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“البلوك ت�سني” وم�ستقبل 

توا�سل فعال



امللّخ�ص التنفيذي
ي�س��عى ه��ذا التقري��ر اإىل تق��دمي روؤي��ة جدي��دة ع��ن التط��ّورات احلا�سل��ة يف جم��ال تقني��ة “البل��وك ت�س��ن” اىل القّم��ة العاملي��ة للحكوم��ات، و�سي�س��تطلع 
الكيفي��ة الت��ي �س��تقوم م��ن خالله��ا تقني��ة “البل��وك ت�س��ن” بقي��ادة دف��ة التغي��رات الإيجابي��ة يف كل مناحي احلياة املدني��ة تقريبًا خالل الأعوام الع�س��رة 
املقبل��ة. و�س��تتمكن احلكوم��ات والإدارات املحلي��ة ال�س��تفادة م��ن ه��ذه الإيجابّي��ات والفر���ص املتاح��ة خالل تكّيفها م��ع هذه التقني��ات واعتمادها بهدف 

تلبي��ة املتطّلب��ات املتع��ّددة ملجتم��ع الي��وم، ودم��ج ه��ذه التقني��ات ب�س��كل �سل���ص يف بيئ��ة تقنّي��ة تدعم املواطن��ن وتوّفر لهم اخلدم��ات الالزمة.

م��ن املمك��ن كذل��ك اأن يحّق��ق القت�س��اد العامل��ّي مناف��ع حقيقّي��ة بف�س��ل م��ا ت�سمن��ه اأنظم��ة “بل��وك ت�س��ن” م��ن تخفي���ص يف تكالي��ف املعام��الت وزي��ادة 
م�س��تويات اأم��ن املعلوم��ات، مب��ا يع��زز البت��كار يف اأنظم��ة التج��ارة العاملّي��ة التي تعود بالنفع على جمي��ع الأطراف املعنين. ويعّد كل م��ن الأمن والفعالّية 
من املتطّلبات الأ�سا�س��ّية لأنظمة احلو�س��بة يف امل�س��تقبل، ويف هذا ال�س��ياق فاإّن تقنية “البلوك ت�س��ن” جت�ّس��د البتكار اجلديد واجلريء الذي �س��يحّقق 

امل�سداقي��ة والكف��اءة يف مناح��ي احلياة كاّفة.
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اإنرتنت االتفاقيات
هيك�شايورت.كابيتال
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اأين يقع مركز العامل؟ 

مبادئ “البلوك ت�سني”

املمار�شات العادلة يف عامل المركزّي

�س��اعدت الت�س��الت الكرتوني��ة عل��ى تقري��ب امل�س��افات فيم��ا بينن��ا 
اأك��ر م��ن اأي وق��ت م�س��ى، اإل اأنن��ا يف حقيق��ة الأم��ر ل ن��زال متباعدي��ن 

ومل ن�س��ل اإىل نف���ص امل�س��توى اإىل الآن.

وق��د ل يك��ون الإ�س��كال كب��رًا يف ح��ال ح��دوث تاأخ��ر ب�س��يط اأثن��اء 
التوا�س��ل عل��ى م�س��توى الأف��راد، ولك��ن بو�س��عنا ا�س��تيعاب ه��ذه الأم��ور 
وجتاوزها. اأما يف عامل اأنظمة احلا�سوب فاإن الكثر من الأمور حتدث 
يف اأج��زاء �سغ��رة م��ن الثاني��ة، فمث��ال تق��وم �س��ركة “في��زا” يف اأوق��ات 
ال��ذروة عل��ى �س��بيل املث��ال مبعاجل��ة نح��و 24،000 دفع��ة ع��ر بطاق��ات 
الئتمان يف الثانية الواحدة، وخالل فرتة التاأخر الق�سرة يف اإر�سال 
وا�س��تقبال ر�س��الة من �س��ان فران�سي�س��كو، ويف هذا الوقت تكون ال�سركة 

ق��د اأمّت��ت معاجل��ة اآلف الطلب��ات.

اأم��ا بور�س��ة نيوي��ورك علىى�س��بيل املث��ال تق��وم مبعاجل��ة الطلب��ات ف��ور 
و�سولها، وترتبط �سرعة التعامل مع طلبك بالقرب من البور�سة، الأمر 
 high frequency( ”ال��ذي اأدى اإىل ن�س��وء ظاه��رة “الت��داول الن�س��ط
اأجه��زة  م��ن  املزي��د  بتجمي��ع  املتداول��ون  يق��وم  حي��ث   )trading

احلا�س��وب لتكون قريبة قدر الأمكن من اأمكان تواجد اأ�س��واق الأ�س��هم 
حول العامل. ول ميكن اأن تكون غرف املقا�سة املركزّية من�سفة ب�سكل 
كام��ل يف ح��ال اأرادت العم��ل بال�س��رعة الفائق��ة اإذ اأّن الط��رف الأق��رب 

�س��يتمتع دوم��ًا مبزاي��ا اأف�سلي��ة قد تك��ون غرعادلة.

فمن يا ترى يقع يف مركز عامل العوملة اليوم؟

تعت��ر “بل��وك ت�س��ن” )Blockchain( للتعام��الت الرقمي��ة الآمن��ة 
تقنية تهدف اإىل �سمان تطبيق ممار�سات عادلة يف عامل العوملة الذي 
نعي�سه يف احلقبة الراهنة، حيث تقوم هذه التقنية مبعاجلة املعامالت 
وتخزين البيانات ب�سورة م�سابهة ملا يقوم به اأي نظام حا�سوبّي اآخر، 
ولك��ن بطريق��ة فري��دة تق��دم فوائ��د مذهل��ة تتي��ح لن��ا تخّط��ي التحّدي��ات 

الت��ي يفر�سه��ا واقع اليوم.

وتعمل هذه التقنية عر ثالث مزايا تعّزز املمار�سات العادلة: 

1.   ل اأف�سلي��ة مل��كان عل��ى اآخ��ر: يتحق��ق ه��ذا الأم��ر لأّن “بل��وك ت�س��ن” 
ون بتقنية “بلوك ت�سن”  لي�ص لها مركز، وهو ما يطلق اخلراء املخت�سّ
��ة مركزّية تتواجد  علي��ه و�س��ف “الالمركزّي��ة”. ف��ال توج��د غرف مقا�سّ
اأجه��زة احلا�س��وب عل��ى مقربة منها، وجتري معاجل��ة جميع املعامالت 
بنف�ص القدر من الوقت بغ�ص النظر عن املوقع الذي ن�ساأت منه يف اأي 
بقع��ة بالع��امل، ما يعني توفر ممار�س��ات عادلة جلمي��ع الأطراف اأينما 
تواج��دوا، ويتحّق��ق ه��ذا الأم��ر ع��ر معاجل��ة املعام��الت يف جمموع��ات 

.)blocks( ”تدع��ى “الكتل

2.   يت�س��ف ال�س��جل باأن��ه دائ��م: ويه��دف ه��ذا ال�س��جل الدائ��م اإىل 
حماي��ة املعام��الت، اإذ اأن��ه م��ن �س��اأن “الالمركزي��ة” توف��ر ق��دٍر ع��اٍل 
ج��ّدًا م��ن الأم��ن الإلك��رتويّن، فالعملي��ة الت��ي ت�س��رتك يف معاجلته��ا 
العدي��د م��ن احلوا�س��يب ح��ول الع��امل تعن��ي باأن��ه يف ح��ال تعّر���ص اأح��د 

هذه الأجهزة لالخرتاق، فاإن هذا الأمر لن يوؤّثر على بقّية احلوا�سيب 
املرتبط��ة باأنظم��ة “بل��وك ت�س��ن”، اإذ اأن تقنية “بلوك ت�س��ن” هي عبارة 

ع��ن تتاب��ع اآم��ن )“�سل�س��لة”( م��ن “الكت��ل”. 

3.   ع��دم متّت��ع اأي ط��رف بال�س��يطرة عل��ى “بل��وك ت�س��ن” يف الع��امل: اإذ 
تتّم اإدارة ال�سل�س��لة عر اإجماٍع عادل يوفر جلميع الأطراف م�س��تويات 
مت�س��اوية م��ن امل�س��وؤولية والق��درة. وميك��ن اإدارة اأنظم��ة “بل��وك ت�س��ن” 
املحلّي��ة م��ن قب��ل هيئ��ة حمّلي��ة م�س��تقّلة اأو �س��ركة ما التي تتمت��ع بالقدرة 
على اختيار من ميكنه امل�س��اركة بها، وذلك يف عملية �س��بيهة مبا يكون 
علي��ه الأم��ر يف ال�س��بكات التابع��ة لل�س��ركات ولك��ن م��ع م�س��تويات اأم��ان 
اأعل��ى. ه��ذا وتعم��ل اأنظم��ة “بل��وك ت�س��ن” العاملّي��ة باآلي��ة م�س��ابهة لعم��ل 
الإنرتن��ت، اإذ تتمت��ع جمي��ع الأط��راف بالق��درة عل��ى امل�س��اركة ب�س��رط 

ع��دم التاأث��ر عل��ى اأمن كامل ال�سل�س��لة.

الأّول  النظ��ام  “بيتكوي��ن” )Bitcoin( كان  اأن  اإىل  الإ�س��ارة  وجت��در 
ال��ذي الت��زم به��ذه اخل�سائ���ص الث��الث، حي��ث ق��ام بخلق اأم��وال رقمّية 
ا�س��ُتخدمت يف املق��ام الأول م��ن قب��ل م�س��تخدمي الإنرتن��ت الذين كانوا 
ياأمل��ون ب��اأن يتح��ّول ه��ذا امل��ال الرقمّي يوم��ًا ما اإىل مناف���ص للذهب من 
حي��ث كون��ه “خم��زن للقيم��ة”. وم��ا ي��زال نظ��ام “بيتكوي��ن” يناف���ص على 
خل��ق مكان��ة ل��ه ب�سفت��ه “م��ال دويّل”، ولك��ّن البت��كار الرئي�س��ي يف ه��ذا 
ال�س��ياق جت��اوز ه��ذا املنظ��ور املح��دود لي�س��ل اإىل مي��دان اأك��ر حداث��ة 

ُيدع��ى “العق��ود الذكّية”.
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العقود الذكّية 

ال�شجّلت 

العق��د الذك��ّي ه��و عب��ارة ع��ن طريق��ة تتي��ح اإب��رام ال�سفق��ات واإدراج 
وتاأم��ن جمي��ع التفا�سي��ل ع��ر العتم��اد عل��ى م��ا توّف��ره “بل��وك ت�س��ن” 

والأم��ن.  الإن�س��اف  خ�سائ���ص  م��ن 
العق��ود  ه��ذه  تك��ون  اأن  املمك��ن  وم��ن 
اأم��ورًا ب�س��يطة ك�س��ند اأو عق��د اختي��ار 
م��ايل، اأو اأدوات اأك��ر تعقي��دًا جتعله��ا 
تب��دو اأ�س��به برنام��ج حا�س��وبّي م�سّغ��ر 
اأك��ر م��ن كونه��ا اأداة مالّي��ة باملفه��وم 
املتع��ارف علي��ه. ويعتم��د القط��اع املايل 
ا�س��تخدام  عل��ى  احل��ايل  الوق��ت  يف 
الكثر من الرجمّيات التي ت�س��اعد يف 
متثي��ل الأدوات املالّي��ة، ول��ذا ف��اإّن ه��ذا 
الأم��ر ي�س��ّكل امت��دادًا ملمار�س��ات قائمة 

وموج��ودة بالفع��ل.

بالق��درة عل��ى  الذك��ّي  العق��د  ويتمت��ع 
التفاع��ل م��ع الع��امل الواقع��ّي كذل��ك. عل��ى �س��بيل املث��ال، تخّي��ل �س��ّيارة 
ذاتّي��ة القي��ادة حتت��اج اإىل اإع��ادة �س��حن بالكهرب��اء، فف��ي ه��ذه احلال��ة 

�س��يكون مبق��دور كّل م��ن حمّط��ة ال�س��حن وال�س��يارة الول��وج اإىل “بل��وك 
ت�س��ن” ع��ر �س��بكة الإنرتن��ت الال�س��لكّية، و�سي�س��ر العق��د الذك��ّي اإىل 
اأّن��ه �س��يتم دف��ع تكالي��ف الكهرباء ب�س��عر 
حم��ّدد م�س��بقًا. م��ن جانبه��ا �س��تتحّقق 
حمّط��ة ال�س��حن فيم��ا اإذا كان��ت ه��ذه 
ال�س��ّيارة مدرج��ة فع��اًل يف العق��د، ليقوم 
العق��د الذك��ي ب�س��كل تلقائ��ّي بع��د ذل��ك 
بالدف��ع عند �س��حن ال�س��ّيارة بالكهرباء.

وميك��ن لأنظم��ة اأخ��رى اأن تق��دم مث��ل 
هذا الّنوع من املهاّم، ولكن لي�ص بالقدر 
الت��ي  والب�س��اطة  ال�سال�س��ة  م��ن  ذات��ه 
يوّفره��ا العق��د الذكي. ويف عامل ي�س��تمل 
عل��ى اأع��داد هائل��ة م��ن الأجه��زة الذكّية 
الت��ي تتع��اون مع��ًا م��ن اأج��ل الو�س��ول 
اإىل خدم��ات ذات ج��ودة عالي��ة، ف��اإّن 
ه��ذه الوظيف��ة متّث��ل تط��ّورًا غ��ر م�س��بوق عل��ى م�س��توى الأم��ن والكف��اءة 

واخلدم��ة املقّدم��ة.

ميك��ن النظ��ر اإىل “بل��وك ت�س��ن” كذل��ك عل��ى اأّنه��ا �س��جّل اأو �س��جّل 
ح�س��ابات )ledger(، اإذ اأن �س��مات الإن�س��اف والثب��ات وغره��ا تعت��ر 
جميعه��ا مزاي��ا منا�س��بة نتوّق��ع توافره��ا يف اأنظم��ة حف��ظ ال�س��جاّلت، 
ول�س��ّيما ال�س��جاّلت العام��ة. وتتي��ح “بل��وك ت�س��ن” الفر�س��ة للتحّق��ق م��ا 
اإذا كان عن�س��ر م��ا فري��دًا عل��ى نح��و ُمثب��ت: مث��ل مال��ك واح��د ل�س��يارة، 
اأو بناء، اأو ا�سم نطاق. وتعّد هذه ال�سمة مفيدة ومالئمة على ال�سعيد 
ال��دويل �سم��ن دول��ة بعينها، اإذ اأنها ت�س��اعد يف العملّيات الروتينّية مثل 
عمليات نقل الأ�سول. كما اأّنها قد تكون يف غاية الأهّمية اإذا ما نظرنا 
اإليه��ا م��ن منظ��ور دويّل لأّنها توّفر م�س��درًا واحدًا للحقيقة عند اإجراء 

املعام��الت يف بيئ��ة غ��ر ماألوفة.

ول��و نظرن��ا اإىل عملي��ة بي��ع من��زل يف اململك��ة املتح��دة عل��ى �س��بيل املثال، 
ف�س��نجد اأنه��ا عملّي��ة معّق��دة مت��ّر مبراح��ل عدي��دة يدخل فيه��ا اأكر من 
و�س��يط لتنفي��ذ عملّي��ة بروقراطّي��ة متقادمة من اأجل اإمت��ام عملّية نقل 
العق��ار. وتق��وم هيئ��ة �س��جالت اخلدم��ة الرقمّي��ة احلكومّي��ة يف اململك��ة 
املتح��دة حالي��ًا بدرا�س��ة ال��دور ال��ذي ميك��ن اأن توؤدي��ه “بل��وك ت�س��ن” اأو 
غرها من الأنظمة امل�سابهة يف توحيد العملّيات الب�سيطة مثل ت�سجيل 
�سركة جديدة، اأو العمليات الأخرى بالغة التعقيد واحل�سا�سّية كتقدمي 
وثيق��ة هوي��ة بغر���ص اإ�س��دار ج��وازات ال�س��فر. واملاأم��ول هن��ا يف حقيق��ة 

الأمر هو اأن ت�س��مح التقنية املوّحدة ملتابعة ون�س��ر ال�س��جاّلت الت�سريعّية 
احلكومّي��ة باإمت��ام العدي��د م��ن الإج��راءات داخ��ل القط��اع احلكوم��ّي 
ويف قط��اع الأعم��ال عل��ى نح��و اأك��ر ي�س��رًا ومالئم��ة واأمن��ًا، اإذ اأن اأم��ن 
و�س��المة ال�س��جاّلت العاّم��ة وخا�س��ة يف ع�سر ي�س��هد ت�ساع��دًا يف حدة 

التهدي��دات الرقمّي��ة، ه��و اأم��ر بالغ الأهّمية دون �س��ك.

كان الغر���ص م��ن و�س��ع الأف��كار الأولي��ة، والت��ي تط��ورت فيم��ا بع��د 
لت�سب��ح ا�س��رتاتيجية دب��ي للتعام��الت الرقمي��ة “البل��وك ت�س��ن”، ه��و 
تطوي��ر الق��درات احلكومي��ة املوج��ودة اذ تع��د حماي��ة حف��ظ ال�س��جالت 
التقني��ات اجلدي��دة  ت�س��مح  ال�سا�س��ية، حي��ث  م��ن مه��ام احلكوم��ة 
للحكوم��ات اأن توف��ر خدماته��ا بط��رق مبتك��رة. وكان الت�س��ور الأويل 
داخل بيتكوين واإيريوم )وهما م�سروعان رائدان يف تقنية التعامالت 
الرقمية “البلوك ت�سن”( هو اأن العديد من اخلدمات احلكومية ميكن 
تقدميها بدون العتماد الأكر على دعم احلكومة لها.  ولكن مع ن�سوج 
فهمن��ا لتقني��ة التعام��الت الرقمي��ة “البل��وك ت�س��ن”، ب��ات م��ن الوا�س��ح 
وب�س��كل متزاي��د اأنه��ا �س��تكون م��ن املتطلبات الرئي�س��ية للحكوم��ة. وفيما 
نحن من�سي قدًما، �ست�س��مح كل تقنية جديدة لل�س��لطات ذات ال�س��يادة 
اأن تق��دم اخلدم��ات باأ�س��اليب مبتك��رة م��ن خ��الل عمليات م�س��تمرة من 

التكيي��ف، والبت��كار، والتح�س��ن. 



بناء المستقبل لعالم فائق االّتصال عبر تقنيات بلوك تشين8

حترير االإنتاجّية عرب جعل االأ�شياء الب�شيطة اأكرث �شهولة

الرقمنة العميقة: حّل طال انتظاره للأعمال الورقّية

العوملة 2.0 

حاوي��ات  يف  التعبئ��ة 
بقطاع ال�س��حن البحري، 
ج��ودة  يف  والث��ورة 
جعل��ت  الت��ي  الت�سني��ع 
�سناع��ة الهوات��ف الذكّية 
ممكن��ة، ه��ي م��ن الأم��ور 
الت��ي كان �س��ببها حتقي��ق 
اخرتاق��ات رائ��دة متعلقة 
بتكلف��ة وكف��اءة العملّيات 
وتتمت��ع  الأ�سا�س��ّية. 

تقني��ات “بل��وك ت�س��ن” الي��وم بالقدرة على تكرار ه��ذه الثورة وتطبيقها 
عل��ى اأك��ر الأج��زاء بطئ��ًا و�سعوب��ة يف العملّيات اليومّية لإدارة موؤ�ّس�س��ة 
الورقّي��ة.  اأي العملي��ات املتعلق��ة باللت��زام وال�سب��ط والأعم��ال  م��ا، 
و�س��يعود ذل��ك بالنف��ع عل��ى كّل م��ن موؤ�ّس�س��ات الأعم��ال واحلكوم��ات 

املجتم��ع. وعم��وم 

زهي��دة  الدقيق��ة  والإلكرتونّي��ات  العومل��ة  ع��امل  ظ��ل  يف  التج��ارة  اإّن 
الثم��ن، تعت��ر نتاج��ًا ل�سل�س��لة م��ن التح�س��ينات عل��ى عملّي��ات اأ�سا�س��ّية، 

والتي اأ�س��فرت عند اإ�سافتها 
ع��ن  البع���ص  بع�سه��ا  اإىل 
اإح��داث ث��ورة مذهل��ة. تخّي��ل 
م�س��تقباًل تتمت��ع في��ه العدي��د 
م��ن �سفق��ات الأعم��ال به��ذه 
اإيج��اد  تتي��ح  الت��ي  ال�س��مة 
بيئ��ة اأعم��ال عاملّية مت�س��ابكة 
فيه��ا  يعت��ر  دقي��ق،  ب�س��كل 
للم�س��ادر  الفّع��ال  الرب��ط 
من جميع اأرجاء العامل اأمرًا 
خاّلق��ًا، حي��ث تق��وم اأجه��زة احلا�س��وب بتنفي��ذ جمي��ع الأعم��ال الإدارّية 
الروتيني��ة املتعّلق��ة بالرب��ط بن التفا�سيل كاّفة، اأّما الأفراد ف�س��يكونون 
م�س��وؤولن ع��ن اتخ��اذ الق��رارات الإبداعّي��ة. وم��ع اأّن ه��ذا ق��د يب��دو 
للوهل��ة الأوىل خط��وة كب��رة ومتقّدم��ة ع��ن الو�س��ع القائم لدين��ا اليوم، 
اإل اأّنن��ا عل��ى يق��ن ت��اّم ب��اأّن ه��ذا امل�س��تقبل ممك��ن و�س��يتحّقق ليوّف��ر لن��ا 
عامل��ًا يت�س��ف بكون��ه مكان��ًا اأف�س��ل للجمي��ع، فخف�ص تكالي��ف املعامالت 

واملخاط��ر املتعلق��ة به��ا ه��ي م��ن الأم��ور الكفيل��ة بتغي��ر الع��امل.

ال��دويّل يف  التع��اون  اأ�س��كال  م��ن  الدولي��ة وغره��ا  التج��ارة  تواج��ه 
ع��امل الي��وم �سعوب��اٍت جّم��ة عل��ى نط��اق وا�س��ع ب�س��بب ع��دم التمّك��ن م��ن 
العتم��اد عل��ى الرواب��ط الفردّي��ة اإىل ح��ّد م��ا. فعندم��ا يتطل��ب م�س��روع 
��ة ب��ه م��ن اأنح��اء خمتلف��ة من الع��امل، وحّتى لو  م��ا جتمي��ع مكّون��ات خا�سّ
كان بالإمكان �س��حنها ب�س��رعة با�س��تخدام خدمات ال�س��حن اجلوّي، اإل 
اأّن املخاط��ر املتعلق��ة باحتم��الت وق��وع خل��ل م��ا عن��د اأح��د املوّردي��ن، اأو 
تاأّخر �سحنة ب�سبب التعقيدات اجلمركّية، قد تت�سّبب يف تعّطل امل�سروع 
وتاأخ��ره، وه��ذا اأم��ٌر متكرر احلدوث. وعليه، ف��اإّن اجلزء الأقّل موثوقّية 
م��ن كام��ل العملي��ة يتمث��ل يف ذل��ك اجل��زء ال��ذي ي�س��تمل عل��ى م�س��تويات 
دني��ا م��ن احلو�س��بة مث��ل: الإج��راءات اجلمركّي��ة وفوات��ر ال�س��حن وم��ا 
اإىل ذل��ك. وحّت��ى املوان��ئ الآلّي��ة الت��ي تعم��ل عل��ى نقل وحتري��ك حاويات 
ال�س��حن البح��رّي، ف��ال ت��زال تعتم��د عل��ى الفوات��ر الورقّي��ة يف معظ��م 
احل��الت. ولذل��ك ف��اإّن التو�س��ل اإىل ح��ّل له��ذا التباين بن عامٍل ي�س��تمل 
عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن التوا�سل �س��به اللحظّي من جه��ة، والواقع ال�سعب 
م��ن الناحي��ة البروقراطّي��ة م��ن جه��ة اأخ��رى، يكم��ن يف العتم��اد عل��ى 

تقني��ة “بلوك ت�س��ن”.

اإذ تتي��ح “بل��وك ت�س��ن” اإمكاني��ة اإج��راء ه��ذه الأعم��ال الورقّي��ة عل��ى 
م�س��توى الع��امل بنف���ص وت��رة ال�س��رعة الت��ي ي�س��ر عليه��ا القت�س��اد 

العامل��ّي.

ه��ذا ول ت��زال اأنظم��ة الّت�س��ال املبا�س��ر ب��ن الآلت “م��ن اآل��ة-اإىل-
اآل��ة” )Machine-to-Machine( عل��ى م�س��توى موؤ�ّس�س��ات الأعم��ال 
والهيئ��ات احلكومّي��ة، تع��اين م��ن البطء وارتفاع التكلف��ة كما اأّنها كثرًا 
ما تتطلب قدرًا كبرًا من “العمل اليدوي” املتمّثل يف الرجمة من اأجل 
اإعداده��ا. ويف ه��ذا ال�س��ياق ف��اإن امل�س��كلة الأ�سا�س��ّية ترتب��ط باملعاي��ر، 
��ة فيم��ا يتعّل��ق بتقني��ة  ف��كل موؤ�ّس�س��ة لديه��ا حلوله��ا واأفكاره��ا اخلا�سّ
املعلوم��ات وكيفي��ة التعام��ل م��ع امل�س��كالت، واإن بن��اء ج�س��ورًا للتع��اون 
ب��ن ه��ذه املوؤ�ّس�س��ات ع��ادة م��ا يك��ون عملّي��ة “يدوّية” اأ�س��به بنق��ل اأطنان 
م��ن القه��وة م��ن �س��فينة �س��حن اإىل اأكيا���ص �سغ��رة واح��دًا تل��و الآخ��ر، 
متام��ًا كم��ا كان��ت علي��ه احل��ال قب��ل ظهور عملي��ات ال�س��حن باحلاويات.
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�س��تتمتع الثقاف��ات الت��ي تتق��ن ا�س��تخدام مث��ل ه��ذه الأنظم��ة عالي��ة 
الكف��اءة واملوثوقّي��ة وتعتم��د عليه��ا، بالق��درة عل��ى تنفي��ذ اأم��ور مذهل��ة، 
واإن معظ��م املوؤ�ّس�س��ات الت��ي متتل��ك ه��ذه امله��ارات هي �س��ركات ت�سنيع 
متط��ّورة. فعل��ى �س��بيل املث��ال، ت�س��تمل الطائ��رات اأو اأجه��زة الهات��ف 
املحم��ول عل��ى اآلف الأج��زاء الت��ي يق��وم بت�سنيعها مئ��ات الوكالء، ويف 
ح��ال كان اأح��د ه��ذه الأجزاء غر م�س��تويف لل�س��روط واملعاير املطلوبة، 

فاإّن هذا الأمر �س��يوؤّثر دون �س��ك على جودة 
الهات��ف امل�سّن��ع، وبالطب��ع ف��اإن م�س��تويات 
اخلط��ورة تتزاي��د عند احلدي��ث عن ت�سنيع 
الطائ��رات. وبن��اًء عل��ى ذل��ك، فاإن��ه ل ميكن 
ت�سني��ع مث��ل ه��ذه املنتج��ات اإل اإذا كان��ت 
ن�س��بة اخلل��ل يف كل جزء دقي��ق من اأجزائها 
�سئيلة على نحو كبر جّدًا تكاد تكون مهملة 
معه��ا. وعندم��ا يت��م جتميع اجله��از اأو املنتج 
النهائي بجميع اأجزائه بحيث تكون خطورة 

اخلل��ل موّزع��ة ب�س��ورة مت�س��اوية عل��ى جمي��ع الأج��زاء، ف��اإّن عم��ل ه��ذا 
اجله��از �س��يكون حينه��ا م�سمون��ًا عل��ى نح��و كب��ر ج��ّدًا. ول��ن يك��ون ه��ذا 
الأم��ر ممكن��ًا اإل بف�س��ل اأنظم��ة �سب��ط اجل��ودة ال�سارم��ة، مث��ل نظ��ام 
“6 �س��يجما” ال��ذي ي�سم��ن اأن تك��ون ن�س��بة اخلل��ل يف الت�سني��ع م�س��اوية 

لل�سف��ر تقريبًا.

وهك��ذا ف��اإّن حج��م وتعقي��د الأنظم��ة ي��زداد لأّن كّل عن�س��ر عل��ى ح��دة 
يتمت��ع بق��در كب��ر م��ن الكف��اءة واملوثوقي��ة. ول��و حاولنا بن��اء اأنظمة على 
ه��ذا امل�س��توى دون وج��ود اأنظم��ة ميك��ن العتم��اد عليه��ا باأق�س��ى �س��كل 
ممك��ن، ف�س��تظهر م�س��اكل متع��ددة متعلقة بوجود الكث��ر من الأخطاء، 
اإمكاني��ة  اإىل  بالإ�ساف��ة  الط��وارئ،  ح��الت  لإدارة  الأك��ر  واحلاج��ة 
ال�سطرار لو�سع خطط كثرة ومكلفة للتعايف من هذه امل�ساكل، ونادرًا 
م��ا حتّق��ق مث��ل ه��ذه الأنظم��ة الإمكاني��ات 
ل��و  وحت��ى  منه��ا.  املرج��وة  القت�سادّي��ة 
حقق��ت ه��ذه الأنظم��ة بع���ص اجل��دوى، ف��اإّن 
النا���ص �س��يكونون بطبيع��ة احل��ال قادري��ن 
عل��ى اكت�س��اف ع��دم الكف��اءة املرتبط��ة به��ا، 
و�س��يعلمون كذل��ك باأّن��ه يف ح��ال مت اإج��راء 
بالإم��كان  ف�س��يكون  املطلوب��ة  التغي��رات 
الو�س��ول اإىل ع��امل اآخ��ر واأف�س��ل بالتاأكي��د.

حو�س��بة  لدين��ا  كان��ت  ل��و  م��اذا  الت��ايل،  ال�س��وؤال  اأنف�س��نا  ولن�س��األ 
لل�سفق��ات وعملي��ات اإداري��ة بن�س��بة خل��ل م�س��اوية لل�سف��ر يف قط��اع 
الأعم��ال واحلكوم��ة؟ وكي��ف �س��يتغر وج��ه الع��امل حن تك��ون املعامالت 
يف الهيئات احلكومية وموؤ�س�سات الأعمال ذات كفاءة خالية متامًا من 

الأخط��اء كم��ا ه��و احل��ال يف ع��امل الت�سني��ع احلدي��ث؟

“يمكن إحداث تحول 

في أي مكان تتفاعل 

فيه أجهزة الحاسب مع 

العالم الحقيقي”

اإبرام ال�شفقات يدوّيًا

املوثوقية االآلية للأنظمة املعّقدة

ل��و رغ��ب مط��ار حمل��ّي اأو فن��دق اأو �س��ركة حملّي��ة ل�س��ّيارات الأج��رة 
بو�س��ع نظ��ام اآيّل ل�س��تقبال امل�س��افرين يف املط��ار، ف��اإّن الّتف��اق عل��ى 
مب��داأ العملي��ة ق��د ي�س��تغرق 20 دقيق��ة. وعل��ى اجلان��ب الآخ��ر، فلو كانت 
اأجه��زة احلا�س��وب ه��ي الت��ي تق��وم برب��ط نظ��ام احلج��ز م��ع برجمي��ات 
تخ�سي���ص �س��ّيارات الأج��رة، ف��اإّن هذا الأمر ق��د يكّلف اأكر من القيمة 

الفعلّي��ة للعملي��ة بالن�س��بة لأّي ط��رف فيه��ا. وح��ن 
تعم��ل املوؤ�ّس�س��ات م��ع بع�سه��ا البع�ص يف بيئة ي�س��كل 
فيه��ا تن�س��يق الّت�س��ال “م��ن اآلة-اإىل-اآل��ة” ج��زءًا 
م��ن اإط��ار العملّي��ة، ف��اإّن هن��اك احتم��اًل كب��رًا لأن 
يكون اجلزء املحو�سب من التفاق هو النقطة التي 
�ستتوقف عندها العملية. وعليه، فاإّن التكلفة غالبًا 
م��ا تك��ون العامل الذي ي��وؤدي اإىل اإيقاف التعاون يف 

الكث��ر م��ن احلالت.

فالتن�س��يق بالعتم��اد عل��ى الأ�س��خا�ص ل ي��زال ه��و املطّب��ق ب��كّل ب�س��اطة 
لأّنه اأكر كفاءة من الناحية القت�سادية واأكر مرونة ب�س��كل اأو باآخر. 
ولك��ّن التن�س��يق الي��دوّي يت�س��ف بكون��ه غ��ر قاب��ل للتح�س��ن، وق��د يك��ون 
اأك��ر تكلف��ة عل��ى امل��دى الطوي��ل، ع��دا ع��ن اأّن��ه ي�س��تحيل التعوي��ل علي��ه 

ب�س��كل مطل��ق. وميك��ن و�س��ف ه��ذا الأم��ر باأّن��ه “اجلان��ب احل��ريّف م��ن 
عملي��ة الإنت��اج” فيم��ا يتعل��ق بال�سفق��ات والتن�س��يق، وه��و جان��ب ي�س��به 
يف �سع��ف كفاءت��ه عملّي��ات ت�سني��ع الأث��اث اأو املالب���ص يدوّي��ًا، اإذ اأن 

��ل ح�س��ب الطل��ب. ال�سفق��ات وعملي��ات التن�س��يق م��ا ت��زال تف�سّ

وتكم��ن امل�س��كلة املرتبط��ة به��ذا الأم��ر يف اأّن تطوي��ر 
�س��بكات معّق��دة يك��ون �سعب��ًا ح��ن يكون الأف��راد جزءًا 
م��ن العملي��ة، فعل��ى الرغ��م م��ن اأن العملّي��ات الب�س��رّية 
تت�سم باملرونة والقدرة على التكّيف، اإل اأنها يف الوقت 
ذات��ه تع��ّد عر�س��ة لوق��وع الأخط��اء. فل��و تخيلن��ا وج��ود 
تع��اون عل��ى نط��اق وا�س��ع ب��ن مئ��ات اآلف املوؤ�ّس�س��ات، 
ولك��ن كل راب��ط يف �سل�س��لة التع��اون ه��ذه ه��و عر�س��ة 
لق��دٍر ب�س��يط م��ن اخلل��ل، فم��ن الوا�س��ح اأّن �سعوب��ات 
كثرة �س��تظهر يف نهاية املطاف. فاخلطاأ الذي يحدث يف نقطة معّينة 
ينتق��ل اإىل نق��اط اأخ��رى لترتاك��م بع��د ذل��ك الأخطاء تباع��ًا. ويف جمال 
الت�سني��ع، ف��اإّن ه��ذا الأم��ر اأ�س��به ب�س��راء م��واّد غ��ر موثوق��ة ت��وؤدي اإىل 

اإحل��اق الفو�س��ى بكام��ل عملّي��ة الإنت��اج.
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يع��ّد ه��ذا الن��وع العام��ل الذي قد يعيق جه��ود التطوير ال��دويّل ويعيقها. 
وب��دًل م��ن وج��ود اجله��ات الت��ي تق��وم ببيع وتزوي��د املكونات، ف��اإّن لدينا 
�س��ركاء ميداني��ن يقوم��ون بحف��ر الآب��ار اأو تركي��ب لوح��ات الطاق��ة 
ال�سم�س��ّية. ول�سم��ان جن��اح امل�س��روع باأكمل��ه ف��ال ب��ّد ل��كل ط��رف م��ن اأن 

يقّدم اأف�سل ما لديه، ول بّد من توفر اإمكانية 
اإثب��ات ذل��ك للجه��ات املمّول��ة م��ن دون احلاج��ة 
امل�س��روع  ميزانّي��ة  م��ن   20% ا�س��تنزاف  اإىل 
للقي��ام باأعم��ال التحق��ق م��ن ج��دوى امل�س��روع 
التع��اون  �س��ياق جه��ود  فعالّيت��ه. ويف  واإثب��ات 
الت��ي تت��م عل��ى امل�س��تويات الأك��ر تعقي��دًا، فق��د 
ترغ��ب كل هيئ��ة من هيئات الإغاثة با�س��تخدام 
به��ا،  اخلا�س��ة  واملراقب��ة  التعّق��ب  اأنظم��ة 
ونتيج��ة لذل��ك تك��ون �سعوب��ة الت�س��غيل البين��ي 

�س��كل  اأي  ل�سعوب��ة  م�س��اوية  الأنظم��ة  له��ذه   )interoperability(
اآخ��ر م��ن اأ�س��كال التع��اون القائ��م عل��ى اأجه��زة احلا�س��وب. فامل�س��اريع 

تك��ون مت�س��ابكة ب�س��بب وج��ود ق��در كبر م��ن التفا�سيل ودائم��ًا ما تتعّر 
العملّي��ات فيه��ا.

لك��ن ل��و كان بالإم��كان ا�س��تخدام ال�س��جاّلت العاملّي��ة امل�س��رتكة -اأنظمة 
“بل��وك ت�س��ن”- يف تعّق��ب الأم��وال والفوائ��د 
الناجت��ة ع��ن م�س��روع اإغاث��ة دويّل مث��اًل، فه��ل 
�س��يكون ممكن��ًا اإجن��اح التن�س��يق ب��ن م�س��اريع 
اأخ��رى اأف�س��ل واأك��ر طموح��ًا؟ اأم��ا يف ع��امل 
الأعم��ال، م��اذا ل��و كان بالإم��كان ال�س��تفادة 
م��ن م�س��تويات الدّق��ة وال�س��فافية الت��ي تتمت��ع 
به��ا اأنظم��ة “بل��وك ت�س��ن” يف بن��اء حافظ��ات 
عقاري��ة، اأو تن�س��يق ترتيب��ات ال�س��فر اجل��وّي 
وحج��ز الفن��ادق؟ م��اذا ل��و كان بالإم��كان ن�س��ر 
عنا�س��ر برجمّي��ة ميك��ن العتماد عليها )اأي “العقود الذكّية”( لتجهيز 

ترتيب��ات الدع��م يف ح��ال ط��راأ خل��ل م��ا؟ 

ال�شفافية والتطوير الدويل

اإنرتنت االتفاقّيات
 The( ي التقني��ة يف �س��ياق اإنرتن��ت التفاقّي��ات�� عن��د قي��ام خمت�سّ
Internet of Agreements( بتوف��ر اإمكانّي��ة معاجل��ة التفاقي��ات 

با�س��تخدام تقني��ة الت�س��ال املبا�س��ر ب��ن الآلت )“م��ن اآلة-اإىل-اآل��ة”( 
مبعاير متقّدمة بال�سكل الكايف، فاإّن هذا الأمر �سُيحدث ثورة يف عامل 
��ة الأمث��ل الت��ي  الأعم��ال والتع��اون ال��دويّل. وتعت��ر “بل��وك ت�س��ن” املن�سّ
جتعل عاملًا مثل هذا ممكنًا، فهذا هو العامل الذي �سيتوّلد عن منظومة 

العق��ود الذكّي��ة بعد اأن يج��ري تطويرها.

ومبج��ّرد امل�س��ّي قدم��ًا يف ه��ذا الطري��ق، فاإّنن��ا �س��نتمّكن م��ن مالحظ��ة 
الإمكاني��ات الهائل��ة للتح�س��ينات عل��ى الإنتاجي��ة والت��ي 
كان��ت عل��ى ال��دوام م��ن اأه��م وع��ود الع�س��ر الرقم��ي. 
فالتط��ّورات الت��ي �ساحب��ت ظه��ور ال�س��حن باحلاوي��ات 
اللوج�س��تية  اخلدم��ات  وقط��اع  املتط��ّور  والت�سني��ع 
والإنرتنت كانت وا�سحة اإىل حّد كبر، واإّن كانت جميع 
اخلطوات ال�سغرة موثوقة فعاًل، فاإّن الأ�سياء الكبرة 
�س��تح�سل بق��در اأك��ر م��ن ال�س��هولة. وتت�س��م العق��ود 

ب��ن املوؤ�ّس�س��ات الي��وم ب�سعوب��ة فهمه��ا وقراءته��ا عل��ى كل م��ن الب�س��ر 
واحلوا�س��يب، كم��ا اأّن��ه م��ن ال�سعب الدمج بينه��ا بهدف تقدمي خدمات 

جدي��دة، اأو تفوي���ص اأط��راف خارجّي��ة يف اإجنازه��ا نياب��ة عّن��ا.

اإّن دم��ج عقدي��ن للح�س��ول عل��ى عق��د ثال��ث وه��و م��ا يع��رف با�س��م 
“القدرة على ت�س��ّكل العقود” )composability of contracts(، ل 

��ة ج��ّدًا، وبالتاأكي��د فاإّن��ه ل فر�س��ة لنج��اح  يعم��ل اإّل يف ح��الت خا�سّ
ذل��ك اإن مّت باأ�س��لوب غ��ر من�سب��ط ومعّر���ص للتح��ولت. ه��ذا وتوج��د 
موؤ�ّس�س��ات لتاأج��ر العق��ارات م��ن الباط��ن، اأو اإع��داد اتفاقّي��ات عل��ى 
م�س��توى اخلدم��ات م��ع التعوي�س��ات املنا�س��بة، اإل اأّن كل راب��ط يف مث��ل 
هذه ال�سال�س��ل هو عبارة عن عقد ورقّي وي�س��تمل كذلك على اأ�س��خا�ص 
تق��دمي  ج��ّدًا  ال�سع��ب  وم��ن  الطرف��ن.  كال  م��ن  للخط��اأ  معّر�س��ن 
منتج��ات وخدم��ات جدي��دة ع��ر اإع��ادة الدم��ج ب��ن عنا�س��ر يف ال�س��وق 
ح��ن يك��ون له��ذه العنا�س��ر تعقيدات م�س��تقلة عل��ى امل�س��تويات القانونية 

والإداري��ة، م��ا يح��ّد م��ن فعالي��ة العدي��د م��ن جوان��ب القت�س��اد.

تك��ون  الت��ي  بال�س��رعة  �سي�س��ر  الت�سني��ع  لأن  ونظ��رًا 
عليها اأ�س��د العمليات بطئًا، فاإّن �س��بكات العقود �ستتمتع 
مب�س��تويات كفاءة م�س��ابهة لأقّل العقود كفاءة، و�س��تكون 
النتيج��ة وج��ود �س��ركات يف مرك��ز “�س��بكات العق��ود” 
ه��ذه. وتتمت��ع ال�س��ركات الكب��رة ه��ذه بالق��درة عل��ى 
ا�س��تيعاب الب��طء والإ�س��كالت القائم��ة يف العدي��د م��ن 
العق��ود الالزم��ة لإمت��ام مهّم��ة م��ا: يت�س��ّرف املتعاقدون الأ�سا�س��ّيون يف 
بع���ص الأحي��ان عل��ى اأّنه��م جه��ات تاأمن اأو �سّناع لالأ�س��واق يف اجلوانب 
املرتبط��ة بامله��ارات والكف��اءات بالعدي��د م��ن ال�س��ركات الأ�سغ��ر. فهذه 
ال�س��ركات موج��ودة م��ن اأج��ل ا�س��تيعاب حال��ة ع��دم الكف��اءة واإدارته��ا، 
وهي تتقا�سى اأجورًا مرتفعة جّدًا لأدائها هذا الدور يف �سمان التنفيذ.

“ميكن لتخفي�ص 

تكاليف ال�شفقات 

تغيري وجه العامل”
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اقت�شاد امل�شاركة
اإىل   )The Sharing Economy( امل�س��اركة  اقت�س��اد  ي�س��تند 
النم��وذج ال��ذي حتدث��ت عن��ه روب��ن ت�سي���ص )وه��ي موؤ�ّس���ص “زيب��كار”، 
ال�س��ركة الناجح��ة الت��ي توّف��ر خدم��ة م�س��اركة ال�س��يارات(، يف كتابه��ا 
ال��ذي يحم��ل عن��وان “الأق��ران، ال�س��ركة” )Peers, Inc(. حي��ث يك��ون 
الأق��ران يف ه��ذا النم��وذج هم من ي�س��ّكلون �س��بكة من الأ�س��خا�ص ممن 
لديه��م عق��ار ي�س��تمل عل��ى م�س��احة اإ�سافي��ة، اأو �س��يارة ل ي�س��تخدمونها 
 )sleeping assets( اأثناء وقت العمل، اأو غرها من الأ�سول النائمة
غر امل�س��تغّلة. اأّما “ال�س��ركة” يف هذا النموذج فهي ال�س��ركة التي جتمع 
ه��ذه الأ�س��ول به��دف تفعيله��ا يف �س��وق ميك��ن الو�س��ول اإلي��ه. وع��ادة م��ا 

ة املركزّية على ر�س��وم كبرة  حت�س��ل ه��ذه املقا�سّ
مقاب��ل ه��ذه اخلدم��ة، ويف املقاب��ل تق��وم ال�س��ركة 
والواجه��ة  الرجمّي��ة،  تطوي��ر  تكالي��ف  ب��اإدارة 
القانونّي��ة والت�س��ريعّية م��ع احلكوم��ة، بالإ�ساف��ة 
اإىل الت�س��ويق والدعاية للعالمة التجارية وما اإىل 

ذلك.

الأق��ران  عل��ى  ي�سّع��ب  النم��وذج  ه��ذا  لك��ن 
ال�س��ركة  م��ن  من�سف��ة  �سفق��ة  عل��ى  احل�س��ول 
املتواجدة يف املركز. فال�س��ركة ت�سم ب�سعة اآلف 
املوظف��ن، اأّم��ا الأق��ران فهم ع��ادة اأفراد ميتلكون 
م�س��ادر حم��دودة بو�س��عهم م�س��اركتها، ويف حالة 
ح��دوث اأّي ن��زاع ب��ن الطرف��ن ف��اإّن الكفة ل متيل 

ل�ساحله��م بطبيع��ة احل��ال. ويتك��رر ه��ذا النم��ط ب��ن �سّن��اع ال�س��وق 
 )SWIFT( ”والباع��ة عل��ى جمي��ع امل�س��تويات. وتع��ّد �س��ركتا “�س��ويفت
و”في��زا” )VISA( قوّيت��ان مقارن��ة بالبن��وك الأع�س��اء فيه��ا، ويف ح��ال 
حظر اأحدها يف اأّي من ال�سبكتن فاإّن هذا �سيكون اأمرًا كارثّيًا بالن�سبة 
للعدي��د م��ن املوؤ�ّس�س��ات املالي��ة. ولق��د ح��اول دي ه��وك، موؤ�ّس���ص �س��ركة 
“في��زا”، بن��اء �س��بكة ب��ن البن��وك قب��ل اأن ين�س��ئ �س��ركة “في��زا” ب�س��بب 

ه��ذه الآلي��ات التجاري��ة، ولكّن��ه ف�س��ل يف ذل��ك.

ول ب��ّد م��ن تواف��ر ن��وع م��ن التمثي��ل امل�س��رتك اأو من��وذج ملكّي��ة معّدل��ة 
اأو ت�س��ريع حكوم��ي، لك��ي يح�س��ل الأق��ران عل��ى �سفق��ة عادل��ة يف بيئ��ة 
اأعم��ال كه��ذه. وميك��ن ت�س��ّور م�س��تقبل يق��وم في��ه الأق��ران بت�س��كيل 
تكّت��الت تفاو���ص م�س��رتكة اأق��رب م��ا تك��ون اإىل الحت��ادات العّمالي��ة 
مث��اًل، اأو م�س��تقبل ميتل��ك في��ه الأق��ران قاعدة ال�س��ركة الت��ي متّثلهم، اأو 

م�س��تقبل تقوم فيه احلكومة بتنظيم �س��وؤون �س��ركات اقت�ساد امل�س��اركة 
ب�س��كل �س��ارم به��دف �سم��ان �سفق��ة عادل��ة للجمي��ع. وتق��وم احلكوم��ة 
مبعادلة الو�سع بن املوؤ�ّس�سات القوّية والأفراد العادين يف العديد من 
اجلوان��ب، وم��ن املمك��ن اأن يوا�س��ل اقت�س��اد امل�س��اركة ط��رح ه��ذا الن��وع 
م��ن امل�س��كالت الأم��ر ال��ذي �س��يدفع احلكوم��ات اإىل التنّب��ه ل��ه واتخ��اذ 

الإج��راءات املنا�س��بة.

ولك��ن يف بيئ��ة الأعم��ال الت��ي ت�س��تمل عل��ى الكث��ر م��ن العق��ود ال�سغ��رة 
الت��ي يت��ّم تقدميه��ا كعق��ود ذكّي��ة يف “بل��وك ت�س��ن”، وترتبط فيم��ا بينها 
املت�س��ابكة  ال�سفق��ات  م��ن  موثوق��ة  �س��بكة  يف 
وبدع��م م��ن احلكوم��ة، فقد يطراأ حت��ّول متيل فيه 
الكّف��ة ل�سال��ح الأق��ران. وعن��د ت�س��جيل انخفا���ص 
بن�س��بة 90 اأو 95 يف املائ��ة يف تكلف��ة وتعقي��دات 
عملّي��ة اإدارة �س��وق اقت�س��اد ت�س��اركي لل�س��يارات 
اأو الإ�س��كان اأو غ��ر ذل��ك م��ن امل�س��ادر نتيج��ة 
وج��ود بني��ة حتتّي��ة اآلّي��ة للتعاق��د وفق نظ��ام “بلوك 
ت�س��ن”، ف��اإن كّف��ة الت��وازن القت�س��ادي الطبيع��ي 
قد متيل حينها ل�سالح الأطراف الأ�سعف الذين 
يعملون �س��وّية يف �س��بكات ولي���ص يف هيئة �س��ركات 
فردّي��ة. واملق�س��ود هنا كما يتوّقع عامل القت�ساد 
رونال��د كو���ص احلائ��ز عل��ى جائ��زة نوب��ل، ه��و اأّن��ه 
ح��ن تنخف���ص تكالي��ف املعام��الت ف��اإّن الأ�س��واق 
املرن��ة حت��ّل ب�س��كل طبيع��ي م��كان اأعم��ال الحتكار التقليدي��ة على جميع 
امل�س��تويات، م��ع ب��روز زي��ادة موازي��ة يف الكف��اءة الأ�سا�س��ّية لالقت�س��اد 

عمومًا.

اإن اأي �سفق��ة وف��ق اقت�س��اد امل�س��اركة يج��ري اإبرامه��ا ل�س��خ�ص واح��د 
كّل م��رة ق��د ت�س��تمل عل��ى خم�س��ة اأو حّت��ى ثماني��ة اأط��راف ه��م: البائ��ع، 
وامل�س��رتي، وم�س��تكمل ال�سفقة، و�س��ركة التاأمن، و�س��ركة خدمات حّل 
النزاع��ات، واملدّق��ق، ورمّب��ا �س��ركة خدم��ات الدف��ع امل�س��بق مث��ل تكلف��ة 
�س��احنات قط��ر ال�س��يارات اخلا�س��ة ب�س��ركات تاأج��ر ال�س��يارات. اإّن 
اإمت��ام ه��ذه الرتتيب��ات عل��ى م�س��توى ف��ردّي مكل��ف ج��ّدًا ب��كّل ب�س��اطة، 
ولكن يف بيئة العقود الذكّية ميكن اأن يكون الأمر مبقدار �سهولة اإر�سال 
ر�س��الة بالري��د الإلك��رتوين، حيث �س��ت�سمن الرجمّي��ة اأّن يكون ترتيب 

التفاقّي��ات ب�س��يطًا واأن يج��ري التنفي��ذ ب�س��كل فّع��ال.

ول �س��ّك ب��اأن ال�س��احنات �س��توا�سل تعّر�سه��ا لالأعط��ال، كم��ا �س��توا�سل 
ال�س��قق ال�س��كنّية مواجه��ة م�س��اكل متعلق��ة بال�س��رف ال�سح��ي. ولك��ّن 
م�س��توى التعقيد العار�ص يف عملّيات الأعمال قد ينح�س��ر اإىل حد كبر 
اإىل جم��ال ق��د تن�س��اأ في��ه بيئ��ة اأعم��ال اأك��ر تعقي��دًا ومليئ��ة بال�س��روط 

و�سديدة التداخل والت�سابك. وقد تكون بيئة مثل هذه خمتلفة عن بيئة 
الأعم��ال القائم��ة الي��وم، متام��ًا بق��در اخت��الف ال�س��حن باحلاويات عن 
ال�س��حن بالقوارب ب�س��كل يدوّي، ولكنها �س��تكون اأف�سل للحكومة وقطاع 

الأعم��ال والأفراد ب�س��كل عام.

“حني تعمل املوؤ�ّش�شات مع 

بع�شها البع�ص عن طريق 
تن�شيق االّت�شال املبا�رش 

بني االآالت ’من اآلة-اإىل-اآلة‘ 
كجزء من اإطار العملّية، 

فاإّن هناك احتمااًل كبريًا الأن 
يكون اجلزء املحو�شب من 
االتفاق هو النقطة التي 
�شتتوقف عندها العملية”
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“بلوك ت�شني” للجهات الت�رشيعية

فهم العوملة 2.0 

كي��ف �س��يكون م�س��هد التع��اون ال��دويّل يف عامل كهذا؟ نظ��رًا لعدم وجود 
طريق��ة اآلي��ة للتعام��ل م��ع ق�سّية اللت��زام بالأنظمة املحلّي��ة، فاإّن معظم 
املعام��الت العاب��رة للح��دود تتمت��ع مب�س��توى اإ�س��ايّف م��ن التعقيد، وذلك 
لأنه��ا بب�س��اطة لي�س��ت حملّي��ة. ويدف��ع ه��ذا الق��در م��ن التعقي��د الأف��راد 

لالعتم��اد ب�س��كل اأك��ر عل��ى التعام��ل التج��ارّي املحل��ّي 
داخل بلدانهم، ما يعيق ا�ستطالع الفر�ص القت�سادّية 
اجلدي��دة. وع��ادة م��ا يت��ّم اللج��وء اإىل ت�س��وية الأط��ر 
الت�س��ريعّية املحلّي��ة عل��ى نط��اق وا�س��ع لت�س��هيل ه��ذه 
الق�ساي��ا، فعل��ى �س��بيل املث��ال، تع��ّد ال�س��وق املوّح��دة 
يف اأوروب��ا واح��دة م��ن حم��اولت ت�س��هيل التج��ارة عل��ى 
م�س��توى ال��دول، ويع��ود التاأث��ر الأك��ر لل�س��وق املوّح��دة 
منطق��ة  ع��ن  امل�س��تقلة  الت�س��ريعية  للعوام��ل  نتيج��ة 
الي��ورو، فالتفاقي��ات التجاري��ة ه��ي حماول��ة للتخّل���ص 

م��ن التعقيدات الت�س��ريعّية. ومن 
جانبه��ا ت�س��عى املنّظم��ة العاملّي��ة 
ومنظم��ة  الفكرّي��ة،  للملكّي��ة 
والتفاقي��ات  العاملّي��ة،  التج��ارة 
التجاري��ة الدولّي��ة، لتعزي��ز ه��ذا 

التوّج��ه عاملّي��ًا.

جت�س��يدات  ُوج��دت  ل��و  لك��ن 
لتل��ك  منا�س��بة  حا�س��وبّية 
بحي��ث  ال�سارم��ة  الت�س��ريعات 
ي�سب��ح بالإم��كان التعام��ل معه��ا 
حمو�س��بة،  اأنظم��ة  طري��ق  ع��ن 
فه��ل �س��يكون ممكنًا خلق مناطق 

جتارّي��ة موّح��دة بن��اء عل��ى برجمّي��ات ت�س��اعد عل��ى تخطي��ط املتطلب��ات 
الت�س��ريعّية، ب��دًل م��ن الكتف��اء بتب�س��يط املوقف الت�س��ريعي اإىل م�س��توى 

ي�س��تطيع مع��ه الف��رد احلرك��ة؟ وبو�س��ع الدول والأقالي��م اأن حتافظ على 
اأطرها الت�س��ريعية املحلّية اإن كانت مقدمة وفق اإطار ي�س��مح لل�س��ركات 
من بقّية اأرجاء العامل با�س��تخدام برجمّية متّكن ال�س��ركات من فهمها 
والتكّي��ف م��ع البيئ��ة املحلّي��ة. وبه��ذه احل��ال فق��د ل نحت��اج بغ�س��ون عدة 
اأع��وام اإىل اأداة مبا�س��رة لتوحي��د الت�س��ريعات من اأجل 

تي�س��ر التج��ارة العاملّي��ة.

ويعتر جعل الت�س��ريعات مفهومة بالن�س��بة للحوا�س��يب 
عملّي��ة طويل��ة للغاي��ة، ولكّن موج��ة الرقمنة التي حتّفز 
اعتم��اد تقني��ات “بل��وك ت�س��ن” ُتظه��ر وج��ود توّج��ه 
عامل��ّي خلو���ص ه��ذه الرحل��ة عل��ى الرغ��م م��ن طوله��ا. 
اإن جمي��ع القطاع��ات ومعظ��م القت�سادي��ات الكب��رة 
تتمت��ع بالعدي��د م��ن جوان��ب البت��كار واخل��روج ع��ن 
باإمكاني��ات  املرتبط��ة  املاأل��وف 
تبّن��ي تقني��ات “بل��وك ت�س��ن”، 
املمار�س��ن  معظ��م  ت��راود  ول 
��ن اأّية �س��كوك ب��اأّن هذه  املخت�سّ
وتتق��ارب  �س��تنمو  التوّجه��ات 
مب��رور الوق��ت. فامل�س��اكل الت��ي 
بو�س��ع “بل��وك ت�س��ن” حّله��ا ه��ي 
م�س��اكل ط��ال انتظ��ار الو�س��ول 
اإىل حّل لها عدا عن اأّنها مكلفة 
كذل��ك، واإن حّله��ا يع��د بتحقي��ق 
املزي��د م��ن الأرب��اح، ول��ذا ف��اإّن 
امل�س��ي قدم��ًا نح��و ه��ذه احلل��ول 
بخط��ى  الأق��ل  عل��ى  �س��يكون 

اإيجابّي��ة ثابت��ة، وم��ن املحتم��ل اأن يك��ون �س��ريعًا ج��ّدًا.

الذهب��ي  الع�س��ر  من��ذ  اإجن��ازات �سخم��ة  لق��د حّقق��ت احلوا�س��يب 
لتي�س��ر التج��ارة الدولي��ة ع��ر تب�س��يط القوان��ن املحلّي��ة، ولك��ّن ه��ذا 
النم��وذج اأ�سب��ح قدمي��ًا الآن ومل ي�س��هد حم��اولت لتغي��ره من��ذ عق��ود. 
اإل اأن التقني��ة متكن��ت الآن م��ن احتواء حتّديات جت�س��يد العامل الفعلي، 
ول��و ا�س��تخدمنا التقنية بال�س��كل ال�س��ليم لدعم حركة التج��ارة الدولّية، 
ف�س��يكون بو�س��عنا الو�س��ول اإىل ت��وازن جدي��د واأف�س��ل بكث��ر، فم��ن جهة 
�س��يكون لدين��ا مرون��ة حملّي��ة و�س��يكون ل��دى احلكوم��ات املحلّي��ة الق��درة 
على و�سع الت�سريعات التي ت�سّب يف م�سلحة النا�ص، ومن جهة اأخرى 

�س��تكون هناك القدرة على تطوير �س��بكات قيمة دولّية معّقدة، بفعالية 
ودون تكالي��ف كب��رة، م��ن اأج��ل حتري��ر الإنت��اج الذي ما ي��زال عالقًا يف 

خ�س��م م�س��اكل تكالي��ف املعام��الت وتباي��ن الت�س��ريعات.

وميك��ن و�س��ف ه��ذا النم��وذج باأّن��ه موج��ة العومل��ة الثاني��ة، اأو “العومل��ة 
2.0”. لق��د متثل��ت موج��ة العومل��ة الأوىل يف النم��وذج ال�سناعّي للعوملة، 
حيث يجب القيام بكّل اأمر وفق معاير موّحدة ك�س��رط م�س��بق للتعاون 
ب��ن الآخري��ن. اأّم��ا يف العومل��ة 2.0 ف��اإّن احلوا�س��يب ه��ي الت��ي �س��تتوىّل 

“اإن اأمن و�شلمة 

ال�شجلت العامة يف 

ع�رش ي�شهد ت�شاعدًا 

يف مخاوف االأمن 

االإلكرتوين، هي من 

االأمور عالية االأهمية”
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اأنظمة “بلوك ت�شني” تفتح االأبواب اأمام العامل اجلديد

بو�س��ع احلوا�س��يب اأن تق��ّدم لن��ا اأك��ر مما تقّدم��ه لنا حالّي��ًا، ونظرًا لأّن 
ه��ذه التقني��ة م��ا ت��زال حديثة ن�س��بّيًا، ف��اإّن املجتمع وموؤ�ّس�س��ات الأعمال 
واحلكوم��ات م��ا ت��زال بطيئ��ة يف التكّي��ف معها وم��ع الإمكانات اجلديدة 
الت��ي توّفره��ا عل��ى الرغ��م م��ن قربه��ا ال�س��ديد اإلين��ا. لكن العامل ي�س��هد 
كذل��ك تزاي��دًا كب��رًا يف تع��داد �س��كان الع��امل و�سغط��ًا متزاي��دًا عل��ى 
امل��وارد، ول��ذا فم��ن امله��ّم بطبيع��ة احل��ال اأن يت��ّم التكّي��ف ب�س��كل �س��ريع 

م��ع الظ��روف اجلدي��دة، وجن��ي الفوائ��د الت��ي ت�س��نح 
م��ع كّل فر�س��ة. فحّت��ى ل��و كن��ا نعم��ل وف��ق ميزانّي��ات 
�س��حيحة، ف�س��يكون بالإم��كان حتقي��ق ا�س��تفادة اأكر 

منه��ا اإن مل نتخ��ّل ع��ن الفر���ص املفي��دة املتاح��ة.

للع��امل  اأف�س��ل  متثي��ل  عل��ى  احل�س��ول  جم��ّرد  اإّن 
امل��اّدي والقان��ويّن وحتميل��ه عل��ى احلوا�س��يب يع��ّد 
خطوة هائلة اإىل الأمام. و�سيتيح لنا هذا التخطيط 
اخلدم��ات  م��ن  وا�س��ع  نط��اق  امت��الك  الرقم��ّي 
اجلدي��دة، ورمب��ا ال�س��لع، واحل�س��ول عل��ى قواع��د 
بيان��ات تتعل��ق بحق��وق امللكّي��ة )ملكّي��ة الأرا�س��ي، 
واإدارات ال�سركات وغرها من الهيكليات امل�سابهة( 
بحيث تتمّكن احلوا�س��يب من التعامل معها بال�س��كل 
ال��ذي يحّق��ق اأف�سل النتائ��ج. وقد ينطبق الأمر ذاته 
عل��ى جوان��ب اأخ��رى خمتلف��ة مث��ل اأنظم��ة الهوّي��ة 

)للت�س��ّدي لعملي��ات تزوي��ر بطاق��ات الئتم��ان، وتب�س��يط العالق��ات م��ع 
مقّدم��ي اخلدم��ات العاّم��ة(، بالإ�ساف��ة اإىل الأنظم��ة الطّبي��ة، واأنظم��ة 

الطاق��ة، وال�س��يارات ذاتي��ة القي��ادة، وغره��ا م��ن اأنظم��ة النق��ل الآلي��ة 
وم��ا اإىل ذل��ك. ف��كل جان��ب تتقاط��ع ب��ه احلوا�س��يب مع الع��امل احلقيقي 

�س��يكون قاب��اًل للتحوي��ل.

يتطل��ب و�س��ع اأ�س���ص را�س��خة وقوّي��ة للق��رن احل��ادي والع�س��رين التمت��ع 
ب��روؤى ج�س��ورة ومتما�س��كة ع��ن امل�س��تقبل. اإّنن��ا نوؤم��ن بوج��ود فر���ص 
وا�س��عة ومفتوح��ة للب��دء بعملي��ة التح��ول القت�سادي 
العامل��ّي به��دف حتقي��ق اأق�س��ى ا�س��تفادة ممكنة من 
تخفي���ص تكالي��ف املعامالت وزيادة اأمنها، وهذا ما 
توّف��ره تقني��ة “بل��وك ت�س��ن”. واإنن��ا نتوّق��ع اأن ين�س��ج 
ه��ذا املج��ال ب�س��كل كب��ر ليتخط��ى املراح��ل الأولي��ة 
التجريبّي��ة ويق��ّدم مناف��ع وا�سح��ة عل��ى م�س��توى 
القت�س��اد والأم��ن ب�س��رعة كب��رة. لك��ن وقب��ل ب��دء 
العم��ل عل��ى “التدوي��ل” والتج��ارة با�س��تخدام “بل��وك 
ت�س��ن”، فاإّنه يتوجب على احلكومات اأن ت�س��عى اأوًل 
اإىل تطوي��ر بع���ص اجلوان��ب يف اأنظمته��ا الداخلّي��ة 
��ة التقنّي��ة  بحي��ث تك��ون متوافق��ة م��ع ه��ذه املن�سّ

احلديث��ة.

والت�س��ريعات  املعاي��ر  م�س��توى  عل��ى  الختالف��ات  م��ع  التعام��ل  مهم��ة 
وتف�سي��الت امل�س��تهلكن، بينم��ا �س��يلّبي جان��ب الت�سني��ع املتق��ّدم ه��ذه 
املتطلب��ات لأن��ه �س��يكون بالإم��كان تلبي��ة الحتياج��ات املحلّي��ة ب�س��كل اأك��ر 

فعالّية. فاحلوا�س��يب تتعامل مع التعقيدات الت�س��ريعية، اأما “بلوك ت�س��ن” 
فه��ي متث��ل اخلط��وة التالي��ة اإىل الأم��ام. 

“هناك فر�ص وا�شعة 

ومفتوحة لبدء التحول 

االقت�شادي وحتقيق 

الفائدة الق�شوى 

من تخفي�ص تكاليف 

ال�شفقات وزيادة 

م�شتويات االأمن، والتي 

توفرها ’بلوك ت�شني‘“



BLOCKCHAIN
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التوا�سلية الفائقة  

“كون�شين�شي�ص”

)HYPERCONNECTIVITY( 

توا�س��ل م�س��تويات انت�س��ار الرتب��اط بالإنرتن��ت ب��ن الأع��داد املتزاي��دة م��ن الأف��راد والأجه��زة تو�ّس��عها وازدياده��ا، فنح��ن الي��وم 
يف عامل “التوا�سلية الفائقة”، ول �س��ّك اأن تقنية “البلوك ت�س��ن” توّفر فر�سة لزيادة ال�س��تفادة من الإمكانات الكامنة يف هذه 
الأجهزة املت�سلة فيما بينها. ويظهر هذا الأمر جليًا يف العديد من املجالت، ومنها تطبيقات الهوّية والنقل والطاقة وغرها.

��ح اخلطوات الأوىل التي ج��رى اتخاذها يف هذا املجال  و�سن�س��تعر�ص فيم��ا يل��ي بع���ص احل��الت والأمثل��ة التي من �س��اأنها اأن تو�سّ
الي��وم، وه��ي اإجن��ازات ميك��ن اأن ُيبن��ى عليه��ا خلل��ق بيئ��ة اأك��ر دعم��ًا لالبت��كار يف تقني��ة “البل��وك ت�س��ن”، وو�سع الأ�س���ص الالزمة 

لتحقي��ق م�س��تويات اأعل��ى من الكفاءة بن احلكومات يف امل�س��تقبل.
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�سبل تبّني “البلوك ت�سني”

كيف ميكن للحكومات اأن تتبّنى تقنية “البلوك ت�شني”؟
يج��ب عل��ى احلكوم��ات، واأي جه��ة اأخ��رى ترغ��ب يف ا�س��تخدام تقني��ة 
“البل��وك ت�س��ن” حتدي��د امل�س��اكل الت��ي تواجهه��ا يف عملّياته��ا، واإع��ادة 
ت�س��ّور ه��ذه العملّي��ات يف ح��ال ال�س��تفادة م��ن العق��ود الذكّي��ة وتقني��ات 

“البلوك ت�س��ن”. ول بّد من توجيه التعليم لي�س��تفيد 
من��ه امل�س��وؤولون التنفيذّي��ون والعامل��ون يف جم��ال 
تقني��ة املعلوم��ات، كم��ا يجب اأن ين�سّب التعاون على 
ال�س��تخدامات الأف�س��ل لتقني��ات “البل��وك ت�س��ن”، 
م��ع تبي��ان ال�س��ياقات غ��ر املنا�س��بة ل�س��تخدامها. 
والأه��ّم م��ن ذل��ك هو وجود م��كان ميكن فيه خلراء 
تقنية املعلومات التعامل مع هذه التقنية واختبارها 
ب�س��كل عمل��ّي يتي��ح له��م تعّل��م تفا�سيله��ا ب�س��رعة. 
لق��د طّبق��ت �س��ركة “مايكرو�س��وفت” ه��ذا الّن��وع م��ن 
البيئة التجريبية حن اأطلقت تقنية “مايكرو�سوفت 
اأزور1”، حي��ث كان املط��ّورون يعمل��ون عل��ى تطوي��ر 
بيئ��ة جتريبّي��ة ل�”بل��وك ت�س��ن” لنظ��ام “اإيري��وم” 

)Ethereum( يف ع�س��ر دقائ��ق، بحي��ث ت�س��تمل البيئ��ة عل��ى جمي��ع 
ات وقوالب للبدء  املتطلب��ات الت��ي يحتاجها املطورون م��ن اأدوات ومن�سّ

بالعم��ل عل��ى “بل��وك ت�س��ن” والعق��ود الذكّي��ة.

م��ن جانبه��ا تعتم��د هون��غ كون��غ عل��ى منهجّي��ة م��ن ث��الث م�س��تويات، 
حي��ث قام��ت بتق��دمي التدريب الالزم لأق�س��ام تقنية 
املعلوم��ات، واإىل القي��ادات التنظيمي��ة لالأق�س��ام، 
وم��ن ث��ّم قامت بتطوي��ر بيئة لتجريب تقنية “البلوك 
ت�سن” واختبارها، وجنم عن هذه العملّيات اإ�سدار 
تقري��ر حكوم��ّي2 خا�ّص بهذا ال�سدد، بالإ�سافة اإىل 
ثالثة م�ساريع جتريبّية تتعلق بثالث م�ساكل حمّددة 
يف هون��غ كون��غ، وه��ي: طلب��ات الره��ن، والتموي��ل 
التج��اري، والهوّي��ة الرقمّي��ة. كم��ا قام��ت �س��نغافورة 
كذلك باإن�ساء بيئة جتريبّية لأنظمة “البلوك ت�سن” 
 )R3( ”بالتعاون مع ال�س��ركة التقنّية املتطّورة “3اآر
وهيئ��ة النق��د يف �س��نغافورة، وذل��ك من اأج��ل اختبار 
��ة بالعمل��ة  اأدوات مالّي��ة جدي��دة والعملي��ات اخلا�سّ

الرمزّي��ة للنق��د الإلزامي3.

ال بّد من وجود بيئة 

ميكن خلرباء تقنية 

املعلومات فيها اأن 

يتعاملوا مع هذه التقنية 

ويختربوها ب�شكل عملّي 

كي يتعّلموا تفا�شيلها 

ب�رشعة. 
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المبادرات والخدمات تطوير البيئة الحا�شنة ال�شيا�شات

ق��م باإن�س��اء جمموع��ات عم��ل خلل��ق ودع��م 
بيئ��ات ت�س��ريعية داعم��ة.

��م ور���ص عم��ل تعليمّي��ة وموؤمت��رات  نظِّ
��ة باملو�س��وع ومب�س��اركة اخل��راء  خا�سّ

��ن يف ه��ذا املج��ال. واملخت�سّ

طلب��ات  توّف��ر  اأن  الهيئ��ات  م��ن  اطل��ب 
اقرتاحات ل�سرح الإ�سكالت التي ميكن حّلها 

بالعتم��اد عل��ى “بل��وك ت�س��ن”.

العم��ل  واآلي��ات  املعاي��ر  تعزي��ز  �س��اهم يف 
التاأث��ر  اإىل  الو�س��ول  اأج��ل  م��ن  امل�س��رتك 

ال�س��بكي واحل��ّد م��ن تك��رار اجله��ود.

اأو�س��ع،  م�س��توى  عل��ى  البت��كار  ادع��م 
“هاكاث��ون”،  فعالي��ات  ع��ر  وذل��ك 
واملخيم��ات  الوطنّي��ة،  وامل�س��ابقات 
ال�س��ركات  دع��م  وبرام��ج  التدريبي��ة، 

لنا�س��ئة. ا

لإثب��ات  جتريبّي��ة  مب�س��اريع  الب��دء  ميك��ن 
�سح��ة املب��ادئ ُتظه��ر الإمكان��ات الت��ي ميك��ن 
ت�س��اعد  والت��ي  املوؤ�ّس�س��ات  ع��ر  تطبيقه��ا 
الأط��راف املعنّي��ة على التعرف اإىل اإيجابيات 

ه��ذه التقني��ة.

ق��م بتطوي��ر اآليات عمل ل�س��تخدام اإمكانات 
املراجع��ة الدقيق��ة لتقني��ة “بلوك ت�س��ن” من 

اأجل حت�سن اللتزام والت�سريعات.

قط��اع  ق��ادة  م��ع  عالق��ات  ببن��اء  ق��م 
بيئ��ة  بتطوي��ر  وق��م  املعلوم��ات،  تقني��ة 
داعم��ة لل�س��ركات النا�س��ئة وال�س��تثمار، 

وع��ّزز املعرف��ة التقني��ة الإقليمي��ة.

اأ�سغ��ر  وظيفّي��ة  مكّون��ات  تطوي��ر  ميك��ن 
مبراح��ل اختب��ار ودم��ج بع��د و�س��ع خارط��ة 
طري��ق مل��دى اأط��ول لدمج اخلدم��ات احلالّية.

التحّديات التي تواجه االأبحاث وعملّيات االأبحاث 
والتطوير ذات التكلفة املعقولة

كيف ت�شارك احلكومة يف “البلوك ت�شني”

كم��ا ب��داأت بع���ص الولي��ات الأمريكّي��ة با�س��تطالع اإمكاني��ات ا�س��تخدام 
تقنية “البلوك ت�سن”، كما طّورت بع�ص ال�سجاّلت والبيئات الت�سريعّية 
الداعمة ل�سركات “البلوك ت�سن”. هذا وقامت مبادرة “البلوك ت�سن” 

يف اإلين��وي عل��ى �س��بيل املث��ال باإر�س��ال طل��ب للح�س��ول عل��ى معلوم��ات4 
ب�س��اأن الطلب��ات اخلا�س��ة بتقني��ة “البل��وك ت�س��ن” يف القط��اع الع��ام.

اإىل جان��ب طلب��ات احل�س��ول عل��ى املعلوم��ات، ف��اإن تنظي��م فعالي��ات 
“هاكاث��ون” وم�س��ابقات بحثي��ة وخمت��رات تعت��ر ه��ي الأخ��رى م��ن 

الأدوات املفي��دة يف ا�س��تطالع تقني��ة “البل��وك ت�س��ن”، والتع��رف عليه��ا 
الب�س��رّية  واخلدم��ات  ال�سح��ة  وزارة  ونّظم��ت  ه��ذا  اأعم��ق.  ب�س��كل 
الأمريكّي��ة يف اأغ�سط���ص 2016 م�س��ابقة بحثّي��ة بخ�سو���ص ا�س��تخدام 
تقني��ة “البل��وك ت�س��ن” يف جم��ال تقني��ة املعلوم��ات املتعلق��ة باملج��ال 
��ة بامل�س��ابقة اأك��ر م��ن 70 طل��ب  ال�سّح��ي، وا�س��تملت اللجن��ة اخلا�سّ
م�س��اركة5. اأّم��ا حكوم��ة دول��ة الإم��ارات العربّي��ة املّتح��دة فق��د رع��ت 
موؤّخرًا مبادرة لفعالية “هاكاثون” عاملية عر الإنرتنت وذلك يف يناير 

2017، رّكزت على تقنية “البلوك ت�س��ن” يف جمال احلوكمة، حيث مّت 

ت�س��ليم 130 م�س��روعًا م��ن 41 دول��ة. كم��ا اأن�س��اأ برنام��ج الأمم املتح��ّدة 
 )Alternative Financing Lab( للتنمي��ة خمت��ر التموي��ل البدي��ل
م��ن اأج��ل النظ��ر يف الطلب��ات املتعلق��ة بتقني��ة “البل��وك ت�س��ن”6، كم��ا 
ا�س��تثمرت منظم��ة الأمم املتح��دة للطفول��ة “يوني�س��يف” موؤّخ��رًا كذل��ك 
يف �س��ركة نا�س��ئة خمت�سة بتقنية “البلوك ت�س��ن” تقوم بت�سميم نظام 

خا���ص بالهوّي��ة يف مراح��ل الطفول��ة املبّك��رة7.
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االأطر الت�رشيعّية

اخل�شو�شّية واالأداء والتخ�شي�ص

اأنظم��ة  اإىل  الورقّي��ة  ب��داأت احلكوم��ات بتحوي��ل �س��جالتها  يف ح��ال 
تعتم��د عل��ى تقني��ة “بلوك ت�س��ن”، ف��اإّن كاًل من الو�س��ع القانوين للعقود 
الذكّي��ة والتواقي��ع الرقمّي��ة، والإج��راءات امل�س��رتكة ملعرف��ة العم��الء، 
واآلي��ات �س��ر العم��ل اخلا�س��ة بالتدقي��ق واللت��زام، واملعاي��ر اخلا�س��ة 
بالعم��ل امل�س��رتك، �س��تكون بحاج��ة اإىل دع��م ت�س��ريعّي. وي��رى بع���ص 
اخل��راء القانوني��ن اأّن عل��ى النظ��ام القان��ويّن يف امل�س��تقبل اأن يط��ّور 
ق��درات فه��م الق�س��د من وراء الأنظم��ة من قبيل العقود الذكّية. وتقوم 
بع���ص جمموع��ات العم��ل حالّي��ًا با�س��تطالع مث��ل ه��ذه الق�ساي��ا، ومنه��ا 

�س��ركة ك��وال COALA(8( وذل��ك �سم��ن اإط��ار مب��ادرات مث��ل منت��دى 
حوكم��ة الإنرتن��ت اخلا���ص بتقني��ات “بل��وك ت�س��ن”، واحت��اد العق��ود 
الذكّي��ة يف غرف��ة التج��ارة الرقمّي��ة 9. بالإ�ساف��ة اإىل ذلك ف��اإّن الهيئات 
املعنّية باملعاير قد بداأت التعّرف على حالت ا�ستخدام تقنيات “بلوك 
 Extensible Business( ت�سن”، كما يف لغة تقارير الأعمال املو�ّسعة
دائ��رة  طّورته��ا  حما�س��بّية  لغ��ة  وه��ي   ،)Reporting Language

.)IRS( املتح��دة الولي��ات  الداخلّي��ة يف  الإي��رادات 

يف  احل��ال  ه��ي  كم��ا  عاّم��ة  ت�س��ن”  “بل��وك  تقني��ة  تك��ون  اأن  ميك��ن 
ة كما يف تقنية “بلوك ت�س��ن” اخلا�سة  “بيتكوين” و”اإيريوم”، اأو خا�سّ
مبجموع��ة م��ن ال�س��ركات الت��ي متتل��ك بني��ة حتتّي��ة م�س��رتكة. ول ب��ّد يف 
تقني��ة “بل��وك ت�س��ن” العاّم��ة م��ن اأن تك��ون البيان��ات احل�ّسا�س��ة م�س��ّفرة 
م��ن اأج��ل �سم��ان احلف��اظ عل��ى اخل�سو�سّي��ة، ولك��ن عنده��ا ل��ن تتمّكن 
العق��ود الذكّي��ة من ال�س��تفادة م��ن هذه البيانات امل�س��ّفرة. وتتيح تقنية 
ة للموؤ�ّس�س��ات اأو املجموعات بناء اأنظمة ت�س��تطيع  “بلوك ت�س��ن” اخلا�سّ
ال�ستفادة من �سمات الأمان التي ت�سمنها “بلوك ت�سن” لكن من دون 

ك�س��ف ه��ذه البيان��ات خارج املوؤ�ّس�س��ة.

��ة ع��ادة  ويتج�س��د الغر���ص م��ن ا�س��تخدام تقني��ة “بل��وك ت�س��ن” اخلا�سّ
يف م�س��اركتها م��ع ط��رف اآخ��ر عل��ى الأق��ل ب��ن الأق�س��ام اأو املوؤ�س�س��ة 
بحي��ث ق��د ل يك��ون م��ن املنا�س��ب فع��ل ذل��ك با�س��تخدام قاع��دة بيان��ات 
ة ي�سبح بالإمكان  تقليدية. وعر ا�ستخدام تقنية “بلوك ت�سن” اخلا�سّ
التحق��ق م��ن البيان��ات امل�س��رتكة م��ن قب��ل كال الطرف��ن يف ح��ال غي��اب 
ة اأو العامة لي���ص  الثق��ة. ولك��ن ا�س��تخدام تقني��ات “بل��وك ت�س��ن” اخلا�سّ
بال�س��رورة ح�سري��ًا ب��ن ال�س��تخدامن، اإذ م��ن املمك��ن التحق��ق م��ن 
ة ب�س��كل دورّي، ومن ثّم اإر�س��الها اإىل  البيانات يف “بلوك ت�س��ن” اخلا�سّ
“بل��وك ت�س��ن” عاّم��ة، م��ا يوّف��ر اإمكان��ات اإ�سافّي��ة ملراجعته��ا وتدقيقها.

وتع��ّج البيئ��ة احلا�سن��ة لتقنية “بلوك ت�س��ن” يف الوقت احلايل بالعديد 
م��ن البت��كارات اجلدي��دة. اإذ تق��وم بع���ص ال�س��ركات باإن�س��اء “بل��وك 
�سة ل�ستخدامات متعّددة بع�سها يتعلق بالتمويل اأو تتّبع  ت�سن” خم�سّ
ة قد تعيق اآليات العمل امل�سرتك  الأ�سول. ونظرًا لأن التطبيقات اخلا�سّ
 Enterprise( يف امل�س��تقبل، ف��اإّن بع���ص املب��ادرات امل�س��رتكة م��ن قبي��ل
Ethereum( اأخ��ذت عل��ى عاتقه��ا مناق�س��ة ه��ذه الق�سّي��ة والتباح��ث 

حولها. هذا وتعتمد معظم تطبيقات “بلوك ت�س��ن” على نظام امل�سدر 
املفت��وح، م��ا يوّف��ر حوكم��ة تتعّل��ق مبتطّلب��ات ال�س��ركات، م��ع احلف��اظ يف 

الوق��ت ذات��ه عل��ى التوافق مع تقنية “بلوك ت�س��ن” العاّمة.
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المهارات  الم�شادر  التعليم 

بن��اء �س��بكة لتوظي��ف ال�س��ركاء يف �س��ركات  •
تقني��ة املعلومات يف املنطق��ة بالإ�سافة اإىل 

ال�س��ركات النا�سئة يف هذا املجال.
ا�س��رتداد ر�س��وم الدرا�س��ة خ��الل �س��نة اأو  •

�س��نتن م��ن تاري��خ التوظيف.
ت�سهيل العثور على الوظيفة. •
بن��اء جمتم��ع للخريج��ن للت�س��جيع عل��ى  •

التعلي��م امل�س��تمر م��ن اأج��ل حتقي��ق النج��اح 
طوي��ل امل��دى.

بيان��ات  • قاع��دة  لبن��اء  مفتوح��ة  ��ة  من�سّ  
التوا�س��ل.

حت�س��ر وتق��دمي اختب��ار ع��ر الإنرتن��ت،  •
فعالي��ات  اأو  الرتمي��ز  يف  وم�س��ابقات 
الطلب��ات. ملراجع��ة  ق�س��رة  “هاكاث��ون” 

النظ��ر يف اأف�س��ل 100 طل��ب، ومقابل��ة 50  •
م��ن اأف�س��ل املتقّدم��ن، وقب��ول 20 من اأ�سل 

500 اإىل 1000 متق��ّدم.

��م  • برنام��ج تعليم��ي مل��ّدة ثالث��ة اأ�س��هر ُينظَّ
اأربع مّرات خالل العام. 

“بل��وك  • مبو�س��وع  الأ�سا�س��ّية  املعرف��ة 
املتقّدم��ة. املوا�سي��ع  اإىل  و�س��ولً  ت�س��ن” 

تطوير العقود الذكّية. •
نظم التطبيق الالمركزية. •
البنية التحتّية والأدوات. •
درا�سات حالة والتبّني. •

ميث��ل املذك��ور اأع��اله ملح��ة ع��ن عر���ص ع��ام ملق��رتح مق��دّم لأكادميّي��ة “بل��وك ت�س��ن” يه��دف اإىل اإيجاد م��ورد من امل�س��ادر التقنّي��ة واملهارات لال�س��تفادة 
ة  منها يف امل�ساريع على م�ستوى املنطقة، وا�ستقطاب املهارات، وتطوير البيئة احلا�سنة على م�ستوى املنطقة كي تكون رائدة يف بناء املهارات اخلا�سّ

بتقنية “بلوك ت�سن”.

عالميــة  أكبــر مســابقة  المتحــدة  العربّيــة  اإلمــارات  دولــة  حكومــة  أطلقــت 
افتراضيــة للتعامــات الرقميــة تحــت مســمى “هاكاثون الحكومــات االفتراضي 
للتعامــات الرقميــة” تســعى مــن خالــه الــى تجربــة تقنيــة التعامــات الرقميــة 
كوســيلة ثوريــة لتغييــر أســاليب التعامــل الرقمــي بيــن األفــراد والشــركات. 
ــرة  ــك خــال الفت ــز بلغــت 140,000 دوالر أمريكــي، وكان ذل وخصصــت جوائ
مــن ديســمبر 2016 إلــى ينايــر 2017. وشــارك فــي هــذه الفعاليــة 1011 
مشــارك يمثلــون 41 دولــة قّدمــوا 131 حــًا مــن حلــول “بلــوك تشــين” 
ــزة فيمــا يتعلــق بالتحّديــات الحكوميــة علــى مســتوى العالــم فــي هــذه  الممّي

الجوانــب: 

 20% 1. الهوية العالمية  

 13% 2. الحّد من انبعاثات الكربون 

  11% 3. الجريمة واالحتيال  

 14% 4. الصحة   

 10% 5. المدن الذكية  

 32% 6. أخرى   

مبادرات مدينة دبّي الكرى لدعم تطّور تقنية “بلوك ت�سن”: 

موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل والتي ت�ستعر�ص تقنيات واأبحاث م�ستقبلّية  •
عر مكتب امل�ستقبل، ومتحف امل�ستقبل، ومر�سد امل�ستقبل، وهي 

http://:املجلة العلمّية العربّية الأكر قراءة عر الإنرتنت
 mostaqbal.ae

برنام��ج م�س��رعات دب��ي امل�س��تقبل، وال��ذي ي�س��اعد ال�س��ركات النا�س��ئة  •
عل��ى العم��ل والتع��اون م��ع الهيئ��ات احلكومي��ة. وي�س��هد الرنام��ج حالّيًا 
دورت��ه الثاني��ة، وق��د تقّدمت للم�س��اركة يف ال��دورة الأوىل من الرنامج 

اأك��ر م��ن 2،200 �س��ركة م��ن 73 دولة ح��ول العامل. 
اأكادميي��ة دب��ي للم�س��تقبل، وتق��ّدم ثالث��ة برام��ج: برنام��ج التعلي��م  •

التنفي��ذي، ودبلوم��ا ت�سمي��م امل�س��تقبل، وبرنام��ج املاج�س��تر يف عل��وم 
امل�س��تقبل التطبيقي��ة. 

املبادرات على م�شتوى املدينة وعلى امل�شتوى الوطني

اأكادميية بلوك ت�شني 

وسيتم اإلعان عن الفائزين في حفل الختام للقمة العالمية للحكومات
والتي ستعقد في دبي يوم 14 فبراير، 2017.  

 www.govtechioneersrace.com/hackathon
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الهوّية 
الهوّية ق�شّية اجلميع 

ما الذي تقّدمه “بلوك ت�شني” فيما يتعّلق بالهوّية؟

ي�س��ّكل حتدي��د هوّي��ة �س��خ�ص م��ا نقط��ة الب��دء الرئي�س��ية يف كل معامل��ة 
تقريب��ًا، �س��واء يف قط��اع الأعم��ال اأو يف احلكوم��ة، اإذ اأن مالك��ي البي��وت 
مث��اًل يحتاج��ون اإىل معرف��ة الآخري��ن الذي��ن يتعامل��ون معه��م ليتاأّك��دوا 
باأّنه��م ممّثل��ون ر�س��مّيون وخمّول��ون م��ن قب��ل �س��ركة خدم��ات م��ا. كم��ا 
يحت��اج الطبي��ب اإىل رب��ط �س��جّل مري���ص م��ا باملري�ص نف�س��ه املوجود يف 
غرفة الطوارئ، ويحتاج البنك كذلك اإىل معرفة ال�سخ�ص ومعلومات 

ة مبعرف��ة العميل. عن��ه ك��ي ي�س��تويف املتطّلب��ات اخلا�سّ

ومتث��ل معظ��م اأنظم��ة الهوّي��ة يف الع��امل الي��وم ح��الت قائم��ة بذاته��ا، 
فالوثائ��ق الت��ي ت�سدرها احلكومة مثاًل بهدف التعريف بالهوّية كجواز 

ال�س��فر اأو بطاق��ات الهوّي��ة ال�س��خ�سّية، ت�س��تخدم يف اأغل��ب الأحي��ان 
للتحق��ق م��ن هوّي��ة �س��خ�ص م��ا والرب��ط ب��ن الأنظم��ة املتع��ّددة للتحق��ق 
م��ن الهوّي��ة. ولك��ّن ه��ذا احل��ّل ل ي��زال غ��ر مث��ايّل وذل��ك لأّن اجلن�س��ّية 
املزدوج��ة تث��ر الكث��ر م��ن التعقي��د والإرب��اك. اأّم��ا اجل��زء املتبّق��ي م��ن 
معلوماتن��ا ال�س��خ�سّية الت��ي ج��رى جتميعه��ا مب��رور الزم��ن فق��د �سارت 
حت��ت ملكّي��ة وحتّك��م �س��ركات كرى مثل “اأمازون” و”في���ص ب��وك” و”اإي 
ب��اي”، وم��ن ال�سع��ب ج��ّدًا الو�س��ول اإليه��ا من قبل الأ�س��خا�ص الذين مت 
اإدخ��ال معلوماته��م اإىل ه��ذه الأنظم��ة، ول��ذا ي�س��تحيل تقريب��ًا معرف��ة 

ال�س��خ�ص ب�س��كل قاط��ع يف ع��امل الي��وم.

تع��ّد الهوّي��ة الالمركزّي��ة ه��ي احل��ّل ل��كّل م��ا �س��بق، ولتو�سي��ح الأم��ر 
��ة “يوب��ورت” )uPort(، وه��ي  ب�س��ورة اأك��ر دعون��ا نّطل��ع عل��ى من�سّ
��ة لإدارة الهوّي��ة تق��وم بتطويره��ا حالي��ًا �س��ركة “كون�سين�سي���ص”  من�سّ
م��ن  الّنا���ص  متك��ن  يف  “يوب��ورت”  ه��دف  يتجل��ى   .)ConsenSys(
ت�س��كيل �س��ورة متكامل��ة ع��ن هوّيته��م، واإتاح��ة الفر�س��ة له��م للتحّك��م 

به��ا وذل��ك ع��ر تطبي��ق ب�س��يط وذك��ّي عل��ى 
“بل��وك  بتقني��ة  مدع��وم  املحم��ول  الهات��ف 
��ة بالعق��ود الذكّي��ة يف نظ��ام  ت�س��ن” اخلا�سّ
“اإيثري��وم”. ويتط��ّور ه��ذا البت��كار التقن��ي 
بن��اًء عل��ى تطبيق��ات �س��ابقة متعّلق��ة بالهوّي��ة 
لأّن��ه يتي��ح للف��رد بن��اء �س��ورة كامل��ة وقابل��ة 
للنقل عن هوّيته، مع احلفاظ يف الوقت ذاته 
عل��ى اأم��ن املعلوم��ات الذي يجعل ه��ذه الهوّية 

موثوق��ة ومعتم��دة م��ن قب��ل احلكوم��ات.

��ة  اأّن من�سّ ولع��ّل الأم��ر الأك��ر اأهّمي��ة ه��و 
“يوب��ورت” توّف��ر اإمكانّي��ة اأن ت�سب��ح الهوّي��ات 

الرقمّي��ة واجه��ة برجم��ة عاملّي��ة ترب��ط ب��ن الهوّي��ات املنف�سل��ة الت��ي 
ذكرناه��ا فيم��ا �س��بق. كم��ا يتي��ح نظام “يوب��ورت” للم�س��تخدمن تخزين 
واإدارة بياناته��م التعريفّي��ة عل��ى نح��و لمرك��زي، والتي تكون على �س��كل 
وثائ��ق ثبوتي��ة ت�سدره��ا احلكومات اأو اأي اأن��واع اأخرى من الهوّيات، مع 
التحّك��م ب�س��كل مرك��زّي بتنق��ل ه��ذه املعلومات بن مقّدم��ي اخلدمة من 
حكوم��ات وم�سارف وم�ست�س��فيات وغر ذل��ك. وميكن اإثبات الهوّية يف 

من�سة “يوبورت” عن طريق اختيار الوثائق املطلوب م�ساركتها وتقدمي 
الب�سمة.

ويع��ّد تطبي��ق “يوب��ورت” طريق��ة رئي�س��ية تتي��ح لل�س��خ�ص التفاع��ل م��ع 
هوّيت��ه الرقمّي��ة، فه��ذا التطبي��ق يعم��ل كمحفظ��ة رقمّي��ة اآمن��ة للهوّي��ة 
تتي��ح لالآخري��ن اإدارة وثائقه��م ال�س��ادرة ع��ن 
ال�س��لطات الر�س��مّية اأو غره��ا م��ن الهوّي��ات، 
كم��ا يتي��ح التطبي��ق للم�س��تخدم تق��دمي توقيع��ه 
الرقم��ّي يف املعام��الت الرقمّي��ة الآمن��ة بجميع 
اأ�سكالها. وعند النظر اإىل جميع هذه الوثائق 
تق��ّدم  باأنه��ا  ف�س��نجد  ع��ام  ب�س��كل  الثبوتي��ة 
�س��ورة متكامل��ة ع��ن الف��رد. ول��ن نبال��غ لو قلنا 
ب��اأّن هوّي��ة واح��دة ق��د ترتب��ط بوثائ��ق ثبوتّي��ة 
ت�سدره��ا مئ��ات اجله��ات، اإذ ل ميك��ن جل��واز 
�س��فر اأو بطاق��ة هوّي��ة الحتف��اظ به��ذا الق��در 

الكب��ر م��ن املعلوم��ات.

ويفت��ح تطبي��ق الهوّي��ة الرقمّي��ة يف “يوب��ورت” الأب��واب اأم��ام ع��امل اأك��ر 
ذكاًء لالأفراد واملوؤ�ّس�سات، حيث �سي�سبح كل من اأ�سماء امل�ستخدمن، 
ال�س��خ�سية، واأنظم��ة  امل��رور، والنم��اذج، واخلدم��ات غ��ر  وكلم��ات 
املعلوم��ات املنف�سل��ة، �س��يئًا م��ن املا�س��ي. وتق��دم “يوب��ورت” نظام��ًا 
لمركزّي��ًا للهوّي��ة لالقت�س��اد اجلدي��د، وه��ي تخ�س��ع لإدارة امل�س��تخدم 

نف�سه.

درا�شة حالة بلوك ت�شني
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م�شاركة بيانات “اعرف عميلك” يف البنوك

ا�شتخدامات مقرتحة
يتي��ح نظ��ام الهوّي��ة املعتم��د عل��ى “بل��وك ت�س��ن” للم�س��تخدمن الأم��ور 

الآتية: 

ملكّي��ة الهوّي��ة وال�س��معة والبيان��ات والأ�س��ول الرقمّي��ة ال�س��خ�سية  •
والتحك��م بها.

الإف�س��اح الختي��اري والآم��ن ع��ن بياناته��م م��ع الأط��راف الأخ��رى  •
الت��ي يحّددونها.

الول��وج والو�س��ول اإىل اخلدم��ات الرقمّي��ة دون احلاج��ة ل�س��تخدام  •
كلمة مرور.

التوقيع الرقمّي على ال�سهادات واملعامالت والوثائق. •
التوّثق من القيمة واإر�سالها عر نظام “بلوك ت�سن”. •
التفاعل مع التطبيقات الالمركزية والعقود الذكّية.  •
ت�سفر الر�سائل والبيانات.  •

يتي��ح نظ��ام الهوّي��ة املعتم��د عل��ى “بل��وك ت�س��ن” للموؤ�ّس�س��ات الأم��ور 
الآتي��ة: 

اإن�ساء هوّية لل�سركة.  •
ت�سجيل العمالء واملوظفن اجلدد ب�سهولة. •
اعتماد عملّية مطّورة للح�سول على بيانات العمالء. •
اإن�س��اء بيئ��ة اآمن��ة ميكن التحّك��م بالولوج اإليه��ا دون اإ�سافة اإجراءات  •

معّقدة للموظفن.
التقلي��ل م��ن خماط��ر امل�س��وؤولية املتعلق��ة بامتالك معلومات ح�ّسا�س��ة  •

تخ�ّص العمالء.
زيادة م�ستوى اللتزام. •
احلفاظ على �سبكة من امل�سرتكن. •
اإيجاد هوّيات حمّددة الأدوار وحمايدة ذات اأذونات وا�سحة. •

ل يوج��د حالّي��ًا معاي��ر موّح��دة خا�س��ة بالبيان��ات املوثوق��ة الت��ي يج��ب 
عل��ى العم��الء تقدميه��ا اإىل املوؤ�ّس�س��ات املالي��ة، وع��ادة م��ا تب��ذل ه��ذه 
املوؤ�ّس�سات جهودًا م�ساعفة يف عمليات التحّقق من معلومات العمالء، 
حي��ث يرتب��ط ه��ذا الأم��ر بزي��ادة تكالي��ف املعامالت عل��ى البنوك وعلى 
العم��الء، م��ن دون اأن ي�سي��ف يف الواق��ع م�س��تويات اإ�سافي��ة م��ن الأم��ن 
اإىل النظ��ام امل��ايّل العامل��ي؛ فل��و وقع��ت عملّية احتيال على �س��بيل املثال، 
�س��تتعامل كل موؤ�ّس�س��ة م��ع نف���ص الوثائ��ق امل��زّورة و�س��تقّدمها لنف���ص 
ل اإجراء عملّيات حتّقق �سارمة واحرتافّية ملّرة  الختبار. ولذلك، ُيف�سّ

واح��دة، وم��ن ث��ّم ا�س��تخدام ه��ذه الوثائ��ق الثبوتّية 
للهوّي��ة الت��ي مّت التحّق��ق منه��ا ب�س��كل قطع��ّي يف 
جمي��ع املعام��الت الأخ��رى، حينه��ا ميك��ن تق��دمي 
يف  ترغ��ب  موؤ�ّس�س��ة  لأي  الثبوتّي��ة  الوثائ��ق  ه��ذه 
الط��الع عليه��ا، وباأعل��ى م�س��تويات الأم��ن وباأدن��ى 
ح��د ممك��ن م��ن اخلط��اأ، الأم��ر ال��ذي ميث��ل حال��ة 
مثالّي��ة لتو�سي��ح ا�س��تخدام تقني��ة “بل��وك ت�س��ن”، 

��ة “يوب��ورت”. واملتمثل��ة هن��ا يف من�سّ

ويتي��ح التوقي��ع الرقم��ي، عل��ى ال�س��هادات املتعّلق��ة بالآخري��ن، واملعروف 
ا�سطالح��ًا با�س��م الت�سدي��ق، للهوّي��ات اأو املوؤ�ّس�س��ات الأخ��رى التحّق��ق 
والتثّب��ت م��ن البيان��ات املتعّلق��ة بهوّي��ة م��ا. وق��د يك��ون ه��ذا مفي��دًا يف 
عملّي��ات “اع��رف عميل��ك” حي��ث ميك��ن للبن��ك امل�سادق��ة عل��ى بيان��ات 
عمي��ل �س��بق ل��ه اأن حتّق��ق منه��ا، مثل العمر والعن��وان وما اإىل ذلك. ويف 
“بل��وك ت�س��ن” ميك��ن اأن تتط��ّور هذه الهوّية م��ع م�سّي الوقت، وذلك مع 
ح�س��ول ال�س��خ�ص عل��ى ت�سديق��ات متع��ددة ع��ن هويت��ه، بالإ�سافة اإىل 
الأم��الك امل�س��ّجلة له��ذه الهوي��ة، وغ��ر ذل��ك م��ن الرخ���ص والوثائ��ق 

الر�سمّية.

وتع��ّد الأط��ر واملعاي��ر والعملي��ات الت�س��ريعّية الت��ي تدع��م م�س��اركة 
اآلي��ات التحق��ق “اع��رف عميلك” بن املوؤ�ّس�س��ات اأم��رًا ل غنًى عنه. ومع 
اأّن بع���ص البن��وك ب��داأت بالعتم��اد عل��ى اأط��راف خارجّي��ة لتزويده��ا 
مبعلوم��ات “اع��رف عميل��ك”10، اإل اأّن ه��ذا ي�س��ّكل خماط��رة اإ�سافي��ة 
على البنوك لأّنها ملزمة قانونّيًا بالتاأّكد من اإجراءات العناية الواجبة 

مبعلوم��ات “اع��رف عميل��ك”.

مث��ل  منه��ا  والتحق��ق  الهوّي��ة  لإنت��اج  من�س��ة  وج��ود  ي�س��اعد  وق��د 
“يوب��ورت”، يف احل��ّد م��ن املخاط��ر لأّن عملّي��ات 
التحق��ق يف “بلوك ت�س��ن” �س��تتطّلب تق��دمي التوقيع 
الرقم��ّي وم�سادق��ة املوؤ�ّس�س��ات املالّي��ة الت��ي ميك��ن 
التحق��ق منه��ا ب�س��كل علن��ّي. وم��ع توّج��ه ال�س��بكة 
الأمريكي��ة ملكافح��ة اجلرائ��م املالّي��ة والت�س��ريعات 
الأوروبي��ة اخلا�س��ة مبكافح��ة غ�س��يل الأم��وال، اإىل 
اعتم��اد اإج��راءات اأك��ر �سرام��ة فيم��ا يخ���ص جمع 
البيان��ات والتحّق��ق منه��ا11، ف��اإّن اأنظم��ة “اع��رف 
عميلك” التي تعتمد على “بلوك ت�سن” قد ت�ساعد 
احلكومات واملوؤ�ّس�سات املالّية على تب�سيط عملّيات التحّقق من بيانات 

“اع��رف عميل��ك” 

بيان��ات  م�س��اركة  عملّي��ات  لإدارة  مثالّي��ًا  “يوب��ورت”  نظ��ام  ويعت��ر 
“اع��رف عميل��ك” ب��ن املوؤ�س�س��ات بطريق��ة ت�س��هم يف خل��ق قيم��ة كبرة، 
وتع��ّزز املناف�س��ة وتزي��د م��ن �س��هولة ا�س��تخدام الأنظم��ة املالّي��ة جلمي��ع 

الأط��راف.
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تعت��ر اأمتت��ة النق��ل مهّم��ة بالغ��ة الأهّمي��ة بالن�س��بة للم��دن الذكّي��ة، 
ويف ه��ذا ال�س��ياق فق��د اأدرك��ت موؤ�ّس�س��ات الأعم��ال واحلكوم��ات اأّن 
اأنظم��ة “بل��وك ت�س��ن” ه��ي مكّون اأ�سا�س��ّي من احلّل. هذا وبداأت �س��ركة 
“وانك�س��يانغ” )Wanxiang( ال�سيني��ة لل�س��يارات با�س��تثمار 30 ملي��ار 

دولر اأمريكي يف مبادرة جديدة للمدن الذكّية ت�س��مل ا�س��تخدام تقنية 
“بلوك ت�سن” لتحقيق م�ستوى عاٍل من الأمن يف البّطاريات امل�ستخدمة 

يف ال�س��يارات الكهربائي��ة12.

فمن خالل تاأجر البطارّيات لأ�سحاب ال�س��ّيارات بدل بيعها، �س��يكون 
بو�سع �سركة “وانك�سيانغ” تخفي�ص تكلفة ال�سراء. ولكن الفوائد الناجتة 
ع��ن ه��ذا الأم��ر تتجاوز جمّرد تخفي���ص مبدئي بالتكلف��ة، فهناك اأي�سًا 
القدرة على مراقبة ا�س��تخدام بطارّية ال�س��يارة ومتابعة اأدائها، وهكذا 
�س��يكون بالإم��كان طل��ب البطارّي��ات ملعاينته��ا و�سيانته��ا اأو ا�س��تبدالها 

عن��د احلاج��ة. كم��ا يتي��ح وج��ود بيان��ات �س��املة ع��ن 
البطارّي��ات واأدائه��ا اإمكاني��ة عر���ص ه��ذه البيان��ات 
كاأ�س��ل ميك��ن بيع��ه للم�س��تثمرين، م��ا ي�س��ّهل متوي��ل 
تطوير تقنيات جديدة للم�ستهلكن وامل�سّنعن على 

حد �سواء. 

و�س��يكون ممكن��ًا يف النم��وذج ال��ذي تقرتح��ة �س��ركة 
اأك��ر  الواح��دة  لل�س��ّيارة  يك��ون  اأن  “وانك�س��يانغ”، 

م��ن مال��ك، اإ�ساف��ة اإىل امل�س��تخدمن املبا�س��رين 
لل�س��يارة ومالك��ي البطارّي��ة املوؤّمن��ة وامل�س��تثمرين 
فيه��ا. والي��وم، ح��ن يتوّج��ه �س��خ�ص م��ا اإىل تزوي��د 
�س��يارته بالوق��ود، فاإّن��ه �س��يقوم بالدف��ع با�س��تخدام 
بطاق��ة ائتم��ان يف �سفق��ة ب��ن طرف��ن. ولك��ن ووفقًا 
لروؤي��ة �س��ركة “وانك�س��يانغ” بخ�سو���ص ال�س��يارات 

الكهربائي��ة ذاتي��ة القي��ادة الت��ي تعتم��د عل��ى “بل��وك ت�س��ن”، ف��اإّن ه��ذه 
ال�سفق��ة ق��د ي�س��ارك فيه��ا ثالث��ة اأو اأربع��ة اأط��راف لإمتام عملّي��ة مالّية 

معّق��دة13.

وعل��ى الرغ��م م��ن اأّن ه��ذه العملّي��ة �س��تكون بالغ��ة التعقي��د ملختل��ف 
الأط��راف يف ح��ال اأُجري��ت با�س��تخدام املعام��الت الورقّي��ة وبطاق��ات 
الئتم��ان اأو غ��ر ذل��ك م��ن اأنظم��ة الدف��ع املبا�س��رة، اإل اأّن ا�س��تخدام 
نظ��ام “بل��وك ت�س��ن” �س��ي�سمن وج��ود عملي��ة دف��ع �سل�س��ة ب��ن الأجه��زة 
والأ�س��خا�ص وموؤ�س�س��ات الأعم��ال. وتتي��ح العق��ود الذكّي��ة لن��ا الفر�س��ة 
لتحدي��د منط��ق �س��ر عملّي��ات الدف��ع بن الأطراف املختلف��ة و�سوًل اإىل 
العملي��ة الت��ي يج��ري اإمتامه��ا على �س��بيل املثال كّلما توّجهت ال�س��يارات 

ال�س��حن. ملحّط��ة  الكهربائّي��ة 

و�سائل النقل 
ذاتّية القيادة

متت��ع املركب��ات ذاتّي��ة القي��ادة بخ�سائ���ص متع��ددة جتع��ل من املنا�س��ب 
اإدارتها وفق نظام “بلوك ت�سن”، فهناك حاجة اإىل تعّقب موقع املركبة 
وا�س��تخدامها واأدائه��ا، اإىل جان��ب اإدارة ال�س��وؤون املعّق��دة لرتتيب��ات 
امللكي��ة والتاأج��ر، وح�س��اب تكالي��ف الوق��ود اأو الطاق��ة املرتتب��ة عل��ى 

ا�س��تخدام املركب��ة. وبتحقي��ق ذل��ك �س��يكون م��ن املمكن زي��ادة الكفاءة، 
وحت�س��ن جتربة امل�س��تخدمن، اإىل جانب اإن�ساء اأ�سواق جديدة واأدوات 

مالّي��ة لتموي��ل ط��رح اأنظمة النق��ل الذاتي.

“بلوك ت�شني” واملدن الذكّية

درا�شة حالة على “بلوك ت�شني”
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لق��د كان توجي��ه املركب��ات يف ال�س��ابق يحت��اج اإىل ا�س��تخدام خرائ��ط 
ورقّي��ة ومعرف��ة عملّي��ة باأمن��اط حرك��ة امل��رور. اأّما الآن وبف�سل �س��ركات 
مث��ل “اأوب��ر” )Uber( اأو “وي��ز” )Waze( فق��د حتّول��ت عملّي��ة توجي��ه 
ال�س��يارات اإىل ن�س��اط علم��ي. واإذا كان��ت ال�س��ّيارة ذاتّي��ة القي��ادة، حّتى 
ب��دون العتم��اد عل��ى “بل��وك ت�س��ن”، فاإّنه��ا �س��تكون ق��ادرة عل��ى جتّن��ب 
الزدح��ام امل��رورّي عل��ى نح��و يف��وق ق��درة ال�س��ائق الع��ادّي. ولك��ن يف 

ا�س��تخدام  وم��ع  امل�س��تقبل 
تقني��ة “بل��وك ت�س��ن”، ف��اإّن 
توجيه ال�سّيارات قد ي�سبح 
بح��د  اقت�سادّي��ًا  ن�س��اطًا 

ذات��ه اأي�س��ًا.

حرك��ة  توجي��ه  و�سي�س��اعد 
ال�س��ر يف مدين��ة مزدحم��ة 
عل��ى احل��ّد م��ن الختناقات 
املرورّي��ة مب��ا يحقق الفائدة 

للجمي��ع، ولك��ن ل تتمت��ع جمي��ع الرح��الت بالقيم��ة القت�سادّي��ة ذاته��ا. 
اإل اأن��ه يف املركب��ات ذاتّي��ة القي��ادة املعتم��دة عل��ى نظ��ام “بلوك ت�س��ن”، 
اإذا رغبت ال�س��ّيارة العادّية اأو �س��ّيارة الأجرة بال�س��ر ب�س��كل اأ�س��رع من 
ال�سّيارات الأخرى حولها، ف�سيكون بالإمكان دفع ر�سوم اأعلى للح�سول 
عل��ى م�س��ار اأ�س��رع، بحي��ث يك��ون بالإم��كان اإج��راء عملّي��ات التفاو���ص 
القت�س��ادّي ب�س��كل تلقائ��ّي م��ع ال�س��ّيارات الأخ��رى حولها. اأّما بالن�س��بة 
للحكومات، فاإّن القدرة على 
اقتط��اع الر�س��وم ب�س��كل مرن 
الط��رق يف  ا�س��تخدام  عن��د 
اأو الأماك��ن  بع���ص الأوق��ات 
املحّددة قد ت�س��اعد يف احلّد 
التل��ّوث  اأو  الزدح��ام  م��ن 
ال�س��تخدام  عل��ى  وت�س��جع 

الأمث��ل للط��رق املتوّف��رة.

االأ�شواق اجلديدة فائقة التوا�شلية

اقت�شاد االأدوات
لي���ص هن��اك م��ا يدع��و لت�س��ّور اأّن��ه ل ميك��ن للعرب��ة ذاتّي��ة القي��ادة اأن 
تخ�س��ع بنف�س��ها لعملّي��ة حتّق��ق وتتّب��ع وف��ق نظ��ام “بلوك ت�س��ن”. وميكن 
لل�س��يارة ذاتّي��ة القي��ادة اأن جت��وب املدين��ة واأن حتم��ل ال��ركاب، و�س��واًء 
مّت ذل��ك با�س��تخدام تطبي��ق طل��ب ال�س��يارة، اأو �س��بكة م��ن التطبيق��ات، 
فاإن التن�سيق بينها جميعًا �سيتم عر نظام “بلوك ت�سن”. ومن املمكن 
اأن ميتل��ك ه��ذه ال�س��ّيارة جمموع��ة �سغ��رة اأو كب��رة م��ن الأ�س��خا�ص يف 

اأّي حزم��ة م��ن املنتجات امل�س��ّندة.

واأت��اح اقت�س��اد امل�س��اركة للعدي��د م��ن النا���ص ح��ول 
الع��امل اإمكاني��ة الو�س��ول اإىل م�س��ادر م�س��رتكة، 
لأ�س��ول  املبا�س��رة  بالدف��ع  القي��ام  جم��ّرد  ولي���ص 
مكلفة. ومتّكن تقنية “بلوك ت�س��ن” من امل�سّي نحو 
املرحل��ة التالي��ة يف ه��ذا ال�س��ياق، والت��ي تتمّث��ل يف 
�سهولة خلق �سبكات قيمة معّقدة ت�سمح با�ستخدام 
طري��ق  وع��ن  التحتّي��ة.  والبن��ى  املاّدي��ة  الأدوات 
وال�سيان��ة  الو�س��ول  واإمكانّي��ة  امللكي��ة،  تف�سي��ل 
والتموي��ل، ف�س��يكون بالإم��كان ت�س��ير كّل واح��د م��ن 
ه��ذه اجلوان��ب م��ن قب��ل الأ�س��خا�ص الأك��ر كف��اءة.

وميك��ن اأن ت�س��هم تقني��ة “بل��وك ت�س��ن” كذل��ك يف ت�س��هيل عملي��ات 
التوا�سل الآلية بن الأجهزة، فقد حتتاج كل �سيارة ذاتية القيادة على 
�سبيل املثال اإىل هوّية وفقًا لتقنية “بلوك ت�سن”، و�ستحتاج هذه الهوية 
اإىل تاأم��ن اأو ا�س��تخدام النق��ود املطلوب��ة لدفع ر�س��وم العب��ور اأو تكاليف 

�س��حن البطارية.

ويع��ّد التفاو���ص الآيل ب��ن الأجه��زة اأم��رًا يجري تطبيق��ه حالّيًا، فبع�ص 
احلكوم��ات راأت اأّن��ه م��ن الأج��دى مثاًل و�س��ع اأجهزة 
جلب��ي ر�س��وم العب��ور عل��ى الط��رق ال�س��ريعة بحي��ث ل 
 ميك��ن قب��ول �س��وى الدفع��ات الإلكرتونّي��ة التلقائي��ة 

 .13
)E-ZPass(ا 

“تتيح تقنية ’بلوك ت�شني‘ 

املرحلة املقبلة مما 
يلي: االإن�شاء ال�شهل 

ل�شبكات القيمة 
املعقدة واملرتبطة 

باإمكانية الو�شول اإىل 
االأ�شياء املادية والبنى 
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جل��ب  اأج��ل  م��ن   )RECs( املتج��ددة  الطاق��ة  �س��هادات  ت�س��تخدم 
م�سادر الطاقة ال�سديقة للبيئة اإىل �سوق اإنتاج الكهرباء، وتعتر هذه 
ال�س��هادة دلي��اًل عل��ى اأّن 1 ميج��اواط �س��اعي م��ن الكهرب��اء ق��د ج��اء من 
م�س��در طاق��ة متج��ّدد. و�س��نجد يف الوليات املتح��دة اأّن جميع موّلدات 

الطاقة الكهربائية من امل�سادر املتجددة مرتبطة ب�سبكة تنتج منتجن 
متمايزين:

1. الكهرباء 
2. �سهادات الطاقة البديلة 

مت دع��وة املطّوري��ن لإقام��ة م�س��اريع طاق��ة متج��ددة مث��ل م��زارع الطاقة 
ال�سم�س��ّية اأو طاق��ة الري��اح م��ن اأج��ل احل�س��ول عل��ى �س��هادات الطاق��ة 
املتج��ّددة والت��ي تب��اع للموّزع��ن وامل�س��تهلكن وبن�س��بة رب��ح عل��ى البي��ع. 
وم��ن امله��م اإدراك اأن الطاق��ة الفعلي��ة املرتبط��ة ب�س��هادات الطاق��ة 
املتج��ّددة تب��اع ب�س��كل منف�س��ل وت�س��تخدم من قبل ط��رف اآخر. اإن هذه 
احل�س�ص “ال�سديقة للبيئة” هي �سمة ت�سرتيها خدمات اأخرى بهدف 
اإثبات اأّنها حتقق معاير “الطاقة املتجددة” التي حتّددها احلكومة1، 
وهي ل تتعّلق بال�سرورة باأ�سعار الطاقة الفعلّية. اأّما بالن�سبة مل�ستهلكي 
الطاق��ة اخل�س��راء م��ن �س��هادات الطاق��ة املتج��ددة فه��م يدفع��ون عل��ى 

الأغلب الزيادة املرتتبة على هذا الو�سم، ولي�ص مقابل �سراء الكهرباء 
م��ن م�سدر طاق��ة متجّددة.

وله��ذا ف��اإّن �س��هادات الطاق��ة املتج��ّددة تث��ر اإ�س��كالت عدي��دة ب�س��بب 
ق�سّي��ة احل�س��اب امل��زدوج، حي��ث حت�س��ل املراف��ق عل��ى �س��هادات طاق��ة 
متج��ّددة تثب��ت اأّن م�س��در الطاق��ة املحل��ّي متج��ّدد، ث��م تق��وم ببي��ع ه��ذه 
ال�س��هادات اإىل مراف��ق اأخ��رى. ولك��ن ح��ن يق��وم موّل��د طاق��ة متج��ّددة 
ببي��ع الكهرب��اء، فاإّن��ه يبي��ع املنت��ج النهائ��ي، ث��م يبي��ع احل�س���ص ب�س��كل 

منف�س��ل. 

باأّنه��ا جمموع��ة م��ن   )Microgrids( ”ال�س��بكات الدقيق��ة“ تع��ّرف 
م�س��ادر الطاق��ة املوّزع��ة )DER( ذات ح��دود وا�سح��ة م��ع اإمكاني��ة 
الرتب��اط اأو النف�س��ال ع��ن ال�س��بكة2. وه��ذا ه��و ال�س��بب وراء اأهّمي��ة 
ال�س��بكات الدقيق��ة، فعندم��ا �س��رب اإع�س��ار �س��اندي مدين��ة نيوي��ورك، 
 )Battery Park( ”كان اأح��د الأحي��اء هن��اك وه��و ح��ّي “بات��ري ب��ارك

ميتل��ك نظ��ام الطاق��ة املوّزع��ة، بينم��ا كان��ت معظ��م مانهات��ن غارق��ة يف 
الظ��الم. فال�س��بكات الدقيق��ة ت�سم��ن وج��ود قدٍر من املقاوم��ة والتكّيف 
يف حال وقوع الكوارث الطبيعّية، وكذلك يف اأوقات الذروة من ال�سغط 

عل��ى ال�س��بكة اأثن��اء موج��ات احل��ّر ال�س��ديد يف ال�سي��ف.

الطاقة
االنتقال من �شهادات الطاقة املتجددة اإىل احلوافز 

املتبادلة بني االأقران 

احل�شاب املزدوج للكهرباء ال�شديقة للبيئة

ا�شتخدام ال�شبكات الدقيقة والعّدادات الذكّية

درا�شة حالة بلوك ت�شني
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��ة تعتم��د عل��ى تقني��ة “بل��وك ت�س��ن” اأن تدي��ر املعام��الت  بو�س��ع من�سّ
منتجي/م�س��تهلكي  ب��ن   )peer-to-peer( الأق��ران  ب��ن  املبا�س��رة 
)prosumers( الطاق��ة الت��ي ت�س��تخدم يف املن��ازل، كاأ�سح��اب األ��واح 
الطاقة ال�سم�س��ّية على �س��بيل املثال وامل�س��تهلكن الآخرين، حيث ميكن 
مثاًل حتويل الطاقة الفائ�سة لديهم اإىل قيم رقمّية با�ستخدام بيانات 

كل  الذكّي��ة  الع��ّدادات  توّفره��ا 
15 دقيق��ة. وعندم��ا تع��ود الطاق��ة 

الفعلّي��ة نف�س��ها اإىل ال�س��بكة، ف��اإّن 
نظ��ام “بلوك ت�س��ن” يوّف��ر اإمكانّية 
بطريق��ة  الفرتا�س��ّي  احل�س��اب 
متّكن املنتج/امل�س��تهلك من حتويل 
الفائ���ص اإىل “�س��لعة” م��ن وح��دات 
�س��وق  يف  بيعه��ا  ميك��ن  الطاق��ة 
وتق��وم  الإنرتن��ت.  ع��ر  الطاق��ة 
اأنظم��ة الت�س��جيل املوّزع��ة بت�س��هيل 
وتاأم��ن عملّي��ات الرب��ط التلقائ��ي 

واملحا�س��بة.

�س��يتوّفر  ذل��ك  عل��ى  وبن��اًء 
ق��م  الت��ايل:  اخلي��ار  للم�س��تهلك 

ب�س��راء الطاق��ة “اخل�س��راء” م��ن بائع��ي �س��هادات الطاق��ة املتج��ّددة، 
والت��ي ل متّث��ل بال�س��رورة م�س��درًا بدي��اًل للطاقة، اأو قم ب�س��راء الطاقة 
 .)prosumers( م��ن جمتمع �س��وق الطاق��ة م��ن املنتجن/امل�س��تهلكن
كم��ا �س��يكون بو�س��ع امل�س��تهلك اأي�س��ًا اختي��ار �س��راء وح��دات الطاق��ة 
حملّي��ًا، بحي��ث يق��وم املنتجون/امل�س��تهلكون )prosumers( بتحدي��د 
املعامالت وت�س��عر وحدات الطاقة 
م��ع اجلران ب�س��كل مبا�س��ر، بحيث 
تت�س��ّكل قاع��دة ت�س��عر جمتمعّي��ة 
تعك���ص قيم��ة الطاق��ة اخل�س��راء يف 
املجتم��ع املحل��ّي واحلال��ة الفعلّي��ة 
وعن��د  عليه��ا.  والطل��ب  للعر���ص 
اإ�سافة البطارية املنزلّية والأجهزة 
الذكّي��ة ف�س��يكون بو�س��ع املنتج��ن/
 )prosumers( امل�س��تهلكن 
الفائ��دة م��ن هيكلي��ة  اأن يحّقق��وا 
الت�س��عر الديناميكي��ة ع��ن طري��ق 
تن�س��يق ا�س��تهالك الطاق��ة ب�س��كل 

اأك��ر كف��اءة يف املن��ازل.

اإّن املراف��ق الت��ي تدع��م اأ�س��واق الطاق��ة املُعتِم��دة عل��ى تقني��ة “بل��وك 
ل ر�س��ومًا على املعامالت وتوفر  ت�س��ن” على م�س��توى املجتمع قد حت�سّ
البن��ى التحتّي��ة. كم��ا ميك��ن اأن تت��ّم اإدارة الطل��ب وال�س��تجابة ب�س��كل 
اأك��ر كف��اءة م��ن قب��ل املنتجن/امل�س��تهلكن )prosumers( اأنف�س��هم 
على م�س��توى البيت واحلّي بالإ�سافة اإىل م�س��ّغلي املرافق على م�س��توى 
املنطقة والذين يحتاجون اإىل �سمان توفر الطاقة دون انقطاع وتقدمي 
خدم��ات تت�س��م باملرون��ة للم�س��تهلكن عل��ى امل�س��توى املن��زيل والتجارّي.

ويف دول مث��ل اأملاني��ا والياب��ان واململك��ة املتحدة، جند اأّن اأ�س��واق الطاقة 
تّت�س��م بالالمركزّي��ة، و�س��يكون بالإم��كان كذل��ك تطبي��ق اآلي��ات التحفيز 
عل��ى م�س��توى املجتم��ع ب�س��هولة اأك��ر عن��د تبّن��ي تقني��ة “بل��وك ت�س��ن” 
 لأّنه��ا �س��تعّزز م��ن من��ّو حج��م ال�س��تثمارات يف قط��اع الطاق��ة املنزلّي��ة

.)prosumer( للمنتج/امل�ستهلك

ه��ذا وتق��وم بع���ص ال�س��ركات يف الوق��ت الراه��ن با�س��تطالع الفر���ص 
املتمّثل��ة باأ�س��واق الطاق��ة الت��ي تعتم��د عل��ى تقنية “بلوك ت�س��ن” ومناذج 
احلواف��ز، كم��ا ب��داأت بع���ص ال�س��ركات النا�س��ئة بالتع��ّرف عل��ى الفر���ص 
يف جمال خطط ت�سديد تكاليف الطاقة ال�سم�سّية، والتعهيد اجلماعي، 
واأنظم��ة الع��ّدادات الذكّي��ة، الت��ي تعتم��د عل��ى اأنظم��ة “بل��وك ت�س��ن”. 
اجلدير ذكره هنا اأنه بو�سع تقنية “بلوك ت�سن” منح املنتج/امل�ستهلك 
)prosumer( الفر�سة لبيع الطاقة الفائ�سة لديه ملن ي�ساء، والقيام 
بذلك ب�سرعة وباأ�سعار جّيدة، واأن يحقق عائدًا اأ�سرع على ا�ستثماراته 
يف اأنظم��ة الطاق��ة املتج��ّددة يف املن��زل، واأن ي�س��اهم يف الوق��ت ذات��ه يف 
ت�س��ييد بن��ى حتتّي��ة للطاق��ة اخل�س��راء تك��ون اأك��ر فعالّي��ة ومرون��ة عل��ى 

امل�س��توى الوطنّي.

�شوق الطاقة يف املجتمع واقت�شاد امل�شاركة

املرافق وحوافز الطاقة اللمركزّية

وم��ع تراج��ع اأ�س��عار األ��واح الطاق��ة ال�سم�س��ّية وتزاي��د انت�س��ارها، ف��اإّن 
الع��ّدادات الذكّي��ة اآخ��ذة ه��ي الأخ��رى بالتزاي��د اأي�س��ًا، وه��ي متوّف��رة 
ب�سكل وا�سع يف بع�ص الوليات الأمريكّية مثل تك�سا�ص، كما اأّن الحتاد 

الأوروبّي ي�س��عى لأن ميتلك %80 من امل�س��تهلكن عّدادات ذكّية بحلول 
عام 2020. فالعّدادات الذكّية متّكن من اجلمع �سبه اللحظي للبيانات 

بخ�سو���ص اإنت��اج الطاق��ة الالمركزّية وا�س��تهالكها.
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اإحداث تغيري جذري يف 
ال�شجلت ال�شحية

تبادل ُم�رشَّح به لبيانات املر�شى

حفظ خ�شو�شية نتائج املر�شى

الرعاية ال�سحية 

تع��اين العدي��د م��ن البل��دان م��ن م�س��هد منق�س��م لأنظم��ة ال�س��جالت 
الإلكرتوني��ة الطبي��ة اأو ال�سحي��ة )EMR or EHR(، اإذ ميتل��ك الف��رد 
الأمريكي العادي نحو 19 �سجاًل طبيًا خُمتلفًا، كما اأظهر ا�ستطالع مت 
اإج��راوؤه ع��ام 2010 اأن الف��رد الأمريك��ي الع��ادي ي��زور م��ا ن�س��بته 18.7 
م��ن الأطب��اء املختلف��ن خ��الل حيات��ه1. وبينم��ا ُتع��دُّ خ�سو�سي��ة وملكية 
البيانات اخلا�سة باملري�ص من املخاوف املهمة بالن�سبة للم�ستخدمن، 
ف��اإن جم��ع البيان��ات، واإمكاني��ة الت�س��غيل البين��ي وتب��ادل املعلوم��ات 
ل  والبيان��ات، ومعاجل��ة املطالب��ات، وقيا���ص نتائ��ج البحوث ل تزال ُت�س��كِّ
دي الرعاي��ة ال�سحي��ة. واإن خ�سائ���ص  جميعه��ا حتدي��ات اأم��ام م��زوِّ
التوحيد املميزة لتقنية “بلوك ت�سن” ت�ساعد يف حت�سن هذه الأنظمة.

تقني��ات  عليه��ا  تعتم��د  الت��ي  الرئي�س��ية  الأنظم��ة  ا�س��تخدام  يتي��ح 
“بل��وك ت�س��ن” اإخف��اء امل�س��در ب�س��كل اأك��ر اأمان��ًا، وي�س��تطيع املر�س��ى 
ع��ر ا�س��تخدام ه��ذه الأنظم��ة اختي��ار الإف�س��اح ع��ن معلوم��ات جمهولة 
دي الرعاية ال�سحية  امل�س��در ج��رى التحق��ق م��ن �سحتها م��ن قبل م��زوِّ

للباحث��ن يف جم��ال الط��ب. وي�س��اعد ه��ذا يف اإن�س��اء �س��جل للبح��وث 
الت الطبية ونتائج املر�سى، وميكن ل�سجل عاملي جمهول  العاملية للتدخُّ
امل�س��در كه��ذا اأن ي��وؤدي اإىل تعمي��ق فهم تكلفة وفعالي��ة خيارات العالج 
املتوف��رة. اإن اأنظم��ة متابع��ة الأ�س��ول القائم��ة عل��ى “بل��وك ت�س��ن” الت��ي 

ي�س��تطيع املر�س��ى با�س��تخدام “بل��وك ت�س��ن” الو�س��ول اإىل معلوماته��م 
الطبي��ة يف اأي م��كان يذهب��ون اإلي��ه ب��دًل م��ن اأن تك��ون موزع��ة وم�س��تتة 
دي اخلدمات ال�سحية املختلفن والأنظمة ال�سحية املتنوعة.  بن مزوِّ
وي�ستطيع املهنيون الطبيون املرخ�سون ا�ستعادة التاريخ الطبي املت�سل 
باملري���ص عن��د نقط��ة الت�س��ال الأوىل ب��دًل من العتماد عل��ى املكاملات 
دي  الهاتفية وامللفات الورقية. اإن حت�س��ن �س��جالت املر�سى ي�س��مح ملزوِّ
م املُح��َرز يف  اخلدم��ات ال�سحي��ة بتق��دمي رعاي��ة اأف�س��ل ور�س��د التق��دُّ

ة. اخلط��ة العالجي��ة ب�س��كل اأكر دقَّ

مقي��دة  ملعلوم��ات  م�س��تودعًا  ت�س��ن”  “بل��وك  تك��ون  اأن  ميك��ن  كم��ا 
الو�س��ول، والت��ي ميك��ن م�س��اركتها ب�س��كل اآم��ن ب��ن ال�س��ركات املختلفة. 

وكنم��وذج جدي��د لتب��ادل املعلوم��ات ال�سحي��ة، ميك��ن جع��ل جمي��ع ه��ذه 
البيان��ات يف متن��اول املر�س��ى بحي��ث �س��يكون مبقدوره��م اأخذه��ا معه��م 
رة واآمن��ة. وم��ن املمك��ن كذل��ك تنفي��ذ  اإىل اأي م��كان بطريق��ة ُم�س��فَّ
ال�سجالت ال�سحية ذات الإف�ساح الختياري التي يتحكم بها املري�ص 
نف�س��ه يف نهاي��ة املط��اف، ب�س��كل اآم��ن با�س��تخدام العق��ود وال�س��هادات 
دين مرخ�سن للخدمات ال�سحية.  الذكية ب�سورة رقمية من قبل مزوِّ
وع��الوة عل��ى ذلك، ميكن منح اأ�س��خا�ص معينن م��ن الأهل والأ�سدقاء 
دي اخلدم��ات ال�سحية الآخرين �سالحية الو�سول اإىل  والأطب��اء وم��زوِّ
ال�سجالت يف �سبكة �سرية خا�سة، بحيث يكون الو�سول موّثقًا ومعروفًا 

عل��ى “بلوك ت�س��ن”.

درا�شة حالة بلوك ت�شني
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الطب القائم على االأدلة 

�شل�شلة القيمة امل�شافة للرعاية ال�شحية: 
مطالبات ُمثبتة

ميك��ن ا�س��تخدام تقني��ات “بل��وك ت�س��ن” ل�سم��ان �س��المة بروتوك��ولت 
التج��ارب ال�س��ريريَّة يف الط��ب القائ��م عل��ى الأدل��ة. وم��ن املمك��ن ن�س��ر 
بروتوك��ولت التج��ارب وخت��م وقته��ا وتاريخه��ا عل��ى �س��جل ُم�س��رتك من 
اأج��ل من��ع التالعب بالبيانات بعد توثيقها. وميكن كذلك اأخذ ب�سمات 
للعين��ات والنم��اذج ومتابع��ة الأ�س��ول ح��ن يت��م اإر�س��الها اإىل خمت��رات 

��ة التجارب. اأخ��رى لإج��راء حتلي��ل له��ا والتحقق من �سحَّ

ة جت��ارب، وبالتايل ميكن  نة واحدة لعدَّ وميك��ن بع��د ذل��ك ا�س��تخدام عيِّ
اأن تك��ون “بل��وك ت�س��ن” مبثاب��ة و�س��يلة لإن�س��اء �س��جل ملراجع��ة العمليات 
ل�سم��ان ا�س��تخدام ط��رق �سحيح��ة، م��ا يزي��د الثق��ة يف النتائ��ج العلمي��ة 
��د للبيان��ات للبح��ث  املُبلَّ��غ عنه��ا، يف ح��ن يت��م اإن�س��اء خم��زن عامل��ي ُموحَّ

عن تل��ك املعلومات15.

املن�س��ورة  لل�س��جالت  ميك��ن 
نفق��ات  خف���ص  ت�س��ن”  ل�”بل��وك 
عملي��ة معاجل��ة املطالب��ات ب�س��كل 
دي  م��زوِّ امت��داد  عل��ى  كب��ر 
و�س��ركات  ال�سحي��ة  اخلدم��ات 
التاأم��ن. وميك��ن ع��ر ا�س��تخدام 
ت�س��هيل  ت�س��ن”  “بل��وك  تقني��ات 
املطالب��ات  جتمي��ع  مب��ادرات 
بيان��ات  قواع��د  مث��ل  الطبي��ة 
بجمي��ع  اخلا�س��ة  املطالب��ات 
ح��ول   )APCDs( الدافع��ن 
ال�سحي��ة  الرعاي��ة  ا�س��تخدام 
وتكلفته��ا، م��ا ي�س��هم يف اخل��روج 
فيم��ا  فعالي��ة  اأك��ر  بق��رارات 
ميك��ن  كم��ا  بال�سيا�س��ات.  يتعل��ق 
ا�س��تخدام اأنظم��ة الهوي��ة القائم��ة 
عل��ى “بل��وك ت�س��ن” ملن��ع حماولت 
املطالب��ات،  وتك��رار  الحتي��ال 
وميكن ا�س��تخدام ال�س��جل املن�سور 
لتب�س��يط عملي��ة ت�س��وية املطالب��ات 

. �س��بتها حما و

ه��ذا ويوج��د العدي��د م��ن املر�س��ى 
غ��ر القادري��ن عل��ى تعبئ��ة اأوراق 
العم��ل الالزم��ة لتاأهيله��م واإع��ادة 
تاأهيله��م للح�س��ول عل��ى مناف��ع 
الرعاي��ة ال�سحي��ة دون م�س��اعدة. 
وق��د يرب��ط ال�س��جل الطب��ي عل��ى 
“بلوك ت�س��ن” ما بن �سحة الفرد 
واملعلومات التي جرى التحقق من 
�سحته��ا واملتعلق��ة مبب��داأ “اع��رف 
عميل��ك” ب�س��فافية، ويحقق كذلك 
ويف نف���ص الوق��ت ق��درًا اأك��ر م��ن 
اخل�سو�سي��ة. ول يحت��اج الأف��راد 
اإىل اإثب��ات اأحقيته��م يف احل�س��ول 
عل��ى املناف��ع ال�سحي��ة اإذا كان��وا 
مالي��ة  عتب��ات  حت��ت  يندرج��ون 
لديه��م  كان��ت  اإذا  اأو  ن��ة،  ُمعيَّ
اأطب��اء  م��ن  ُمتك��ررة  �س��هادات 
معتمدي��ن ع��ن اإ�سابته��م مبر���ص 

ُمزم��ن.

تتبع الو�سفات الطبية التي ت�سرفها �سركات اأدوية ل�ستخدام مري�ص 
جمه��ول امل�س��در، ميك��ن اأن ت�س��مح كذل��ك بتغذي��ة راجع��ة وا�س��تعادة 

للبيان��ات ومتابع��ة اأك��ر دق��ة.

ويت��م تخزي��ن الق��راءات ال�سحي��ة املاأخ��وذة م��ن اأجه��زة �س��خ�سية مث��ل 
“فيتبيت” )Fitbit( و”اأبل ووت�ص” )Apple Watch( “يف ال�سحابة”، 

ولك��ن يت��م ن�س��خ البيان��ات ونقله��ا يف كث��ر م��ن الأحي��ان، م��ا يجعله��ا 

ُعر�س��ة لل�س��رقة والتل��ف. وميك��ن كذلك جعل بيان��ات املر�سى ال�سحية 
جمهول��ة امل�س��در ب�س��كل اأك��ر اأمان��ًا وتخزينه��ا وجمعه��ا بفعالي��ة يف 
“بل��وك ت�س��ن” ُم�س��رتكة ل�س��تكمال البيان��ات البحثي��ة بطريق��ة حتاف��ظ 
عل��ى اخل�سو�سي��ة. ويقل��ل ه��ذا م��ن النفق��ات العام��ة املُتكب��دة جلم��ع 
البيان��ات، ويوف��ر جمم��ع عامل��ي للمب��ادرات البحثي��ة اخلا�س��ة بالط��ب 
مراع��اة  اإىل  ته��دف  والت��ي   ،)Precision Medicine( الدقي��ق 

الختالف��ات يف اجلين��ات والبيئ��ة ومن��ط احلي��اة14.
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