3

أثر الظروف الطارئة اجلوائح يف عقد الفيديك مقارنا بالفقه اإلسالمي ،والنظام السعودي

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

الرؤيـة املقـاصدية للعقـود الذكيـة

إعــداد
أ .د .أمحـد حسـن الربـابعـة

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

الرؤيـة املقـاصديـة للعقـود الذكيـة

4

الرؤيـة املقـاصديـة للعقـود الذكيـة

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربيــة املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

يعب عن رأي صاحبه
هذا البحث ّ
يعب بالضرورة عن رأي دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
وال ّ

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

5

الرؤيـة املقـاصديـة للعقـود الذكيـة

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

الرؤيـة املقـاصدية للعقـود الذكيـة

إعــداد
أ .د .أمحـد حسـن الربـابعـة

الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي

6

مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

الرؤيـة املقـاصديـة للعقـود الذكيـة

7

الرؤيـة املقـاصديـة للعقـود الذكيـة

ملخص البحث

هيدف هذا البحث ،إىل بيان مفهوم العقود الذكية ،لغ ًة ورش ًعا ،تاريخ
نشــأهتا ،احلديث عــن الرؤية املقاصديــة للعقود الذكيــة ،وبيان جماالت
اســتخدامها .والنظرة املقاصدية ،ملقصد حفــظ املال ،من جانب الوجود،
وجانب العدم ،وتطبيقاهتام يف هذه العقود ،ثم خامتة بأهم النتائج ،والتوصية
لبيان احلكم الفقهي.
Abstract
The purpose of this research is to clarify the concept
of smart contracts, in terms of language and sharia, the
date of its origins, talk about the intentional vision of
smart contracts, and to indicate the areas of their use. The
view of Makassed, for the purpose of saving money, by
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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existence, and nothingness and their applications in these
contracts, then conclusion the most important results, then
the commandment to show the opinion of Sharee'ah.
•

•

•
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يف ظــل عرص التقنية الرقمي ،وما وصل إليــه القطاع املايل ،من تطور
وازدهــار ،أدى إىل اســتثامر املال  ،وهو  -بشــقيه من جانــب ،الوجود
وجانــب العدم -مــن مقاصد الرشيعة اخلمســة ،ومن بــن التطورات
املعــارصة ،التــي دخلت قطــاع املصارف ،واملؤسســات املاليــة ،تقنية:
(العقود الذكية) ،أو العقــود الرقمية ،وبام أن أحكام الرشيعة ،ومقاصدها
العظيمة ،هلــا الصالحيــة والديمومة ،يف اســتيعاب كل مــا هو جديد،
ونازل يف ســاحة األمة ،وهي التي حتقق املصالح ،وتدرأ املفاســد عنهم،
بــا حيقق هلم الســكينة والطمأنينة .وبام أن العقود الذكيــة ،هي نتاج ثورة
التقنية الرقميــة ،فال بد لنا من دراســتها ،وفق منظور أحــكام الرشيعة،
ومقاصدها العظيمة ،وتقديم احلكــم الرشعي هلا ،ليطمئن املتعاملون هبا،
وترتاح ضامئرهم.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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مشكلة البحث:
تســاؤالت بات يطرحها ،أفــراد املجتمع اإلســامي ،حول العقود
الذكية ،أو الرقميــة ،كتقنية معارصة ،تســتخدم يف العديد من املجاالت:
املالية ،االجتامعية ،السياســية  ،واالقتصادية ،خاصة القطاع املرصيف ،ألن
الســلمني ،بعامة ،يبحثون عن احلالل ،وهيمهم البعد عن احلرام ،إذن ال بد
من دراسة هذه املسألة ،ووزهنا يف ميزان أحكام الرشيعة ،بام حيفظ احلقوق،
ويراعي الواجبات للمسلمني.
الدراسات السابقة:
لعت عىل عدد من الدراســات الســابقة ،التي حتدثت عن العقود
ا ّط ُ
الذكية ،أو العقود الرقمية ،ومن أبرزها:
 -1استكشــاف تقنية البلوكشــن ،وتطبيقاهتا يف املالية اإلسالمية ،د.
زاهرة بني عامر ،وأ .آالء حتســن ،بحث مقدم ملؤمتر :تقنية البلوكشــن،
وثــورة االبتــكارات ،يف منظــات األعامل ،الــذي نظمــه مركز :متكني
للتنميــة اإلدارية والفنيــة ،البحــر امليــت  /األردن يف  21/ - 20آذار
2019/م.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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 -2حتدثــت الباحثتان فيه ،عــن العقود الذكية ،واستكشــاف تقنية
البلوكشــن ،وتطبيقاهتــا املعارصة يف املاليــة اإلســامية ،وميزات هذه
العقود ،وسلبياهتا.
 -3االقتصاد الرقمي ،د .رضوان أبو شعيشــع الســيد ،مؤسسة طيبة
للنرش ،القاهــرة ،مرص2019 ،م ،حتدث فيها الباحث ،عن أمهية االقتصاد
الرقمي ،وتطبيقات العقود الذكية ،وما هلا من ميزات وسلبيات.
اجلديد يف هذا البحث:
بالرغم من أمهية الدراسات السابقة ،وصلتها بالواقع ،غري أهنا مل تربط،
بني مقاصد الرشيعة من جهة ،كأصل رشعي ،من أصول الفقه اإلسالمي،
وبــن العقود الذكيــة ،كتقنية معــارصة ،من جهة أخــرى ،فجاءت هذه
الدراسة ،لتقوم هبذه املهمة.
منهج البحث:
اتبعت يف هذا البحث ،املنهج االستقرائي ،باستقراء عنارص القضية،
وعدم احلشــو والتطويل واالســتطراد ،ثم بعد ذلــك ،حتليل العنارص إىل
مركباهتا ،ثم املنهج االســتنباطي ،باستنباط احلكم الفقهي ،الذي يتفق مع
أحكام الرشيعة ،ومقاصدها العظيمة.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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خطة البحث:
املبحث األول :مفهوم العقود الذكية ،وتاريخ نشأهتا.
املطلب األول :مفهوم العقود الذكية ،لغ ًة ورشع ًا.
املطلب الثاين :تاريخ نشأة العقود الذكية.
املبحث الثاين :الرؤية املقاصدية ،للعقود الذكية.
واشتمل عىل مطلبني:
املطلب األول :جماالت استخدام العقود الذكية.
املطلب الثاين :العقود الذكية ،من وجهة نظر مقاصد الرشيعة.
خامتة بأهم النتائج ،والتوصية.
وآخر دعوانا ِ :
أن احلمد هلل رب العاملني
•
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املبحث األول
مفهوم العقود الذكية ،وتاريخ نشأتها
من خالل املطلبني التاليني:
املطلب األول :مفهوم العقود الذكية :لغ ًة ورشع ًا.
املطلب الثاين :تاريخ نشأة العقود الذكية.
املطلب األول :مفهوم العقود الذكيةً :
لغة وشرعًا.

 -1لغ ًة:
العقــدَ « :ع َقدَ احلبــل والبيع والعهد ،يعقده :شــدّ ه .وال َعقد :الضامن

والعهد ،واجلمل املوثق ال َّظهر ،وموضــع العقد :هو ما عقد عليه ،والبيعة
املعقودة هلم .والذي خرج به أئمة االشتقاق :أن َ
نقيض احلل،
أصل العقدُ ،
َ
ستعمل يف أنواع العقود ،من البيوعات وغريها»(((.
ثم ُا

وقد ورد لفــظ العقد أو العقود ،يف القرآن الكريم ،يف مواضع عديدة،
فقال اهلل تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﴾ [املائدة.]1 :
((( القامــوس املحيط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبــادي ،مادة عقد ،دار الكتب
العلمية ،بريوت2004 ،م.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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وقد ّبي اإلمام القرطبي ،معنى العقد ،من خالل تفســره هلذه اآلية،
فقال« :أمر اهلل  ،سبحانه ،بالوفاء بالعقود ،قال احلسن :يعني بذلك :عقو َد
ٍ
ٍ
ٍ
الدِّ ِ
وكراء،
وإجــارة
ورشاء،
ين ،وهو مــا عقده املرء عىل نفســه ،من بي ٍع

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتدبري،
وعتق،
وختيري،
ومتليك،
ومصاحلة،
ومزارعة،
وطالق،
ومناكحة،
وغري ذلك مــن األمور ،ما كان غري خارج عن الرشيعة ،وكذلك :ما عقده
عىل نفســه ،هلل  ،تعاىل ،من الطاعات ،كاحلج ،واالعتكاف ،والقيام بالنذر،
وما أشبه ذلك ،من طاعات ملة اإلسالم»(((.
أ ّما اإلمام الزركيش ،فقــال« :العقد يف األصل :مصدر عقدت احلبل،

خاصا ،ثم نقل إىل اليشء املعقود ،جماز ًا ،وهو تلك
إذا مجعت أجــزاءه مجع ًا ًّ
األجزاء املجموعة ،من تسمية املفعول باسم املصدر ،كقوهلم :درهم رضب
األمري ،ثم نقل رشع ًا ،إىل ارتباط اإلجيــاب بالقبول االلتزامي ،لعقد البيع
والنكاح ،وغريمها»(((.
((( اجلامــع ألحكام القرآن ،أبــو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبــي ،ج ،7ص ،247حتقيق
الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،وحممد رضوان عرقسويس ،مؤسسة الرسالة
للطباعة والنرش ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل2006 ،م.
((( املنثور يف القواعد ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الشافعي (ت749هـ)،
 ،122/2دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل2000 ،م.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وعرفه أيض ًا ابن فارس بقوله :العني والقاف والدال ،أصل واحد ،يدل
ّ

عىل شد وشدة ووثوق ،وإليه ترجع فروع الباب كلها»((( .وأطلق الفيومي،
ٍ
معان:
العقد عىل عدة

 «الربط والشد :يقال :عقدت احلبل عقد ًا فانعقد. التوكيد :يقال :عقــدت اليمني ،وع ّقدهتا بالتشــديد ،توكيد ،لقولهتعاىل ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [النساء ]33 :وقوله تعاىل ﴿ :ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﴾ [املائدة.]89 :
 العهــد :يقال :عاقده  :عاهده ،وتعاقد القــوم :تعاهدوا ،ومنه قولهتعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﴾ [املائدة ،]1 :قيل هي العهود،
وقيل :هي الفرائض ،التي ُألزموها.

 االلتزام :تقول :عاقدته أو عقدت عليه ،فتأويله أنك ألزمته باستيثاق. اإللزاق :يقال :عَقدَ البناء باجلص ،يعقده عقد ًا :ألزقه»(((.((( معجــم مقاييس اللغة ،أبو احلســن أمحد بن زكريا ،86/4 ،حتقيق حممد عبد الســام
هارون ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان1399 ،هـ1979-م.
((( املصبــاح املنري ،يف غريــب الرشح الكبــر للرافعي ،أمحد بن حممد بــن عيل الفيومي،
ص ،250دار احلديث ،القاهرة  -مرص1424 ،هـ2003/م .ولســان العرب ،مجال
الدين حممد أبو الفضل بن منظور ،354/6 ،دار احلديث ،القاهرة ،مرص1424 ،هـ-
2003م.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -مفهوم الذكية لغ ًة :مأخوذة من الذكاء ،وقد جاء تعريفها يف لســان

العرب« :ذكت النار :اشــتد هليبها واشــتعلت ،والذكاء :شدة وهج النار،
كيت النار :أمتمت إشــعاهلا ،والتذكي ُة :الذبح عــى التامم ،والذكاءِ :حد ُة
َذ ُ

ِ
ذكي ،وذلك ساطح الرائحة»(((.
الفؤاد ،والذكاء :رسع ُة الفطنة ،ومسك ّ
ِ
الذكية رشع ًا:
 -2مفهوم العقود

يعترب مصطلح العقود الذكية ،مصطلحــ ًا جديد ًا ،ظهر يف هناية القرن

العرشين ،وبداية القرن احلادي والعرشين امليالدي:

«العقود الذكية هي :برامج أو تعليامت برجمية ،قائمة بذاهتا ،تُن ِّف ُذ تلقائ ًّيا

َ
ورشوط العقد ،دون احلاجة إىل التدخل البرشي ،قد ُاقرتحت بالفعل
أحكا َم

يف عــام 1993م ، )DENIS & ULRIKA. 2017( ،ويمكن أن تتضمن
العقــود الذكية ،مجيع املعلومات حــول رشوط العقد ،وواجبات وحقوق
األطراف ،والرسوم وكافة العنارص ،التي ينبغي وجودها يف العقد ،بحيث
يتم تنفيذ مجيع اإلجراءات تلقائ ًّيا ،دون اللجوء ِخلدْ مات الوسطاء»(((.

((( لسان العرب ،ابن منظور.287/14 ،
((( استكشاف تقنية البلوكشني وتطبيقاهتا يف املالية اإلسالمية ،د .زاهرة بني عامر ،وأ.آالء
حتســن ،ص ،9بحث مقدم ملؤمتر :البلوكشني ،وثورة االبتكارات ،يف منظامت العامل،
الذي نظمتــه :متكني للتنمية اإلدارية والفنية ،البحر امليــت  /األردن 21 - 20 ،آذار
2019م.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وعرفها حممد ســلمون بقوله« :العقد الذكي هو :بروتوكول خاص،
ّ

هيدف إىل املســامهة أو التحقق ،من أو تنفيذ التفاوض ،أو أداء العقد .وعىل
وجه التحديد ،وهي السبب وراء وصف البلوكشني ،عىل أهنا (ال مركزية)؛
حيث أهنا تســمح لنا ،بإجراء معامالت قابلة للتتبع ،ال رجعة فيها وآمنة،
دون احلاجة إىل أطراف ثالثة.
حتتوي العقود الذكية ،عىل مجيع املعلومات املتعلقة باملعاملة ،وال تتم،
إال مع اإلجراءات الناجتة ،بمجرد اســتيفاء املتطلبــات .وما يميز العقود
الذكية ،عن الورقية التقليدية ،هو أهنا يتم إنشــاؤها ،بواســطة الكمبيوتر،
َذكر التزامات
وبالتايل فهي يف الواقع ،رمز أو شــيفرة ،إن صح التعبــر ،ت ُ
األطراف املعنية .واألطراف املشاركة يف عقد ذكي ،عادة ما يكونون غرباء،

رقمي ملز ٍم .وبشــكل أسايس ،فهو عقد،
عىل اإلنرتنت ،ويلتزمون باتفاق
ٍّ
ال يعمل ،ما مل يتم استيفاء ،متطلبات التنفيذ»(((.

يتضح لنا من خالل ما ســبق ،أن العقود الذكيــة ،يف معناها ال ُّلغوي
والرشعي ،تلتقي عــى مدلول واحد هو :التطور يف إبــرام صفقات البيع
((( العقــود الذكيــة مــا هــي؟ وكيــف تعمل؟  ،حممد ســلمون ،منشــور عــى موقع
، Arab folio Newsتاريخ 2018/9/1م ،عىل الشبكة العنكبوتية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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والرشاء ،عرب وســائل التقنية املعارصة ،دون تدخل املعامالت الورقية ،بام
فيها ال ُعمالت النقدية.
املطلب الثاني :تاريخ نشأة العقود الذكية.

يف ظل قلة الدراســات والبحــوث العلمية ،حول موضــوع العقود
الذكية ،كتقنية معارصة ،ال بد لنا من بيان تاريخ نشــأهتا ،من أجل الدخول
يف صلــب املوضوع ،وتكييفه وفق أحكام الرشيعــة ومقاصدها ،وإصدار
احلكم الفقهي املناســب ،وقــد حتدث خرباء االقتصــاد املعارصون ،عن
تاريخ نشــأة العقود الذكية فقالواُ « :طرحت فكــرة العقود الذكية ،ألول

ِ
عــال الكمبيوتر ،ورائد عامل التشــفري:
مــرة يف عــام  1994م ،من قبــل

 .Nick Szaboحيــث تــم اقرتاح هــذا املفهوم ،قبل ظهــور تكنولوجيا
البلوكشــن بســنوات .وقــد وصــف  Nick Szaboمــا كان يشــكل
وقتــذاك ،جمموعــة من الوعــود املحددة ،يف شــكل رقمي ،بــا يف ذلك
الربوتوكــوالت ،التي يؤدي فيهــا الطرفان ،هذه الوعــود .مل يتم تفعيل
فكــرة العقود الذكيــة وقتها أبد ًا ،بســبب عــدم وجود تقنيــة متطورة،
مثــل البلوكشــن التي يمكــن أن تعمــل عــن طريقها ،وبقيــت فقط
جمرد فكرة.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

19

الرؤيـة املقـاصديـة للعقـود الذكيـة

كان هذا إىل حني سنة 2008م  ،وهو ظهور أول عملة رقمية :البتكوين،
إىل جانب إدخال ما يسمى  :تقنية البلوكشني احلديثة .نظر ًا ألن البلوكشني،
ظهر ألول مرة ،كتقنية أساسية ،خلف عملة البتكوين ،لكن بعد ذلك ،تغري
الكثــر ،فيام يتعلق بمختلف أنواع البلوكشــن املتاحة .ظهرت يف النهاية،
العقود الذكية ،بعدما أتاحت شبكة بلوكشني اإليثرييوم  ،إمكانية توظيفها،
بعد مخس ســنوات .ومنذ ذلك احلني ،ظهرت أشــكال خمتلفة ،من العقود
الذكية ،لكن عقود اإليثرييوم الذكية ،ال تزال هي األكثر انتشــار ًا .وترجع
فكرة العقود الذكية ،إىل عام  1994م عندما اقرتحها  ،Nick Szaboولكن
مل تظهر ،حتى عام 2008م بظهور تقنية البلوكشــن ،املطلوبة الستخدام
العقود الذكية .وأخري ًا ،ظهرت العقود الذكية ألول مرة ،يف عام  2013م ،
كجزء من نظام العقود الذكية ،لشبكة اإليثرييوم»(((.
وقد ذكــر بعض الباحثني ،تارخيــ ًا آخر لتاريخ نشــأة العقود الذكية:
«تم وصــف العقــود الذكية ألول مرة ،مــن قبــل  ، Nick Szaboعامل
الكمبيوتر ،وخبري التشفري ،يف عام 1996م ،وعىل مدى عدة سنوات ،أعاد
((( العقــود الذكيــة مــا هــي؟ وكيف تعمــل؟ ،حممد ســلمون ،منشــور عــى موقع
 Art folio Newتاريخ 2018/9/1م ،عىل الشبكة العنكبوتية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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، Nick Szaboصياغــة املفهوم ،وأصدر العديد من املنشــورات ،حيث
وصف مفهوم وضع ممارسات األعامل ،املتعلقة بقانون العقود ،من خالل
تصميم بروتوكوالت التجــارة اإللكرتونية ،بني الغربــاء عىل اإلنرتنت،
ومع ذلك ،مل يتم تنفيذ العقود الذكيــة ،حتى عام 2009م ،عندما ظهرت
أول عملة رقمية (بتكوين) ،جنب ًا إىل جنب مع بلوكشــن ،والتي وفرت يف

النهاية ،بيئة مناســبة للعقود الذكية .ومن املثري لالهتامم ،أن Nick Szabo

صمــم آلة لعملــة رقمية ال مركزيــة ،أطلق عليها( :بيــت غولد) يف عام
1998م .ولكــن مل يتم تنفيذها أبد ًا ،برغم من أنه كان فيها بالفعل ،العديد

من املميزات ،التي تفاخرت هبا بتكوين ،بعد  10سنوات .ويف هذه األيام،

ترتبط العقود الذكية أساســ ًا ،بال ُعمــات الرقمية .وعالوة عىل ذلك ،من
العــدل أن نقول :إن أحدمها ،ال يمكن أن يوجــد بدون اآلخر ،والعكس

بالعكــس ،حيث أن بروتــوكالت ال ُعمالت الرقميــة الالمركزية ،هي يف
األســاس عقود ذكية ،مع أمن وتشــفري ال مركزي .ويتم استخدامها عىل

نطاق واسع ،يف معظم شبكات ال ُعمالت الرقمية احلالية ،وهي واحدة من
املميزات ،األكثر بروز ًا لإليثريوم»(((.

((( مــا هي العقود الذكية؟ دليل املبتدئني ،مقال منشــور عىل موقــع  ،Intel graphicعىل
الشبكة العنكبوتية.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م
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وحتــدث بعض الباحثــن ،أن تاريخ نشــأة العقود الذكيــة ،بدأ عام
2008م « ،يف عام 2008م قدم ســاتويش ناكاموتــو((( ،البتكوين وهي:
فكرة جديدة لنظــام النقد اإللكرتوين ،قائمة عىل النــد للند ،ونوع جديد
مــن العملة الرقم ّيــة .ولكن يف ذلــك الوقت ،أدرك قلة مــن الناس ،أن
إحــدى تكنولوجياهتــا التمكينية  ،ســيكون هلــا تأثري كبــر ،يف العديد
مــن املجــاالت ، Block chainوبالفعــل فقد اشــتهرت هــذه التقنية
(.)The mistocleiou & Rupinoe. 2018

بعــد انتشــار عملــة البتيكويــن ،ربــط بعضهــم بني البلوكشــن
والبتكويــن ،ويعتقــد أهنــا الــيء نفســه ،وباختصار يمكــن القول:
البتكويــن ما هــي إال إحــدى التطبيقات ،التــي تعتمــد أو تعمل عىل
تقنية البلوكشني.
وبصفــة عامــة ،فــإن التطبيقــات املوجــودة عــى هــذه الربجمة،
كثــرة جــد ًا ،ولكــن يف اإلمجــال ،يمكــن تقســيمها ،إىل أربعــة
جمموعات رئيسية:
((( :Crunch base (2018). Retrieved from

https://www.crunchbase.com/organizeation/finterra section-overview
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من أهم هذه املجموعات:
تطبيقات العقود الذكيــة :كالرهانات والضــان ،واحلقوق الرقمية،
وتطبيقات العملــة الرقمية ،مثــل :التجارة اإللكرتونيــة ،والدفع املايل،
والتحويالت ،واإلقراض املبارش :شــخص لشخص ،والتمويل األصغر،
وتطبيقــات الضامنات :مثل األســواق اخلاصــة ،والديــون ،والتمويل
اجلامعي ،واملشــتقات املاليــة ،وتطبيقات حفظ الســجالت مثل :الرعاية
الصحية ،وسجالت العناوين ،والتصويت ،وامللكية الفكرية ،وغريها من
األمثلة الكثرية»(((.
يتضح لنا من خالل ما سبق ،أن تاريخ نشأة العقود الذكية ،كان يف هناية
القــرن العرشين امليالدي ،وبداية القرن احلــادي والعرشين ،حيث تزامن
وجودها ،مع ثورة التقنية املعارصة ،كي تســتخدم يف العديد من املجاالت

العامــة ،كاالقتصاد والصحة والتعليم ،بام حيقق ِخدْ ٍ
مات متقدمة ورسيعة،
ألفراد املجتمع.

•

•

•

((( اســتخدام تطبيقات البلوكشــن ،لتطوير األصول الوقفيــة Fonterra Waqf chain

نموذج ًا ،حازم فضل اهلل ســايس ،نرشت هذه الورقــة ،يف املؤمتر العاملي :حول الدين
والثقافــة واحلوكمة ،يف العــامل املعــارص/4 - 3 ،أكتوبــر2018 /م ،كواالملبور -
ماليزيا ،ص.4
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املبحث الثاني
الرؤية املقاصدية ،للعقود الذكية
من ضوابط الرشيعة اإلســامية ،ومقاصدها العظيمة ،أهنا تدرس كل
نازلة ،تنزل بســاحة األمة  ،وتزهنا بميزان الــرع احلنيف ،وتقدم احللول
الناجعة ،لتحقيق املصالح ،ودرء املفاسد ، ،و سوف نبحث ذلك من خالل
املطلبني التاليني:
املطلب األول :جماالت استخدام العقود الذكية.
املطلب الثاين :العقود الذكية ،من وجهة نظر ،مقاصد الرشيعة.
املطلب األول :جماالت استخدام العقود الذكية.

ال بد لنا ،من بيان جماالت استخدام العقود الذكية ،حتى نستطيع تقديم
الرأي الرشعي ،أو التكييف الفقهي هلا ،ضمن ضوابط مقاصد الرشيعة ،بام
يكفل حقوق األفراد خاصة ،واملجتمع عامة:
ويمكــن اســتخدامها يف :إدارة الرشكات « ،بســبب ارتباطها بتقنية

بلوكشــن .تلغي العقو ُد الذكيــة ،احلاج َة إىل أي (جهــة تأكيد) حقيقية،
كالشهود يف التعامالت القانونية ،ورشكات الوساطة ،يف التعامالت املالية،
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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عىل ســبيل املثال .لذلك يمكن استخدامها ،يف مجيع أنواع االنتخابات ،بام
أهنا تعتمد بشكل أســايس ،عىل (الليدجر)  ،املفتوح للبلوكشني ،مما يقلل
بشكل كبري ،شــكوك الناس ،حول تزوير نتائج االنتخابات ،باإلضافة إىل
اســتقطاب عدد كبري من الناخبني ،الذين يمتنعون عن التصويت ،بحجة
الطوابري ،وفرتات االنتظار.
يف إدارة الرشكات ،قد تســاهم العقود الذكية ،بزيــادة كفاءة الدورة
املســتندية ،داخل الرشكات ،وذلك عن طريق وضع جمموعة من الضوابط
والربوتوكوالت ،التي تضمن خروج املستندات ،بشكل معني ،فلن حتتاج
الرشكات ،جيش ًا كبري ًا من املدققني الداخليني ،للتأكد من صحة تعامالهتا،
ومدى التزامها ،باللوائح الداخلية للرشكة ،فعىل ســبيل املثال ،قامت قبل
ثالث سنوات إحدى أكرب رشكات التسوية واملقاصة ،يف الواليات املتحدة،
باستخدام البلوكشني ،والعقود الذكية ،لتسوية ومعاجلة أوراق مالية بقيمة:
( )1.5كوادريليــون دوالر)1.500.000.000.000.000( ،
متمثلــة بأكثــر مــن )300( :مليــون تعامل جتــاري .وكذلــك األمر
بالنســبة للرشكات ،التــي تعمل بإدارة سلســلة املورديــن  :يو يب اس،
فيدكس ...الخ.
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فاستخدام البلوكشــن ،عن طريق العقود الذكية ،قد يوفر قدر ًا كبري ًا
من الكفاءة ،التي خترسها الرشكات ،بســبب كمية األوراق واملستندات،
املطلوبــة يف كل مرحلــة ،من مراحــل سلســلة املورديــن ،ناهيك عن
التكاليــف املتعلقــة ،بفقــدان القدرة عــى تعقب بعض الشــحنات ،أو
تعرضها للرسقــة ،أو التلف مثالً ،بســبب كرب حجم سلســلة املوردين،
وقلة كفاءهتا»(((.
يف اخلدمــات الصحية والطبية :يمكن للعقــود الذكية ،أن تؤدي دور ًا
بــارز ًا ،يتلخــص يف« :ترميز الســجالت الصحية الشــخصية وختزينها،
عىل  Block chainباســتخدام مفتــاح خاص ،ال يمنــح حق الوصول
للمعلومات ،إال ألفراد حمددين ،ويمكن اســتخدام نفس االســراتيجية،
لضامن إجراء األبحــاث ،عرب قوانــن( ،HIPAA :بطريقة آمنة ورسية).
ويمكــن ختزين إيصاالت العمليــات اجلراحية ،عــى (،)Block chain
وإرســاهلا تلقائيــ ًا إىل مقدمي التأمــن ،كدليل عىل التســليم ،كام يمكن
اســتخدام  Ledgerأيض ًا ،يف إدارة الرعاية الصحية العامة ،مثل اإلرشاف
((( أبرز اســتخدامات العقود الذكية ،عبد الرمحن فرهود ،مقال منشور عىل موقع املدونة:
تقنية البلوكشني .Bloch chain technology
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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عىل األدوية ،واالمتثال للتنظيم ،ونتائج االختبارات ،وإدارة مســتلزمات
الرعاية الصحية»(((.

ّ
إن حتويل البنوك اإللكرتونية ،إىل بنــوك ذكية ،أو رقمية ،هذه التقنية،

هلا مزايا كثــرة « ،البنوك الرقميــة هي :تطوير للبنــوك اإللكرتونية ،من
حيث االعتامد عىل التقنيــات املتطورة ،واخلاصة بالسالســل اخلوارزمية

(البلوكشــن) ،التي ظهرت مع ال ُعمالت الرقميــة( :بتكوين) ونحوها.
فهي تعتمد عىل تقنية( :البلوكشــن) ،اعتامد ًا كامالً ،لتكون بديالً ،للبنوك

التقليديــة ،لتحويل املدفوعــات ،واملقصود هبذه التقنيــة :أهنا تتكون من

جمموعة من السالســل والكتل ،املبني بعضها عــى بعض ،والالحق عىل
الســابق ،واملصممة للحفاظ عىل البيانات املخزنة ،بشكل آمن ،غري ممكن

تعديلها (يف الوقت احلارض)((( ،ليســمح بتحقيق نظــام المركزي .ومن
املعلوم أن تقنية (البلوكشني) ،التي استعملت يف تطوير ال ُعمالت الرقمية،
إنام استخدمت كوســيلة للدفع فقط ،واليوم تبذل اجلهود ،لالستفادة منها

((( سلســلة الكتل والعقود الذكية ،قمر الزمان حافظ  ،أســاء هواري ،آمنة ســمرة ،نادر
برويز ،ص ،15مقال منشور عىل الشبكة العنكبوتية 2018/5/27م.
((( ق ّيدته هبذا القيد؛ بسبب تطور القدرات عىل االخرتاق كام تشاهده ،حيث سمعنا باخرتاق
أجهزة وزارة الدفاع األمريكية ،واالنتخابات األخرية يف أمريكا عام 2016م ،فإذا كان
ذلك ممكن ًا ،يف هذه الدولة املتقدمة ،فال يستبعد ألي نظام ،أن ُيرتق بتقنية أكثر تطور ًا،
ولكن يمكن أن ُيعالج االخرتاق أيض ًا ،من خالل التطوير املستمر.
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ًّ
ال كام ً
يف جماالت الصريفة ،وخدماهتا أيض ًا ،بحيث تقدم بدي ً
ومســتقل ،
ال
لتحويل املدفوعات والتمويل.
ولتحقيق هذا اهلدف ،تأسســت جمموعة من الــركات ،املتخصصة

يف التقنيات املتطورة ،كام ُأنشــئت رشكتان حديثــ ًا ،لتحقيق هذا الغرض،

ومها ( )Circleالتي ُأسســت عام 2013م ،حيث قدمت نظام مدفوعات
بني األقران ،باســتخدامها عملة (بتكوين) ،ورشكة ريبل ( )Rippleالتي
أنشــئت عام 2012م  ،حيث تقدم نظام الدفع عــر احلدود ،الذي اعتمد
عملة ( )XRPاالفرتاضية ،كوســيلة للدفع ،كام أهنا اعتمدت عىل تقنيات

(البلوكشني) ،بشكل أكثر كفاءة من بتكوين ،حيث تقدم أيض ًا ،نظام ًا مركزي ًا
إن املصارف الرقمية ،أصبحت واقع ًا ،بعد أن كانت ً
للمقاصة(((ّ ،
خياال.

تســتخدم أيض ًا يف :قضايا الرتبية والتعليم ،وسجالت دوائر األحوال
املدنية ،وعقود املحاكم النظامية والرشعية ،مما يسهل اخلدمات للمواطنني،
وحيقق مصاحلهــم ،ويوفر الوقت واجلهد عليهم .ممــا يؤكد عىل صالحية
أدوات االقتصاد اإلسالمي ،لكل ما هو جديد معارص.
((( أنطونيوفاتس ،وبياتريس ويرداي مــارو :بعنوان :مع تصاعد ال ُعمالت االفرتاضية...
من حيتــاج إىل املصارف؟ ورقة منشــورة يف موقــع :هارفارد بزنس ريفيــو العربية،
2019م.
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املطلب الثاني :العقود الذكية ،من وجهة نظر مقاصد الشريعة.

مقاصد الرشيعة بكلياهتا اخلمســة ( :حفظ  :الدين ،النفس ،النســل،
العقل ،واملــال) ،أقيمت احلياة الدنيا ألجلهــا ،وحافظت أحكام القرآن،
الكريم والسنة النبوية عليها ،ويف ظل التطورات األخرية ،يف قضايا املال،
وما رافقها من ثــورة تكنولوجية  ،ظهرت تقنيــة( :العقود الذكية) ،فهي
تســاعد يف  :حتويل األموال بني الدول ،واألسهم والصكوك والسندات،
والعقــارات ،وكل ممتلكات ذات قيمة مادية ،بطريقــة قانونية ،خالية من
االحتيال والغــش ،دون أية نزاعــات ،وبرسعة فائقــة ،وطاملا أهنا حتقق
مصالــح ،و تدرأ مفاســد ،ال بد أن توزن يف ميــزان مقاصد الرشيعة ،من
أجل تكييف احلكم الفقهي هلا ،من بوابة مقصد حفظ املال ،بشقيه :جانب
الوجود ،و جانب العدم ،وسوف نتناوهلا كاآليت:
 -1جانب الوجود:
أ -العقــود الذكيــة ،حتقق ترشــيد اإلنفاق العام ،مــن خالل رسعة
اإلجــراءات اإلدارية ،واختصارها وتبســيطها ،وتوفــر الوقت واجلهد:
مســتخلف يف هذه الدنيا ،وعليه
«اعتربت مقاصد الرشيعة ،أن اإلنســان
ٌ
حتقيق هذه املهمــة ،عىل الوجه الذي أراده اهلل ،عز وجــل ،مصداق ًا لقوله
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تعــاىل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [احلديــد:

 ،]7و قوله تعاىل ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﴾ [البقرة ،]30 :و مفهوم
االســتخالف ،يتطلب من اإلنســان ،املحافظة عىل املــال ،وعدم تبذيره،
قال اهلل تعاىل ،ممتدح ًا املحافظــن ،عىل مقصد حفظ املال ﴿ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [اإلرساء]29 :

وقوله تعاىل﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾ [الفرقــان ،]67 :و قوله تعــاىل﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [اإلرساء.(((»]26 :
ب -مقصد حفظ املال ،يف هذه العقود حيقق املصالح ،ويدرأ املفاسد.
للعقود مقاصد عامة ،ولكل عقد كذلــك ،مقاصد خاصة .أما العامة
فتكمن بإجياز ،فيام يأيت:
 حتقيق التبادل بني األعيان ،واملنافع واحلقوق والنقود.((( دور مقاصد الرشيعة يف مكافحة الفســاد ،أ .د.أمحد حســن الربابعة ،بحث منشور يف:
جملة البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية ،جملة علمية أكاديمية دورية حمكمة تصدر
عن :خمرب الرشيعة جامعة اجلزائر )1( ،ابن يوسف بن خدة( ،كلية العلوم اإلسالمية)،
تعنى بالبحوث والدراسات اإلسالمية ،السنة 1436هـ2015 /،م ،السدايس األول،
العدد التاسع ،ص.444
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 -املسامهة يف التنمية الشــاملة ،ويف حتقيق النمو االقتصادي ،وختفيف

آثار البِطالة والتضخم.

 حتقيق رغبات الناس يف التجارة واالستثامر ،واألنشطة االقتصادية. حتقيق مصالح الناس الرضورية ،واحلاجية والتحسينية.فمقاصــد الرشيعة بصفــة عامة ،ومقصد حفظ املال بشــكل خاص،
حيقق املصلحة العامة للمجتمع« ،وتتميز رشيعتنا الغراء ،بقبول وتشجيع
التجديد واالبتــكار والتطوير ،بام خيــدم التواصل احلضــاري واملعريف،
والتالقــح املعلومايت ،لتســهيل عملية االنخراط ،يف عــامل رقمي واحد،

لتعزيــز فكــرة التعايش ،واالقتصاد الــكيل الواحد ،ونجــد أن كثري ًا من
أهداف ومقاصد االقتصاد الرقمي ،تتوافق وأهداف االقتصاد اإلسالمي،
من حيث تعزيز االقتصاد الكيل ،واملكاشــفة والشفافية ،وكرس االحتكار،
واالستفادة من التجارة الدولية ،والرغبة يف االنتفاع البرشي املتبادل ،عىل
قاعدة :العرض والطلب ،وتبــادل اخلربات ،التي تعزز من النامء البرشي،
والرفاهية املنشودة»(((.
((( دور العامل الرقمي ،وأثره يف حتقيق أهداف االقتصاد اإلســامي ،أ.د.عدنان حســن،
د .عبد اهلل عبيد حســن ،بحث منشــور ضمن أعامل املؤمتر اخلامس للامل اإلسالمي:
(التمويل اإلسالمي والعامل الرقمي) ،ص.97 - 96
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فالعقــود الذكية ،تعترب جــزء ًا من االقتصاد الرقمــي ،حتقق مجلة من
املصالح ،التي يمكن أن حتقق رسعــ ًة وإنجاز ًا كبريين ،ألفراد املجتمع ،بام
يتناسب ويتوافق ،مع أهداف مقاصد االقتصاد اإلسالمي ،العامة واخلاصة.
ج -العقود الذكية ،ومن خــال تطبيقها ملقصد حفظ املال ،تؤدي إىل

مستوى ٍ
عال ،من الشفافية واملشاركة املجتمعية الفاعلة ،بام يضمن استثامر
األموال ،وفق قوله تعاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البقرة.]275 :
قدرهتا عــى احللول ،لكل
«إن من متام شــمول الرشيعــة وخلودهاُ ،

ما هــو حادث ،مهام كان جديد ًا ،ولكل نازلة مهــا كانت متطورة ،وذلك
من خــال مبادئها العامة ،وقواعدها الكليــة ،وعللها ومقاصدها .وهذه
القاعدة ،ال تقتيض أن تأخذ الرشيعة املســتجدات ،والنوازل عىل حالتها،
وتلبســها عاممة اإلســام ،وإنام تنظر فيها نظرة حتليليــة ،من حيث عدم
تعارضها مع اإلســام ،وأحكامه ومبادئه ،ويف حالــة تعارضها كل ًّيا ،يأيت
البحث عن البدائل (املقبولة رشعــ ًا) ،أما يف حالة وجود تعارض بعضها،
فيأيت البحث عن التعديالت ،التي جتعلها منسجمة مع اإلسالم ،وأحكامه
ومبادئه ،وهكذا .هذا ما يتعلق باألنشــطة ،أما العلوم والتقنيات ،فهذه يف
حد ذاهتا ،من نعم اهلل  ،التي جيب شــكره ،ســبحانه ،عليها ،ولكن احلكم
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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الرشعي ،يتعلق باستعامهلا واســتخداماهتا يف اخلري واحلالل ،فتكون خري ًا
وحالالً ،أو يف الرش والباطل ،فتكون حرام ًا ومرضةً .إنني يف هذا البحث،
ال أدعو إىل االســتفادة من التقنيات فحســب ،وإنــا إىل رضورة اخلوض
فيها ،ودعم الباحثني املتخصصني ،لتطوير تقنياهتم ،واالســتفادة القصوى
من النامذج املوجــودة ،فاألفكار بصورة عامــة ،واالقتصادية واملالية منها
بصــورة خاصة ،إنــا تتطــور ،يف ظل منافســة رشيفة عادلــة ،مدعومة
باملال والوقت.
لذلك فاملؤسســات املالية اإلســامية ،حتتاج إىل أن تدخل ،هذا العامل
التقني االفرتايض اإللكرتوين والرقمي ،حتى تستطيع أن تنافس املؤسسات
املالية التقليدية ،ألهنا تســتطيع من خالهلــا التعريف ،بمنتجاهتا وخدماهتا
بكفاءة كبرية ،وبجودة عالية((( ،وتساعد عىل تعجيل خطى التقدم التقني،
مما يؤدي بدوره ،إىل تعزيز اســتمرار النمو والربحية ،والتنظيم ،والرقابة،
واملنافسة ،والسياسات املرصفية ،وحتسني كفاءة املوارد البرشية.
فمقصد حفــظ املال ،وأثــره يف العقود الذكية ،يــؤدي نتائج إجيابية،
لالرتقــاء باالقتصاد اإلســامي ،نحو مزيــد من النجاحــات ،وتطوير
((( حممود حممد ،مقالته :يف دور التكنولوجيا املالية ،يف تطوير أداء البنوك اإلسالمية.
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مؤسســات العامل اإلســامي ،وقد ّبي باحثو االقتصاد اإلسالمي ،املزايا

اإلجيابية للعقود الذكية منها:

 -1رسعة التعامل واإلنجاز ،وتوفري الوقت ،وتسهيل التعامل.
 -2االســتفادة من تقنيات العرص ،وعدم التخ ّلف عن ركب التقدم،
والقدرة عىل التواصل مع املصارف ،القائمة عىل هذه التقنيات.
 -3االستغناء عن الوسطاء ،وإمتام املعامالت دوهنم ،من خالل شبكة
الند للند ،املوزعة حول العامل ،وهذا ســيخلق العديد من الفرص ،لتطوير
النظم ،والعقود الذكية الرقمية.
 -4تقليــل النفقــات ،واملرصوفات ،واملجهــودات البدنية ،ويرتتب
عىل ذلــك إقبال أكرب عــدد ممكن ،مــن املتعاملني والزبائــن ،عىل البنك
الذي لديــه هــذه التقنيات ،لســهولة االســتفادة ،وتقليــل التكاليف،
وكالمهــا يف غايــة األمهية لــدى هــؤالء؛ فالعقــود الذكيــة من خالل
وزهنــا بميزان مقاصد الرشيعة بشــكل عام ،ومقصد حفظ املال بشــكل
خــاص ،يمكــن أن حتافظ عىل أمــوال النــاس ،وتبادل الثقــة ،واألمان
والثقة بينهم.
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دلل الباحثون عىل سلبيات العقود الذكية« :أ -فهي ممكنة ،يف وجود
خطأ يف الكود الربجمي ،عىل سبيل املثال ،وبالتايل يتك ّبد املستخدمون خسائر
هائلة ،وقد خيالف بني التزامات وحقوق األطراف ،إذ ال يمكن الرتاجع عنه
أو تعديله ،مما ينتج عنه خالفات ونزاعات حقيقية ،وتبدو املشكلة أكرب ،إذا
ما أخذنا بعني االعتبار ،عدم وجود ترشيعات وأنظمة ،حتكم العقود الذكية
يف هــذه املرحلة ،إذ مل َ
حتظ بعدُ باالعــراف ،وبحق التقايض ،لدى غالبية
الدول .ومن اجلدير بالذكر ،أن إبرام هذه العقود ،وفق ًا آللية الند للند (،)2
يعني غياب سلطة اجلهات :احلكومية والتنظيمية والرقابية .وهو ما يشكل
حتد ّيــ ًا آخر ،هلذه التقنية ،التي يمكــن أن جتابه ،من ِق َب ِل ممن يرون ،رضورة

بقاء هذه السلطة ،عىل مجيع تعامالت ،األفراد واملؤسسات من جهة ،ومن
جهة أخرى :فقدان خزينة احلكومات ،جلزء كبري من مواردها ،والتي كانت
تتأتى من الرســوم والرضائب»((( .ومما هيدد مقصد حفظ املال ،يف العقود
الذكية ،هو التحدي القانوين ،إذ ما زال عدم وجود ترشيعات قانونية ،حتمي
هذه العقود ،يسبب مشكل ًة ،ولعل التحدي القانوين األبرز هو :عدم تقبل
((( استكشــاف تقنية البلوكشــن وتطبيقاهتا يف املالية اإلســامية ،د .زاهــرة بني عامر،
و أ .آال حتسني ،ص ،10مرجع سابق.
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املرش ِع هلذه التقنية عموم ًا ،ألهنا ببســاطة ،حتتاج لتغيري جذري ،يف القوانني
ِّ
واإلجراءات والسياســات .وهذا لن يتم بني عش َّي ٍة وضحاها ،وخصوص ًا

أهنا تطال اجلميع :من حكومات ومؤسســات وأفراد ،وهذا يستدعي وقت ًا
وجهد ًا كبريين ،حتى يستقر الوضع ،هلذه التقنية.
االعرتاف القانــوين بالعقود الذكيةُ :وجدت العقــود عموم ًا ،لتنظيم

املرجع األول واألخري ،عند
مصالح األطراف املتعاقدة ،ويبقى القضــا ُء،
َ
حدوث املنازعات ،فيلجــأ املتخاصمون إىل املحاكم .لكن يف حالة العقود
الذكية ،ســيكون ذلك من الصعوبة بمكان ،وذلك ألنه ما زالت املحاكم،
ال تعرتف هبذه العقد وإلزاميتها ،باســتثناء بعض الترشيعات  -كترشيعات
والية أريزونا  -التي تعترب العقد الذكي ،كالعقود العادية ،وتقبل التقايض،
والتحاكم حوله (.)Marc. Richard 2017

باإلضافة إىل مســألة االعرتاف القانوين ،هناك مســألة أخرى ،ال تقل
أمهيــ ًة عن عدم االعــراف القانوين ،هي عــدم قدرة أطــراف العقد ،أو
وكالؤهم ،يف الفهم عىل التشــفري يف العقد الذكي ،وهو يعتمد ،عىل تفسري
املربجمني ،ومن وجهة النظر الرشعية ،ال بد من معرفة أطراف العقد بذلك،
مربمج لكل طــرف ،متعاقد ًا يعمل
ويمكن احلل هلذه املشــكلة ،أن يكون
ٌ
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كمرتجم تقني ،يوضح رشوط وعنارص العقد ،كحل مؤقت ،حتى تســتقر
هذه التقنية ،وتصبح واضحة للجميع.
قضية قانونية أخرى ،تتعلــق بصالحية العقود الذكية ،للمتعاملني يف
مجيــع أنحاء العامل ،عىل اختالف ترشيعاهتم ،وهذا يبدو حتدّ ي ًا كبري ًا ،يف ظل
تبايــن الدول ،يف تقبل العقود الذكية أساســ ًا ،ناهيك عن وجود مقاييس،
ومعايري منضبطة وضابطة ،للتداول والتعامل ،هبذه العقود»(((.
ب -ومن ضمــن التحديات الرشعية أيضــ ًا ،التي هتدد مقصد حفظ
املال ،من جانب العدم ،يف ظل اســتخدام العقود الذكية ،هو أمتتة التعاقد
وحجيته» ،فام هي حجية العقود الذكية؟ ،ومتــى ينعقد العقد ؟ ،وما يعدُّ
منها مقبوالً ،وما يعدُّ غري مقبول؟ وما هي األهلية القانونية للمتعاقدين؟،
وكيــف يتم التثبت منهــا؟ ،وهل هي رشط يف العقــود الذكية؟ وهل من
املقبول رشع ًا ،التعاقد بني األجهزة دون تدخل البرش؟ هذه األمور ما زالت
غري واضحة ،وبالتايل ال يمكن بناء تصورات رشعية دقيقة حوهلا ،ومن ثم
بناء أحكام رشعية عليها»(((.
((( املرجع السابق ،ص.16 + 15
((( املرجع السابق ،ص.16
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فهذه الســلبيات ،متثل جانب العدم ملقصد حفظ املــال ،وتعترب حتد ّي ًا

كبري ًا ،يمكــن أن هتدر أموال الدولة واألفراد ،مما يشــكل خطر ًا كبري ًا ،مما
يســتوجب أخذ احليطة واحلذر ،يف اســتخدام العقود الذكية ،والرتيث يف
تطبيقها ،يف قطاع املالية اإلسالمية.
ج -من الســلبيات أيض ًا :إن تقنية تنفيذ العقود الذكية ،ما زالت تدور
حوهلــا ،العديد من املخاطــر التقنية ،التي قد تــؤدي إىل ضياع املال ،هذه
املخاطر يمكن حرصها فيام يأيت:
أ) األخطاء التي يمكن أن تقع ،بســبب ســوء االســتعامل ،للنظام
اإللكرتوين أو الرقمي ،أو اجلهل هبام.
ب) أخطاء الزبون ،واإلدارة اإللكرتونية.
ج) إمكانية اخرتاق النظام اإللكرتوين ،أو حتى الرقمي رغم صعوبته.
د) خماطر االحتيال من تقليد الربنامج ،أو تزوير املعلومات ،أو رسقتها،
أو التحكم هبا لصالح آخرين ،أو نحو ذلك.
هـ) ويقــع يف هذا الباب ،جهل الكثريين هبــذه التقنيات املتطورة ،مما
يدفعهم إىل الوقوع يف أخطاء.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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و .ســوء اســتخدام النظام بشــكل عام ،وهذا يتطلب بذل املزيد من
اجلهود الكبرية ،تقن ًّيا ،عمل ًّيا وجتريب ًّيا ،لسد هذه الثغرات.
العــالج:
يتم العالج ،من خالل بذل املزيد من اجلهود ،الكبرية واملتطورة ،لسدّ
هذه الثغرات ،بإدخال املزيد من التقنيات للحامية ،ومنع االخرتاق ،وإجراء
املزيد ،من التجارب واالختبارات عليها.
فهذه املخاطر جتعل خرباء االستثامر ،واالقتصاد اإلسالمي ،حذرين من
ترشيع العقود الذكية ،أو الرقمية ،وإجازة استخدامها يف البنوك اإلسالمية،
ٍ
معارصة ،يف قطاع
وكذلك عدم نضوج ،فكرة العقود الذكية ،كفكرة تقن ّي ٍة
املصارف اإلسالمية.

•
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بعد هــذه اجلولة والدراســة ،يف موضوع الرؤيــة املقاصدية ،للعقود

الذكية ،فقد توصلنا إىل النتائج التالية:

مصطلح جديدٌ ،
مصطلح العقود الذكية،
 -1اعترب علامء االقتصاد ،أن
ٌ
َ

ظهر يف هناية القرن العرشين ،وبداية القرن احلادي والعرشين.

عــرف خرباء االقتصاد ،العقود الذكية املعــارصة ،أهنا :برامج أو
ّ -2

َ
ورشوط العقد ،دون
تعليــات برجمية ،قائمة بذاهتــا تُن ِّف ُذ تلقائ ًّيا ،أحــكا َم
احلاجة إىل التدخل البرشي.

 -3أثبتت الدراســات االقتصادية ،أن فكــرة العقود الذكية ،طرحت

ألول مرة عــام  ،1994من قبــل عــامل الكمبيوتر ورائد عامل التشــفري:
.Nick Szabo

بــن خرباء االقتصــاد الرقمي :بأن تطبيقات العقــود الذكية ،هلا
ّ -4

جماالهتا :كالرهانات والضامن واحلقوق الرقمية ،وتطبيقات ال ُعملة الرقمية،
مثل :التجارة اإللكرتونية والدفع املايل ،والتحويالت ،واإلقراض املبارش،

وتطبيقات الضامنات مثل :األسواق اخلاصة ،والديون ،والتمويل اجلامعي،
واملشــتقات املالية ،وتطبيقات حفظ الســجالت مثــل :الرعاية الصحية،
وسجالت العناوين ،والتصويت ،واملِلكية الفكرية.
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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 -5أظهرت الدراسة :أن العقود الذكية ،أو الرقمية ،هلا ميزات إجيابية،

يف قطاع التعليم الصحة ،االقتصاد واملصارف.

تبي لنا:
 -6من خالل وزن العقود الذكية ،يف ميزان مقاصد الرشيعةّ ،

أن مقصــد حفظ املال من جانب الوجود ،يتحقــق من خالهلا ُ
حيث حتقق
ترشــيد اإلنفاق العام ،من خالل رسعة اإلجراءات اإلدارية ،واختصارها
وتبسيطها ،وتوفري الوقت واجلهد.

 -7بينت الدراســة :أن العقــود الذكية ،ومن خــال تطبيقها ملقصد

مســتوى عالي ًا من الشــفافية،
حفظ املــال  -من جانب الوجود  ،-حتقق
ً
واملشاركة املجتمعية.

 -8أ ّما مــن جانب العدم ،فقد ظهرت ســلبيات ،ووجدت خمالفات

رشعية ،قانونية وتقنيةُ َ ،ت ُ
ول دون استخدامها ،يف املصارف اإلسالمية.
التـوصـيــة:

تويص الدراســة ،برضورة الرت ُّيث ،يف إجازة استخدام العقود الذكية،
ِ
عوائق رشع ّية وقانون ّية ،وبيئة ُ
حتول دون
لوجود
يف املصارف اإلســامية،
َ

إجازهتا ،من ناحية أحكام الفقه اإلسالمي ،ومقاصده العظيمة.
•
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&

القرآن الكريم.

& أبرز استخدامات العقود الذكية ،عبد الرمحن فرهود ،مقال منشور

عىل موقع املدونة ،تقنية بلوكشني .Bloch chain technology

& استخدام تطبيقات البلوكشني لتطوير األصول الوقفية Fonterra

 Waqf chainنموذج ًا ،حازم فضل اهلل ســايس ،نــرت هذه الورقة يف:

(املؤمتر العاملي حــول الدين والثقافة واحلوكمة ،يف العامل املعارص)/4-3 ،
أكتوبر2018 /م ،كواالملبور  -ماليزيا.

& االقتصاد الرقمي ،د .رضوان أبو شعيشــع الســيد ،مؤسسة طيبة

للنرش ،القاهرة  -مرص2018 ،م.

& أنطونيوفاتــس ،وبياتريــس ويرداي مارو :بعنــوان :مع تصاعد

ال ُعمــات االفرتاضية ،من حيتاج إىل املصارف؟ ورقة منشــورة يف موقع:
هارفارد بزنس ريفيو العربية2019 ،م.
&

اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ،حتقيق

الدكتــور عبد اهلل بن عبد املحســن الرتكي ،وحممد رضوان عرقســويس،
الـدورة الـرابعـة والعشـرون  -دبـي
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مؤسســة الرســالة للطباعة والنــر ،بــروت  -لبنان ،الطبعــة األوىل،
2006م.
&

دور العامل الرقمي ،وأثره يف حتقيق أهداف االقتصاد اإلســامي،

أ.د .عدنان حســن ،د .عبد املجيد عبيد حسن ،بحث منشور ،ضمن أعامل
املؤمتر اخلامس ،للامل اإلسالمي( :التمويل اإلسالمي والعامل الرقمي).
&

دور مقاصــد الرشيعــة ،يف مكافحة الفســاد ،أ.د .أمحد حســن

الربابعة ،بحث منشــور يف جملة :البحوث العلمية والدراسات اإلسالمية،
جملة علمية أكاديمية دورية حمكمة ،تصدر عن خمرب الرشيعة جامعة اجلزائر،
(كلية العلوم اإلســامية) ،تعنى بالبحوث والدراسات اإلسالمية ،السنة
1436هـ/املوافق 2015م ،السدايس األول ،العدد التاسع.
& سلســلة الكتــل والعقــود الذكية ،قمــر الزمان حافظ ،أســاء
هواري ،آمنة ســمرة ،نادر برويز ،مقال منشــور عىل الشــبكة العنكبوتية
2018/5/27م.
&

العقــود الذكيــة مــا هــي؟ وكيف تعمــل؟ ،حممد ســلمون،

منشــور عــى موقــع  Arab folio Newsتاريــخ 2018/9/1م ،عىل
الشبكة العنكبوتية.
مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدولي  2019م

43

الرؤيـة املقـاصديـة للعقـود الذكيـة

&

استكشــاف تقنية البلوكشــن ،وتطبيقاهتا يف املالية اإلســامية،

د .زاهــرة بني عامــر ،وأ .آالء حتســن ،بحث مقدم ملؤمتر :البلوكشــن
وثــورة االبتــكارات ،يف منظــات العــال ،الــذي نظمتــه :متكــن
للتنميــة اإلداريــة والفنيــة ،البحــر امليــت  -األردن /21 - 20 ،آذار
2019 /م.
& القامــوس املحيط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان2004 ،م.
& مــا هي العقود الذكيــة؟ دليل املبتدئني ،مقال منشــور عىل موقع
 ، Intel graphعىل الشبكة العنكبوتية.
& حممــود حممد ،مقالته يف :دور التقنيــة املالية ،يف تطوير أداء البنوك
اإلسالمية ،املنشور يف الشبكة العنكبوتية يف 14 :أكتوبر 2016م.
& املصباح املنــر يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن
عيل الفيومي ،دار احلديث ،القاهرة1424 ،هـ2003/م.
& لسان العرب ،مجال الدين حممد أبو الفضل بن منظور ،دار احلديث،
القاهرة1424 ،هـ2003/م.
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&

معجم مقاييس اللغة ،أبو احلســن حممد بــن زكريا ،حتقيق حممد

عبد الســام هــارون ،دار الفكر للطباعــة والنرش والتوزيــع ،بريوت ،
1399هـ1979/م.
& املنثور يف القواعد ،أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل
الشــافعي (ت749هـ) ،دار الكتــب العلمية ،بــروت  ،الطبعة األوىل،
2000م.
املراجع األجنبية:
Crunch base (2018). Retrieved from:
https://www.crunchbase.com/organizeation/finterra
section-overview
•
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