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احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه.
وبعد:
يعترب اكتشــاف اإلنرتنيت يف هناية الســتينيات من القرن املايض بداية
تاريــخ جديد لعرص ما يعــرف بالرسعة بحيث أصبحت بســببها البرشية
تطوي مســافات وعصورا طويلة يف وقت وجيز جــدا .فمنذ ذلك احلني
والبرشيــة تعرف تطورا مذهال يف كافة مناحــي احلياة .من تلك املناحي ما
يتعلق باالتصاالت التي تطورت كثريا مما أثر بشــكل كبري عىل املعامالت
بني الناس حمليــا ودوليا وأثر عىل طرق إجرائها خصوصــا منها ما يتعلق
باملعامــات التجارية؛ بحيث أصبــح بإمكان األطــراف املتعاقدة إجراء
املعامالت بني خمتلف األماكن يف العامل والتي تبعد بآالف الكيلومرتات يف
ثواين وبالضغط عىل أزرار فقط .ومع هذا التطور وبعد األزمة املالية العاملية
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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لعام  2008التي أثرت بشــكل كبري عىل ثقة النــاس بالنظام املايل العاملي،
املتشــابك الذي يتأثر بكل ما حيصل يف أي جزء يعيد منه بســبب الرتابط
الكبــر املوجود فيه ،ظهر نوع جديد من املعامــات التجارية واملالية التي
حتاول التحرر من مركزية النظام املايل القائم وأيضا برغبة الكثريين يف جتاوز
التكلفــة العالية للمعامالت املالية العاملية وبحثا عن األمان العايل يف إجراء
تلك املعامالت ظهر ما يسمى بنظام البلوكتشني (سالسل الكتل) لتجاوز
هذه العقبات التي يفرضها النظام احلــايل .هذا التطور التكنلوجي املذهل
أثر أيضا عىل العقود املســتخدمة لتوثيق املعامالت املالية والتي أصبح كثري
منها يتم إلكرتونيا مع االستغناء عن العقود املطبوعة وغريها من األساليب
التقليدية املعروفة لتوثيق املعامالت املالية .من اجلوانب التي استفادت من
نظام البلوكتشني ما يسمى بالعقود الذكية والتي سيتم الرتكيز عليها يف هذا
البحث من خالل تعريفهــا وأركاهنا ورشوطها وطريقة إجرائها مع بعض
القضايا الرشعية املثارة حوهلا.
•
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 -1تعريف العقود الذكية وأركانها وشروطها وطريقة إجرائها

 -1 . 1تعريف العقد الذكي:
يمكــن إرجاع تاريــخ العقود الذكية إىل التســعينيات عندما أرســل

 ،Wei Daiوهــو مهندس كمبيوتر ،بريدا عن إئتامنــات جمهولة املصدر،

والتي وصفت بنظام قرض جمهول مع ســندات قابلة لالسرتداد ورضائب

مقطوعــة يتم مجعها عند االســتحقاق((( .أما أول من اســتخدم مصطلح
العقــد الذكي فكان نيك زابو  ((( Nick Szaboســنة  1994وعرفه بأنه:
«بروتوكول املعاملة املحوســبة الذي ينفذ رشوط العقد»((( واقرتح ترمجة
البنود التعاقدية (الضامن ،الرتابــط ،وما إىل ذلك) إىل رموز ،وتضمينها يف

خاصيــة (أجهزة أو برامج) يمكنها تنفيذ هذه البنود ذاتي ًا (((.وذلك لتقليل
احلاجة إىل وسطاء موثوقني بني أطراف املعاملة ولتجنب حدوث استثناءات

((( http://diyhpl.us/~bryan/irc/bitcoin-satoshi/weidai/msg00398.html

((( نيك زابو عامل الكمبيوتر وخبري العملة املشفرة األمريكي والذي يعتقد العديد من املحللني
واملتحمسني للعمالت املشــفرة بأنه ساتويش ناكاموتو  Satoshi Nakamotoمؤسس
عملة بيتكوين املشــفرة .موســوعة Investopedia. https://www.investopedia.
/com/news/who-nick-szabo-and-he-satoshi-nakamoto

((( N. Szabo. (1994). Smart Contracts. [Online]. Available: http://szabo.
best.vwh.net/smart.contracts.html

((( N. Szabo. (1997). The Idea of Smart Contracts. [Online]. Available:
http://szabo.best.vwh.net/smart_contracts_idea.html

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ضارة أو عرضية .ولكن التطبيق الفعيل للعقود الذكية مل ينطلق إال يف أواخر

سنة .((( 2013

فالعقود الذكية أو ما يطلق عليه املتخصصون أحيانا عقود البلوكتشني

( contracts Blockchainsسالسل الكتل) ،أو العقود الرقمية أو العقود
الذاتية التنفيذ هي بروتوكول كمبيوتر هيدف إىل تسهيل أو التثبت أو تنفيذ

التفــاوض أو إنجاز العقد رقمي ًا .وهو مــا يتيح أداء املعامالت املوثوق هبا

دون وجود أطراف ثالثة.

فالعقود الذكية تساعد عىل استبدال األموال أو املمتلكات أو األسهم

أو أي يشء ذي قيمة بطريقة شــفافة وخاليــة من النزاع مع جتنب خدمات

الوســيط .فهي تتيح إجراء العقود وتنفيذها آنيــ ًا بغض النظر عن أطرافها

التي قد تكون جمهولة أو غري موثوق هبا ودون احلاجة إىل أية سلطة مركزية.
 -1 . 2أركان العقد الذكي:
تتوفــر يف العقد الذكي مجيع أركان العقد التي يبحثها الفقهاء يف كتبهم

وهي طرفا التعاقد ،واملعقود عليه من كليهام وصيغة اإلجياب والقبول.

((( Hu, Yining & Liyanage, Madhusanka & Manzoor, Ahsan & Thilakarathna,
Kanchana & Jourjon, Guillaume & Seneviratne, Aruna. (2019).

.Blockchain-based Smart Contracts - Applications and Challenges
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 -1 . 3رشوط العقد الذكي:
رغــم أن العقد الذكــي يتم إجــراؤه رقميا فــإن رشوط العقد التي
يشــرطها الفقهاء يف أركانه الس��تة ينبغي النظر فيها والتأكد من توافرها.
فاملتعاقــدان يمكن من الناحية النظرية أن يتــم التأكد من وجودمها الفعيل
وأهليتهام للتعاقد من حيث الســن واألهلية العقلية وذلك بســؤاهلام عند
فتح احلســاب وبدء الفالقة التعاقديــة .أما من الناحيــة التطبيقية الفعلية
فإن ذلــك ال يكــون إال بســؤال املتعاقد نفســه إذ ال يمكــن يف العقود
الذكية ســبق التعرف عىل شخصية الطرف اآلخر بســبب أن طبيعة نظام
سالســل الكتل ال يبيح كشف شــخصية الطرف اآلخر الذي من املمكن
يف احلقيقة أن يكون إمــا ومهي ًا (روبوت) أو دون ســن التعاقد القانونية.
وهذه مســألة ينبغي النظر إليها بجدية وأن كانــت النقطة التالية قد ختفف
من غلوائها!
أما حق كل من طــريف العقد بالترصف باملال الــذي يتعاقد عليه فإن
نظام سالســل الكتل يؤكد ذلك تأكيد ًا مطلقا ال يدع جماال للشــك .فاملال
الذي يبــذل يف الفقد الذكي هو مال حتت ســيطرة الطرف الذي يترصف
به بشــكل كامل غــر منقوص ،فقد دخــل ذلك املال بطريقــة مؤكدة يف
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

12

الذك ُ
يـة «»Smart Contracts
العُقـو ُد ِ

حســاب املترصف باحلســاب .وهنا أيضــ ًا ينبغي أن نالحــظ أن النظام
الالمركزي لسالســل الكتل ال يمكن من معرفــة مصدر ذلك املال الذي
يدخل حتت ترصف صاحب احلســاب ،بــل خيفي ذلك متامــ ًا بحيث ال
يســتطيع الطرف اآلخر أن يقدر ســامة مصدر املال الــذي يتلقاه مقابل
تعاقده سواء أكان ماالً حرام ًا أم متحص ً
ال نتيجة غسيل أموال ممنوع ًا قانون ًا
أو حمرم ًا رشع ًا.
أما توصيف املال املتعاقد عليه فإن نظــام العقود الذكية يقدم توصيفا
كامــ ً
ا كلل من املالني املتبادلني يف العقد بحيث ال يوجد أي جمال للشــك
يف نــوع املال وخصائصه ومجيع أوصافه فتنعــدم أية جهالة فيام يتم التعاقد
عليه من أموال .وفض ً
ال عن ذلك يقوم النظام الالمركزي لسالســل الكتل
بالتأكد من وجــود املالني املتعاقد عليهام وجودا حقيقيا يســتدعي التنفيذ
الفوري للعقد من خالل نظام البلوكتشني الالمركزي نفسه.
وكذلــك فيــا يتعلق بصيغتــي اإلجيــاب والقبول فإهنــا يف العقود
الذكيــة كاملتا االلتزام بالوضوح والتتابــع يف جملس العقد الذي هو نفس
وقت صدورمها مــن املتعاقدين من خالل نقر كل منهــا لزر القبول عىل
جهازه اإللكرتوين.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 -1 . 4طريقة إجراء العقد الذكي:
كام سبق يف التعريف فإن العقد الذكي يتميز بكونه ذايت التنفيذ من خالل
كتابته عىل شكل رموز برنامج موجودة عىل شبكة البلوكتشني موزعة وغري
مركزية ويتم إجراءها من دون احلاجة إىل وســيط .حاليا يتم إجراء العقود
الذكية عىل جمموعة منصات تشــتغل عىل نظام البلوكتشــن وتعترب منصة
إثرييوم  Ethereumأهم وأشهر تلك املنصات.
جيب عىل األطراف املوقعة عىل العقد االتفاق عىل التفاصيل التعاقدية،
ورشوط خمالفة العقد ،واملسؤولية عن خمالفة العقد ومصادر بيانات التحقق
اخلارجية ،ثم نرشها عىل البلوكتشــن يف شكل عقد ذكي وبالتايل يتم تنفيذ
العقد آنيا باســم املتعاقدين ونيابة عنهام .وهذه العملية برمتها تتم بشــكل
مستقل عن أي جهات وسيطة أو خارجية.
 -2تعريف البلوكتشني وعالقتها بالعقود الذكية:

تتميز العقود الذكية أو عقود البلوكتشني عن غريها من العقود التقليدية
بكوهنا تتم عىل نظام البلوكتشني الذي يتميز عن غريه من األنظمة التقليدية
يف عدة نواحي وهو ما سيتم تناوله يف هذا القسم.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -2 . 1تعريف نظام البلوكتشني:
البلوكتشني عبارة عن تقنية لتخزين وإضافة والتحقق من صحة بيانات
املعامالت يف شــبكة كمبيوتر مفتوحة عن طريق تقنيات التشــفري بطريقة
تضمن صحة البيانات وثباهتا وسالمتها من خالل آلية إمجاعية غري مركزية.
مجيع املشاركني يف شبكة البلوكتشني (= أجهزة الكمبيوتر املرتبطة بالشبكة،

تسمى «ال ُع َقد») لدهيم نسخ متطابقة من قاعدة البيانات .ونظر ًا ألن قاعدة
البيانات املوزعة هي سمة أساسية من سامت البلوكتشني ،فقد سميت هذه
التقنية أيض ًا باسم تكنلوجيا دفرت احلسابات املوزع (غري مركزي)(((.
 -2 . 2تاريخ البلوكتشني ومميزاته:
يرجع ظهور تكنلوجيا البلوكتشني إىل سنة  2008كتكنلوجيا أساسية

للعملة الرقمية املشفرة بيتكوين والتي يعزى اخرتاعها لساتويش ناكاموتو

.Satoshi Nakamoto

((( Swan, M., 2015. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Sebastopol,
CA: O’Reilly. Morabito, V., 2017. Business Innovation Through
Blockchain. New York: Springer. Antonopoulos, A. M., 2017. Mastering
Bitcoin: Programming the Open Blockchain, 2nd ed. Sebastopol, CA:
O’Reilly. Volker, Nienhaus. " Blockchain technologies and the prospects
of smart contracts in Islamic finance." Fintech in Islamic Finance:
.Theory and Practice (2019): 1

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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ويتميز نظام البلوكتشــن بعدة مميــزات جتعله أهم ثــورة يف التاريخ
املعارص بعــد ثورة اإلنرتنت .أول وأهم ميزة متيــزه عن األنظمة التقليدية
املعروفة هي الالمركزية؛ من خالل اعتامده عىل ما يســمى بدفرت احلسابات
املــوزع والذي يقصد به ختزيــن البيانات (امللفــات) يف كثري من األماكن
املختلفة حول العامل تلقائيا مرتبطة بآالف من األجهزة احلاســوبية بخالف
األنظمــة املركزية املعتمدة يف املؤسســات احلالية كالبنوك أو املؤسســات
املالية املركزية .فالالمركزية التي تعتمد عليها تكنلوجيا البلوكتشني تقودنا
للحديث عــن امليزة الثانية وهي األمان؛ فتخزين البيانات والعمليات التي
تتم يف أجهزة موزعة عىل شــبكة عاملية من احلواســيب حيرم القراصنة من
رسقتها والتالعب هبا بخالف األنظمــة املركزية احلالية التي عندما ُترتق
من قبل القراصنة يتســبب ذلك يف ضياع كل يشء لكون البيانات املخزنة
موجودة يف مــكان واحد أو عدد حمدود من األماكن .وذلك ألن القرصان
يف حالة البلوكتشني ســيحتاج إىل كمية هائلة من القوة احلاسوبية وهو أمر
يســتحيل توفريه .كام تتميز تكنلوجيا البلوكتشني أيضا بدقة التوثيق؛ فكل
معاملة مالية يف تقنية البلوكتشني سواء أكانت صغرية أم كبرية يتم تسجيلها
يف «بلوك» وكل بلوك حيتوي عىل طابع زمني خاص يرتبط بالبلوك السابق،
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ويسمح ذلك ألجهزة احلاسب اآليل بفحص كل معاملة مالية حمتملة مقارنة
باملعاملة الســابقة ،وإذا مل يتم إضافة الطوابــع الزمنية بطريقة صحيحة يف
معظم أجهزة احلاسب اآليل فإن املعاملة سيتم رفضها ،وإذا توافقت معظم
الطوابع الزمنية فإن هذا املعاملة املقرتحة ســيتم اعتبارها صحيحة ،وسيتم
التحقق من هذه املعاملة وإضافتها إىل بلوك جديد يف السلســلة أو كملف
جديد عىل دفرت احلســابات .وبعد ذلك ،فإن أي معاملة تالية سيتم مراجعة
مطابقتها للطابع الزمني اخلاص بالبلوك الســابق وهكذا((( .وبسبب هذه
الدقة ال يســتطيع أحد إدخال معلومات زائفة يف البلوكتشني أو التالعب
هبا؛ ألنــه إذا أراد ذلك فيجب عليه تغيري املعلومــات ليس يف هذا البلوك
فقط ولكن يف كل بلوك فردي موجود عىل كل سالسل البلوكتشني تلقائي ًا
عرب عدد هائل من أجهزة احلاســب اآليل املشاركة حول العامل .ونظر ًا ألن
كل معاملة يتم مطابقتها مع التاريخ الكامل للمعامالت املالية الســابقة من
خالل العديد جد ًا من األجهزة املوزعة عىل مستوى العامل ،فمن املستحيل
ألي شخص أن خيدع تقنية البلوكتشني عن طريق حماولة إنفاق نفس األموال
مرتني ،فإذا مل تطابق إحدى املعامالت املالية يف امللف املسجل فسيتم رفض
((( إييل القزي ،البلوك تشني ،مؤسسة وقف احلصالة ،2019 ،ص .24 ،23
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هذا امللف واعتباره غري صالح .مل حيل هذا األمر مشكلة «ازدواج اإلنفاق»
فقط ،ولكن أصبحت املعامالت املالية ال تتطلب وجود ثقة شخصية فردية
بني كال الطرفني أو الوثوق يف طرف ثالث من أجل إجراء املعاملة ،فال يمكن
للشــخص (أ) مث ً
ال أن يدعي إرساله لألموال إىل الشخص (ب) «وأهنا قد
ضاعت أثناء التحويل» ،وال يمكن للشخص (ب) أن يدعي أنه «مل يستقبل
أية أموال» ،وتكون كل املعامالت املاليــة مرئية للجميع؛ ومن َث َّم فإن كال

الطرفني سيكون قادر ًا عىل رؤية ملف املعاملة املايل عىل البلوكتشني(((.

جماالت اســتخدام البلوكتشــن :بدأ البلوكتشــن كنظــام مع ظهور
عملة البتكوين الرقمية املشفرة ،ولكن اســتخدامه اليوم تعدى العمالت
الرقمية إىل جماالت كثرية من بينها العقــود الذكية وختزين البيانات وإدارة
املوارد وغريها.
 -3تطبيقات العقود الذكية يف البلوكتشني:

تنقسم العقود الذكية إىل نوعني :عقود ذكية عامة وعقود ذكية خاصة.
ولكل من هذين النوعني تطبيقات خمتلفة يف الواقع.
((( نفس املرجع
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -3 . 1العقود الذكية العامة وتطبيقاهتا:
ُتكّن سالسل الكتل (البلوكتشــن) العامة من التطوير املريح للعقود

الذكية واختبار تطبيقاهتــا أو التطبيقات الالمركزية هلا ( .)D-Appsوتتيح
العقود الذكية العامة للرشكات الناشــئة إمكانية مجع األموال االســتثامرية

من خالل ما ُســمي بعروض العملة األولية((( .من ناحية أخرى قد ترغب

الرشكات الكربى بشــكل أسايس يف االستفادة من العقود الذكية املسموح
هبــا لدمج نامذجهــا وتطبيق إجــراءات العمل .وتشــمل بعض حاالت
االستخدام الشــائعة :اخلدمات املرصفية ،والسجالت الطبية اإللكرتونية،
وإدارة بيانات إنرتنت األشياء((( .باإلضافة إىل ذلك ،هناك أيض ًا تطبيقات

أخرى مثرية لالهتامم مثل اإلدارة الذكية للنفايات والعقارات ومشــاركة
مدينة األلعاب وغريها.

 -3 . 1 . 1الرعاية الصحية والسجالت الطبية
يرتبــط أحد جمــاالت التطبيق الرئيســية للعقــود الذكيــة بالرعاية

الصحية ومراقبة الوصول إىل الســجالت الطبية؛ بحيث ينظر العديد من
((( Initial coin offering (ico). https://www.investopedia.com/terms/i/ initial-
.coin-offering-ico.asp

((( K. Christidis and M. Devetsikiotis. Blockchains and smart contracts for
.2016 ,2303-the internet of things. Iee Access, 4:2292
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املتخصصني يف الرعاية الصحية إىل تكنولوجيا البلوكتشني والعقود الذكية
باعتبارها وســيلة آمنة ملشــاركة يف الوصول إىل السجل الطبي اإللكرتوين
للمرىض .ويف هذه احلالة يمكن أن تتضمن العقود الذكية موافقات متعددة
التوقيعات بني املرىض ومقدمي اخلدمات للســاح فقط للمســتخدمني أو
األجهزة املرصح هلا بالوصول إىل الســجل أو إحلاقه .كام أهنا تتيح إمكانية
التشــغيل املتداخل من خالل التحكم يف اإلصــدار التعاوين للحفاظ عىل
تناســق الســجل .إضافة إىل اســتفادة املرىض ومقدمــي الرعاية ،يمكن
أيض ًا اســتخدام العقود الذكية ملنح الباحثني إمكانيــة الوصول إىل بعض
بيانات الصحة الشــخصية ومتكني حتويل املدفوعــات الصغرية تلقائي ًا إىل
املرىض ملساعدهتم(((.
ومع ذلك ،فإن تنفيذ هذه التطبيقات يبقى حمدودا بسبب البنية التحتية
غري الناضجة ملعظم القيود العامة وتكاليــف التطوير العالية .كام أن هناك
أيض ًا خماوف بشــأن السياســات واســتعداد أو قبول املســتخدمني لنرش
معلوماهتم الشخصية.
((( Blockchain for health data and its potential use in health it and health
74--care related research. https://www.healthit.gov/sites/default/files/11
.ablockchainforhealthcare.pdf
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 -3 . 1 . 2إدارة اهلوية:
تعترب إدارة اهلوية أحد جماالت تطبيق العقود الذكية ويف هذا السياق يأيت

تأسيس uPort

(((

كإطار إلدارة اهلوية استفاد من العقود الذكية لإلثرييوم

 Ethereumالعامة الســتعادة احلســابات ومحاية خصوصية املستخدم يف
حالة فقد اجلهاز .أهم مكون رئييس ملعرف  uPortهو سلســلة سداســية

عرشيــة فريدة من نوعها  20بايت متثل عنــوان عقد الوكيل الذي يقع بني
عقد التحكــم وعقد التطبيق .يمكّن  uPortاملســتخدمني من اســتبدال

معرف مستمر
مفتاحهم اخلاص (املحفوظ عىل السلســلة) مع احلفاظ عىل ّ
عىل السلســلة .إذا أحرض مســتخدم صالح جهاز ًا جديد ًا ،فيمكنه طلب
مفويض االســرداد احلاليني واستبدال عنوان املستخدم
املوافقة من قائمة ّ
القديم بعنوان جديد .ويشــبه ذلك منصة  ((( Sovrinإلدارة اهلوية الرقمية

املبنية عىل شبكة البلوكتشني العامة.
 -3 . 2عقود ذكية خاصة:

بالرغم من مزايــا العقود الذكية العامة إال أهنا تتضمن هتديدات كبرية

عىل خصوصية املستخدم .وبسبب تلك التهديدات فإن حاالت االستخدام
((( .Open identity system for the decentralized web. https://www.uport

((( -Sovrin: Control your digital identity. https://sovrin.org. Accessed: 2019
.28-05
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التجاري األكثر حساسية مثل األعامل املرصفية وسلسلة التوريد وإنرتنت
األشياء تنترش عىل نطاق واسع كعقود ذكية خاصة .وفيام ييل بعض تطبيقات
العقود الذكية اخلاصة:
 -3 . 2 . 1البنـوك:
يمكن اســتخدام العقود الذكية لفرض القواعد والسياسات يف جمال
اخلدمــات املرصفية .من ذلك عىل ســبيل املثال خدمــة الرهن العقاري.

فوفقــ ًا لتقرير صــادر عــن  Capgeminiلالستشــارات((( ،خلصت إىل
أنه باســتخدام عقود ذكيــة يف الرهن العقاري بدال من العقــود التقليدية
يمكن للمســتهلكني توفري مــا بــن  480إىل  960دوالر ًا أمريكي ًا لكل
عمليــة رهن عقاري ،يف حني أن البنوك ســتكون قادرة عىل خفض من 3
إىل  11مليــار دوالر أمريكي من التكاليف الســنوية يف الواليات املتحدة
وأوروبا .كام يمكن للبنوك أيض ًا اســتخدام العقود الذكية لتبسيط عمليات

املقاصة والتســوية .ويف هذا الســياق تم اإلعالن عن مشــاركة أكثر من

 40مرصفــ ًا عامليــ ًا يف احتــاد الختبار العقــود الذكية يف أنشــطة املقاصة
((( B. Cant, A. Khadikar, A. Ruiter, J. Bronebakk, J. Coumaros, J. Buvat,
and A. Gupta. Smart contracts in _nancial services: Getting from hype

.to reality. Capgemini Consulting, 2016
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والتســوية((( .باإلضافــة إىل ذلك ،يمكن أيض ًا تضمني سياســات اعرف
عميلك ومكافحة غسل األموال بسهولة مع برجمة العقد الذكي .باإلضافة

إىل ما سبق فقد تم تصميم  (((Stellar Blockchainفوق Hyperledger

 ،Fabricلتسهيل تبادل العمالت تلقائي ًا يف املعامالت الدولية.

بالرغم ما ســبق فإن هناك عقبات تعرتض تطبيقات العقود الذكية يف

املجاالت املذكورة أعاله ومن ذلك قابلية تشــغيل نظام البلوكتشني البيني

مع األنظمة القديمة وقابلية توســعها .ومن التحديات التي قد تواجه ذلك
أيضا أمان تنفيذ العقود الذكية ضد اهلجامت التي هتدف إىل رسقة األصول
أو التالعب برمز العقد(((.
 -3 . 2 . 2التـأمـني:
يف صناعــة التأمني يمكــن للعقود الذكية إجــراء تدقيق يف األخطاء،

وتوجيهها ،واملوافقة عىل سري العمل ،وحســاب املدفوعات بنا ًء عىل نوع
((( Smart contracts: From ethereum to potential banking use cases. http://
smart_/24384857/8 /3 /4 /blockchainapac.fintecnet.com/uploads/2
.contracts.pdf
((( .Stellar. https://www.stellar.org

((( N. Atzei, M. Bartoletti, and T. Cimoli. A survey of attacks on ethereum

smart contracts (sok). In International Conference on Principles of
.Springer, 2017 .186-Security and Trust, pages 164
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املطالبة والسياســة األساسية .عىل ســبيل املثال يمكن التحقق من معاجلة

مطالبــات التأمني عىل الســفر تلقائيــ ًا ضد تأخري الرحــات أو اإللغاء.
كــا يمكن للعقود الذكية أن تســاعد يف إزالة العامــل البرشي املتورط يف
العملية ،وبالتايل تقليــل التكلفة اإلدارية اإلمجالية لرشكات التأمني وزيادة
الشفافية للمستهلكني(((.
ومع ذلك فإن القيود التكنولوجية واللوائح القانونية تشــكل حتديات
كبــرة يتعني معاجلتها قبل التحول إىل عقود ذكيــة لبوالص التأمني .عيب
آخر للعقود الذكية هو عــدم مرونتها؛ فالعقود التقليدية يمكن تعديلها أو
إهناؤها بنا ًء عىل اتفاق بني الطرفني ،ولكن ال يمكن ذلك يف العقود الذكية

ألن برامج الكمبيوتر ليس لدهيا مثل هذه اآللية .عالوة عىل ذلك فإن هناك
حاجة العرتاف السلطات بقانونية العقود الذكية املالية.
التطبيقات املشار إليها سابقا ليست الوحيدة للعقود الذكية فباإلضافة
إىل ذلــك فإن هلا تطبيقات يف إنرتنت األشــياء ،والتصويت يف االنتخابات
وأيضا يف مصدر اإلنتاج وسلسلة التوريد وغريها.
((( ,B. Cant, A. Khadikar, A. Ruiter, J. Bronebakk, J. Coumaros, J. Buvat

and A. Gupta. Smart contracts in _nancial services: Getting from hype
.to reality. Capgemini Consulting, 2016
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 -4حتديات العقود الذكية:

عىل الرغم من أن العقود الذكية هلا إمكانات هائلة يف تســهيل معاجلة

كثري من مشــاكل احلياة الواقعية ،فإن معظــم املنصات والتطبيقات احلالية

ال تزال يف مرحلتها األولية .فالعقود الذكية تواجهها حتديات ينبغي العمل

عىل حلها .ويمكن تصنيف تلك التحديات إىل ثالث فئات رئيســية ،وهي

التكنولوجيا ،وإضفاء الرشعية وقابليتها لالستخدام وقبوهلا.
 -4 . 1التحدي التكنلوجي:
فيام ييل بعض التحديات املتعلقة باجلانب التكنلوجي:

 -4 . 1 . 1األمــن :األمــن هو أحد االهتاممات الرئيســية ألي نظام

بلوكتشــن واإلجــراءات ذات الصلة .ففي عام  ،2016تســبب هجوم
إعــادة الدخول يف منصة  Solidityيف خســارة أكثر من  40مليون دوالر
أمريكي وأدى إىل نقاش ســاخن حول القضايا األمنيــة لعقود اإلثرييوم
الذكية .يف الواقع حتدث العديد من نقاط الضعف بســبب سوء فهم لغات
الربجمة النصية(((.

((( N. Atzei, M. Bartoletti, and T. Cimoli. A survey of attacks on Ethereum
smart contracts (sok). In International Conference on Principles of
.Springer, 2017 .186-Security and Trust, pages 164
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حيث تم استكشاف عدة أشكالJuels et al بعد الدراسة التي أجراها
 مزيدا من العيوبLuu et al  درس،(((من عقود اإلثرييوم الذكية اجلنائية
((( بام يف ذلــك كيفية تأثر تنفيذ،األمنية لعقود اإلثرييــوم الذكية املوجودة
 وصحة الطوابع الزمنية،العقد وسلوك الشــيفرة بأمر املعامالت امللغومة
 ديلمولينو وآخرون خلصوا األخطاء الشائعة التي.ومعاجلة االســتثناءات
 برصف النظر عن.(((ارتكبها الطالب أثناء برجمة العقود الذكية بلغة الثعبان
عدم إدراك قيود تطبيق البلوكتشــن فقد وجد أن الطالب غالب ًا ما يفشلون
.يف تشــفري حال اآلالت بطريقة منطقية وضامن توافــق احلوافز مع العقد
A. Juels, A. Kosba, and E. Shi. The ring of gyges: Investigating the (((

future of criminal smart contracts. In Proceedings of the 2016 ACM
SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, pages
.ACM, 2016 .295-283

L. Luu, D.-H. Chu, H. Olickel, P. Saxena, and A. Hobor. Making smart (((
contracts smarter. In Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference
ACM, .269-on Computer and Communications Security, pages 254
.2016
K. Delmolino, M. Arnett, A. Kosba, A. Miller, and E. Shi. Step by (((
step towards creating a safe smart contract: Lessons and insights

from a cryptocurrency lab. In International Conference on Financial
.Springer, 2016 .94-Cryptography and Data Security, pages 79

 دبـي- الـدورة الـرابعـة والعشـرون

26

الذك ُ
يـة «»Smart Contracts
العُقـو ُد ِ

وانج وآخــرون((( ،صنفوا نقاط الضعف الداليل للعقــود الذكية يف تبعية
طلــب املعامالت ،واالعتامد عىل الطابع الزمني ،واالســتثناءات اخلاطئة،
وهجامت إعادة الدخول ،وعمق املكدس(((.
 -4 . 1 . 2اخلصوصية :إن اســتخدام االسم املستعار يف العقد الذكي
العام ال يضمن بالرضورة خصوصيته خصوصا ضامن عدم إمكانية الربط
بني األطراف املتعاقدة ،وهــو أمر مهم ليس فقط للخصوصية ولكن أيض ًا
من أجل القابلية للنقل أو االستبدال(((.
 -4 . 1 . 3ســامة البيانات :عىل الرغم مــن أن تنفيذ العقود الذكية
يتــم تنظيمه بواســطة برامج رقمية مشــفرة ويقوم به مجيع املشــاركني يف
((( S. Wang, L. Ouyang, Y. Yuan, X. Ni, X. Han, and F.-Y. Wang. Blockchain-
enabled smart contracts: Architecture, applications, and future trends.

.IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2019

((( يعــرف املكدس (باإلنجليزية )Stack :بأنه بنيــة معطيات جمردة أو جمموعة يمكن فيها
القيام بعمليات حمددة عىل العنارص وهي إضافة عنرص جديد إىل املجموعة (تعرف هذه
العملية بالدفع (باإلنجليزية ))Push :وإزالة عنرص من املجموعة (تعرف هذه العملية
بالطرح (باإلنجليزية .))Pop :ويكيبيديا .تم التصفح يوم 2019/10/5
((( S. Meiklejohn, M. Pomarole, G. Jordan, K. Levchenko, D. McCoy, G.
M. Voelker, and S. Savage. A fistful of bitcoins: characterizing payments

among men with no names. In Proceedings of the 2013 conference on
.ACM, 2013 .140-Internet measurement conference, pages 127
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الشــبكة ،إال أن البيانات التي يتم توفريها للعقود الذكية ال تزال خاضعة

لســيطرة أطراف خارجية وال يمكن الوثوق هبا متام ًا .وألجل ذلك اقرتح

تشانغ وآخرون برنامج  ((( Town Crierلتخدم كجرس بني العقود الذكية
واملواقع الشعبية لتأمني تسليم البيانات .كام يمكن لـ  ،Town Crierالذي

تم نرشه عىل جهاز  )Intel Software Guard Extensions (SGXالذي
يوفر جيب ًا آمن ًا ملعاجلة الربامج ،إحضار بيانات موثوق هبا من مواقع إنرتنت
موثوق هبا إىل عقود ذكية ،لكنه ال يضمن سالمة البيانات التي يتم توفريها

للمستخدمني .ويف معظم احلاالت ال يمكن للمستخدمني الوصول مبارشة
إىل البيانات عىل البلوكتشني أو العقد الذكي .وبدالً من ذلك يفعلون ذلك
عرب تطبيقات املحفظة التي طورهتا أطراف أخرى ،مما جيعل سالمة البيانات
خارج سيطرة املستخدمني بل حتت سيطرة هؤالء املطورين!
 -4 . 2التحدي القانوين للعقد الذكي:
قبل أن تصبح العقود الذكية اخلاصة جاهزة العتامدها عىل نطاق أوسع

يف إجــراءات العمل ،ال يــزال يتعني حل العديد من القضايا األساســية.
((( F. Zhang, E. Cecchetti, K. Croman, A. Juels, and E. Shi. Town crier:
An authenticated data feed for smart contracts. In Proceedings of the

2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications
.ACM, 2016 .282-Security, pages 270
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فال يزال هنــاك نقص يف الطرق الرســمية احلكومية لالعــراف بالعقود
الذكية واعتامدها لتناســب خمتلف أغراض املعامالت ،خاص ًة عندما يتعلق
األمر باجلوانــب القانونية .فمن الناحية القانونية هنــاك نقص يف التنظيم
والسياســات املتعلقــة بقبول العقود الذكية .وبســبب طبيعــة تعقيدات
البلوكتشــن والعقود الذكية جيد املحامون والقانونيــون متاعب كثرية يف
فهمها مما جيعل من الصعب احلصول عىل موافقة احلكومة العتامدها .وحتى
اآلن ال تزال مســألة إلزامية العقود الذكية لدى السلطات القضائية موضع
جدل كبري يف ظل التكنولوجيا القائمة حالي ًا .لذلك ينبغي للمنصات املعنية
بالتعامل بالعقود الذكيــة تقييم تأثري عدم اعرتاف احلكومة بالعقود الذكية
عىل انتشار وشيوع استعامهلا.
 -4 . 3حتدي صعوبة االستخدام والقبول من املتعاملني:
 -4 . 3 . 1هل من السهل استخدام العقود الذكية؟
تتمتــع العقــود الذكية  -مثل برامــج الكمبيوتر القائمــة عىل املنطق
الرقمي  -بمســتوى حمدود من التفاعل مع مجهــور الناس ،وال متكِّن هذه
الربامــج املتعاملني من التفــاوض وإجراء تغيــرات وتعديالت عىل بنية
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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العقد كام هو احلال يف العقود التقليدية .فالعقود الذكية – بســبب صعوبة
وتعقــد براجمهــا  -غري مرنة ويصعــب فيها إضافــة رشوط أو تغيريات،
وذلك باســتثناء تصحيح األخطاء .يضاف إىل ذلــك أنه نظر ًا لطبيعة كثرة
تعدد الكتل يف البلوكتشني ،فإن الســاح للمستخدمني العاديني بالتحكم
يف بياناهتم بشــكل مبارش يعد أمر ًا حمفوف ًا باملخاطــر ،مما قد يؤدي إىل عدم
غري متوق ٍع عند
التحكم يف حتديد الســعر أحيانا فقد يكون ســعر الرصف َ
تبادل العمالت املشفرة.

 -4 . 3 . 2قبول التعامل بالعقود الذكية:
عــى الرغم من الضجيج الكبري للعقود الذكيــة يف كال املجالني العام
واخلاص بالــركات ،ال يــزال هناك عدد مــن املفاهيــم اخلاطئة حول
تكنولوجيا هذه العقود :أوالً ،كان هنــاك توقع مبالغ فيه ألمهية ذكاء هذه
العقود مما نشــأ عنه العديد من حاالت االســتخدام غــر الواقعية .ثاني ًا،
إنه حتى مع حاالت االســتخدام املناســبة ،قد يكون مــن الصعب إقناع
املتعاملــن وأصحاب املصلحة واملســتخدمني مجيعا بقبــول التكنولوجيا
الكثرية التجدد والتحديث املســتمر ،مما قد يؤدي ارتفاع تكاليف التطوير
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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اإلضافية وبالتايل انخفاض عائد االســتثامر .وقد لوحــظ فع ً
ال أن بعض
حاالت االســتخدام املقرتحة يمكن يف الواقع تنفيذها بصورة أكثر فعالية
عرب نظم وقواعد البيانات التقليديــة .وبالتايل ،ينبغي عىل املهتمني بتطوير
تطبيقــات العقــود الذكيــة أن يضعــوا يف االعتبار ما يمكــن حتقيقه وما
ال يمكن حتقيقــه ،وكذلك تكلفــة التطوير التي قد تكــون عالية حدا يف
بعض األحيان.
 -5تطبيق العقود الذكية يف املالية اإلسالمية:

ال يوجد حتــى اآلن أية تطبيقات للعقود الذكية يف املالية اإلســامية
حســب علمنا ،وإن وجدت بعــض الكتابات التي تقــرح تطبيق العقود
الذكية يف املصارف اإلســامية .ومع ذلك هناك فــرص عديدة إلمكانية
تطبيقها يف جماالت منها:
 التمويــل اجلامعي والبيوع عىل اإلنرتنت :يمكــن للعقود الذكية أنحتل حمل الوســطاء الذيــن ينظمون التمويالت املاليــة املرشوطة .فمنصة
التمويــل اجلامعي  Croud fundingال جتمع فقــط بني العرض والطلب
ولكنها تعمل أيض ًا كطرف ثالث موثوق به يقوم بجمع األموال من مقدمي
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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األموال وحيتفظ هبا يف حساب عهدة (حساب معلق عىل رشط) ويتأكد مما
إذا كان هدف التمويل قد حتقق .فإذا تم حتقيق اهلدف يقوم بتحويل األموال
إىل طالبــي التمويل ،أما إذا مل يتم حتقيق اهلدف فإنه يقوم بإعادة األموال إىل
مقدميها .فالعقد الذكي يمكنه القيــام بأمتتة (أي بجعلها تتم أوتوماتيكيا)
هــذه املعامالت املالية املرشوطة ويقيض عىل احلاجة إىل وجود منصة تعمل
كوسيط .كام يمكن أيضا االستغنا  -ولو جزئي ًا  -عن مشغيل تلك املنصات
بسبب استخدام العقود الذكية وتطبيقاهتا غري املركزية(((.
 التمويــل اإلســامي :يمكن أيضــا «أمتتة» العديد مــن العملياتواإلجراءات يف الصناعة املالية من خالل عقود ذكية ،مثل إصدار وتدقيق
املســتندات والفواتري والتأكد من املدفوعات يف متويــل التجارة ،وكذلك
تداول وتسوية املشتقات اإلســامية – إن وجدت  -والقروض املشرتكة
أو إنشــاء وتوثيــق الرهون العقاريــة أو معاجلة املطالبــات يف التأمني(((.
((( Volker Nienhaus. (2019). BLOCKCHAİN TECHNOLOGİES AND
THE PROSPECTS OF SMART CONTRACTS İN ISLAMİC

.214-FİNANCE. Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice, 183
((( ,B. Cant, A. Khadikar, A. Ruiter, J. Bronebakk, J. Coumaros, J. Buvat

and A. Gupta. Smart contracts in _nancial services: Getting from hype
.to reality. Capgemini Consulting, 2016
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تشــمل األمثلة األخرى للعقــود الذكية التي تربــط املعامالت يف القطاع
املــايل مع العــامل غري املايل أنظمــة تلقائيــة للمدفوعات بام يتناســب مع
اســتخدام املحتوى الرقمي املحمي بحقوق الطبــع والنرش (مثل الكتب
االلكرتونيــة واملوســيقى ومقاطــع الفيديــو واألخبــار واملجالت) أو
اإلدارة اآلليــة ملبيعات الطاقة الكهربائية املنزليــة املنتجة عىل تبادل الطاقة
اإللكرتونية ،إلخ.
 -6القضايا الشرعية يف العقود الذكية:

تعترب مسألة رشعية وإلزامية العقود الذكية وقابليتها للتنفيذ قضية مهمة
ورئيسية يف القانون الوضعي وهي مهمة يف الفقه اإلسالمي عىل حد سواء.
فمن الناحية الرشعية نعلم أن أركان العقــد تضم العاقدين واملعقود عليه
والصيغة عىل خالف احلنفية الذين قرصوا أركان العقد يف واحد والصيغة.
إضافة إىل ذلــك هنالك رشوط جيب توفرها يف كل عنــارص أركان العقد
ليكون صحيحا .وســنحاول يف هذا القسم مناقشــة أهم املسائل الرشعية
للعقود الذكية.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 -6 . 1جهالة املتعاقدين:
العقود التقليديــة تتطلب أن يكون املتعاقــدان معروفني .فجهالة أي
منهام تفســد العقد .عىل أن هذه اجلهالة ليســت مفسدة للعقد يف كل أنواع
التعاقــدات وبخاصــة عندما ال تــؤدي إىل أي نزاع .يف عقــود املعاضاة
وبخاصــة منها تلك التــي تتم مع آلة عــى ناصية الطريــق حيث يدخل
املشــري الثمن يف تقب حمدد ويضغط الزر املناســب ليشــري الســلعة
املطلوبة ال ُيعلم مالك اآللة وال تــر جهالته بالعقد وبخاصة مع جريان
العرف بذلك.
ويف العقود الذكية تتضاءل كثري ًا أمهية معرفة شــخص الطرف اآلخر،
فهو مستهلك منزيل للكهرباء أو راغب بمقدار من الدوالرات مقابل دراهم
حمددة أو مســتثمر مجاعي يف مرشوع إلنتاج املالبــس املزخرفة ،أو متربع
مجاعي ملرشوع خريي لدعم األنشــطة الرياضية للشــباب أو غري ذلك..
تتناقص أمهية معرفة الطرف اآلخر يف حالة التعامل مع بني الرشكات ألهنا
شخصيات معنوية يصعب أن يطرأ عليها أمر عدم األهلية بسبب السن أو
الوضع العقيل.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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ومن جهة أخرى فــإن ملعرفة أهلية الطرف للتعاقد أمهية كربى لصحة

العقد وانتفاء االدعاء باســتغالل ضعف أحد طريف العقد .فالعقود الذكية

ال متكــن العاقد مــن التحقق من أهليــة الطرف اآلخر وتكتفي بســلطته
املطلقــة عىل احلســاب الــذي يتعامل مــن خالله .وهي ســلطو مؤكدة

توثقها ألية سالســل الكتل التي تتــم من خالهلا العقــوج الذكية .فتبقى

أذن مشــكلة أهلية التعاقد مشــكلة حقيقية تتعرض هلــا العقود الذكية مما
حتتاج معها إىل آلية تكنولوجية للتحقق من ســن أطراف الفعقد وقدرهتم

عىل التعاقد.

 -6 . 2جملس العقد:
ملجلس العقد أمهية كبرية يف حتديد بدء االلتزامات العقدية املرتبتة عىل

الطرفــن؛ يزداد ذلك يف بعض العقود مثــل عقد الرصف .وحيث إن أهم

مــا جيعل هذه العقود ذكية هو التوثيق الدقيق للعقد وآنية تنفيذه فإن جملس
العقد فيــه ووقته هو أيضا جملس التنفيذ والتوثيق والتســجيل بآن واحد.
وهو عىل وجه الدقة حلظة النقر عــى الزر املعني لقبول اإلجياب املعروض

عــى العاقد .فمجلس العقد حمــدد بدقة وهو نفس جملــس التنفيذ ووقته

بالنسبة لعقود الرصف الذكية مما جيعلها أكري التزاما بـ «هاء هباء» من عقود
الرصف اليدوية!
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 -6 . 3عيوب العقد الذكي:
ســبق عند احلديث عن حتديات العقود الذكية وإن من أهم التحديات
التي تواجه هذا النوع من العقود هو العيوب التكنلوجية الناجتة عن األخطاء
يف التشــفري .إن أخطاء التشفري هلا نتائج رشعية مهمة حيث قد يؤول العقد
إىل غــر املقصود منه .ومما يزيد من خطورة هــذه األخطاء أن العقد قد تم
توثيقه وتنفيذه يف نفس حلظة توقيعه بالنقر عىل زر القبول.
 -6 . 4اإلقـالـة:
جواز اإلقالة يف عقد البيع أمر معروف يف الكتابات الفقهية وإن تباينت
اآلراء حول تكييفهــا إىل أقوال ترددت بني اعتبارها فســخا للبيع أم بيعا

جدي ًا .وجواز اإلقالة إنام جاء للتيسري عىل الناس يف معامالهتم ملا نص عليه
حديث« :من أقال مســل ًام بيعته أقاله اهلل عثرته يوم القيامة»((( .وهذه امليزة
التي تتميز هبا العقود التقليدية قد ال تتوفر يف العقود الذكية التي ال تســمح
بالفســخ بعد توقيع العقد وإبرامه ألن العقد الذكــي يتمتع بتنفيذ وتوثيق
ذاتيني آنيني وال يستطيع أحد التدخل فيه أو تغيريه.
((( أخرجــه أبو داود ( ،)3460وابن ماجه ( ،)2199وعبداهلل بن أمحد يف «زوائد مســند
أمحد» ( )7431باختالف يسري ،وابن حبان كام يف «موارد الظمآن» للهيثمي ()1104
واللفظ له.
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أما لو أخذنا اإلقالة بمعنى كوهنا عقد ًا جديد ًا معاكســ ًا للعقد السابق،
فإن من حــق املتعاقدين أن يقوما بإجراء أي عقــد جديد عىل نفس العني
املبيعة يف العقد األول بعد انتهاء العقد السابق ،سواء أكان هذا العقد اجلديد
بنفــس ثمن العقد األول أم بثمن جديد ،وال يعــر العقد الذكي التفات ًا إىل
كون العقد اجلديد عاكسا للعقد األول .فهو إذن إقالة عىل رأي القائلني إن
اإلقالة هي عقد جديد .ويمكن هنا لنظام سالسل الكتل أن ُي َض َّمن رشوط ًا
تبعد العقد الذكــي اجلديد عن تكوين مبايعة عينة مــع العقد األول حتى
ال تتحول اإلقالة إىل بيع عينة.
 -6 . 5جتنب املنازعات يف العقود الذكية:
إن خاصية التنفيذ الذايت تســمح أيضا للعقد الذكي بأن يكون فاصال
يف جتنب النزاعات إىل أضيق حدودها ،بحيث يقوم نظام سالســل الكتل
بتنفيذ العقد بكل تفاصيله التــي تم االتفاق عليها تلقائي ًا ودون احلاجة إىل
وســطاء تنفيذيني أو أية إجراءات إضافية خاصة بالتنفيذ .يضاف إىل ذلك
أن العقود الذكية توثق نفسها تلقائيا أيضا كجزء من عملية األمتتة (اإلجراء
اآلتوماتيكي للمعاملة) نفسها.
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عــى أن أية منازعات قــد حتصل فإن اعــراف القوانني واحلكومات
وقبول املحاكم حلل اخلصومــات املتعلقة بالعقود الذكية يعرتيه الكثري من
الصعوبــات ليس أقلها صعوبة وجود اخلرباء امللمــن بكافة جوانب هذه
العقود الفنية والتكنولوجية أو عدم اعتامد تكنولوجيا سالســل الكتل التي
تقوم عليها العقود الذكية من قبل احلكومات.
•

•

•
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تبني معنا يف ثنايا البحث أن العقود الذكية من األمور املســتحدثة التي
بــدأ تطبيقها حديثا وعىل نطاق حمدود يف بعــض املجاالت خصوصا منها
العمــات الرقمية .ونظرا للتعقيدات التكنلوجيــة التي ال زالت حتيط هبا
وعدم فهمها وتبنيها بشــكل رســمي من قبل اجلهات احلكومية املختصة
خصوصا منها القضائيــة ،وبالرغم من ظهور بعض القضايا الرشعية التي
متت اإلشارة إىل بعضها يف هذا البحث فإن العديد من القضايا قد تظهر بعد
تطبيق هذا النوع من العقود عىل نطاق واسع.
•
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