل على متابعيه. أدى ذلك إلى نقل مساحة إستقبال المعلومات من اإلعالم التقليدي إلى تناقله

في نهاية العقد ال الث من العام الحالي لحظي على يسائل التواصل ليصل عدد المشتركين على الفيس بوك 

 مشترك ياستعمال تويتر كمنصة حية لنقل األخبار بشكل لحظي.  3مليار 2إلى أك ر من 

                                  
1 Gavetti, Giovanni M., Rebecca Henderson, and Simona Giorgi. "Kodak and The Digital Revolution (A)." Harvard 

Business School Case 705-448, November 2004. (Revised November 2005.) 
2 https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation> 
3 https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 

http://hbr.org/product/Kodak-and-The-Digital-Rev/an/705448-PDF-ENG
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جديده نت ت في أعق 2008في اكتوبر  مدمرة  عالم على موعد بظهور فكرة  ــادية كان ال مة االقتص اب األز

صدرت يرقه بح ية بعنوان "بيتكوين: نظام نقدي الكتريني يعتمد على مبدأ الند  العالمية هي البيت كوين. 

شفرة يمكن تدايلها  شي ناكاموتو.  البيت كوين هي عمله رقمية م ساتو سم  سه ا للند" لكاتب أطلق على نف

صدر مركزي ك سعارها. في البداية بطريقة ال مركزية بدين اإلعتماد على م صدار العملة يمراقبة أ ست البنوك إل

شهر اكتوبر  شراء العديد من البيت كوين بديالر ياحد إلى أنه في  ارتفعت قيمة البيت كوين  2017كان يمكن 

ضاعف قيمتها في عام  6000الواحدة إلى أك ر من  سيا جديدا لها لتت س ل رقما قيا فقط أك ر  2017ديالر لت

عا   تة ااــ نه في من ســ يت كوين فقط لك لة الب بداع في عم عام. لكن في الواقع ليس اإل ية ال بدا عن 

 التكنولوجيا التي نشأت عليها البيت كوين يهي سلسلة الكتل بلوك تشين.

 

 ما هي البلوك تشين؟

صدار  تقوم العمالت النقدية على مبدأ ست سإيلة عن إ الطر  ال الث المركزي حيث تعد البنوك المركزية الم

مالت النقدية هي الطر  ال الث الذي يضمن لكال المتعاملين بالنقود صالحية هذه المعاملة. فعلى سبيل الع

شرائية في اعتماد البنك المركزي لها كورقة تكون قوتها  سبت قيمتها ال شر جنيهات اكت الم ال فإن يرقة الع

اافة إلى  شرائية لما يوازيها من الديالر. إ شرائية موازية للقوة ال شخص إلى أخر ال أن التحويالت النقدية من 

ضمن يجود القيمة النقدية من الطر  األيل المراد  سيط الذي ي تتطلب يجود الطر  ال الث يهو البنك أي الو

تحويلها إلى الطر  ال اني. حيث يقوم البنك بالكشــف عن حســاب الطر  األيل لضــمان يجود القيمة المراد 

   ال اني مع خصم مصريفات التحويل. تحويلها  م يقوم بنقلها إلى الطر

إن جوهر يظيفة البنوك هي حفظ المعلومات النقدية الصادرة يالواردة من اعضاء البنك أي المعامالت النقدية 

الصادرة يالواردة مع البنوك األخرى يابقاء المعلومات محد ة بشكل مستمر في قواعد بيانات البنك. ما قامت 

س ل عليها عليه فكره البيت كوين هي  إزالة اإلحتياج إلى هذا الطر  ال الث عن طريق توفير موازنة عامه م

سها تلقائيا بكل المعامالت التي تمت بعمله البيت  صادرة يالواردة يتقوم بتحديث نف كل قواعد البيانات ال

 كوين منذ ظهورها حتى األن.
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تكنولوجيا القائم عليها البيت كوين لم تكن فكرة البيت كوين مبدعه في ذاتها فقط لكنها قدمت أيضــا ال

سلة الكتل بأنها قاعده  سل شين" أي  شين". يمكن تعريف "البلوك ت سلة الكتل "البلوك ت سل يهي تكنولوجيا 

بيانات المركزية مفتوحة المصدر تعتمد على معادالت ريااية يعلم التشفير لتس يل أي معاملة اي صفقة 

ــائع اي معلومات عامة اي حتى األصــوات اإلنتخابيةكالمعامالت النقدية اي نقل  اي معلومة . قاعده 4البض

البيانات تلك مفتوحة المصــدر لل ميع لمراقبة تطورها يتو يق المعلومات الواردة فيها كما أنها غير قابلة 

لإلختراق يغير قابلة للتعديل بأي حال من األحوال. متى ما تمت المعاملة فإنه ال يمكن تغييرها أي العودة 

يها. تتكون قاعدة البيانات من موازنة أي دفتر حســابات الكتريني ياحد مفتوا المصــدر موزع على جميع ف

صحة  سوبية معقده ييقوم بعملية التحقق من  ستخدمين يتم تلقائيا تحدي ه عن طريق خوارزمية حا الم

 كل المعامالت يالمبادالت للمستخدمين بشكل دائم. 

ة لل ميع لمراجعه صـحة المعامالت بداخلها يبذلك لم يعد هناك إحتياج هذه التكنولوجيا هي عامة مفتوح

إلى ال قة في طر   الث أي العودة اليه من أجل إتمام المعامالت بين األفراد أي حتى أن يكون األفراد على علم 

س صحة المعامالت يتخزينها تلقائيا عن طريق العقد الرئي ساس. يتم التأكد من  ضهم البعض من األ ية ببع

شخص  شفرة معينة لكل معاملة يتم تخزينها في قاعدة البيانات بدين اإلحتياج إلى  ستخدام  شبكة يإ في ال

سات المالية المختلفة. يفي حال يجود  س سيطة أي طر   الث كالحكومات أي البنوك أي المإ سلطة ي سيط أي  ي

ات إلختراق أ شبكة أي أن تكون تعر شبكة بعض األعطال في العقد المركزية في ال ي ه وم الكتريني فإن ال

قادرة على تصــحيح نفســها يالتأكد من صــحة المعاملة يحماية بيانتها الســابقة عن طريق معادلة ألية 

 مما ي عل تدخل األنسان أمرا ليس له إحتياج على االطالق. 5(proof of workريااية تسمي ا بات العمل) 

سيق سبيل الم ال أن طر  أ  سيقوم  1وم بتحويل لفهم األمر لنأخذ على  بيت كوين إلى طر  ب. في البداية 

 24بيت كوين إلى الطر  ب عن طريق إدخال رقم مسلسل مكون من  1الطر  أ بإبداء رغبته بإرسال قيمة ال 

ستقبلحر  يرقم يم لون العنوان الخاص بالطر   شكل تلقائي بالتحقق من دفتر الم شبكة ب ستقوم ال  .

لمعامالت منذ بداية التعامل بالبيت كوين لتتأكد أيال أن الطر  أ لديه الكمية الحســابات المخزن عليه كل ا

بيت كوين  م بعد ذلك تتأكد من يجود العنوان للطر  ب يأنه عنوان صــحيح  1المطلوبة في التحويل يهي 

                                  
4 https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0 
5 Pilkington, Marc, Blockchain Technology: Principles and Applications (September 18, 2015). Research Handbook on 

Digital Transformations, edited by F. Xavier Olleros and Majlinda Zhegu. Edward Elgar, 2016. Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2662660 

https://ssrn.com/abstract=2662660
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بيت كوين. بعد يصــول القيمة إلى الطر  ب يتم تحديث جميع نســت دفتر  1يحقيقي يمكنه إســتقبال ال 

حسابات الموجودة على جميع العقد الرئيسية بالمعاملة االخيرة. دفتر الحسابات يوجد منه نسخة موجودة ال

على جميع العقد الرئيسية يالتي يمكن ألي مستخدم أي جهاز كمبيوتر أن يكون عقدة ييحمل دفتر الحسابات 

سوبي خاص بمتابعه شأته عن طريق تحميل برنامج حا صة  الخاص بالبيت كوين منذ ن شين الخا البلوك ت

.  بذلك ال يتم اإلحتياج إلى أشــخاص اي طر   الث Blockchain.infoبالبيت كوين اي الدخول على الموقع 

 6ليتم ال قة فيه بالقيام بعملية التحويل يلكن "هي تحول من ال قة في البشر إلى ال قة في الرياايات" 

 

 النقلة النوعية للبلوك تشين:

شين يلكن قام في 2013في عام  تاليك بوترين بتقديم عملة اإلي يريوم التي تعتمد على تكنولوجيا البلوك ت

إللغاء  smart contractsليس إلستخدامها كعملة افترااية فقط يإنما تستخدم كعملة تقدم عقود ذكية 

 اإلحتياج إلى طر   الث. 

تالك أي تدايل أي التعامل بممتلكات إن فكرة إقامه )عقد( يكمن الهد  منها تو يق ملكية أي حق طر  في إم

معينة كالبيت أي الســيارة أي قطعه أر . كذلك فإن أي عملية شــراء هي في األســاس تعاقد بين البائع 

سلعه أي خدمه معينه مقابل مبلغ يتم االتفاق عليه. لكن ما يعطي للعقد قيمة هو  شتري على تبادل  يالم

ي م ال. هذا التو يق هو نوع من عدم  قة كال الطرفين في حفظه يتو يقه لدى طر   الث كالشــهر العقار

بعضــهم يلكن  قتهم في الطر  ال الث المم ل في الديلة. في حالة كتابه العقد الورقي يتم التأكد أيال من 

إمتالك الطر  األيل للشــيء محل البيع يإمتالك الطر  ال اني للقيمة المحددة لهذا الشــيء  م يو ق عملية 

لكية من الطر  األيل إلى الطر  ال اني. تكمن فكرة العقود الذكية في إســتخدام تكنولوجيا البلوك انتقال الم

تشــين في تو يق المعلومات بين األطرا  داخل قاعده البيانات يهي مفتوحة لإلطالع عليها. تقوم العقود 

ء محل البيع عن طريق الذكية بحل محل الطر  ال الث حيث تقوم أيال بتو يق إمتالك الشــخص األيل للشــي

مراجعه دفتر العقود المس ل في البلوك تشين  م تقوم بالتحقق من امتالك الطر  ال اني للقيمة المطلوبة 

للشــيء محل البيع  م تو ق عملية نقل الملكية من الطر  األيل إلى الطر  ال اني في دفتر العقود المحدن 

 باستمرار باعتماد تكنولوجيا البلوك تشين.

                                  
 نفس المصدر السابق 6
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شخص بان 7فيتاليك بوترين في تعريفه للبلوك تشين يقول سحري يسمح ألي  : البلوك تشين هو كمبيوتر 

سابقة مفتوحة لل ميع  يقوم برفع البرامج اليه  م تركه يعمل مع نفسه حيث يكون كل االعمال الحالية يال

ستمرار عمل هذا البرنامج تحدي دا كما هو مصمم ان لرؤيتها ييكون مبنيا على تشفير ريااي يحمي ييضمن ا

سي الذي بني من أجله البرنامج" هذا التعريف يان افتقد للمفهوم  سا يكون دين ان يحيد عن البريتوكول األ

العلمي بوصــفه "كمبيوتر ســحري" اال ان جوهر الفكرة في ذاته قوي حيث يمكن بناء برنامج يطور نفســه 

اافة  سه ييكون هذا التطوير مفتوا لل ميع لمراقبته إ ستحيل معها بنف إلى درجة األمان المتناهية التي ي

 إختراق اي قرصنه الشبكة.

 

 حفظ ال مركزي لمعلومات المواطنين:

تم ل البيت كوين أيل عملة افترااــية للعالم ال تحتاج إلى طر  مركزي للتحكم بها كما م ل االي يريوم أيل 

ستخدامات عملة يمكن من خاللها تطوير البرامج  التي تعتمد العقود الذكية إال أن هذا لم يكن إال البداية. إن إ

لديلة على المواطن  البلوك تشــين تفتح األفاق لنوع جديد من الحوكمة يمكن من خالله تقليل ســلطة ا

سي على مفهوم  سا شكل أ سلطة يعتمد ب شرة. إن مفهوم ال يتمكين الحوكمة الذاتية يالديموقراطية المبا

. فبدين إحتياج المواطن لألمن لن يكون هناك جهاز للشــرطة ي بدين إحتياج المواطن لضــمان اإلحتياج

صوت  صال  سائل إلي شهر العقاري يتو يق األيراق. كذلك بدين اإلحتياج إلى إي اد ي الحقوق لن يكون هناك ال

 المواطنين لن يكون هناك برلمانات أي عملية تم يل سياسي.

خلق تكنولوجيا يمكن من خاللها خلق التواصــل المباشــر مع أكبر عدد من إســتطاعت البلوك تشــين أن ت

األشخاص مع امان عدم تكرار المعلومات أي القدرة على إختراق الشبكة. يمكن إستخدام البلوك تشين لواع 

ا المعلومات الخاصة بالم تمع كاملة كاستبدال لحاله البطاقة القومية أي جواز السفر يمن  م يمكن إستخدامه

اع  ساءل البعض ما المانع من ي شرة مع األفراد بدين اإلحتياج إلى نواب. قد يت لتطبيق الديموقراطية المبا

بيانات المواطنين من األن على شــبكة معلومات ياحده بدين اإلحتياج للبلوك تشــين؟ ما المميز في البلوك 

صلح لتنفيذ م ل هذه المهام؟ اإلجا شين الذي ي علنا نقول أنها اال شين على ت بة تكمن في قدرة البلوك ت

 الغاء الطر  ال الث المركزي من المعادلة.

                                  
 المصدر السابق 7
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ستخدامه كمكان لتخزين  شين فإنك تحتاج إلى طر   الث يتم إ سائل التكنولوجية قبل يجود البوك ت بالو

المعلومات المتعلقة بالشــبكة. في حال إحتياج الديلة إلى القيام بواــع بيانات مواطنيها على شــبكة 

ستخدمي معل سبيل الم ال فإن بيانات م سيتم تخزينها لدى "كيان الديلة". على  ومات ياحده فإن المعلومات 

شركة فيس بوك. بمنظور أخر  سيرفرات  صل مخزنه يمحفوظة في مكان مركزي هو  الفيس بوك هي في األ

شكل ي عل ا شكل مركزي. هذا ال ستخدمي الفيس بوك ب شركة فيس بوك تملك بيانات كل م لبيانات فإن 

ستخدام المعلومات المعطاة لهم أي الحق في اغالق ي  سواء في إ اعة لتحكم مركزي من إدارة الفيس بوك  خا

شريط المنظمة لعمل الفيس  اع القواعد يال اافة إلى ي شاط البعض. إ سابات اي إيقا  ن تعليق بعض الح

لشــبكة معلومات ت مع بها على  بوك حســب توجه اي رغبات اإلدارة المركزية.  بالم ل في حال خلق الديلة

سبيل الم ال هويات المواطنين يبيانتهم فإن هذه المعلومات موجودة في مكان مركزي يسمى "كيان الديلة". 

سية  سحب ال ن ستخراجها اي  ستخدام هذه المعلومات اي الغاءها اي تأخير ا هذا الكيان لديه القدرة يالحق في إ

شريعات امنية ج سن ت ستخدام المعلومات الموجودة على من مواطنيها اي  ديدة زيد من قدرة الديلة على إ

شبكة معلومات الديلة. كما أنها أيضا عراة لإلختراق حيث تعتمد باألساس في تأمينها على عناصر بشرية 

 تقوم بعملية التأمين المعلوماتي. 

لن تكون لدى جهاز الديلة يإنما على المقابل في حال إستخدام البلوك تشين فإن البيانات التي سيتم تخزينها 

" يوجد منه نســخه مع جميع المواطنين مما ي عل التالعب بالبيانات ledgerموجودة على دفتر بيانات "

على هذه المحفظة أمرا شــبه مســتحيل حيث ســيتطلب األمر إختراق دفتر البيانات الموجود لدى جميع 

ستبداله بالدفتر ال ديد صة  المواطنين في نفس اللحظة يا المتالعب به. بذلك يمكن تخزين المعلومات الخا

شاء  ضا يمكن ان ستطيع التالعب بالمعلومات الموجودة لديه. أي بالمواطنين دين اإلحتياج إلى طر  مركزي ي

بلوك تشــين خاصــة مغلقة ال يمكن لل ميع التطوير فيها إال لمن لديهم الصــالحية فقط يعن طريق هذه 

 انات المواطنين يانشاء يسيلة تواصل مباشرة معهم في ذات الوقت. الشبكة الخاصة يمكن ياع بي

ان مهام البلوك تشين في الوقت الراهن ال يستهد  منه االستعااة عن كيان الديلة ي إنما تيسير المعامالت 

سفر ... الت بطريقة تكون أك ر  شخصية اي المستندات اي جوازات ال ستخراج األيراق ال ال اليومية للمواطنين كا

 مركزية ياقل في التكلفة يأسرع في الوقت. 

 تعزيز سلطة المواطنين يسهولة أنهاء الخدمات:
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إن أحد األعمده التي تقوم عليها الديلة هي اإلكراه يإستخدام القوة، إال أن األمر مع البلوك تشين يمكن أن يتم 

اته بنظام أك ر فعالية يأك ر ال مركزية  ستعا شكل أفقي . يمكن تطبيق ذلك عن ط8إ سلطة ب ريق توزيع ال

بدال من الشكل الهرمي المعمول به في الديلة الحدي ة بحيث يكون مصدر السلطة هم األفراد أنفسهم يليس 

القوة الحاكمة المركزية. إن إســتخدام البلوك تشــين كمســتودع دائم يغير قابل لإلختراق من أجل تخزين 

ي علنا نعيد التفكير في اإلحتياج إلى التم يل السياسي أي  المعلومات يتسهيل التواصل يتفعيل اإلتفاقيات

الموظفين الحكوميين. إن تفعيل العقود الذكية من أجل تو يق حقوق الملكية يتمكين تســ يل الخدمات 

شين يمكنه أن يحول العالقة بين المواطن يالديلة فيما يخص أنهاء الخدمات للمواطنين  شبكه بلوك ت على 

كل ألي أي شــ قة إلى شــ مات المتعل خد هاء ال ياج إلى طر  بشــري أي موظف حكومي ألن بدين اإلحت به ألي 

بالمواطنين. يقول فيتاليك بوترين مإســس عملة االي يريوم "  الشــكل الهرمي الحالي لإلدارة يالذي يقوم 

شر مع الموظفين ، إال أن تقنين نظام ال م صل مبا شر" يوجب أن يكون هناك توا ركزي عليه م موعه من "الب

اعه على البلوك  سهيل إنهاء الخدمات عن طريق بريتوكول يكود يتم ي شين يمكنه ت يعتمد على البلوك ت

سواء  صالحيات المعطاة للمواطنين  اافة إلى ال شين" هذا البريتوكول أي الكود هو المعلومات المطلوبة إ ت

 علن عنه.هل يمكنه إستخدام الداتا المخزنة أي أن يعدل فيها حسب البريتوكول الم

 

 الخالصة:

إن تكنولوجيا البلوك تشــين تعد النقلة النوعية ال ديدة التي يمكن من خاللها حل معضــالت كانت ت بر 

ساس على اإلحتياج  سات على اعتماد النظام المركزي. إن مركزية األنظمة ياإلحتياج إليها قائم في األ س المإ

الطر  يمكنه حفظ الحقوق لألطرا  المتعاملة ييمكنه إلى طر  يمكن الو وق به يالرجوع إليه بحكم أن هذا 

اــمان نفاذ العملية. لكن بوجود البلوك تشــين فإن اإلحتياج إلى طر  يتم الو وق فيه لم يعد أمرا مهما 

حيث بدال من الو وق في مإسسات أي حكومات أي ديل يمكن الو وق في التكنولوجيا يالمعادالت الريااية التي 

ستمر بنيت عليها البلو شين. هذه المعادالت هي معادالت غير قابلة لإلختراق أي التعديل اي التغيير يت ك ت

شبكة يفي نفس الوقت فإن هذه المعادالت هي مفتوحة يمكن لل ميع مراقبتها مما  ستمر العمل بال طالما ا

 يعزز مبدأ الرقابة يالشفافية. 

                                  
8 Atzori, Marcella, Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary? (December 1, 2015). Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2709713 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2709713 

https://ssrn.com/abstract=2709713
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2709713
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ة للنقد أحيانا يأحيانا محل تخو  في اإلقدام على الزالت التكنولوجيا في مراحلها األيلية مما ي علها عراــ

تطبيقها. إال أن الحلول التي تقدمها يمكن من خاللها كســر مفاهيم ظلت عقودا موجودة كمفهوم مركزية 

سلطة الديلة المركزية  المال ياإلحتياج إلى بنك مركزي لتنظيم عمل العمالت النقدية أي مفهوم اإلحتياج إلى 

 لى أنها طر   الث لحل النزاعات بين المواطنين يإمكانية  قة المواطنين بها.التي تقدم نفسها ع


