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احلمد هلل اهلادي إىل سواء الســبيل والصالة والسالم عىل سيدنا حممد
وعىل آل بيته الطيبني وصحابته أمجعني.
أما بعد:
فإن من عظمــة ديننا اإلســامي جانب املرونة يف بــاب املعامالت،
فقد فتح املجال أمام ما تكشــف عنه التجــارب االجتامعية ،وتطور احلياة
املعيشــية ،من عقود رشيطة عدم انطوائها عىل الظلم أو اإلجحاف بطرف
من األطراف ،أو أن يكون فيها نوع من أكل أموال الناس بالباطل.
ولعلني ابتد ًء أشــر إىل ما توج به مطلع هــذا القرن من انفجار معريف

و َّلد ما عرــف بالثورة الصناعي��ة الرابعة املس��تندة إىل الثــورة الرقمية،
التي امتازت بميزات ثــاث جعلت منها ثورة عامة أكســبتها نمطا غاير
الثوراث الســابقة ،أوالها :الرسعة ،وثانيها :التأثري املمتد والشامل جلميع
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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مناحي احلياة ،وثالثها تعددية النظام ،فقد شــملت هــذه الثورة الصناعية
الرابعــة أنامطا جديــدة ،كان هلا حضور بــارز كتقنية البلوك تشــن التي
دخلــت بقوة إىل العــامل املعاش لتكون الوســيلة التي جتــري عربها حياة
البــر ،حيث ظهرت العقود الذكية واســتولت عىل عــامل املال العمالت
االفرتاضية املشــفرة،حتى مل يعد بمقــدور الدول وال املؤسســات املالية
جتاهلهــا ،وليس هلا مــن خيار إال فهــم حقيقتها ووضــع ترشيع يضبط
التعامل هبا.
زاوجت بني الصناعات الرقمية ،واإللكرتو  -ضوئية مؤدية إىل خلق
ما يسمــى بالبايوتكنولوجي ذلك هو االقتص��اد البيولوجي أو االقتصاد
اإلحيائي ( )Bioeconomyالرامي إىل مجيع األنشــطة االقتصادية املرتكزة
عــى األبحاث العلمية وصوال إىل فهم اآلليــات والعمليات التي تتم عىل
مستوى اجلينات واجلزيئات.
وحني تصبح أشــكال املعامالت أكثر تعقيد ًا مــن الناحية الفنية ،فإن
التأكيد عىل فهم العامة ملخاطر أشــكال املعاملــة الرقمية املتنوعة وتأثريها
ســيكون من االعتبارات التي جيــب االهتامم هبا ،وهلذا يتســابق اجلميع
حكومــات وأفراد نحــو حتصيل القــدر األكرب من تلــك العمالت ،مع
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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اإلفــادة التامة مــن التقنية التي تدعمها ،أال وهي تقنية البلوك تشــن عرب
عقودها الذكية.
واملشكلة التي هنضت الدراسة حللها تكمن يف الكشف عن واقع إنشاء
العقــود الذكية ،متهيدا لترشيع يضبط التعامــل عن طريقها حيث ال زالت
تلك العقود يف أغلب الدول بعيدة عن التعاقد هبا ،مع ما يرافق تلك العقود
من متطلبات إلجرائها كالعمالت املشفرة ،التي الزال الغموض يكتنفها،
لبعدها عن الســلطة املركزية ،من حيث اإلصدار والرقابة ،وتلك مشكلة
بات تؤرق املؤسسات املالية ،مع ما يصاحب هذه العمالت من غرر وخفاء
ال يمكن ت ّبين ُه من الناحية الرشعية إال بعد فهم عميق لواقع تلك العمالت

وسرب غورها ،عرب املعرفة التامة لتقنية البلوك تشني.

وهدفت الدراســة إىل التصــدي والبيان حلكم إجــراء العقود الذكية
وصوال إىل النازلة املعارصة «العمالت املشــفرة» ،وإثراء اجلانب النظري
بالدراســة والبحث ،مع بيان وجهة النظر الرشعية لتلك العقود الذكية من
خالل ميزان الرشيعة الغراء تكييف ًا وتنزيالً.

وهي هتدف يف الوقت ذاته إىل املسامهة يف وضع لبنات يف جدار الترشيع
القانوين الرشعي للعقود الذكية ،حيث إهنا ال تزال عارية عن ذلكم التنظيم.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وقد اتبعت الدراسة املنهج اإلســتقرائي التحلييل الذي يقوم عىل تتبع
بتصور آمن حول واقع العقود الذكية
اآلراء عرضا وحتليال ونقدا ،للخروج
ّ
والعمالت االفرتاضية ومعرفة ما يرتتب عىل ذلك من مآالت مســتقبلية،

جاعال مصادر البحث مستوفي ًا التعريف هبا أول الورد استغناء عن إعادهتا
كرة آخرة يف املراجع واملصادر .
وقد جاءت خطة البحث متضمنة مطالب أربعة:
املطلب األول :العقد الذكي تعريفه وبيان أركانه.
املطلب الثاين :العمالت االفرتاضية تعريفها وأنواعها وميزاهتا وعيوهبا.
املطلــب الثالــث :التكييــف الفقهــي للعمــات االفرتاضيــة
وحكمها الرشعي.
املطلب الرابع  :تقنية البلوك تشني « » Blockchainواقعها وعنارصها.
ثم أعقبت ذلك بخامتــة البحث وتوصياته مضمنــا إياها مرشع قرار
يف العقــود الذكية والعمالت االفرتاضية ،ســائال اهلل تعاىل ملؤمتركم ولكم
التوفيق والسداد إنه سبحانه نعم املوىل ونعم النصري.
•
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املطلب األول
العقد الذكي تعريفه وبيان أركانه
يطلــق العقد يف اللغة عىل معان تؤول ملعنــى جامع هو الربط ،نقيض

احلل يقال « :عقدت احلبل فهو معقود»((( َ
«فأصل ال َع ْق ِد ن َِقيض َ
ثم
احل ِّل َّ ...
ِ
ِ
ِ
ريها»
است ْعمل ِف َأنْوا ِع ال ُع ُقود من ال ُبيوعات ،وال ُع ُقود َو َغ َ
ْ

(((

أمــا العقد يف اصطالح الفقهاء فهو بمعنــاه اخلاص «كل اتفاق تم بني
إرادتني أو أكثر عىل إنشاء التزام أو نقله»(((.
((( ينظر ،:معجم مقاييس اللغة :أليب احلسني أمحد بن فارس (395هـ) ،حتقيق عبد السالم
حممد هارون ،مطبعة دار اجليل1420،ه 1999-م :ص ،654و لســان العرب :أليب
الفضــل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظــور (711هـ)،مطبعة دار صادر ،بريوت،
ط ،309/9 ،2003 ،1والقامــوس املحيط ،ملجد الدين حممد بــن يعقوب الفريوز
آبادي ( 817هـ) ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسســة الرســالة ،نرش :مؤسسة
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،ط 1426 ،8:هـ  2005 -م ،ص:
 ،383املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري :ألمحد بن حممد الفيومي(770هـ) ،مطبعة
دار القلم ،بريوت ،ص.421
((( تاج العــروس من جواهر القامــوس ،ملحمد مرتىض الزبيــدي (1205هـ) ،املطبعة
اخلريية ،القاهرة1888،م.394/8 ،
((( ينظر :القواعد البن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن ،احلنبيل
(795هـ) ،نرش :دار الكتــب العلمية ،ص ،78ضوابط العقد يف العقد اإلســامي،
عدنان خالد الرتكامين ،مكتبة دار املطبوعات احلديثة  ،1992ص.24
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وقد عرفه حممد قدري باشــا بقوله «ارتباط اإلجياب الصادر من أحد

املتعاقدين بقبول اآلخر عىل وجه مرشوع يثبت أثره يف املعقود عليه»(((.

يقول شــيخ اإلسالم ابن تيمية (فأما التزام لفظ خمصوص فليس له أثر

وال نظــر ،وهذه القاعدة اجلامعة التي ذكرناها من أن العقود تنعقد بكل ما

يدل عىل مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الرشيعة)(((.
والعقد الذكي هو عبارة عن بروتوكول كمبيوتر يســتخدم لتســهيل

وأمتتة التعامالت(((.

وهلذه العقود الذكية مسميات خمتلفة فهي تسمى:
 العقود الرقمية Digital Contracts عقود سلسلة الكتل Blockchain Contracts عقود ذاتية التنفيذ Self-executing Contracts عقود مشفرة Cryptocontracts((( مرشــد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنســان ،ملحمد قدري باشــا ،نرش :املطبعة الكربى
األمريية ببوالق ،ط : 1891 - 1308 ،2ص .27
(((جمموع الفتاوى :لتقي الدين أبو العباس أمحــد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين (املتوىف:
728هـ) ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية.17/9،
((( Smartcontract.In: EnglishWikipedia URL:https://en.wikipedia.org/wiki/
Smart-contract
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وهــذا املصطلح الذي يعرف بـــ  Smart Contractأصوغ له تعريفا

يتضح به فأقول« :هو عبارة عن برجميات حاس��وبية مشــفرة ،ال مركزية،
مضمنة لرشوط اتفاقية تنفذ تلقائي ًا»

(((

أما قويل «برجميات حاسوبية مشفرة» فأعني أهنا عبارة عن خوارزميات

رقمية ذات شفرة غري قابلة لالخرتاق.

وأما قويل «مضمنــة لرشوط اتفاقيــة تنفذ تلقائيــ ًا» فأعني بذلك أن

تلك الــروط هي رشوط تم توافــق األطراف مجيعا عــى تكوينها فهي
اتفاقيــة بــن املتبايعني نتجــت برتاضيهام وإنشــائهام ،من غــر أن ينفرد

أحدمهــا بصياغتها وفرضها ،يتم تنفيذها بصــورة مبارشة من غري احتياج

ليشء خارجي.

وجتدر اإلشــارة هنا إىل أن شكلية العقد الذكي يمكن أن تكون مرتددة

بني عقد اإلذعان وعقد االستهالك ،فعقـد اإلذعـان بـاملعنى التقليـدي هـو
ذلـك العقـد الـذي يقـوم أحـد أطرافـه ويسـمى «الطرف القوي» بفرض

رشوطه ووضع بنود العقد ،وال يكون للمتعاقد اآلخر ،ويســمى «الطرف
ا ُمل ِ
ـذعن» إال أن يـذعن هلـذه الشـروط دون مناقشـتها أو املسـاومة فيهـا،
((( ينظر قريبا من هذا املفهومp. 11 Blockchain Disruption and Smart Contracts،، ،
.Surden، H.، 2012. Computable Contracts. U.C. Davis Law Review، 1 1
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أو تعـديلها ،وقـــد يتعلـق بسـلعة أو خدمـة ضـــرورية تقـع ربام حتـت
احتكـــار قانوين أو فعيل ،أما عقد االستهالك فهو عقد يتمثل يف توريد أو
تقديم مال أو خدمة ،إال أن مقدم السلعة يكون منتجـا أو مهنيـا ،ومتلقيها،
وهو الفرد العادي الذي يرغب يف إشــباع حاجاته الشــخصية والعائلية،
برصف النظر عن نشــاطه التجاري أو املهنــي ،أي :أن مجيع أفراد املجتمع
هم من املسـتهلكني ،وليس هـذا العقـد حمتكرا علـى فئـة معينة ،وإن كان
ذلك بدرجات متفاوتة(((.
والــذي تبدو وجاهتــه أن العقــد الذكــي ،ال يمكن اعتبــاره عقد
إذعــان بصفــة مطلقة ،بل يلزم العتبـــاره عقــد إذعــان ،توافر رشوط
عقــود اإلذعــان ،فــا يكفــي أن تكــون الســلعة مهمــة ورضوريــة
للمســتهلك ،أو أن ينعدم التفاوض بشــأهنا ،أو أن تكون ســلعة حمتكرة
مــن جانــب املنتج أو البائع ،بل البـــد مـــن تـــوفر شـــروط عقـــد
اإلذعـان جمتمعـة(((.
((( ينظر :للدكتور .عبد الرزاق الســنهوري ،الوســيط ،يف رشح القانــون املدين اجلديد،
ط ،1دار نــر اجلامعات املرصية ســنة  ،1952ص ،٥٢العقد اإللكرتوين يف القانون
املقارن ،الياس ناصيف ،بريوت :منشورات زين احلقوقية؛  ،2009ص٤٥
((( ينظر :النظام القانوين حلامية التجارة اإللكرتونية ،عبد الفتاح بيومي ،اإلســكندرية-دار
الفكر اجلامعي ،2003 ،ص٣٩-٣٨
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وللعقد الذكي شــبه كبري بالعقد اإللكــروين؛ نظرا ألن كال منهام يتم
بطريقة إلكرتونية رقمية ،عن طريق شبكة اإلنرتنت مع اخلصوصية الكبرية

التي يتمتع هبا العقد الذكي ،حيث يعرف العقد اإللكرتوين بأنه «التفاوض
الــذي انتهى باالتفــاق التام بني إرادتني صحيحتني باســتخدام وســيلة
االتصاالت احلديثة»(((.

ومما يشــابه فيه العقــد الذكي العقد اإللكرتوين جملــس التعاقد الذي

هو يف احلقيقة «جملــس عقد حكمي افرتايض» فهو يربم بني متعاقــــدين

ال جيمعهــا جملس عقــد حقيقي ،فيكــون التعاقـــد عن بعد بوســائل
االتصــال ،حيث يتبــادل الطرفــان اإلجيــاب والقبــول إلكرتونيا عرب
شبكة اإلنرتنت((( .

وكام يتعني أن يتضمن اإلجياب اإللكرتوين عىل ســبيل املثال البيانات

التي تــدل عىل هوية املوجب ،ومجيع ما يفيد حتقيــق قناعة القبول للطرف
اآلخر ،مما يؤدي إىل العلم الكايف للمســتهلك ،يشــرط كذلك أن يكون

اإلجياب واضحا تاما وحمددا ال يشــوبه غموض ،وأن يكون باتا ال رجعة
((( ينظر :عقود التجارة اإللكرتونية ،ســلطان عبد اهلل حممود اجلواري ،منشورات احللبي
احلقوقية .2009 ،ص. ٢٧
((( ينظر :د .خالــد ممدوح إبراهيم ،إبــرام العقد اإللكرتوين ،دراســة مقارنة ،دار الفكر
اجلامعي ،اإلسكندرية٢٠٠٦ ،م ،ص. ٥٣
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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فيــه من جانب املوجــب((( ،فكذلك البد للعقد الذكــي من وجود هوية
الطرف اآلخر ،وهذا الــرط يف العقد الذكي متوفر بصورة أكثر وضوحا
إذ ال بد أن يكون يف نســخة العقد الذكي املوجود يف «البلوك تشني» اهلوية
اإللكرتونية للمرسل ،وهذا أول ما جيب إثباته يف وثيقة التعاقد الذكية ،إال

للموقع التخفي هبويــة غري حقيقية ،إال أهنا
أن تقنية «البلوك تشــن» جتيز ُ
متنــح ا ُلوقع مفتاحا هو عبــارة عن كود يظهر ملن يتعامــل معهم يعرب عن
شخصه ووجوده(((.

أركان العقد الذكي هي ذاتها أركان العقد التقليدي:

		
 - 1صيغة العقد.

		
 - 2العاقدان.

 - 3حمل العقد(((.

((( ينظــر :الرتايض يف تكوين العقد عرب اإلنرتنت :دراســة مقارنــة ،حممود عبد الرحيم
الرشيفــات ،دار الثقافــة للنرش والتوزيــع ،2009 ،ص  ،131 -حممــد إبراهيم أبو
اهليجاء ،عقود التجــارة اإللكرتونية ،دار الثقافة ،األردن  2005ص  ،42صفاء فتوح
مجعة ،املرجع السابق ،ص 191
((( ينظــرZheng et al. (2018)، blockchain challenges and opportunities: A :
.survey، Int. J. Web and Grid Services، Vol. 14، No. 4

((( وهــذه األركان بناء عىل رأي اجلمهور ،وذهب احلنفيــة إىل جعل ركن العقد خاصا يف
الصيغــة .ينظر :فتح القدير رشح اهلداية :ملحمد بن عبــد الواحد بن اهلامم ،دار الفكر
ط 2بــروت ،د.ت ،248/6 ،الرشح الكبــر :أليب الربكات ســيدي أمحد الدردير
(ت1201ه) ،دار إحياء الكتب العربية ،بــروت ،2/3الوجيز ،للغزايل ،حتقيق :عيل
معوض ،وعادل عبــد املوجود ،نرش :دار األرقم بــن أيب األرقم،1997 - 1418 ،
.133 ،132/1
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أوالً :صيغة العقد:
ويقصد بالصيغة تقابل اإلجياب والقبــول ،حيث يعد اإلجياب تعبريا

هنائيا ،جازما ،قاطــع الداللة عىل اجتاه إرادة من صدر منه إىل قبول التعاقد
وفقا لرشوط معينة(((.

والصيغة يف العقد الذكي :تتحقق عرب وســيلة الكتابة ،التي تدل عىل

رضا املتعاقدين وإرادهتام؛ إذ اإلجياب والقبول إنام تناط حقيقته وتدرك تبعا
إلرادة املتعاقدين وكامل رضامها (((.

والفقهــاء ال ينكرون مدى اعتبــار الكتابة طريقا هاديــة للتعبري عن

اإلرادة ،بــل ثبت إمجاعهم عىل صحــة التعاقد بالكتابــة للغائبني مطلق ًا؛
إذ الكتابــة تنزل منزلة اخلطــاب ،وهلذا قعدوا القاعدة الفقهية املشــهورة

«الكتاب كاخلطاب»((( .

((( حممــود مجال الدين زكي ،الوجيز يف النظرية العامة لاللتزامات ،بدون نارش،1978 - ،
ص .77
(((ينظر :أبو الوليد الباجي ،املنتقى رشح املوطأ ،مصور عن الطبعة األوىل ســنة 1332هـ،
مطبعة الســعادة ،مرص ( ،)157/4وحممد املغريب املعروف باحلطاب ،مواهب اجلليل
لرشح خمترص خليل ،دار الفكر ،ط ثانية1398 ،هـ ( ،)229 ،228/4وشمس الدين
ابن مفلح ،النكت والفوائد السنية عىل مشكل املحرر ،هبامش املحرر ،مكتبة املعارف،
الرياض ،ط ثالثة 1404هـ (.)260/1
(((ينظــر :بدائــع الصنائع يف ترتيــب الرشائــع :تأليف عــاء الدين الكاســاين املتوىف
587هـــ ،الطبعة الثانية 1982م ،دار الكتاب العــريب ،بريوت  -لبنان=  ،109/3 ،
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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يقول الكاســاين يف البدائع «أما الرســالة فهي :أن يرســل رسوالً إىل
رجل ،ويقول للرسول :إين بعت عبدي هذا من فالن الغائب بكذا ،فاذهب
إليه ،وقل له :إن فالن ًا أرســلني إليك ،...فذهب الرســول وبلغ الرسالة،
فقال املشــري يف جملســه ذلك :قبلت ،انعقد البيع ،وأمــا الكتابة فهي أن
يكتــب الرجل إىل الرجل :أما بعد ،فقد بعت عبدي فالن ًا منك بكذا ،فبلغه
الكتاب ،فقال يف جملسه :اشرتيت؛ ألن خطاب الغائب كتابه ،فكأنه حرض
بنفسه وخاطب باإلجياب وقبل اآلخر يف املجلس»(((.
وحتقق الرضائية يف العقد مؤذن بظهور أثره ،إذ هو عبـارة عـن ارتبـاط
القبـول باإلجيـاب علـى وجـه يظهـر أثـره فـي املحل(((.
=  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،للشيخ شمس الدين حممد عرفه الدسوقي ،دار
إحياء الكتب العربية ،مرص 3/3،النووي ،روضة الطالبني ،حميي الدين حييى بن رشف
النووي (املتوىف676 :هـ) حتقيق :زهري الشــاويش نرش :املكتب اإلسالمي ،بريوت،
 ،340/3املجموع رشح املهذب (مع تكملة الســبكي واملطيعي) حميي الدين حييى بن
رشف النووي ،نرش :دار الفكر ،١٥٩ /١٤٨ ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :للبهويت،
مكتبة النرص احلديثة  -الرياض.٣ /١٥٨ - ٣ ،
((( بدائع الصنائع .138/5
((( ينظر :الفقه اإلســامي وأدلته ،د .وهبة الزحييل ،دار الفكر ،دمشق ،ط1418 ،4هـ،
1997م ،٨٦/٩ ،ونظرية العقد يف الفقه اإلســامي ،عصمت عبد املجيد ،منشورات
احللبي احلقوقية ،2009 ،ص٢٧-٢٦
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وجاء يف قرار جممع الفقه اإلســامي رقم )3/6( 52 :بشــأن حكم
إجراء العقــود بآالت االتصال احلديثــة( ،نظر ًا إىل التطــور الكبري الذي
حصل يف وســائل االتصال وجريــان العمل هبا يف إبــرام العقود لرسعة
تعرض له الفقهاء
إنجاز املعامالت املالية والترصفات ،وباســتحضار مــا ّ
بشــأن إبرام العقود باخلطاب وبالكتابة وباإلشــارة وبالرسول ،وما تقرر
مــن أن التعاقد بني احلارضين يشــرط له احتاد املجلس  -عدا الوصيـــة
واإليصاء والوكالــة  -وتطابق اإلجياب والقبول ،وعــدم صدور ما يدل
عىل إعراض أحــد العاقدين عن التعاقد ،واملــواالة بني اإلجياب والقبول
بحسب العرف.
قرر ما ييل:
أوالً :إذا تم التعاقد بني غائبني ال جيمعهام مكان واحد ،وال يرى أحدمها
اآلخر معاينة ،وال يســمع كالمه ،وكانت وسيلة االتصال بينهام الكتابة أو
الرسالة أو السفارة (الرسول) ،وينطبق ذلك عىل الربق والتلكس والفاكس
وشاشــات احلاسب اآليل (احلاســوب) ،ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند
املوجه إليه وقبوله.
وصول اإلجياب إىل َّ
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ثاني ًا :إذا تم التعاقد بني طرفني يف وقت واحد ومها يف مكانني متباعدين،

وينطبق هذا عىل اهلاتف والالســلكي ،فإن التعاقــد بينهام يعترب تعاقد ًا بني

حارضين ،وتطبق عىل هذه احلالة األحــكام األصلية املقررة لدى الفقهاء
املشار إليها يف الديباجة.

ثاني ًا :العاقدان (املو ِّقعان):
يقصد بالعاقد جائز الترصف ،وهو املختار البالغ الرشــيد((( ،وال

يكون العقد صحيحا إال إذا صدر عن طرفني  -أو أكثر  -تتوافر فيهام أهلية

التعاقد ،وهي صالحية الشخص لإللزام وااللتزام((( رشيطة أن ال يشوب
إرادهتــا عيب من عيــوب اإلرادة ،كام أن مناط أهليــة األداء هو اإلدراك
والتمييز ،ففاقد التمييز يكون فاقدا لإلرادة ،وبالتايل فاقدا لألهلية ،وناقص
التمييز يكون ناقص األهلية(((.

((( ينطر :الكاســاين ،بدائع الصنائع  ،135/5والدسوقي ،حاشــية الدسوقي ،6 ،5/3
ورشح الوجيز ،عبــد الكريم بن حممد الرافعي القزويني ،حتقيق :عيل معوض ،وعادل
عبد املوجــود ،دار الكتب العلميــة  ،15/4 ،1997وحميي الديــن النووي ،روضة
الطالبني  ،342 ،341/3ورشف الدين احلجــاوي ،اإلقناع لطالب االنتفاع ،حتقيق:
د .عبداهلل الرتكي ،هجر للطباعة والنرش ،ط1418 ،1هـ  ،156 ،155/2و البهويت،
كشاف القناع.151/3
((( امللكية ونظرية العقد ،حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،ص 302
((( ينطــر :الواضح يف رشح القانــون املدين ،النظرية العامة لاللتزامــات ،العقد واإلرادة
املنفردة ،دراسة مقارنة ،صربي السعدي ،دار اهلدى عني مليلة 2007 ،ص .154 -
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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إال أنه تظهر صعوبــة التأكد من مدى توافر أهليــة األداء لدى طريف

العقد يف حالة التعاقد عرب شــبكة اإلنرتنت عىل اعتبــار أنه تعاقد عن بعد
دون احلضور املادي للمتعاقدين ،فتثور إشكالية التحقق من اهلوية احلقيقية
واألهلية الالزمة ملبارشة العقد(((.

وقد يظهــر القارص بمظهــر البالغ ويترصف عىل هذا األســاس عرب

شــبكة اإلنرتنت ،من ثم فقد ذهب جانب مــن الفقه القانوين للتغلب عىل
هذه املشــكلة أخذا بنظريــة الوضع الظاهر حلامية املتعاقد حســن النية(((،

فجوز للعاقــد اآلخر أو مقدم اخلدمة أن يتمســك بأن القــارص توافر به

مظهر الشخص الراشــد ،فيتحمل القارص أو وليه املسؤولية القانونية عن
هذا الرضر(((.

ثالث ًا :حمل العقد (املعقود عليه):

حمل العقد أو املعقــود عليه هو ما يثبت فيه أثــر العقد وأحكامه،

ولتحقيق هذا الركن رشائط منها:

((( ينظر :عقود التجارة االلكرتونية و قواعد إبرامها ،بسامن نواف فتحي حسني الراشدي،
ط 1436 ،1هـ 2015 -م .ص . 114 -
((( وال یكفي أن یكون املتعاقد حسن النیة ،بمعنى انتفاء قصده يف اإلرضار بالطرف اآلخر
بــل علیه كذلك أن یتصف بقدر معنی من الیقظة واحلــزم وبعد النظر ،انظر د .حممود
مجال الدین زكي ،الوجیز يف النظریة العامة لاللتزامات يف القانون املدين املرصي ،ط،3
القاهرة ،١٩٧٨ ،ص.٣١٥
((( صربي السعدي ،الواضح يف رشح القانون املدين ،ص.100
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -1قابلية حمل العقد حلكمه؛ إذ يمكن تطبيق مقتىض العقد عليه(((.
 -2أن ال يكون العقد ممنوع ًا بمقتىض نص رشعي حتت طائلة البطالن،
فاملمنوع رشعــ ًا حتت طائلة البطــان يعترب يف نظر الفقهــاء غري مرشوع
من أصله(((.
 -3أن يســتويف العقد رشائط انعقاده اخلاصة بــه((( ،من كونه مقدور ًا
عىل تسليمه ،وكونه موجود ًا(((.
وهذه الرشوط بمجموعها حتققها مطلوب يف العقود الذكية وهو أمر
ممكن ،وإن كان بعضها يأيت بشــكلية ختالف ما علية العقود التقليدية وكذا
العقود اإللكرتونية.
وهذا العقد الذكي إلمتام عملية إنشــاءه البد من وجود عنارص ختصه
هي(((:
((( ينظر :رشح اخلــريش عىل خمترص خليل :ملحمد اخلريش ،مطبعــة دار صادر -بريوت،
.291 ،280/5
((( انظــر ،بدائع الصنائع ،الكاســاين  150 .149 -5/واملدخل الفقهي العام ،مصطفى
الزرقا ،دار القلم -دمشق ،2004 ،ص 427.
((( انظر ،املدخل الفقهي العام ،مصطفى الزرقا ص . 430.
((( ينظر :الرافعي ،فتح العزيز ( ،)34/4ومنصور البهويت ،كشاف القناع (.)162/3
((( .https://www.cryptoarabe.com
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 -1موضوع العقد  :و جيب أن يكون للربنامج نقطة وصول للسلع أو

اخلدمات بموجب عقد يقفل ويفتح هلم تلقائيا.

 -2التوقيعــات الرقمية  :يبدأ مجيع املشــاركني يف االتفاق عن طريق

توقيع العقد عرب مفاتيحهم اخلاصة.

 -3رشوط العقد  :رشوط العقد الذكي تأخذ شكل متسلسل دقيق من

العمليات .فيجب عىل مجيع املشاركني التوقيع عىل هذه الرشوط.

 -4نظــام بيئــي ومنصة المركزيــة  :حتى يتم نرش العقــد الذكي يف

البلوكشني حتى يتم توزيعها بني عقد من املنصة.
نشأة العقود الذكية وأهم ميزاتها وخصائصها:

تــم وصف العقود الذكيــة ألول مرة من قبــل « »Nick Szaboعامل

الكمبيوتــر وخبري التشــفري األمريكي ،يف عــام  .١٩٩٦وعىل مدى عدة

ســنوات ،أعــاد « »Nick Szaboصياغــة املفهوم وأصــدر العديد من
املنشــورات ،حيث وصف مفهوم وضع ممارسات األعامل املتعلقة بقانون

العقــود من خالل تصميم بروتوكوالت التجــارة اإللكرتونية بني الغرباء
عىل اإلنرتنت(((.

((( NickSzabo (1998).Formalizingandsecuringrelationshipsonpublicnetwor
ks URL:http://szabo.best.vwh.net/formalize.html
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ورغم البدايــة املبكرة ،إال أنــه مل يتم تنفيذ العقــود الذكية حتى عام
 ،٢٠٠٩عندمــا ظهرت أول عملة رقمية مــن «البيتكوين» جن ًبا إىل جنب

مع تقنية «البلوك تشــن» ،والتي وفرت بيئة مناســبة للعقود الذكية .ومن
املثري لالهتــام أن «»Nick Szaboصمم آلية لعملة رقمية المركزية أطلق
عليهــا «بيت غولد» يف عام  .١٩٩٨ولكن مل يتم تنفيذها أبدً ا ،رغم أن هذه
العملــة كانت متتلك العديــد من امليزات التي تفاخرت هبــا بيتكوين بعد
 ١٠سنوات(((.
أساسا بالعمالت الرقمية .وعالو ًة
ويف هذه األيام ،ترتبط العقود الذكية ً

عــى ذلك ،فال بد من القول أن أحدمها ال يمكــن أن يوجد بدون اآلخر،
والعكس بالعكس ،حيــث أن بروتوكوالت العمالت الرقمية الالمركزية

هي يف األساس عقود ذكية مع أمن ٍ
عال وتشفري المركزي ،ويتم استخدامها
عىل نطاق واســع يف معظم شبكات العمالت الرقمية احلالية ،وهي واحدة
بروزا لـ»إيثريوم» ،كام ال يمكن كذلك إلنشــاء أي من
من امليزات األكثر ً
العقود الذكية ما مل يكــن لدى الطرفني حمافظ للعمالت الرقمية كي يكون
الثمن مقدورا عىل تسليمه وتسلمه(((.
((( https://ar.cointelegraph.com

((( https://bitcoinnewsarabia.com
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ونظرا للبداية التي شــهدهتا العقود الذكية حيث نشأت باالرتباط مع
ً

العمــات الرقمية ،فال يزال أمر تنفيذها أعنــي العقود الذكية ،يف الغالب
خمصوص ًا يف عامل اخلدمات املالية واملرصفية .ومع ذلك ،يمكن للحكومات
اســتخدام هذه التكنولوجيا يف مجيع أنحاء العــامل جلعل نظام التصويت يف
االنتخابات عىل ســبيل املثال أكثر ســهولة وشــفافية .ويمكن لسالسل
التوريد اســتخدامها لرصد البضائع وأمتتة مجيع املهــام واملدفوعات .كام
يمكن أن تســتفيد العقارات ،والرعاية الصحيــة ،والرضائب ،والتأمني،
وغريها من املجــاالت األخرى من آلية تنفيذ العقود الذكية وجني الفوائد
التي تقدمها.
ميزات العقود الذكية:

تتم ّيــز العقــود الذكيــة بمجموعة مــن املزايا ،جعلت منهــا عقودا

متفردة ،هــي حمط اهتامم االفراد واحلكومات ،لعل مــن أبرز هذه امل ّيزات
ما يأيت:

 -1الشفافية والنسخ االحتياطية املتعددة(((:
((( سلســلة الكتل و العقود الذكية اعداد :قمر الزمان حافظ  -اسامء هواري  -آمنة سمره
 نادر برويز ،14:نرش عىل موقع . ttps://www.shamra.syالـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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من الصفات األساســية املشرتكة بني البلوك تشني والعقود الذكية هي
الشــفافية ،حيث يتم صنع العقود الذكية وفق الــروط واألحكام املتفق

عليها من ِق َبل األطراف املشاركة يف االتفاقية ،مما يمنع أي خالف يف املراحل
ّ
املتأخرة بني األطراف املشاركة ،حيث يتم فحص الرشوط واألحكام بدقة

ٍ
وحينئذ فال مكان
وتطبيقهــا بحذافريها وفق القواعد املتفق عليها ســلفا،
لإلشكاالت واخلالفات ،باعتامد العقود الذكية يف كافة التعامالت ،خال ًفا
للعقود التقليدية ،فكم أشري إىل مشــكالت نشبت بني الرشكات وزبائنها
وكان العقد هو السبب يف هذه املشاكل ،فالعقود الذكية تتمتع بنسبة شفافة
تكاد تقارب  ،%100وهذه العقود متاحة عىل اإلنرتنت .365 * 7 * 24
يمكن ألي شــخص املراجعــة والتدقيق والتحقق مــن صحة املعامالت
املؤرشــفة ،قد يتم تتبع املعامالت يف العقود الذكية مبارشة من نقطة املنشأ
ومع األرشفة تلقائ ًيا ،مما يؤدي إىل إنشاء سجل يمكن الوصول إليه بالكامل.
 -2أكثر ف ّعالية من ناحية الوقت:
عند إجراء عقد مــن العقود التقليدية فإن أي معاملــة نريد القيام هبا
ستأخذ عىل األقل يومني جلمع األوراق الالزمة هلذه العملية إضافة للعديد
من االتصــاالت التي نقوم هبا مع الوســطاء وغريها مــن اخلطوات غري
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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الرضورية ربام ،ولكن بوجود العقود الذكية ال حاجة لنا بكل هذا اجلهد ،إذ
بات يمكننا القيام باملعاملة التي نريدها خالل ساعات ،وربام بضعة دقائق
كبريا وجهدً ا أكــر مقارنة بالعقود
حســب طبيعة كل عقد ،ممــا يو ّفر وقتًا ً
الورقية التقليدية.

وقد تســتغرق العقود الذكيــة دقائق معدودة ،حيث إهنــا آلية وقابلة
للربجمــة ،وتعمل عىل جهاز كمبيوتر خاص يف ظروف حمددة مســب ًقا ،غري
مفتقرة ألطراف خارجية معنية أو وسطاء(((.
 -3أكثر د ّقـة:
يسمح العقد الذكي بأمتتة العمليات بشكل ال مركزي من خالل كتابة
الرشوط والتحقق منها وتنفيذها بشــكل إلكرتوين بعيــدً ا عن وجود أي

وســيط أو طرف ثالث يف هذه العملية ،إضا ًفة لعدم وجود حدود للعقود
الذكية ،فيمكنك تبادل كل يشء بام يف ذلك األموال واألسهم واملمتلكات
بطريقة شفافة وآمنة(((.
((( اتفاقيات اجلبل القــادم للجميع ،14 :نرش عىل موقعhttps://www.contractvault. ،
.io

((( Gatteschi، V. et al.، 2018. Blockchain and Smart Contracts for Insurance:
.Is the Technology Mature Enough?. Future Internet، 20 2، 10(2)، p. 20
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 -4األمـان:
اخلصوصية واألمن هي أكرب وأكثر خماوف العقود التقليدية ،مع وجود
العديد من األطراف الوسيطة املعنية ،ويمكن اخرتاق األمن يف أي مرحلة
من مراحــل العملية التقليدية ،ويتم احلفاظ عىل األمــن يف العقود الذكية
من خالل التشــفري ،والتمييز باملفتاح العام واملفاتيح اخلاصة عند استخدام
العقود الذكية ،كام يتم االحتفاظ بالبيانات يف نظام ال مركزي ،ويكاد يكون
من املستحيل تعديلها أو حذفها أو الرتاجع عن البيانات والتعامالت التي
تم حفظها من خالل تقنية «البلوك تشــن» ،إذ يتم توقيــع العقود الذكية
رقمي ًا باستخدام مفاتيح خاصة وال يمكن فك تشفريها إال بواسطة املفتاح
العمومي املشرتك بني األطراف املعنية(((.
تكييف العقود الذكية:

للعقود الذكية أصل مقارب ملا ذكره الفقهاء الســابقون حيث أشاروا
إىل البيع باالســتجرار أو «بيع أهــل املدينة» أو «الوجيبة»((( ،كام يســميه
((( Triggering innovation How smart contracts bring policies to life، Centre
.for Commercial Law Studies،University of Londonp:14

((( .ينظــر :منح اجلليل رشح خمترص خليــل ،ملحمد بن أمحد بن حممد عليش ،دار الفكر -
بريوت.36/3 ،1989،
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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املالكية ،وهو أخذ املشــري الســلع شيئا فشــيئا ســواء عجل الثمن أم
أخره((( ،وهذا البيع أجــازه الفقهاء إن علم الثمن ،مــع جواز تأخر أحد
البدلــن((( ،واألمر يف العقود الذكية ليس كذلك بل كل جزء من الســلعة
 إن كانت جمزئة  -له نصيب من الثمن ،إن تم تســليم الســلعة يتم إزائهاتســليم الثمن مبارشة ،أعني أن العقود الذكيــة أكثر دقة وضبطا فجوازها
من باب أوىل.
وقد يكيف العقد الذكي بأنه بيع بالتعاطي وهو إعطاء ّ
كل من العاقدين
لصاحبــه ما يقع التّبادل عليه دون إجياب وال قبول ،وذلك مما أجاز انعقاده
فيام يقع به التعاطي فقهاء احلنفية ،واملالكية واحلنابلة وبعض الشافعية((( .
وإنــا أجيز ذلك البيع العاري عن الصيغة «أن لســان احلال انطق من
لسان املقال ،وأصدق منه ،فأقيمت الداللة احلالية مقام املقالية»

(((.

((( ينظر :حاشية ابن عابدين .21/7
((( ينظر :حاشــية بن عابدين  ،31/7املنتقى  ،6/345مغني املحتاج ،2/4.رشح منتهى
اإلرادات» .419/2
((( اهلدايــة رشح بداية املبتدي  :لإلمام برهان الدين أيب احلســن عيل بن أيب بكر الفرغاين
املرغينــاين( ،ت 593هـ) ،حتقيق  :حممد عدنان درويش ،طبعة رشكة األرقم ،بريوت،
لبنان  ،23/3 :والرشح الصغري  ،15/3 :واملجموع  ،162/9 :املغني .220/5 :
((( البناية رشح اهلداية لبدر الدين العيني ،دار الفكر ،ط.13/7 ،1990 ،1
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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قال ابن رشــد احلفيد «وألن املعنى هو املعترب يف انعقاد البيع بالتعاطي
يف النفيس واخلسيس وهو الصحيح لتحقق املراضاة»(((.
واحلق أن وجه القياس ظاهر إال أن العقود الذكية فيها اتفاق عىل الثمن
واملثمن سلفا فقد يصح وصف املقارنة أهنا وجهية فلكل منها خصوصيته،
وأكرر ما ذكرته يف بيع االستجرار فأقول إن صحح الفقهاء البيع بالتعاطي
فالبيــع وغريه من التعامالت يف العقد الذكي أقــرب للمقاصد التي بينتها
الرشيعة اإلسالمية.
فالعقــد الذكي عقد اســتوفيت أركان العقــد التقليــدي فيه إال أن
بعض تلك األركان قد أخذ شــكال مغايرا ،وعليــه فال أرى غضاضة من
أجــراء العقود والتعامالت هبــا ،مع ما جيب االحتياط لــه من معامالت
الرصف وبعض العقود التي يظهر للرشيعة احتياط كبري يف إنشــائها كعقد
النكاح مثال.
•

((( اهلداية .23/3
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

•

•

31

وع َ
الذك ُ
اضيَة
ية « »Smart Contractsواِق ُعهَا َ
الق ُتهَا بالع ُ
الت ِ
العُقـو ُد ِ
االفت ِ
ُم ِ

املطلب الثاني
العمالت االفرتاضية تعريفها وأنواعها وميزاتها وعيوبها
العمالت االفرتاضية « »cryptocurrencyتعريفها ونشأتها:

العملــة االفرتاضية هلــا تعريفات كثرية ،من أشــهرها أهنــا« :عملة
رقمية تســتخدم فيها تقنيات التشــفري لتنظيم إجياد وحــدات جديدة من
العملــة ،وللتحقق من حتويل األموال ،وتعمل بشــكل مســتقل عن أي
بنك مركزي»

(((

وجاء يف تعريف آخر« :عملة رقمية أو افرتاضية تســتخدم التشــفري
لألمن ،ويصعب لذلك تزييفها .وهي ال تصدر عن أي ســلطة مركزية ،مما
جيعلها حمصنة نظري ًا من تدخل احلكومي»(((.

تكاد جتتمع التعريفــات((( للعملة االفرتاضية عىل مجلة من اخلصائص
وامليــزات ،وهــي تلك التي تعــرف هبا العملــة من كوهنا عملــة رقمية
((( .https://en.oxforddictionaries.com/definition/cryptocurrency
((( https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp

((( تعريف د عبد اهلل الباحوث ،النقود االفرتاضية ،املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة كلية
التجارة ،جامعة عني شــمس القاهرة ،العدد ( )1يناير ،ص  ،22 ،21عبد الستار أبو
غدة ،النقود الرقمية الرؤية الرشعية واآلثار االقتصادية ص.2
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ليس هلا وجود فيزيائي ،وال ســلطة مصدرة تستخدم شــبكة الند للند

(((

( )Peer-to-Peer P2Pمن خالل التشفري احلاسويب باستخدام تقنية البلوك
تشني ،وهي باختصار تفتقد خصائص العمالت املعروفة(((.

نشأة العمالت الرقمية:

أ ّدت ثــورة االتصــاالت واملعلومات يف عرص التطــورات املتالحقة

إىل ظهــور تغريات جوهريــة يف اإلقتصاد ،حيث ظهــر اإلقتصاد الرقمي

« »Digital economyالــذي يعتمــد عىل تقنية املعلومــات واالتصال،
وقد مثلت تكنولوجيا املعلومات واالتصال ( )Ticدور املحرك األســايس

لالقتصــاد األمريكي اجلديد والذي أصبح يشــكل بشــكل كبري اقتصادا

رقميا حتكمه االتصاالت وشبكة اإلنرتنت  ،Internetوقد شكلت ()Tic

عامال أساسيا يف التحول الذي شهده االقتصاد األمريكي خالل السنوات
األخرية وحققت له عائدات ضخمة(((.

((( هو مصطلح تقني يعني التعامل املبارش بني مستخدم وآخر دون احلاجة إىل وسيط إلمتام
عمليات الدفع بشــكل فوري ألي شخص ويف أي مكان يف العامل وبتكاليف منخفضة
جدا مقارنة بالنقود التقليدية
((( ماذا تعرف عن عملة البيتكوين ص .51
((( بوعافية رشــيد« ،الصريفة اإللكرتونية والنظام املرصيف اجلزائري « ،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة املاجســتري يف العلوم االقتصادية ،ختصص نقود ومالية وبنوك ،جامعة البليدة،
 ،2005ص . 24
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وذلك هو االقتصاد الرقمي الذي يستند عىل التقنية املعلوماتية الرقمية،

ويوظــف املعلومات واملعرفــة يف إدارته ،بوصفها املــورد اجلديد للثورة،
ومصدر إهلام لالبتكارات اجلديدة (((.

ولقد شكل القتصاد الرقمي أحد وســائل الثورة الصناعية الرابعة

(((

التــي متثل طر ًقــا جديدة تصبــح فيهــا التكنولوجيا جــز ًءا ال يتجزأ من
املجتمعات وحتى جس��م اإلنس��ان ،حيث تتميز الثورة الصناعية الرابعة

باخرتاق التكنولوجيا الناشئة يف عدد من املجاالت ،بام يف ذلك الروبوتات،
والــذكاء االصطناعــي ،وتكنولوجيــا النانــو ،واحلوســبة الكمومية،

والتكنولوجيا احليوية ،وإنرتنت األشياء ( ،)IoTوالطباعة ثالثية األبعاد،
واملركبات املستقلة(((.

وهلذا التطور اهلائل والرسيع يف وسائل التقانة واحلداثة عىل العامل كان

إيذانا بالبدء لظهور ما يســمى بالعملة الرقمية التــي يتم التعامل هبا اآلن

عرب اإلنرتنت.

((( حســن مظفر الرزو« ،مقومات اإلقتصاد الرقمــي ومدخل إىل اقتصاديات اإلنرتنت»،
مركز البحوث ،الرياض ،2006 ،ص 13
((( وقعت دولة اإلمارات اتفاقية لتأســيس مركز الثــورة الصناعية الرابعة يف ديب ،وذلك
بتأريخ 22يناير .2019
((( ".What is the fourth industrial revolution?". World Economic Forum
اطلع عليه بتاريخ  12ديسمرب .2016
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ولعــل يف طليعة املحــركات إلنتاج وإصدار العمــات الرقمة تلك
األزمــة االقتصادية العاملية عام  2008التــي أدت إىل زعزعت ثقة الناس
باألنظمة النقدية الســائدة ،ممــا أدى إىل التوجه نحو العمــات الرقمية،
ويكاد جيمــع الباحثون عىل أن بداية االنطالق للعمــات الرقمية كان يف
أعقاب فكرة إنشــاء عملة البيتكوين وذلك يعــود إىل عام 2007م حيث
قام مربمج أطلق عىل نفســه اســم مســتعارا((( هو (ســاتويش ناكاموتو
 ،)Dorian Satoshi Nakamotoقــدم هــذا املربمــج يف العام 2008
تلك الفكرة اهلادفة إىل اســتخدام نقود الكرتونية وصفها بأهنا نظام نقدي
إلكــروين يعتمد يف التعامــات املالية املبارشة بني مســتخدم وآخر دون
وجود وسيط يف حماولة منه خللق عملة حرة غري خاضعة للرقابة ،و قد كان
أول ظهور البيتكوين يف  3يناير عام . 2009
((( يــرى البعض أن الذي ابتكرها هم جمموعة من الطلبــة اإليرلنديني ولكنهم ختفوا وراء
هذا االســم ،أشــار لذلك أمحد حممد عصام الدين ،ماذا تعرف عن عملة البيتكوين/
جملــة املرصيف ،العدد( )73ســبتمرب  ،2014ص  ،51والذي يبــدو واضحا أن هذا
االســم املســتعار يعود اىل رجــل األعامل االســرايل كريغ رايت كونــه خمرتع عملة
«بيتكوين» الرقمية فقد أكد أعضاء بارزون يف جمموعة بيتكوين وفريق التطوير الرئييس
مزاعم رايت ،وقد كشــف رايت عن هويته لثالث مؤسســات إعالمية هي  :مؤسسة
يب يب يس وجملة اإليكونوميســت وجملة جي كيو ،ينظــر www.bbc.com/arabic/ :
.scienceandtech
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وقد ظهرت هناك العديد من العمــات الرقمية التي يتم التداول هبا

حاليا ،وتشــر اإلحصــاءات إىل تزايد أعداد العمــات الرقمية يوما بعد

آخــر حيث نرش موقــع  ،coinmarketcap.comإحصاء بالعمالت التي
يتم التداول هبا بلغ  2360عملــة ،وذلك حتى وقت كتابة هذا البحث

(((

وتتفاوت هذه العمالت من حيث قوة التداول ،وقد أنشــئت هلا أســواق

وبورصات لتداوهلا ،ومن أشهرها:

 -1بورصة يب يت يس الصينية ( )BTC Chinaوالتي تعد أكرب بورصة

للعملة االفرتاضية يف العامل ،حيث يبلغ حجم التعامالت اليومية نحوا من

( 60مليون) دوالر يوميا .

 -2بورصة كوين بايز الصينية.
 -3بورصة باي هانج الصينية.
 -4بورصة  Bitfinexللتداول الرقمي يف هونغ كونغ(((.
أنواع العمالت:

ســبقت اإلشــارة إىل الكم اهلائل الذي أفرزته ثورة العمالت الرقمية

ممــا جعلها تظهــر بني احلني واآلخــر عمالت جديــدة ،وتلك العمالت
((( آخر دخول للموقع كانت يوم  ،2019/9/12الساعة التاسعة مساء.
((( .www.bitfinex.com
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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اجلديــدة ال تبتعد عن ســابقتها اللهم إال من حيث اإلصدار ،ولســنا هنا
بصدد االهتامم حول أسامء تلك العمالت اجلديدة ،إذ سأكتفي بإيراد أمهها
كام يأيت:
 -1عملة البتكوين:
تقوم فكرة هذه العملة عــى نظام يعتمد عىل برجميات مفتوحة املصدر
يمكن من خالهلــا مراجعة الشــفرة الربجمية يف أي وقــت ،ومن قبل أي
شخص ،ويعتمد هذا النظام عىل مبدأين:
األول :التواقيع اإللكرتونية للتحكم يف امللكية.
والثــاين :عــر منــع اســتخدام نفــس العملــة يف أكثــر مــن
عمليــة رشاء حلاميــة البائــع وذلــك عرب مــا يســمى بتقنية النــد للند
( )"Peer - to Peer"P2Pالتــي يتم عربها االحتفاظ بتســجيالت كاملة
تســمى كتل ( )block chainتلخص تاريخ العملة واملعامالت التجارية
التي مرت هبا يف قواعد بيانات اليمكن تغيريها يف كل كمبيوتر عىل الشبكة
العنكبوتية .وتتشــارك هذه الكتل مع بعضها يف عىل شــبكة البيتكوين ،مما
يعني رضورة توافر شبكات حاسب آيل ضخمة وإنرتنت وبرجميات تشغيل
وختزيــن املعلومات عىل الويب ،ومنهــا برنامج التعديــن املجاين ،وهبذا
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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الربنامــج يمكن حل عدد من األلغاز التي حيصل عليها ا ُملعدِّ ن من شــبكة
البيتكوين ويســموهنا خوارزميات ،وبعد االنتهــاء من حل اخلوارزميات

يقــوم الربنامج بإصدار العملــة ،وإضافتها إىل املحفظــة اإللكرتونية ملن
قام بالتعدين(((.
ولبــدأ التعامل بعملة البيتكوين  -وغريها مــن العمالت  -ال بد من
وجود املحفظــة اإللكرتونية ،وهي عبارة عن برنامج إلكرتوين ،حتتوي فيه
كل حمفظة عىل مفتاحني :املفتاح العام :وهو يمثل رقم احلساب يف احلسابات
العادية وهو عبارة عــن جمموعة أرقام وحروف ،واملفتاح اخلاص :وهو ما
يقابل الرقم الرسي يف احلســابات البنكية وهو مماثل للمفتاح العام يف كونه
حروفا وأرقاما ،ويف حني متكــن ٍ
أحد من الوصول إىل املفتاح اخلاص ألي

حمفظة فإن بإمكانه رسقة حمتوياهتا من العملة(((.
وقد تم يف عام  2010م إنشاء سوق إلكرتوين لرصف عملة البيتكوين
مقابل العمالت العاملية ،ويف العام نفســه تم رشاء أول ســلعة بالبيتكوين
وهي عبارة عن بيتــزا مقابل  10آالف بيتكويــن ،وتوالت التعامالت يف
العام نفسه.
((( ،ماذا تعرف عن عملة البيتكوين ص .51
((( األحكام الرشعية للعمالت اإللكرتونية البيتكوين ص . 46
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -2عملة االيثرييوم:Ethereum :

وهي ثاين أكرب العمالت بعــد البيتكوين بريكوين  Peercoinومتتاز
بزيادة يف كفاءة التعدين وحتســن األمن والضامنات لتجنب ســوء معاملة
املعدنني ،وقيمتها الســوقية تعرت الثانية بني العمــات االفرتاضية ،وتلك
التطبيقات التي تم تطويرها عىل إثريوم تم وضعها عىل منصة عامة موزعة،
ويقوم املنقبون بالعمل عىل هذه املنصة لتغذية الشبكة ،ومن ثم لكسب هذه
العملة ،تقدّ ر قيمتها السوقية بأكثر من ( )116مليار دوالر..
 -3ريبيل ( )Rippleورمزه (:)XRP
ظهرت عملــة الريبيل يف أواخر عام  2017م ،واحتلت إبان ظهورها
املرتبة الثانية بعــد البيتكوين خالل مدة وجيــزة ،إال أهنا أصيبت بعدوى
الرتاجع واالنخفاض لتســتقر يف املرتبة الثالثة بعد اإلثريوم ،وأهم ما يميز
عملة الريبيل أن هلا جهة مركزية تصدرها وتعتمد عليها ،كام أهنا تســتخدم
لغايــة خمتلفة متامــ ًا ،فهي عبارة عن شــبكة معامالت مركزيــة تقوم عىل
استخدامها البنوك لتحويل النقود ،شأهنا شأن (نظام سويفت((()SWIFT ،
((( يعنــى به مجعيــة االتصــاالت املالية العامليــة بني البنــوك ،وهي اختصــار لـ(The

=  ،)Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
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املشــهور ،حيث يتم حتويل املبلغ املرســل أوالً إىل عملــة الريبيل ومن ثم
يرسل بعدها عرب الشبكة املشفرة ،ثم يتم إعادة حتويله مرة أخرى إىل العملة
املطلوبة من قبل الطــرف اآلخر ،ويرى القائمون عــى إدارة هذه العملة

أن هذه الطريقة أرسع وأكثر أمان ًا واعتامد ًا ،من اســتخدام عمالت مشفرة
أخرى غري مركزية ،وقد بلغت القيمة اإلمجالية هلذه العملة حوايل  52مليار
دوالر(((.
 -4باسكال كوين (:)PascalCoin’s

والتي يرى خمرتعهــا أهنا تعالج بعض ســلبيات البيتكوين ،حيث إن
احلصول عليها وتداوهلا أســهل بكثري من البيتكوين ،وأرقام احلســابات
التي حيصل عليها من اشــراها أرقام قليلــة ال تزيد عىل عرشة أرقام ،فهي
=  هي منظمة تعاونية ال هتدف للربح .نشــأت فكرة السويفت يف هناية الستينيات مع
تطــور التجــارة العامليــة وتكونــت منظمــة الســويفت عام  1973ومقرهــا
الرئييس بلجيكا وبدء نشاطها عام .1977
عدد الدول املشــركة أكثر مــن  209دولة من بينها معظم الــدول العربية ويزيد عدد
املؤسسات املالية املشــركة عىل  9000مؤسسة ،وهيدف هذا النظام إيل تقديم أحدث
الوسائل العلمية يف جمال ربط وتبادل الرســائل واملعلومات بني مجيع أسواق املال من
خالل البنوك املســؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول وبذلك يتمكن املشــرك من
مقابلة احتياجات العمالء األجانب واملحليني أيضا.
ينظر :موقع ويكيبديا .https://ar.wikipedia.org
((( أهم  10معلومات عن الربيل موقع .Arab@bit.net، www.express.co.uk
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مبنية عىل لغة الربجمة الشــهرية (باســكال) تعالج بعض سلبيات البتكوين
وتعمل بشكل مشــابه للبنوك ،كام أن باســكال كوين تعتمد بشكل كامل
عىل البلوك-تشني (سلسلة الكتل) ،حيث هناك تكنولوجيا جديدة تسمى
 SAFEBOXتعالج سلبيات البلوك تشني؛ إذ حتتفظ البلوك-تشني بجميع
املعامالت دون حذف ،مما يســبب الكثري من املشــاكل أمهها ازدياد حجم
سجل التعامالت مع مرور الوقت بشكل ال يمكن السيطرة عليه.
باسكال كوين -حتتفظ فقط بأخر  100بلوك (كتلة) وغري ذلك يمكن
حذفه بدون أي مشــكلة عىل أمان الشبكة ،تعترب باسكال كوين هي العملة
الوحيدة التي بإمكاهنا القيام بامئة معاملة يف الثانية الواحدة(((.
مميزات العمالت الرقمية:

تتمتع العمالت الرقمية بعدد من اخلصائص وامليزات التي جتعل منها
مطلبا يســتهوي طالبي التداول واملســتثمرين ،وتلك امليزات يف حقيقتها
ميــزات تعمل عىل توفري عامــل الوقت واجلهد واملال مــع التمتع الكبري
بالرسية والشفافية واحلامية عىل العكس متاما من العمالت اإللكرتونية ومن
أهم هذه امليزات ما يأيت:
((( ينظر :موقع.https://medium.com :
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 -1التكلفة املنخفضة جدا حيث تكون تكلفة عمليات حتويل األموال
لعملة رقمية شيئا ال يذكر لزهادهتا.
 -2الرسعــة الفائقة؛ إذ يتم حتويل املال يف حلظات معدودة عىل عكس
طريقة البنوك التقليدية التي تستغرق أياما.
 -3ازدياد القيمة الســوقية وارتفاع عدد املســتخدمني بشكل مستمر
حتى جتاوز حجم سوق العمالت الرقمية  500مليار دوالر عام .2018
 -4األمان والشفافية حيث أن كل عملية اقتصادية أو مالية يتم حفظها
يف كتلــة ،وتوزيعها عىل ماليني احلواســيب حول العامل ممــا جيعل عملية
اخرتاقها تكاد توصف باملســتحيلة ،كام أن العملية املاليــة تتم أمام مرأى
األعضاء ،مما جيعل حماوالت التالعب هبا شبه موهومة.
 -5عدم تبعيتها ألي بنك مركزي فأســلوب عمل العمالت الرقمية
جيعلها فريدة جدا ،مقارنة بالنظم التقليدية يف املعامالت املالية ســواء عرب
اإلنرتنت أو يف الواقع احلقيقي(((.
((( ينظر يف تلك امليزات ،الباحوث ،النقود االفرتاضية ،ص  ،33 ،32والدكتور أمحد عيد،
النقود الرقمية وأثر التعامل هبا يف نمط احلياة اإلسالمية ،طبع دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل اخلريي ،ديب ،2017 ،ص .http://www.raddadi.com ،548
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عيوب العمالت الرقمية:

رغم املحاســن وامليــزات التي تتمتع هبــا العمــات الرقمية إال أن
اشــتملت عىل مجلة مــن العيوب ،التــي جعلت منها يف بعــض األحيان
مصــدر قلق للمتعاملــن ،بل وصل األمــر إىل أن توصف تلــك النقود
بأوصاف قاســية نتيجة ما يعرتهيا من حماذير تصادم الرشيعة اإلســامية،
ويمكن أن أســجل أهم تلك املحاذيــر والعيوب للعمــات الرقمية يف
النقاط األتية:
 -1فقدان املتعامل لثروته وذلك أن تلــك العمالت االفرتاضية فيها
احتاملية عدم إمتام املعاملة ألي سبب كان ،مما يعني خسارة املتداول املؤكدة
لعدم وجود سند يثبت ملكيته للعملة االفرتاضية.
 -2افتقار تلك العمالت لالعرتاف الرسمي من احلكومات والبنوك،
إال ما ورد من االعرتاف اجلزئي من قبل بعض الدول لبعض العمالت التي
أصدرت أو التي بدأت الدول بإصدارها كفنزويال عىل سبيل املثال.
 -3احتاملية اإلنفاق املزدوج ،وهذه من أهم املشاكل الفنية التي تواجه
املعدنني ،الحتامل أن ينفق أحدهم املبلغ نفسه مرتني ،وعادة تتم مراقبة ذلك
من قبل «رسفر» مركزي حيتفظ بســجل حول مجيع التعامالت واألرصدة،
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ويقــع عىل ا ُملعدِّ ن عبء متابعة اإلنفاق عىل مســتوى العامل ،إال أن إمكانية
االنفاق املزدوج قد ال تبدو هبذه البســاطة فان أي عملية جتري عىل العملة
االفرتاضية  -كالبتكوين مثال  -تذهب تلقائيا إىل ذلك السجل العام الذي
يسجل مجيع العمليات(((.
 -4يتم تســميته بـ « »block chainوعىل سبيل املثال لو كان شخص
يتوفــر يف حمفظته عىل بيتكوين واحد فقط وأراد أن يســتغله بشــكل يسء
حيث ســيقوم بالدفع لشــخصني خمتلفني بنفس املفتــاح ،أي :البيتكوين
نفســه ،فإن دور أجهزة املعدنني التــي تراقب العمليــة ومفتاح التحويل
والبلوك ومقارنتها بالســجل العام  block chainوبناء عليه تتم املوافقة
عــى التحويــل أو رفضها عىل اهنا احتيــال ولإلشــارة كل عملية حتويل
حتتــاج إىل العديد مــن املصادقات وهذا مــا جيعل خداع نظــام بيتكوين
أشبه باملستحيل.
 -5يمكــن أن تســتغل يف حتويــل األمــوال يف عمليــات غــر
مرشوعــة كدعــم اإلرهاب مثــا ،وكذا عمليات غســيل األمــوال أو
((( ينظــر :الدكتور حممد الكبييس ،العمالت املشــفرة واملعامة ماهيتهــا وضوابط التعامل
هبا ،طبع دائرة الشــؤون اإلســامية والعمل اخلري ،ديب ،2017 ،صwww. ،608
skynewsarabia.com
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جتــارة املمنوعات ،وذلــك لصعوبة تتبعها مــن قبل الســلطات الرقابية
الدولية واملحلية(((.
 -6ال يوجد هلا ســعر رصف مستقر نسبيا ،بل إن من أهل املعايب هو
تذبذب القيمة املاديــة هلا ارتفاع ًا وانخفاضــ ًا ،ويف بعض األحوال يكون
االرتفاع مبالغ ًا فيه ،ال يعكس رؤيــة اقتصادية حقيقية ،كام أن االنخفاض
احلــاد ال توجد له يف الغالب أية مربرات ،مع ما يســتتبع ذلك من إمكانية
االعتداء علها ورسقتها(((.
 -7صعوبــة ختزين العمــات الرقمية يف منصــات التداول كام جيب
معرفة كيفية استخدام املحفظات اخلاصة يف العمالت االفرتاضية ،وصعوبة
تداوهلا يف االستثامرات قصرية األجل.
((( حــدث ذلك يف موقع ســوق احلرير ،وكذلك مــا يقوم به أصحاب فــروس الفدية
اإللكرتوين من اخرتاق العديد من األجهزة وتشــفري مجيع البيانات ،ثم يطلب املخرتق
فدية من صاحب احلاســب اآليل ما يســاوي  300دوالر يدفعها من عملة البيتكوين
حتى يقوم بفك التشــفري ،واختاروا البيتكوين ألنه ال يمكن معرفة اســم املرسل إليه
وال تتبعه؛ إذ يتم التحويل إىل حمفظته اإللكرتونية مبارشة دون مرور األموال عىل جهة
حكومية تستطيع تتبع التحويل والتعرف عىل املرسل إليه.
((( نرش موقع  CNBC Arabiaعىل شــبكة التدوين الصغري تويرت بتاريخ  29يناير 2018
خرب ًا يفيد باختفاء  534مليون دوالر بعد اخرتاق منصة كوين تشــيك اليابانية لتداول
العمالت املشفرة.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 -8خلــو العمالت االفرتاضية من جهة إصــدار فهي غري تابعة ألي

بنك مركزي أو سلطة نقدية ،وهو ما جيعلها خالية من الضامنات والتغطية،
وهــذا يفقدها الثقة املطلقة التي تتمتع هبا العمالت التقليدية ،وهذا العيب
يمكن جتاوزه بإصدار عمالت افرتاضية خاضعة لسلطة الدولة.

العمالت االفرتاضية بني االعرتاف والتحذير الدولي

مــا إن ظهرت العمــات االفرتاضية وبدأت عمليــات تداوهلا حتى

ظهرت متواليــة التحذيرات مطالبة بعدم التــداول هلذه العمالت وداعية
إىل التحوط من خماطرها ،وقد قــام إزاء ذلك دعوات داعية لالعرتاف هبا

وقابليتهــا للتحويل للعمالت األخرى وفتح املجال عىل أفقه أمام تداوهلا،
فقد دعا صندوق النقد الدويل منذ يناير عام  2018اهليئات التنظيمية يف مجيع

أنحاء العامل إىل التنســيق بشأن قواعد تضبط أسواق العمالت االفرتاضية،
حمذرا من املخاطر الكامنة وراء ارتفاع أسعارها(((.

((( .https://al-ain.com
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وقد حذرت الدول من التعامالت بالعمالت الرقمية ،كالبنك املركزي
يف االحتاد الســوفيايت إذ أصدر حتذيرا ضد البيتكوين ،وكذا فعلت مؤسسة
النقد العريب السعودي ،وبذلك جاء نص قانون املالية لعام  2018الصادر
يف اجلزائــر ،وأكد املنع البنك املركزي يف ســريالنكا ،والبنك االحتياطي
اهلندي ،والبنك املركزي يف كازاخســتان ،وهنالــك عدد ليس بالقليل من
البنوك واملؤسسات املالية أعلنت حتذيرها.
ويرجح روبرت شــيلر احلائز عىل جائزة نوبــل يف االقتصاد أن يكون
«االهنيار الكامل» مص�ير «بيتكوين» .وأكد أن هذه العملة لو اســتمرت
 100عام ،ستبقى معرضة لالهنيار يف هناية املطاف ألهنا غري موثوق كباقي
العمالت أو الذهب ،وال يمكن االســتفادة منها عمليا ،ولن يكون هلا أي
قيمة ما مل يتم اإلمجاع الدويل عليها(((.
ورغم ذلك التحذير إال أن هنالك دوال ومؤسســات أعلنت اعرتافها
الكامل بتلك العمالت ،حيث تعترب أملانيا مــن أوائل الدول التي اهتمت
هبذه العملة واجتهت للتفكري يف معاملتها كنوع من أنواع النقود اإللكرتونية
وقامت بفرض رضيبة عىل ما حتققــه الرشكات من أرباح نظري التعامل هبا
((( .http://www.alqararalmasry.com
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إال أهنا أعفت األفراد املتعاملني هبــا .وتلتها اليابان حيث أعلنت احلكومة
اليابانية اعرتافها عرب سن قوانني جديدة ضمن خطتها هليكلة القطاع املايل،
ونظامه الرضيبي ،باالعرتاف بالبيتكويــن كعملة رقمية يمكن التعامل هبا
كوسيلة دفع ،ويرسي احلال عىل العمالت األخرى(((.
كام أعلن البنك املركزي يف السويد دعمه القوي للعمالت االفرتاضية،
وقد قام االحتاد األوريب باملوافقة عىل منح رخصة بنك ألول مؤسسة رصف
أوربيــة لعملة البيتكويــن ،وأصدر القضاء يف والية تكســاس األمريكية
عام  2013حك ًام باعتبار البيتكوين شــك ً
ال من أشــكال املال الذي يمكن
استخدامه واالستثامر فيه ،وتم إنشاء أول جهاز رصاف يف والية ساندييغو
األمريكية لرشاء عملة البتكوين بالدوالر(((.
وقامت رشكــة روبوكوين برتكيب أول جهــاز رصاف آيل  ATMيف
العامل لعملة البيتكوين يف كندا ،ومن الرشكات التي تتعامل هبذه العمالت
مايكروسوفت ،وأمزون ،وديل ،وورد برس ،وويكبيديا وغريها.
((( .www.netotrade.ae

((( ينظــر :عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب العقيــل ،األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت
اإللكرتونية بيتكوين ،ص .13
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وقد قامت دول كثــر بخطوات نحو إصدار عمالت مشــفرة حيث
أعلن البنك املركزي الفنزويــي عن إصدر عملة مغطاة بالنفط االحتياطي
يتــم رصفها مقابــل العملة الســابقة وقد أطلــق عىل هذه العملة اســم
(البتـــرو)((( ،ويف اململكة املتحدة أعلن بنك إنجلرتا يف وقت ســابق عن
عزمه إصدار العملة اإللكرتونية اخلاصة به ،والتي أطلق عليها اســم «أر.
إس كوي��ن» ،ويف الصني خيطط بنك الشــعب الصينــي إىل إصدار عملة
إلكرتونية باســم «أر.إم.يب كوين» ،والتي هيــدف من خالهلا جعلها عملة
حملية إليكرتونية ،لكن املســتخدمني لن يسيطروا بشكل كامل عىل املحفظة
الرقمية ،أما استونيا فأعلنت عزمها إلصدار عملة افرتاضية خاصة هبا(((.
ويعمل البنك املركزي يف تركيا عــى إصدار عملة رقمية مدعومة من
الدولة تسمى «توركوين» وقد أعلنت اإلمارات واململكة العربية السعودية
يف وقت ســابق أهنام تدرسان إطالق نســختهام اخلاصة من «بيتكوين»(((،
وهو احلال يف البنك املركزي اإليراين حيث يعمل عىل إصدار عملة مشفرة،
رغم حتذيره الشديد من التعامل بالعمالت املشفرة(((.
((( ينظرhttps://vapulus.com :

((( ينظر.www.mubasher.info :

((( ينظر.www.hakmnews.com :
((( .https://eumlat.net
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يكون صورة واضحة لواقع العمالت
لعل فيام قدمناه يف هــذا املطلب ّ

االفرتاضية ،ويكون معوانا للتكييــف الفقهي ،ومن ثم احلكم الرشعي يف
الصفحات القادمة.
•

•

•
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املطلب الثالث
التكييف الفقهي للعمالت االفرتاضية وحكمها الشرعي
تكســب العملــة نقديتهــا ووصفهــا بالثمينة إن تضمنــت مجلة من
االعتبارات والضوابط ،وتلك الضوابط هــي من قبيل االجتهاد الفقهي؛
إذ ليــس يف جعل العملة املســكوكة نقدا صاحلا للثمنيــة ثمة نصوص من
الوحيني ،بــل هي فهــوم فقهية أمالهــا الواقع املعاش املــرع بأغراضه
الدفعيــة والنفعيــة ،ويمكــن الوقوف عىل بعــض من تلــك الضوابط
لإلصــدار النقــدي بغيــة التصور التــام ملا عليــه العملــة االفرتاضية،
وســأعرض ألهم تلك الضوابط التي جاءت العمالت االفرتاضية خالية
منها ،ولإلصــدار النقدي ضوابــط متعددة ،ســنفصل احلديث يف اثنني
منها ،مها:
 -1جهة اإلصدار.
 -2القاعدة النقدية.
أوال جهة اإلصدار:
تــكاد كلمة الفقهاء حتل حمل االتفاق يف عــدم جواز إصدار العمالت
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

وع َ
الذك ُ
اضيَة
ية « »Smart Contractsواِق ُعهَا َ
الق ُتهَا بالع ُ
الت ِ
العُقـو ُد ِ
االفت ِ
ُم ِ

51

إال من قبل الســلطان أو من خيوله الســلطان بذلك((( ،ملا يف اخلروج عىل

ذلك من مفاســد ال حتمد للمجتمعات عواقبها ،وهذا القول باملنع إنام يزاد
التمسك به خاصة يف هذه األعرص التي أصبح فيها سك العملة وإصدارها

يمثل هيبة الدولة ،ويصب يف حفظ اقتصادها ،وتأيت أمهية والية الدولة عىل
إصدار النقد وتنظيم تداوله من أمهية ما يناط بتلك النقود؛ إذ هي الوسيط

يف املبــادالت ،والقياس ملعرفة قيم الســلع واملتلفات ،وهلــا التأثري البالغ
واملبارش عىل القيم احلقيقة لألموال ،وكذا يف إناطة األمر بالسلطان خاصة

فيه التمييز بني ما يدخله الغش يف العمالت (التزوير) وبذلك حتفظ للناس

حقوقهم وتصان أمواهلم(((.

وإن مما يســتدل به عــى ضعف الدولة عدم ســيطرهتا عــى عملية

اإلصدار النقدي ،مــن حيث الغش يف العملة وتزييفهــا ،وهذا ما حدث
((( ينظر :مالــك بن أنس ،املدونة الكربى ،مطبعة الســعادة -مرص1323 ،هـ،396/3،
النــووي ،روضة الطالبــن ،حتقيق زهري الشــاويش( ،املكتب اإلســامي ،بريوت،
 ،258/2)1991املــرداوي ،تصحيــح الفــروع :للمرداوي ،دار الكتــب العلمية،
 ،133/4البهويت ،كشــاف القناع عن متن اإلقناع ،مكتبــة النرص احلديثة-الرياض،
 ،233/2الرمــي ،هنايــة املحتاج (دار الفكــر ،بــروت ،87/3)1984 ،الفتاوى
اهلندية(،دار إحياء الرتاث العريب،ط.215/3)1400 ،3
((( ينظــر :الكفــراوي ،عوف حممود ،بحوث يف االقتصاد اإلســامي (مؤسســة الثقافة
اجلامعية2000 ،م) ص ،262مصطفى ،أمحد فريد ،السياسات النقدية والبعد الدويل
لليورو (مؤسسة شباب اجلامعة2000 ،م) ص.70
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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يف العرص العبايس الثــاين عندما ضعفت الدولة ،فظهرت الفلوس (النقود
النحاســية) فأصبح هنالــك فرق بني القيمة االســمية للعملــة وقيمتها
السلعية ،وهذا ما يسميه الفقهاء (غش النقود) وهو مصطلح ظهر عىل أثر
استخدام الفلوس(((.
وبنــاء عىل قاعدة درء املفســدة :فــإن توليد النقود يــؤدي لإلرضار
واإلفســاد يف املجتمع ،خاصة فيام يتعلق بالتضخم الناتج عن زيادة الكتلة
النقدية ،باإلضافة لرتكيز الثروة بيد القلة من أصحاب املصارف(((.
ويف ذلك يقــول الدكتور عبد اجلبار الســبهاين (إن أي عملية إصدار
جديدة تعني تناقص نصيــب الوحدة النقدية من وحدات الناتج بافرتاض
ثبات حجمــه .وهذا يعني أن اإلصدار اجلديد يعنــي -حال دخوله حميط
التــداول -تطفيف قيمة ما بأيدي الناس من وحدات النقد ،إذ سيشــارك
اإلصدار اجلديد حاالً اإلصدار القديم قصعة الناتج اجلاهزة .لقد تســامح
بعض االقتصاديني بنسبة من التضخم (انخفاض قيمة النقد) اعتقا ًدا منهم
((( ينظــر :العمر ،ابراهيم صالــح ،النقود االئتامنية وآثارها يف االقتصاد اإلســامي (دار
العاصمة ،الريــاض ،ط1414 ،1هـ) ص ،22رفيق املرصي  -اإلســام والنقود -
مركز النرش العلمي بجامعة امللك عبد العزيز  -ص .87
((( خالد عبد اهلل املصلح ،التضخم النقدي يف الفقه اإلسالمي ،ص  378وما بعدها.
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أن ذلك حيفز االستثامر ويوفر رشوط النمو ،لكن هذا االعتقاد يتعارض مع
ما سبق تقريره رش ًعا من وجوب ثبات أو استقرار قيمة النقد ،بل ويتعارض
مــع اعتبارات نظرية رصفة؛ إذ تأكد أن انخفاض قيمة النقد يمثل قيدً ا عىل
النمو ال رش ًطا له)(((.
وأمر اإلجتار بالعملة بغية اكتســاب الربــح نتيجة عملية اإلصدار أمر
حرم عىل الســلطان فام بالنا بمن هو دونه ،يقول ابــن تيمية رمحه اهلل (وال
يتجر ذو الســلطان يف الفلوس أصال ،بأن يشــري نحاسا فيرضبه فيتجر
به وال بــأن حيرم عليهم الفلــوس التي بأيدهيم ويرضب هلــم غريها ،بل
يــرب بقيمته من غري ربح فيه للمصلحة العامــة ،فإن التجارة فيها باب
عظيم من أبواب ظلم الناس ،وأكل أمواهلم بالباطل ،فإنه إذا حرم املعاملة
هبــا حتى صارت عرضا ورضب هلم فلوســا أخرى أفســد ما عندهم من
األموال بنقص أســعارها فيظلمهــم فيها ،وظلمهم فيهــا برصفها بأغىل
من سعرها)(((.
((( عبد اجلبار السبهاين  -النقود اإلسالمية جملة االقتصاد اإلسالمي  -املجلد العارش.
((( ابــن تيمية جمموع الفتاوي ،عبد الرمحن بن حممد بن قاســم ،جممــع امللك فهد لطباعة
املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م-ج
 10ص 129
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54

وع َ
الذك ُ
اضيَة
ية « »Smart Contractsواِق ُعهَا َ
الق ُتهَا بالع ُ
الت ِ
العُقـو ُد ِ
االفت ِ
ُم ِ

إن مســالة خلق النقود من املحدثــات التي البد مــن االجتهاد فيها

حتــى يتبني احلكم الرشعــي ويتضح ،وقد انقســم الفقهــاء املعارصون
واإلقتصادييون املحدثون حول حكم خلق االئتامن إىل قسمني ،قسم أجاز

هذا الفعل مشــرطا إرشاف الدولة عىل املصارف املصدرة للنقد((( ،وقسم
آخر ذهب للمنع جاعال ذلك األمر خاصا بسيادة الدولة(((.

وال يرى للقائلني بإجازة خلق النقود من غري إذن الســلطان رجحان

أو قبــول ،ملخالفة ذلك النصوص الفقهية ،وكذا ملــا يف الواقع املعاش من
خصوصية ال تسمح بإجازة إصدار النقود من غري السلطان ،ومن هنا جاء
احلرص الشديد والتحذير والوعيد من أن يناط أمر إصدارها بالعامة بعيدا

عن السلطة.

((( مل يرتض الدكتور موريس آليه  -احلائز عىل جائزة نوبل يف اإلقتصاد  -أن تكون للبنوك
التجاريــة مزية خلق النقود وهو بذلك يقرتح بنــودا معينة إلصالح اإلقتصاد النقدي
منها:
حرص خلق النقود بالدولة ،فالدولة هي فقط التي تقوم بإصدار النقود ،وبالتايل سحب
هذه اخلصيصة من أيدي املصارف التجارية واألفراد.
منع أي خلق للنقود ســوى النقود األساسية ،وبالتايل تصبح املصارف التجارية عبارة
عن مقدمي خدمات بأجر معلوم ال غري.
ينظــر :موريس آليــه  -الرشوط النقدية القتصاد األســواق مــن دروس األمس إىل
إصالحات الغد  -ص  28وما بعدها.
((( النقود اإلســامية ،كام ينبغي أن تكون  -عبد اجلبار محد عبيد السبهاين  -جملة االقتصاد
اإلسالمي  -املجلد العارش
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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يقول اإلمام أمحد( :ال يصــح رضب الدراهم إال يف دار الرضب بإذن

السلطان؛ ألن الناس إذا رخص هلم ركبوا العظائم)(((.

وقال الرافعي (ويكــره للعامة رضب الدراهم وإن كانت خالصة فانه

من شأن اإلمام)(((.

وينقل اإلمام النووي قول املتقدمني من الشافعية( :قال أصحابنا :يكره

أيضا لغري اإلمام رضب الدراهم والدنانري إن كانت خالصة ألنه من شــأن
اإلمام ،وألنه ال يؤمن فيه الغش واإلفساد)(((.

وقد ذهــب الفقهاء إىل أن اإلقــدام عىل إصدار النقــود من غري إذن

الســلطان جناية تقتيض التعزير قال الزركــي( :رضب الدراهم بغري إذن

االمام أو عىل غري عياره يقتيض التعزير)(((.

ويشــر الدكتور رفيق املــري إىل أن صاحبة الصالحيــة يف عملية

اإلصدار النقدي هي الدولة وال جيوز لغريها من اجلهات القيام هبذه املهمة،
((( أبو يعىل ،األحكام السلطانية (مصطفى احللبي1966 ،م) ،ص .181
((( الرافعــي ،عبد الكريم بــن حممد ،فتح العزيز رشح الوجيز( ،املطبعة املنريية ،دمشــق)
.13/6
((( النووي ،املجموع رشح املهذب( ،بريوت :دار الفكر).495/5 ،
((( الزركــي ،خبايا الزوايا ،حتقيق :عبد القادر العــاين( ،وزارة األوقاف ،الكويت ،ط،1
 ،)1402ط.138
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والدليل عىل ذلك القاعدة الفقهيــة العظيمة «ما ال يتم الواجب إال به فهو
واجب» وإنزال هذه القاعدة عــى الواقع يتبني يف أن ركون الدولة يف هذه
املهمــة إىل جهة غريها يؤدي يقينا أو بغلبة الظن (وغلبة الظن كافية لتطبيق
هــذه القاعدة) إىل رضر ال مناص منه عىل الدولة واملجتمع ،فضال عن أهنا
من مظاهر السيادة التي ال جيوز االنتقاص منها(((.
وإن ذلــك احلق للســلطان يف عملية إصدار العملة قــد يعهد به جلهة
تديره ،وإن مما تعارفــت عليه الدول واملجتمعــات أن يناط أمر اإلصدار
ورسـ�م السياسـ�ة النقدية للدولة بالبنك املركزي حيث عرف فريا سميث
( )vera smithالبنك املركزي بأنه»النظام املرصيف الذي يوجد فيه مرصف
واحد له السلطة الكاملة عىل إصدار النقد»(((.
ويمكن لنا أن نصف ما قاله دي كوك ( )de kockعن املرصف املركزي
بالشــمولية والبيان حني قال :املرصف املركزي هــو املرصف الذي يقنن
وحيدد اهليكل النقدي واملرصيف بحيث حيقق أكرب منفعة لالقتصاد الوطني،
من خالل قيامه بوظائف متعددة ،كتقنني العملة ،والقيام بإدارة العمليات
((( رفيق املرصي  -اإلسالم والنقود  -ص ص (.)20 - 13
((( ينظــر :زكريا الدوري ويرسي الســامرائي ،البنوك املركزية والسياســات النقدية ،دار
اليازوي العلمية  -عامن ،األردن 2005 -ص .23
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املالية اخلاصــة باحلكومة ،واحتفاظه باالحتياطيــات النقدية بام يتالءم مع
متطلبات االقتصاد الوطني وحتقيق أهداف السياسة النقدية(((.
ونظرا ألمهيــة دور البنك املركزي يف املجتمع فقــد أصبح مملوكا كليا
للدولة ،وهذا البنك يف نشــأته وتكوينه هو أشــبه ببيت مال املسلمني من
حيث جتميع األموال ومحايتها ورصفها حسب احتياجات الدولة ورعاياها،
إال أن بيت املال مل تكن له أهلية اإلصدار للنقود يف الزمن املتقدم(((.
إذا فهو مؤسســة مالية متلكها الدولة أو يكون حتــت إرشافها املبارش
وتتــوىل اإلرشاف عىل العمليات النقدية التمويلية العامة للدولة عن طريق
إدارة هذه العمليات ورســم السياســات النقدية للدولة فض ً
ال عن قيامه

بدور القائد لســوق النقد واملرشف عىل نشاط املصارف التجارية باعتباره
أعىل ســلطة نقدية ،والبنوك املركزية يف العامل تقوم بإصدار النقود عرب نظام
اإلصدار احلر ،دون أي قيود أو رشوط ،وتكون حينها احلكومات مسؤولة
عن التوسع أو التضييق يف اإلصدار ،وما ينتج عنهام من أزمات اقتصادية(((.
((( املصدر السابق ،ص.23
((( ينظر :شــلبي ،إســاعيل عبــد الرحيم ،التكامــل االقتصادي بني الدول اإلســامية
(مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية) ،ص.207
((( ينظر :سعيد سامي احلالق ،حممد حممود العجلوين ،النقود والبنوك واملصارف املركزية-
دار اليازوري العلمية للنرش  -عامن ،األردن - 2010ص (.)151-149
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فالعمالت االفرتاضية إذن ال تعــرف هلا جهة إصدار يف الغالب ،وقد
قامت بعض الرشكات بإنشــاء عمالت افرتاضية خلت من جهة اإلصدار
املركزية ،فلم يتحقق هذا الضابط يف العمالت االفرتاضية.
ثانيا :السياسة النقدية وبيان قاعدة النقد:
ســبق وأن بينــا أن عميلة إصدار النقــود تعني حتويــل أصول معينة
(حقيقية  -شــبه نقدية أو نقدية) إىل وسيلة تبادل ودفع .وعملية اإلصدار
تلك ختتلــف إجراءاهتا بحســب القاعدة النقدية املتبعــة يف كل دولة ،إال
أن هنالــك مجلة من اإلجــراءات ال ختلو منها السياســة النقديــة الرامية
إىل عمليــة إصــدار النقود منها :مراقبــة النقود ودعم الثقــة فيها ،واختاذ
التدابــر ملنع التزويــر ،واالحتفاظ بغطاء العملة حســب مــا ينص عليه
القانون واألنظمة(((.
وتعترب السياســة النقديــة إحدى أهــم ركائز السياســة االقتصادية
للدولــة فهي تضــم جمموعة من اإلجــراءات والتدابري املتخــذة من قبل
((( ينظــر :العجلوين  -النقود والبنوك واملصارف املركزية ،ص  ،146-145وعبد الفتاح
عبد الرمحن عبد املجيد  -اقتصاديات النقود رؤية إســامية ،النرس الذهبي للطباعة -
القاهرة 2000م  -ص .58
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الســلطة النقدية بغية التأثري والرقابة عىل االئتــان ،لتحقق بذلك أهداف
السياسة االقتصادية(((.
ويمكــن اعتبار القاعدة النقدية يف عهد النبي ﷺ هي نظام املعدنني
«الذهب والفضة» وكانت نقود العرب يف اجلاهلية الذهب والفضة خاصة،
ترد إليها من املاملك دنانري الذهب قيرصية من قبل الروم ،وفرض رسول اهلل
ﷺ زكاة األموال عىل ذلك(((.
ومن بعد النبي ﷺ التزمــت األمة هذين النقدين فقد رضب الفاروق
عمر أيام خالفته الدراهم سنة ثامنية عرش من اهلجرة عىل نقش الكرسوية...
ورضب عثامن يف خالفته دراهم نقشــها اهلل أكــر»((( ،ورضب عبد امللك
بن مروان الدنانري والدراهم يف سنة ســت وسبعني هجرية ،وهو أول من
أحدث رضهبا يف اإلسالم(((.
(((  .مفيد عبد الالوي« ،حمارضات يف االقتصاد النقدي والسياسة النقدية» ،مطبعة مزوار،
اجلزائر 2007 ،م ،ص  ،63ناظم حممد نوري الشــمري« ،النقود واملصارف والنظرية
النقدية» ،دار زهران للنرش ،عامن 1999 ،م ،ص .435
((( املقريزي ،النقود اإلســامية ،املسمى بشــذور العقود يف ذكر النقود ،املكتبة احليدرية،
.3 .1967
((( املرجع السابق ،ص . 7
((( ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ،تاريخ ابن األثري ،دار الكتب العلمية ،.ص .615
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إذن هــي القاعــدة التي عىل أساســها يتــم تقييم الســلع واجلهود،
وجريان املعامالت الرشعية يف الدولة اإلســامية ،أي هي املقياس الذي
يقاس عــى أساســه يف الدولة اإلســامية ،وهذا موضوع مســتقل عن
النقود من حيث هــي نقود وحكمها الرشعي ،أي :هــي املقياس األخري
الذي يتخــذه أفراد املجتمع أساســا حلســاب القيم االقتصاديــة ملقارنة
بعضها ببعض(((.
وتعرف السياســة النقدية بأهنا «جمموعة اإلجراءات التي يســتخدمها
البنك املركزي بغــرض التأثري عىل العرض النقدي بطريقة ما للوصول إىل
حتقيق جمموعة األهداف االقتصادية»(((.
أو هي «جمموعــة التدابری املتخــذة من قبل الســلطات النقدیة قصد
إحداث أثر عىل اإلقتصاد من أجل ضامن استقرار أسعار الرصف»

(((

((( حممد دويدار  -االقتصاد النقدي  -مرجع سابق  -ص .165
((( أمحــد حممد منــدور« ،مقدمة يف النظريــة االقتصادية الكلية» ،الــدار اجلامعية ،مرص،
 )2003ص .224
((( عبد املجید قدي ،مدخل إىل السیاســات االقتصادیة الكلیة ،دراسة حتلیلة تقیییة ،دیوان
الطبوعات اجلامعیة ،اجلزائر،2003،ص ،53.وينظر :حللو موســى بوخاري ،سیاسة
الرصف األجنبي وعالقتها بالسیاسة النقدیة ،دراسة حتلیلیة قیاسیة لآلثار االقتصادیة،
مكتبة حسن العرصیة ،لبنان .،2010ص59.
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وأمــا القاعدة النقدية أو النظام النقدي فيمكن أن يعرف بأنه «جمموعة
القواعد واملبادئ واإلجراءات التي حتكم عملية خلق النقود يف املجتمع»(((.
وترمي السياســة النقدية إىل مجلة من األهداف التي حتقق بمجموعها
السياسة اإلســراتيجية ،فهي تسعى إىل حتقيق اســتقرار يف املستوى العام
لألســعار بغية منع العملة من التضخم ،وحتقيق معدالت عالية من النمو
االقتصادي ،مع العمل عىل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات((( .
ومع ما توصف به العمالت االفرتاضية من تذبذب يف سعرها النقدي
جيعلهــا بعيدة عن االســتقرار النســبي ،وذلك يؤدي إىل نشــوب الظلم
يف االقتصــاد ،يقول الدكتور موريــس آليه( :إن تقلبــات القيمة احلقيقية
للنقود جتعل من املســتحيل متاما أي عمل فعال وعادل القتصاد الســوق،
((( فــوزي عطوي  -يف اإلقتصاد الســيايس النقود والنظم النقديــة  -دار الفكر العريب -
بريوت لبنان 1989 -م -ص  ،185وينظــر :صبحي تدريس قريصة ،مدحت حممد
العقاد :النقود والبنوك والعالقات اإلقتصادية والدولية ( دار النهضة العربية ،بريوت،
 )1983ص  ،32وحممــد دويــدار  -اإلقتصــاد النقــدي  -دار اجلامعــة اجلديدة-
اإلسكندرية -مجهورية مرص العربية 1998م  -ص .152
((( ينظر :الشــيخ أمحد ولد الشــباين ،فعالية السياســة املالية و النقدية يف حتقيق التوازنات
االقتصادية الكلية ،مذكرة لنيل شــهادة املاجستري يف االقتصاد ،جامعة فرحات عباس
ســطيف،2012،ص ،22وميغاد غدير ،السياســة املالية والنقدية ،منشــورات اهليئة
العامة السورية،2010،ص.35
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ومــن ثم يوجه الشــك واالهتام إىل األســاس اخللقي هلــذا االقتصاد...
احلقيقة أن املظامل الكربى التي تشــكو منها جمتمعاتنــا الغربية إنام تأيت ،إىل
حد كبــر من تشــوهات توزيع الدخول ،الناشــئة من تغيــرات القيمة
احلقيقية للنقود)(((.
وتلك العملة االفرتاضيــة يف حقيقتها ال صلة هلا هبذه القاعدة النقدية
ال من قريب وال من بعيد ،ملا فيها من عنرص الغموض وعدم وجود سلطة
لإلصدار وغياب األهداف االقتصادية ،فهي ال متثل أي عالقة للسياسات
النقدية للدولــة ،بل وحتى األفراد ،ولوال ذلك التذبذب الكبري يف ســعر
رصفها ملا وجــد هذا اإلقدام عليها ،والعملــة النقدية إن خلك من حتقيق
األهداف التي ترمي إليها القاعدة النقدية فهي ليســت عملة وإن اصطلح
البعض عىل تسميتها بذلك.
نخلص إىل أن العمالت االفرتاضية مل حتقق ضوابط اإلصدار النقدي؛
الفتقادها جلهة اإلصدار ،وغياب القاعدة النقدية فيها.
((( موريس آليه  -الرشوط النقدية القتصاد األســواق من دروس األمس إىل إصالحات
الغد  -ص .14
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63

وع َ
الذك ُ
اضيَة
ية « »Smart Contractsواِق ُعهَا َ
الق ُتهَا بالع ُ
الت ِ
العُقـو ُد ِ
االفت ِ
ُم ِ

احلكم الفقهي للعمالت االفرتاضية:
لقد كان للتكييف الفقهي أثره يف جتلية تنزيل احلكم الرشعي هلذه العملة
فمن رأى يف هذه العملة اشتامهلا عىل وصف النقدية أفتى بجواز التعامل هبا
وتداوهلا جمريا عليها من األحكام ما جيري عىل العمالت التقليدية ،ومن مل
يصدق عنده وصف النقدية لتلك العمــات االفرتاضية ذهب إىل القول
بعدم اعتبارها نقدا ،وهنالك فريق متوسط من أهل العلم والفضل توقفوا
يف احلكم فهم ال يقولوا باملية العمالت االفرتاضية ،وال ينفون عنها وصف
النقدية ،معلنني توقفهم لعدم الوضوح يف تلك العمالت ،وأهنا حمتاجة إىل
مزيد تبــر ومتحيص ،والزمن كفيل بتجلية غوامض تلك العمالت ،عىل
حد قوهلم ،ويمكنني تفريع تلك اآلراء إىل ثالثة.
الرأي األول :ذهبوا إىل القول بحرمة التعامل والتداول لتلك العمالت
االفرتاضية نظر الفتقارهــا خلصائص العملة التقليديــة ،وإىل هذا الرأي
ذهبت هيئة اإلفتاء املرصية((( ،ودار اإلفتاء الفلسطينية((( ،ورئاسة املجلس
األعىل للشؤون الدينية الرتكي ،وقد صدرت بذلك فتوى عن اهليئة العامة
((( رقم الفتوى ( )4205صدرت بتأريخ التاريخ .28/12/2017
((( .https://ramallah.news
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للشــؤون اإلســامي يف أبو ظبي((( ،وأفتى بذلك عضــو هيئة الفتوى يف
وزارة األوق��اف الكويتية الدكتور أمحد احلجي الكــردي((( ،وعضو هيئة
كبار العلامء يف السعودية الشيخ عبد اهلل املطلق(((.
واعتمــدت دار اإلفتاء املرصية يف حتريم العملة االفرتاضية «بيتكوين»
عىل أسباب عرشة ،كان من أمهها أهنا:
 -1متثل اخرتاقا لألنظمة املالية املركزية للدول والبنوك املركزية.
 -2عملة رقمية المركزية وليس هلا وجود فيزيائي وال يمكن تداوهلا.
 -3تستخدم للهروب من األجهزة األمنية لتنفيذ أغراض غري قانونية.
 -4تســتخدمها العصابات للمخدرات وغســيل األموال لإلفالت
من العدالة.
الرأي الثاين :يــرى أصحابه أن هذه العمالت يصدق عليها مســمى
النقديــة ملا هلا من رواج واكتســاهبا تعارف النــاس ،وإىل هذا الرأي جنح
((( رقم الفتوى(.www.awqaf.gov.ae ،)89043
((( .http://www.alraimedia.com

((( ينظر.https://akhbaar24.argaam.com :
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البعض منهم معايل نايف حممد حجاج العجمي وزير األوقاف والشــؤون
اإلسالمية يف الكويت سابق ًا.
ومــن أقوى ما اســتدل به أصحاب هــذا الرأي مــا روي عن مالك
رمحه اهلل بأنه يعترب النقود نقودا بالعرف ولو كانت جلودا((( ،وكذا ما روي
عــن الفاروق عمر ريض اهلل عنه أنه أراد أن جيعل من جلود اإلبل نقودا(((،
وكال القولني قول عمر وقول اإلمام مالك ليس فيهام للمســتدل متمسك
من وجوه:
 -1إن النقــود التي أراد إصدارها الفاروق عمــر واعتربها وأجازها
مالك هي نقود حمسوسة ،وليس ذلك بصادق عىل العمالت االفرتاضية إذ
ليس هلا وجود فيزيائي.
 -2إن يف إنــزال النصوص املقرتنة باألعراف واألزمان الســابقة أمر
ال يســلم بإطالقه ،خاصة وأن هذه األعرص فيها مــن التعقيد ما جيعل هلا
اخلصوصية التامة.
((( يقول االمام مالك« :لو أن الناس أجازوا بينهم اجللود حتى يكون هلا سكة وعني لكرهت
أن تباع بالذهب والورق نَظِرة» ،مالك بن أنس األصبحي ،املدونة (دار الكتب العلمية
بريوت ،لبنان1995 -م) .396/3
((( ال َب َ
ل ُذري ،فتوح البلدان ،النارش :دار ومكتبة اهلالل -بريوت 1988 ،م ،ص.578
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 -3أن الوصــف بالثمنية هلذه العمالت أمر يمكن تلمســه من خالل
اصطالح النــاس عليه فتلك العلــة يف الذهب والفضــة ال تقصد لذات
النقدين ،وإنام كوهنا وسيلة حتصل املقصود ،هذا من جهة ومن جهة أخرى
فالربجمة املستخدمة فيها أمر حقيقي ال ومهي وهلذا اجلهد حضه من االعتبار
فهو مزيل عن هذه العمالت وصفها الغالب أهنا عمالت فيزيائية.
 -4ومما عدوه دليال جلواز التعامل هبذه العمالت أهنا إن مل تكن صاحلة
ألن تســتحصل عىل مزية اإلصدار النقدي ،فهي ال تعدو أن تكون ســلعة
هلا قيمة معتربة فهــي ذات رواج ،وقد يكون هلذا القول للوهلة األوىل ثمة
قبــول كام هو حال الفقهــاء يف احلكم عىل احليل يقول ابن رشــد رمحه اهلل
 بعــد ذكره اخلالف يف زكاة احليل ( :-الســبب األملك الختالفهم تردداحليل املتخــذ للباس بني الترب والفضة اللذين املقصــود منهام أوالً املعاملة
ال االنتفــاع ،وبني العروض التــي املقصود منها بالوضــع األول خالف
املقصــود من الترب والفضة ،أعني االنتفاع هبــا ال املعاملة ،وأعني باملعاملة
كوهنا ثمن ًا.(((.
((( ابن رشد القرطبي ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حتقيق :أيب عبد الرمحن عبد احلكيم بن
حممد ،املكتبة التوقيفية ،القاهرة.251/1 ،
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واحلــق أن هذا القول بكون العملة ســلعة ذات قيمة ال يســتقيم هو
اآلخر ألن الســلعة حتى يكون هلا قبول يف التداول البد أن تكون معلومة
ذات شكل حمسوس ،خالية من الغرر واجلهالة ،والغرر الكبري يف العمالت
االفرتاضية هو الصفة الغالبة عليها.
ومنهم من جنح إىل القول باحلل قياســا عىل العمالت الورقية والقول
بذلــك القياس قياس مــع الفارق ،إذ املعتــر يف النقود الورقيــة قابليتها
للتحول ،وليس جمانبــا للصواب إن قلنا هي معتــرة بالعرف الذي أناط
به الــرع أثبات األحكام ،وذلــك ليس متحصال يف النقــود االفرتاضية
فالعرف يف اعتبارها عرف قارص ،الفتقادهــا قابلية التحول إال عىل نطاق
ضيق جد ًا.
ومما حيرش يف زمر االســتدالل هلذا القول ما أشــار إليه اإلمام احلطاب
املالكي قائال :قال الربزيل :نزلت مســألة ونحن يف زمن القراءة ،وهي أن
الدراهم املحمول عليهــا النحاس كثرت جدا وشــاعت يف بالد إفريقيا،
جريدية وغريها ،واصطلح الناس عليها .فكلمت يف ذلك شــيخنا اإلمام
عسى أن يتســبب يف قطعها ،فكلم يف ذلك السلطان ،وكان يف عام سبعني
وســبعامئة فهم بقطعها ،فبعث إليه شــيخنا الغربيني ،وكان املتعني حينئذ
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للفتــوى ،وذكر له مســألة العتبية ،وأن العامة إذا اصطلحت عىل الســكة
وإن كانت مغشوشــة فــا تقطع ،ألن ذلــك يؤدي إىل إتــاف رؤوس
أموال الناس(((.
وهنا يعلــم أن إجازة الســلطان للنقد املغشــوش له قــوة اإلصدار
جريــا ملصلحة العامة وسياســة رشعيــة للرعية ال تناط إال بالســلطان،
ولــذا فقد يكون القــول بجواز التعامــل بالعمــات االفرتاضية ،فيمن
أجــاز ذلــك واعرتف بــه من الــدول واملؤسســات ،أي عنــد القائلني
بالنقديــة ،واألمر مــع ذلك ال يــزال عىل نطــاق ضيق وقد ســبق بيانه
فيام تقدم.
الرأي الثالث :يرى أصحابه أن هذه العمالت ال يمكن وصفها بالنقدية
كــا ال يمكن نفي هذا الوصف عنها ،ملــا يف جوهرها من الغموض الذي
هــو بحاجة إىل تعميق نظر وتأمل ،وممن ذهــب إىل هذا الرأي عبد الرمحن
الرباك((( ويوسف الشبييل(((.
((( حممــد بن حممد بن عبــد الرمحن احلطاب ،مواهب اجلليــل يف رشح خمترص خليل ،دار
الفكر ،ج 4ص .342
((( مناقشة يف البيتكوين ( )Bitcoinوحكمه الرشعي ،موقع مداد .http://midad.com
((( مقابلة عىل اليوتيوب www.youtube.com/watch?v=KxikLcHuVt0
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ولســت أرى لتوقف الشيخني متمسكا ،فالعمالت االفرتاضية أصبح
هلا من األحــكام والضوابط ما يمكــن الفقيه من إبداء رأيــه فيها ،ولعل
للشيخني مقال جديد يف أمرها مل أطلع عليه.
وخالصة القول إن العمالت االفرتاضية مل تستجمع رشوط وضوابط
اإلصدار للعملة النقدية ،فلم تكيف عىل أهنا عملة أو ســلعة ،ولذلك فإن
الباحث يميل إىل احلكــم عليها بعدم االعتبار يف نقديتها ،وأن أمر التداول
فيها ال جيوز ملا اشــتملت عليه من حماذير ،خماطر اقتصادية ،خماطر قانونية،
خماطر تقنية ،خماطر رشعية جيب البعد عنها.
•

•

•
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املطلب الرابع
تقنية البلوك تشني  Blockchainواقعها وعناصرها
من اجلدير بالذكر معرفة واقع تقنية البلوك تشني  Blockchain؛ إذ هي
الوســيلة التي جترى خالهلا العقود الذكية ،وعربها يتم التداول للعمالت
االفرتاضية ،رغم ما توصف به من احتوائها عىل معايري الدقة واألمان ،إال
أنه ال يمكن اجلزم بخلوها من عيوب وملحوظات خطرية ،فرغم أن نسبة
املخاطر عىل هذه التقنية هي أقل من نســبة املخاطر يف املعامالت الورقية،
حيث أجرى فريق بحثي جتارب خلصت إىل أن  % 3.4من العقود الذكية
عىل هــذه التقنية عرضة الخرتاق يــؤدي إىل قفل األمــوال إىل أجل غري
مسمى مع عدم القدرة عىل فتحها ،وكذلك القيام بترسيب األموال بشكل
عشوائي ،أو فشل العملية بالكامل وعدم تنفيذها(((.
ولعلني أســتعرض يف أســطر معدودات مفهوم تقنية «البلوك تشني
 »Blockchainوكيفية يتم جريان العقــود الذكية من خالهلا وكذا تداول
العمالت كوهنا النهر الذي جتري فيه العمالت االفرتاضية.
((( .https://arxiv.org/pdf/1802.06038.pdf
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إن مما أفرزتــه الثورة الصناعيــة الرابعة مجلة من التقنيــات التي كان
مــن أكثرها أمهيــة وفاعليــة تقنية «البلــوك تشــن  »Blockchainالتي
ظهــرت فاعليتها الكبرية يف التوثيق وإنجــاز املعامالت ،متجاوزة عوامل
الوقــت والكلفــة وكافة الوســائط ،ورغم إجيــاد تقنية «البلوك تشــن
»Blockchainابتــداء لتداول العمالت االفرتاضيــة إال أهنا بات تقنية هلا
دورها الفاعل يف توثيق املعلومات حيث تكون املعلومة منترشة بني مالين
املتعاملني يف هذه التقنية مع متكينهم االطــاع عىل كافة املعامالت ،وهذا
مؤذن بنــر تلك التوثيقات وجعل يف متناول اجلميــع عرب هذه التقنية يف
مأمن من االعتداء عليها.
يمكن تعريف «البلوك تشــن  »Blockchainأو ما يعرف بـ«سلسلة
الكتلة » بأهنا قاعده بيانات ال مركزية مفتوحة املصدر ،تعتمد عىل معادالت
أي معاملة ،أو صفقة أو معلومة ،كاملعامالت
رياضية مشــفرة ،لتســهيل ّ
النقدية أو نقل البضائع أو ٍ
أي من املعلومات العامة كاألصوات االنتخابية
عىل سبيل املثال(((.
((( https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0
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وتعد هذه التقنية أكرب سجل رقمي عاملي موزع ومفتوح ،يسمح بنقل
أصل امللكية من طرف إىل آخر يف الوقت نفسه ( )Real Timeدون احلاجة
إىل وســيط ،مع حتقيق درجة عالية من األمان لعملية التحويل يف مواجهة
حماوالت الغــش أو التالعب ،ويــرك يف هذا «الســجل» مجيع األفراد
حول العامل(((.
فالبلوك تشن متثل حاليا أكرب قاعدة للبيانات موزعة عاملي ًا بني األفراد(((.
وكان اس��تخدام تقنية «البلوك تشن» قد تم ألول مرة يف العام ،2008
وحيث ظهر استخدامه كمنصة رئيسية لعملة البيتكوين االفرتاضية ،والتي
استمدت قوهتا وثقة املتعاملني فيها ،بفضل ذلك النظام(((.
وهلذه التقنية التي أنتجتها الثورة الصناعية الرابعة اســتخدامات عدة،
فكام تم استخدامها يف حتويل العمالت االفرتاضية املعامة ،يمكن استخدامها
((( & BlockChain Technology، Sutardja Center for Entrepreneurship
Technology Technical Report (Berkeley University of California)،

.October 16، 2015، (p. 1)، accessible at: http://bit.ly/2a0UB7R
((( A Scalable Blockchain Database، BigchainDB (Berlin، Germany)، June
8، 2016، (p. 1)، accessible at: http://bit.ly/2tlFwd6

((( An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology، KAYE Scholar،
February 2016، accessible at: http://bit.ly/2o- IoDnV
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أيض ًا يف تطبيقات كثرية كتســجيل املمتلــكات ،وتوثيق املعامالت ،وكافة
أعامل الوساطة ،بعيدا عن التسلسل الرتاتبي يف املعامالت كافة(((.
وتعتمد تقنية البلوك تش��ن عىل أربعة عنارص ،متثل يف جمملها سلسـ�لة
الكتلة وهي( :الكتلة ،املعلومة ،اهلاش ،بصمة الوقت)
أم��ا الكتلة :فتمثل وح��دة البناء ،والتي هي عب��ارة عن جمموعة من
العمليات أو املهام املراد القيام هبا داخل السلسة ،كتحويل أموال أو تسجيل
بيانات أو متابعة .
وأم��ا املعلوم��ة :فيقصد هبا العملي��ة الفرعية التي تت��م داخل الكتلة
الواحدة ،أو هي األمر الفردي ()Single Order

وأمــا اهلاش « »Hashفهو عبارة عن احلمض النووي املميز لسلسـ�لة
الكتلة ،وقد يرمز له بـ(التوقيع الرقمي «( »Digital Signatureالذي ينتج
((( EYAL MALINGER، Blockchain could ‘Change Everything’ for Real
Estate، Venture Beat، November 18، 2017، accessible at: https://
blockchain-could-change-everything-for-/18/11/venturebeat.com/2017
real-estate/ - An Analysis of the Opportunities and Threats in Blockchain
Technology، Medium، February 13، 2017، accessible at:https://medium.
com/the-mission/an-analysis-of-the-opportunities-and-threats-in)blockchain-echnology-6f55d647be3e(last accessed: February 15، 2018
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رقام خاصا من خالل خوارزمية داخل برنامج سلس��لة الكتلة يطلق عليها
«آلي��ة اهلاش  ،»Hash Func tionويناط به القيام بأربع وظائف رئيســة
هي :متييز السلسلة عن غريها من السالسل ،حتديد الكتلة داخل السلسلة،
ثم ربط الكتل بعضها ببعض ،وكذا يقوم اهلاش بوس��م كل معلومة داخل
الكتلة نفسها هباش مميز هلا عن غريها(((.
وأما بصمة الوقت :فهــو ذلك التوقيت الذي تم فيــه إجراء العملية
داخل السلسلة(((.
واملبادئ التي يقوم عليها عمل تقنية البلوك تشني ،والتي متثل يف حقيقتها
األس��اس الذي يتم من خالله انجاز معامالت األفراد هي السجل املفتوح
« ،»Open Ledgerقاعدة البيان��ات املوزعة «،»Distributed database
التعدين «.»Mini
((( Stephen Northcutt، Hash Functions، SANS™ Technology Institute،
accessible at: https://www.sans.edu/cyber-research/ security-laboratory/

.)article/hash-functions (Last accessed: February 6، 2018
((( Luke Parker، Timestamping on the Blockchain، Bravenewcoin، February
11، 2015، accessible at: https://bravenewcoin.com/news/timestamping.)on-the-blockchain/ (Last accessed: February 6، 2018
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ويمثل الس��جل املفتــوح « »Open Ledgerاإلتاحــة التامة جلميع
املشرتكني داخل تقنية «البلوك تشــن» من االطالع عىل ممتلكات األفراد،
إال أن هــذا ال يعني بالــرورة معرفة األفراد بأشــخاصهم ،حيث تتيح
التقنيــة لألفراد إمكانية اســتخدام ألقــاب « »Nick Namesيعرفون هبا
داخل الشبكة(((.
وتقوم قاعدة البيانات املوزع��ة « »Distributed databaseباختصار
عىل مبدأ إلغــاء فكرة املركزية ،وجعل السلســة يف متنــاول مجيع األفراد
املشرتكني فيها حول العامل ،وهذا ما يعزز عنرص األمان واحلامية للسلسة(((.
أما عملية التعدين « »Miningفهي تلك التي يتم فيها استخدام طاقات
أجهزة الكمبيوتر يف البحث عن «اهلاش» الصحيح املميز هلذه املعاملة ،عرب
ماليني مــن املنقبني من املربجمني ،بحثا عن اهلاش الصحيح الذي يســمح
بربط املعامالت داخل السلســلة ،فاملعدنون هم من يقوم باملراقبة واملوافقة
((( Marco Iansiti and Karim R. Lakhani، The Truth About Blockchain،
Harvard Business Review، January-February 2017، accessible at: http://
bit.ly/2hqo3FU

((( ينظر :البلوك تشــن :الثــورة التكنولوجية القادمة يف عامل املــال واإلدارة ،جملة أوراق
أكاديمية ،تصدر عن املستقبل لألبحاث والدراسات ،أبو ظبي :العدد  ،3ص .3
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عىل حتويالت العملة الرقمية ،واحلرص عىل امتامها بـأمان ،ولعل من أهم
املشاكل األمنية التي تعمل أجهزة املعدنني عىل تفادهيا هي :اإلنفاق املزدوج

للعملة الرقمية فأجهزة املعدنني تقوم بالتحقق من شيئني عندما يتم اكتشاف
أي طلب ،يتم التحقق اوال من التوقيع للتأكد من ان الشخص املسؤول هو
مستقبل هذه ا ُملدْ َخالت ،inputs

وثاين يشء هــو التحقق من أن ذلك الشــخص مل يســبق لــه إنفاق

هذه ا ُملدْ َخــات من قبــل((( ،وبفضل هــذه التقنية تتطــور عملية تداول
العمالت االفرتاضية ،عىل صفة عالية من األمان واحلامية.
إجراءات عملية التعدين

((( Six myths about blockchain and Bitcoin: Debunking the effectiveness
of the technology، Kaspersky، August 18، 2017،accessible at: http://bit.
ly/2HQSjr6
com
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آلية عمل تقنية البلوكشني.
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بعد هذه اجلولة املاتعة أسطر ما أبرزه البحث من النتائج ،وأعقب ذلك
بذكر بعض التوصيات.
 -1ليس ثمة ما يمنع من اســتحداث آليات للتعاقــد أو نقود للدفع
والتسوية بحسب ما حيقق الغرض ويصب يف املصلحة مع اإلفادة التامة من
الثورة الصناعية الرابعة وما تطرحه من تقنيات كتقنية (البلوك تشني) اهلادفة
لضامن املصالح وفق نظرة رشعية صائبة رشيطة أن يناط األمر بالسلطة.
 -2إن العقود الذكية مباح التعامل هبا رشع ًا ،وأن فيها حتقيق ًا ملصلحة
أطراف العقد ،وما يتخللها من عقود حمرمة تأخذ حكمها كام لو كانت تربم
خارج هذا النطاق.
 -3للعقود الذكية شــبه من جهات عدة مع العقود التقليدية فاألركان
هي األركان والرشوط هي ذاهتا مع الفارق يف شــكلها ،وإنام تتميز العقود
الذكية بميزاهتا اخلاصة.
 -4إصدار النقود وظيفة سياســية ســيادية ينبغي أن تتوالها الدولة
دون ســواها ،وتعد كل عملة تصدر خارج نطاق الدولــة ليس هلا اعتبار
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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الفتقادهــا قوة اإلصدار ،ويعترب ســك العملة من قبــل األفراد تدخال يف
شــؤون الدولة ،لذا راعت الرشيعة مقصد حفــظ املال ،وجعل منه األئمة
أحد الرضوريات اخلمس ،وشــددت الرشيعة عىل لزوم العناية الفائقة به
إصدارا وكسبا واستثامرا.
 -5افتقار العمالت االفرتاضية لعنارص العملة النقدية ،جيعلها عرضة
للتذبذب السعري ،ويبعدها عن إمكانية التداول الشتامهلا حينئذ عىل الغرر
ومشاهبتها الكبرية للقامر.
 -6يظهر جليا القــول بحرمة التعامل والتداول للعمالت االفرتاضية
ملا الزمها من افتقــار لضوابط اإلصدار النقدي ،وما صاحبها من حمرمات
جتعل من احلرام حراما لغريه عىل أقل تقدير ،فالقول باملنع منها فيه السالمة
حاال ومآال.
التـوصـيــات:

 -1يويص الباحث بطــرح قرار جممعي يبني جــواز التعامل بالعقود
الذكية وأن يناط بذلكم القرار تبني الرشوط الواجب مراعاهتا فيها.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -2يويص الباحث بمزيد من الدراســات واألبحاث هلذا املســتجد
«العمــات االفرتاضية» للتوصــل إىل رأي مجاعي حمكــم حول حكمها
الرشعي ،قطعا للنزاع يف هذا األمر املؤرق.
 -3يويص الباحث الرئاســة املوقرة للمجمــع الفقهي بالتصدي هلذه
العمــات االفرتاضية ووضع تأطري رشعي هلا ،كام هلا أن تدعو عرب منظمة
العامل اإلسالمي الدول اإلسالمية إىل تنظيم قانوين موحد يبني إصدار تلك
العمالت وآلية التداول هبا.
 -4يويص الباحث البنك املركزي يف الدول اإلسالمية ،وخاصة دولة
اإلمــارات العربية املتحدة بالعمل عىل إصــدار عمالت افرتاضية متوافقة
متاما مع مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،وقواعدها املنظمة لعملية إصدار النقد
وكيفية تداوله.
•
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