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هناك إجماع شبه تام يف مجتمع األصول املشفرة أن 
البيتكوين هو أقوى و أهم أصل يف املجال و هو من 

يحمل بقية األصول على اكتافه، و أحد أهم ممزيات 
البيتكوين اليت جعلته يكسب هذه السمعة هي صالبته 
ومقاومته للتغريات الربمجية، فهو مصمم ليقوم بيشء 

واحد ويشء واحد فقط وهو أن يكون أفضل مال 
موجود يف العامل، يف سبيل تحقيق هذا الهدف اضطر 
ساتويش و مطورين البيتكوين للتضحية بالعديد من 

األمور من ضمنها مرونة الشبكة و قابليتها على استيعاب 
التطبيقات املعقدة و العقود الذكية، لذلك رأينا العديد 

من املشاريع اليت قررت الرتكزي على مجال العقود الذكية 
ية، لكن معظم هذه املشاريع قامت  والتطبيقات الالمركز

ببناء شبكات جديدة ال عالقة لها بالبيتكوين يف سبيل 
تحقيق أهدافها ومن أشهرها اإليثرييوم، و ذلك ألنه 

كان هناك اعتقاد عند املربمجني بأنه من املستحيل تطوير 
العقود الذكية و التطبيقات على شبكة البيتكوين لصالبتها 

وعدم مرونتها، لكن كما سنكتشف اليوم أثبت ستاكس 
أن اعتقادهم ليس يف محله. 
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ستاكس عبارة عن شبكة بلوكشني ال مركزية مصممة خصيصا لتطوير 
العقود الذكية و التطبيقات الالمركزية على البيتكوين و يمتلك عملة خاصة 

فيه هي STX، و يوجد اليوم العديد من التطبيقات و العقود الذكية اليت 
تم إطالقها يف الشبكة عرب مربمجني مختلفني، بس كيف؟ مو قلنا أن 

البيتكوين مستحيل يستوعب عقود ذكية؟ تعالوا نشوف طريقة تصميم 
شبكة ستاكس الذيك والذي يقدم عدة خصائص لشبك البيتكوين لكن 

دون أن يغري أي يشء فيها

 ،)Consensus Algorithm( كما نعرف كل بلوكشني يحتاج إىل آلية وفاق
و هذه اآللية عادة يكون خلفها موارد طبيعية أو مالية الغرض منها منع 
أي شخص أو جهة من السيطرة على الشبكة، أشهر هذه اآلليات هي 

 Proof of( املستخدمة يف البيتكوين و اليت تعرف بإسم آلية إثبات العمل
Work(، و هي تتطلب من املساهمني يف الشبكة تكريس طاقة كهربائية 

عن طريق أجهزة متخصصة يف سبيل تعدين البيتكوين و حماية الشبكة، 
فيتعني على الشخص أو الجهة اليت تنوي مهاجمة شبكة البيتكوين تكريس 

كرث من جميع املساهمني اآلخرين و هذا يشء جداً صعب  طاقة و أجهزة أ
إن مل يكن مستحيل.

ما هو ستاكس؟ 

تطور البيتكوين

2010 - 20092019 - 2011← 2020

بنية تحتية 
للويب ٣

نظام نقدي 
إلكرتوين الند للند 

مخزن القيمة 
“الذهب الرقمي”

stacks.orgاملصدر: 
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آلية الوفاق اليت تعمل عليها ستاكس هي الرس خلف امكانياتها الرائعة و تعرف 
بإسم إثبات النقل )Proof of Transfer( ، ليك تساهم يف بلوكشني ستاكس 
وتحصل على فرصة تعدين أحد البلوكات يتعني عليك تحويل يشء له قيمة، 
و هذا اليشء يف هذه الحالة هو البيتكوين، يقوم الراغبني يف تعدين بلوكشني 
ستاكس بتحويل البيتكوين للشبكة، و كلما زادت كمية البيتكوين اليت تحولها 
كلما زادت فرص فوزك يف تعدين البلوك، لكن ماذا يحصل بالبيتكوين الذي 

يتم تحويله؟ يوجد هناك العب آخر يساهم يف هذه اآللية و هم الستاكرز 
)Stackers( و هم عبارة عن أشخاص يملكون STX و يقومون باإلقفال عليها 

يف الشبكة ليك يحصلوا على حصة من البيتكوين الذي تم تحويله عن طريق 
املعدنني، هذا يعين بأن أي شخص يمكنه اليوم الحصول على عائد بيتكوين كل 

 )Cycle اسبوعني )يتم توزيع البيتكوين كل اسبوعني و تعرف هذه الفرتة ب
فقط عن طريق امتالك STX و تخزينها. 

 الحكمة من هذه اآللية هي إعطاء أعلى قدر من األمان بأقل جهد ممكن، فاليوم 
شبكة البيتكوين تعترب أقوى شبكة كمبيوتر يف العامل و تعدينها يتطلب تكريس طاقة 
كهربائية هائلة، لذلك استعمال البيتكوين يف تعدين بلوكشني آخر يعترب مثل إعادة 

تدوير لهذه الطاقة و تكون الشبكة الجديدة مرتكزة على شبكة البيتكوين، و بداًل 
من إهدار هذه الطاقة عن طريق حرق البيتكوين الذي يتم تكريسه للشبكة يتم نقله 

إىل طرف آخر يف الشبكة ليحفزهم على املساهمة.

stacks.orgاملصدر: 
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قد يرتاود يف ذهنك اآلن بأن هذه اآللية مشابهة آللية إثبات الرهن 
)Proof of Stake( اليت تتبناها شبكات ايثرييوم 2.0 و سوالنا، لكن يف 

الحقيقة اآلليتني مختلفتني كلياً وهنا بعض الفروقات:

1- يف آلية إثبات الرهن يحصل الراهن على عوائد من نفس العملة اليت 
يرهنها، فإذا كنت سرتهن ايثرييوم فستحصل باملقابل على ايثرييوم، بينما 
 STX يف آلية إثبات التحويل يحصل الستاكر على أصل مختلف، فهو يخزن

املوجود لديه ويحصل يف املقابل على البيتكوين 

2- آلية اثبات التحويل تتطلب االعتماد على شبكة البيتكوين حيث يتم 
تسوية بلوك من ستاكس كمعاملة يف بلوك البيتكوين، بينما يف آلية 

إثبات الرهن فاإلعتماد كله على شبكة العملة نفسها ومدى أمانها، يقول 
منيب علي و هو مؤسس رشيك يف ستاكس بأنها ليست طبقة مستقلة 

بل مكملة للبيتكوين، فهي تم إنشاؤها خصيصاً من أجل زيادة القدرة 
الربمجية على البيتكوين 

 axopoa@املصدر: حساب تويرت
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لغة الربمجة:
تتم برمجة العقود الذكية على شبكة ستاكس باستخدام لغة تعرف 

 Clarity و تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، تختلف ,Clarity باسم
عن اللغات األخرى املخصصة للعقود الذكية مثل Solidity لإليثرييوم 

يقتني يف طر

1- يتم نرش أو بث اللغة على بلوكشني ستاكس بدون أي معالجة إضافية 
)معظم اللغات تستعمل Compiler( و هذا يجعل عملية قراءة و التدقيق 

على الكود أسهل بكثري 

2- اللغة تعترب حاسمة، بمعىن أن نطاق عمل الكود واضح وال يوجد فيه 
مجال كبري للتفرع، عند كتابة عقد ذيك تكون هناك مخاطر عالية نظرا 

إلقرتان أموال و أصول فيه، لذلك نساعد اللغة الحاسمة يف تحديد نطاق 
واضح لعمل العقد الذيك، بينما الغات األخرى ال تملك مثل املزيه 

100٪ من العقود الذكية 
 Source code تحتوي على

ال حاجة للمستخدم لوضع 
ثقته يف أي أحد

-

-

1٪ من العقود الذكية 
 Source code تحتوي على

99٪ من العقود الذكية 
تطلب من املستخدم وضع 

الثقة باملربمجني

-

-

SOLIDITY CLARITY

stacks.orgاملصدر: 
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إذا كنا نؤمن بأن األصول الرقمية و العقود الذكية هي املستقبل، فإنه من 
املنطقي أن نحاول بناء أساس قوي لهذا املجال، و ال يوجد خيار يف العامل أأمن و 

يليون  أقوى من شبكة البيتكوين، وال ننىس بأن البيتكوين أصل قيمته اليوم 1 تر
دوالر و امكانية تحويل البيتكوين إىل أصل منتج ممكن استعماله يف البيئات 

الرقمية املختلفة هو يشء كبري جداً.

مصادر تم استعمالها لكتابة هذه الورقة: 
 stacks.org

للمزيد من املحتوى العريب يف مجال البيتكوين و األصول املشفرة، تابعوا حساب 

لماذا كل هذا التعب يف 
سبيل بناء عقود ذكية 

عىل البيتكوين؟

@sbxdotxyz
www.sbx.xyz
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