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الملخص:

تتناول هذه الدراسة ظاهرة بروز نموذج تعاقدي جديد للتفاعل في الفضاء السيبراني يدعى العقد

الذكي المدمج في البلوك تشين ،الذي يعتبر أحد أهم الثورات القانونية التي ستشهدها المعامالت

اإللكترونية ،هذا البلوكتشين الذي يعتبر التقنية الكامنة وراء ، Bitcoinيسمح "للعقود الذكية" باستغالل

إمكاناتها الكاملة ،فيمكن ألي طرف ما إنشاء معامالته تلقا ًئيا وبرمجة النتائج واآلثار المحتملة التي تنشأ
أثناء العالقة التعاقدية مسبًقا .كما يمكن أن يضمن العقد الذكي أن العقد القانوني سيتم تنفيذه بشكل

صحيح وتلقائي .ونتيجة لذلك ،فإن البلوكتشين الذي يدعم العقود الذكية يوفر "عدالة آلية" من خالل أتمتة

وتنفيذ العالقات التعاقدية عن طريق ترميز هذه العالقات عليه ،وذلك بتزويد مستخدميه بالقدرة على ربط
عدد ال يحصى من الظروف المحتملة بالنتائج المقابلة من خالل كود الكمبيوتر ،وبدون أي تدخل لوسيط

بشري.

الكلمات المفتاحية:

العقد الذكي ،البلوك تشين ،األتمتة ،الذكاء االصطناعي.
Abstract:This study deals with the phenomenon of the emergence of a new contractual
model for interaction in cyberspace called the smart contract built into the Blockchain, which
is considered one of the most important legal revolutions that electronic transactions will
witness. This Blockchain, which is the technology behind Bitcoin, allows "smart contracts" to
exploit their full potential. For any party to create its transactions automatically and preprogram the potential results and impacts that arise during the contractual relationship. A
smart contract can also guarantee that the legal contract will be executed properly and
automatically. As a result, the Blockchain that supports smart contracts provides "automated
justice" by automating and implementing contractual relationships by encoding these
relationships on it, by providing its users with the ability to link a myriad of potential
circumstances to the corresponding results through computer code, without any mediator
interference Human.
Keywords:Smart contract, Blockchain, Automation, Artificial intelligence.

*المؤلف المرسل :داود منصور

- 518 -

العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين :بداية نهاية العقود التقليدية

مقدمة:

إن إنشاء عالقات وتحديات جديدة متأصل في مفهوم الثورة ،وينطبق الشيء نفسه عندما يتعلق
األمر بالثورة الرقمية ،فمع مرور المجتمع الصناعي بأزمة ،في أوائل السبعينيات ،بدأت التقنيات تأخذ

مكانا مركزًيا بشكل متزايد في العالم .منذ ذلك الحين ،تم إعادة إنتاج هذه الثورة في كل مرة يتم فيها إنشاء
ً
تقنية جديدة واتاحتها للجمهور.
آالت الفاكس ،وأجهزة تعقب  ،GPSواإلنترنت ،والهواتف المحمولة  ،والصور الرقمية ومقاطع

الفيديو ،كل هذه االبتكارات تؤثر على العالقات الشخصية والتجارية ،وتتجاوز الحدود الجيوسياسية،
وتؤدي إلى ظهور عالم "غير محدد" .تظهر المزايا والعيوب والتحديات الخاصة في سياقات غير معروفة

تنوعا  ،مثل المجال القانوني.
آنذاك  ،وبالتالي تصل إلى أكثر المجاالت ً
ومع االبتكارات ،أصبحت المهام العادية أكثر آلية .باإلضافة إلىحياتنا اليومية  ،تعمل التقنيات

أيضا على إعادة تحديد حدود البلدان مما يسمح بالتواصل السريع .كما ،تقوم بتعديل هيكل احتكار سلطة
ً
الدولة ،والذي يتم تقاسمه بعد ذلك مع الجهات الفاعلة األخرى  ،مثل الشركات والمنظمات بين الدول .في
ضوء هذه الظروف ،من المناسب إعادة النظر في المعايير التي تحكم جميع العالقات االجتماعية

والتجارية من أجل إعادة تفسيرها أو تحديثها حسب الضرورة .وبالتالي ،يتم إعادة تعريف الهيكل القانوني
فيما يتعلق بالتغييرات التي أحدثتها التقنيات.

ومن أهم التقنيات التي ظهرت تقنية  ،Blockchainالتي وجدت في البداية كأساس تقني للعملة

االفتراضية ،ثم ظهرت كتقنية في حد ذاتها ،و ُينظر إليها اآلن على أنها تقدم رائد يمكنه تقليل تكاليف
االحتكاك في أنظمة المعامالت الحالية وتمكين نماذج جديدة غير قابلة للتطبيق في السابق للمشاركة

االجتماعية والتجارية.

" ،" Blockchainكما يوحي االسم ،هو في أبسط مصطلحاته "سلسلة" من "كتل" المعامالت التي تم

تحديدها مسبًقا والتي تشكل دفتر األستاذ الرقمي غير القابل للتغيير واألساس الموزع والمرن لنقل القيمة.
فالميزة الحاسمة لـ  Blockchainهي قدرة التكنولوجيا على تمكين المعامالت من الحدوث في بيئة ال

يثق فيها األطراف ببعضهم البعض وال يريدون االعتماد على وسيط .تعتبرBlockchainمثاليةللتطبيقات

التي تكون فيها المعامالت شفافة وال يتحكم أي مستخدم في قواعد المعاملة ،على النقيض من ذلك ،

احدا يتحكم في قواعد النظام األساسي ،بينما تنشئ
كيانا و ً
تضع قاعدة البيانات السحابية المدارة مركزًيا ً
أيضا مخزًنا مركزًيا للبيانات يمكن اختراقها أو إتالفها .على سبيل المثال  ،في األماكن التي يتم فيها
ً
االحتفاظ بسجالت األراضي بشكل سيئ أو تغييرها بسبب الفساد  ،فإن قاعدة البيانات السحابية التي
تديرها حكومة مركزية لن توفر الثقة المطلوبة التي يوفرها نظام  Blockchainغير القابل للتغيير.

إذا كان بإمكان  Blockchainتمكين المعامالت عالية القيمة في البيئات منخفضة الثقة  ،فإن

الخطوة المنطقية التالية هي استخدام Blockchainألتمتة جوانب معينة من هذه المعامالت ال سيما في

العقود الذكية.
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في الواقع ،تتيح لغة البرمجة النصية الحالية لـ  Blockchainبرمجة عبارات ""if-thenمن أجل

قميا على
أتمتة المعامالت على  .Blockchainمن خالل القيام بذلك ،فالقيمة التي يتم تمثيلها ر ً
غالبا ما ُينظر إليها على أنها "رمز مميز" ،مثل العملة الرقمية  -يمكن تحويلها بدالً من
ً - Blockchain

تلقائيا عند حدوثها.
ذلك إلى إنشاء مثيل التفاق بين األطراف بأن معاملة ذات قيمة تتم
ً
لقد أتاحت التطورات التقنية الجديدة في تقنية  Blockchainاالنتقال من العقود التلقائية إلى العقود

الذكية المستقلة حًقا ،والقادرة على التنفيذ الذاتي واإلنفاذ الذاتي ،هذا االنتقال خلق بيئة بحثية مثيرة
لالهتمام وهي إشكالية العالقة بين العقود الذكية القائمة على  Blockchainوقانون العقود حيث تم وضع
التعريف التقليدي للعقود قيد المراجعة حيث تبدأ البرامج المشفرة في إدارة المعامالت ،هذا من جهة ومن

جهة أخرى الدور الجديد العملي للعقود الذكية في ظل دمج البلوك تشين معها.
من خالل كل ما سبق نطرح اإلشكالية التالية:

كيف ستؤثر العقود الذكية المدمجة في تقنية البلوك تشين على الممارسات التعاقدية؟ وبصيغة أكثر

دقة هل ما تقدمة العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين من النواحي القانونية والعملية ،يفرض االعتراف
بها قانونا؟

من أجل اإلجابة على اإلشكالية سنتبع المنهج الوصفي وذلك بتحديد األطر العامة والمفاهيم

المتعلق بمشكلتنا البحثية ،كما سنعتمد على المنهج التحليلي في مناقشة إشكاالت العقود الذكية والعقود

التقليدية ،وعليه سنقسم دراستنا إلى مبحثين ،نتطرق في المبحث األول إلى تحديد المقاربة التكنولوجية

للعقود الذكية وفي المبحثالثاني المقاربة القانونية للعقود الذكية .

المبحث األول :العقود الذكية :المقاربة التكنولوجية (سلسلة الكتل وأنواعها)

حتى اليوم ،من الصعب مناقشة الوضع القانوني للعقود الذكية دون فهم الجوانب الفنية إلبرامها

وتنفيذها .وفي نفس االتجاه ،فإن المنظور التاريخي يجعل من الممكن تحديد المسار الذي يسلكه التفكير

القانوني بحيث يتم تنسيق القانون واالبتكارات الحالية بشكل جيد ،ففي عام  ،2008بدءا من مفهوم B-

ً
 Moneyالذي عرضه Wei Daiفي عام  1999و BitGoldالذي أعلنه  Nick Szaboفي عام  ،2005تم
تنفيذ أول سلسلة من الكتل ( .)Blockchainوهي عبارة عن سلسلة عملة البيتكوين المشفرة ،صممها

ساتوشيناكاموتو  -االسم المستعار لشخص أو مجموعة غير معروفة حتى اآلن .لذلك ،ظهرت تقنية

 Blockchainمن خطة نشر هذه العملة المشفرة األولى .1وبناء على ما سبق ولتحديد المفاهيم أكثر

سنتطرق إلى بناء سلسلة الكتل (المطلب األول) ،والى أنواع سلسلة الكتل (المطلب الثاني).

 -1منذ ذلك الحين ،تم استلهام العديد من منصات  Blockchainاألخرى (EthereumوHyperledgerFabricو ) Rippleوما
إلى ذلك من  ،Bitcoinوانتشرت تطبيقاتها إلى إنترنت األشياء ،والتأمين ،والعلوم الطبية وهلم ج ار.
Hongyue Kanga , XiaolinChanga, JelenaMišićb, Vojislav B. Mišićb, Yingying Yao, Zhi Chen, Stochastic
Modeling
Approaches
for
Analyzing
Blockchain:
A
Survey,
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2009/2009.05945.pdf (Last accessed 04/01/202117: 00 H).
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المطلب األول:بناء سلسلة من الكتل

يجمع  Blockchainبطريقة أصلية بين تقنيتين :األول تتألف من سجل المركزي يحتوي على تاريخ جميع
عمليات التبادل بين مستخدميها منذ إنشائها ،والثاني هو تأمين كتل البيانات عن طريق التشفير المتتالي

الذي يجعل من المستحيل التالعب بأحد هذه الكتل ،وكلها "مدمجة" ،مع تواريخها ،في سلسلة من الكتل
األخرى.

الفرع األول :سلسلة الكتل ،سجل المركزي (نقل الثقة من الوسيط إلى الشبكة)

يعرف معهد بلوكتشين في فرنسا  Blockchainبأنه" :تقنية لتخزين ونقل المعلومات ،شفافة ،آمنة،

وتعمل بدون هيئة تحكم مركزية" .للوهلة األولى ،ال يبدو أن هذا التعريف يقدم الكثير من الجديد لما هو
موجود بالفعل من حيث تخزين المعلومات ونقلها .لكن الجديد يكمن في القدرة على نقل المعلومات أو

األصول دون "هيئة رقابة مركزية" ،1وهو بذلك يتفوق على األنظمة األخرى باعتباره أحد التكنولوجيات
المغيرة  ،Disruptivetechnology2بخاصية االستغناء عن الوساطة في التعامل وفكرة الغير المؤتمن
( Trustedthird-partyالموثق ،اإلدارة ،البنك.3).... ،

ففي النظام التقليدي يوجد الوسطاء التقليدين مثل الدولة والموثق والمحامين والبنوك وغيرهم في

جميعا ُمجمعين على اآلليات واإلجراءات الواجب اتباعها ،خاصة
معامالتنا اليومية ،ومع ذلك فهم ليسوا
ً
يعا ،حيث تؤدي معالجة
من حيث التكاليف .ففي الواقع ،نحن في مجتمع يريد أن يكون أكثر فأكثر سر ً

أحيانا إلى إبطاء العديد من المستخدمين ،هذا هو التحدي الذي يواجه
المعامالت وتكاليفها الباهظة
ً
 Blockchainوالمتمثل في االستمرار في إجراء هذه المعامالت ،وبناء الثقة التي ينتجها الوسطاء اليوم،

مع إزالة تدخالتهم ،حيث تسمح سلسلة الكتل بعد ذلك بتبادل القيمة من نظير إلى نظير دون وسيط،

وغالبا ما تُستخدم فكرة دفتر األستاذ الموزع للمعاملة لوصف  ،Blockchainولكن هذه في الواقع ليست
ً
سوى واحدة من خصائصها .وعليه تتوافق تقنية  Blockchainمع نوع معين من السجالت الموزعة ،فدفتر
األستاذ الموزع هو عبارة عن قاعدة بيانات المركزية ،يديرها العديد من المشاركين ،ويسجل المعامالت

على العقد بطريقة المركزية.4

وخالصة القول ،تستمد تقنية  Blockchainتسميتها من نظام سيرها حيث يتم تجميع المعامالت

معا في كتل بترتيب زمني .تحتوي الكتلة على عدة أجزاء من
التي ينفذها المستخدمون على الشبكة ً
المعلومات والمعامالت مرتبطة ببعضها البعض ،بفضل التوقيع الرقمي ،ومعلومات المعاملة األخيرة،
1

- https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/: (dernier accès 19/ 01/ 2021,
)18 :00 H

 -2معمر بن طرية :العقود الذكية المدمجمة في "البلوك تشين" ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية –ملحق خاص-
أبحاث المؤتمر السنوي الدولي ،6المستجدات القانونية المعاصرة :قضايا وتحديات  2-1مايو ،2019مايو  ،2019العدد

 ،4الجزء األول،ص.478 :

 -3نفس المرجع ونفس الصفحة.
4

-Consultation en ligne sur https://www.tokens24.com/fr/cryptopedia/basics/ledger-distribue-blockchain)ladifference-entre-eux, : (dernier accès 20/ 12/ 2020, 22 :00 H
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ووقت إنشاء الكتلة (نتحدث عن طابع زمني) ،والمفتاح العام للمستلم .ويتم التحقق من صحة كل كتلة

"عَقد الشبكة" وفًقا لحل المشكالت الخوارزمية ،ثم يتم إضافتها إلى سلسلة الكتل وتكون مرئية
بواسطة ُ
للجميع.1
الفرع الثاني :تأمين البيانات على Blockchain

السؤال المتكرر حول هذه التقنية هو كيفية تأمين المعلومات أو المعامالت دون وجود هيئة مركزية

في سلسلة الكتل ،تدخل المعاملة إلى النظام ،وبدالً من التحقق من صحتها من قبل هيئة مركزية ،يجب

"عَقد الشبكة" 2فيما يتعلق باإلدخاالت السابقة الموجودة في سلسلة الكتل.
التحقق من صحتها من خالل ُ
بمجرد اكتمال هذه الخطوة ،يتم نسخ المعامالت الصالحة إلى كل جهاز كمبيوتر على الشبكة ليتم

تسجيلها في كتل تشكل سلسلة الكتل ،يسمى بناء هذه الكتل "التعدين  .3"Miningتحتوي كل كتلة على

تاريخ إنشائها ،والبيانات المراد تخزينها ،وموضع الكتلة في السلسلة ،ورمز الهاشاج( Hashageالبصمة

الرقمية) ،التي تم إنشاؤه من البيانات الموجودة في الكتلة ،باإلضافة إلى هاش  hashالكتلة السابقة ،الجزء

األكثر أهمية في الكتلة هو الهاشاج (البصمة الرقمية) ألنه يضمن سالمة الكتلة ،وهو ما يضمن أن الكتل

بالترتيب الصحيح .يتم حساب الهاشاج من هاش  hashالكتلة السابقة ،وتحتفظ كل ُعقدة في الشبكة
بنسخة من السلسلة.4

أيضا إلى إبطال جميع
ال يؤدي إضافة أو سحب أو تعديل الكتلة إلى إبطالها فحسب ،بل يؤدي ً
الكتل في السلسلة بأكملها ،5مما يؤدي إلى تحسين أمان وسالمة المعلومات الموجودة في الكتل.6
ويتم تحديد طابع زمني لكل معاملة ،أي يتم تسجيل وقت كل معاملة يتم إجراؤها على

أيضا
 .Blockchainباإلضافة إلى المعامالت المالية ،ويخضع تغيير الملكية أو أي معاملة مسجلة أخرى ً

لطابع زمني ،7مما يمنح  Blockchainوظيفة إثبات مهمة.

بمجرد إنشاء الكتلة ،تتم إضافتها إلى  ،Blockchainوالتي يجب بعد ذلك اعتمادها باستخدام آلية

إجماع .يتم تنفيذ عمل التصديق من خالل ُعَقد الشبكة التي توافق من خالل حل مشكالت التشفير على

1

-https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/(dernier accès 19/ 01/ 2021,
)22 :00 H

2
"عقد الشبكة" هم أشخاص معتمدين أو مجموعات من األشخاص الذين يتصلون بالشبكة بشكل مستقل ويتحققون من
 ُشرعية المعاملة.

-Lexique de Blockchain France : Minage : utilisation de la puissance de calcul informatique afin de traiter des

3

transactions, sécuriser le réseau et permettre a tous les utilisateurs du système de rester synchronises. En ligne :
)https://blockchainfrance.net/le-lexique-de-la-blockchain/: (dernier accès 24/ 12/ 2020, 20 :00 H
4
- https://www.welivesecurity.com/fr/2018/10/09/blockchain-definition-fonctionnement-utilisations/ : (dernier
)accès 20/ 01/ 2021, 18 :00 H
5
- Yves Moreau, Enjeux de la technologie de Blockchain, (Paris : Recueil Dalloz, 2016), p :1856.
6
-https://www.welivesecurity.com/fr/2018/10/09/blockchain-definition-fonctionnement-utilisations/:
(dernier
)accès 02/ 01/ 2021, 17 :00 H
7
- William MOUGAYAR, Business Blockchain, Pratiques et applications professionnelles, (Paris: éditions
Dicoland,2017), p 66.
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الصالحية وعلى إضافة كتل جديدة إلى سجل المعامالت،1وهذا دون وجود كيان مركزي يجب عليه

تحديث التسجيل ،وبدون ثقة بين ُعَقد الشبكة .عمل التصديق من خالل ُعَقد الشبكة يسمى "إثبات العمل"،
وهو ضروري لضمان سالمة  ،Blockchainففي حالة حدوث عطل أو قرصنة أو تعطل ُعَقدة الشبكة،

للعَقد األخرى للشبكة متابعة أعمال التحقق من الصحة.
فإنه يضمن سالمة البيانات المخزنة حيث يمكن ُ
ومن أجل إضافة كتلة إلى  ،Blockchainيجب أن تظهر كل عقدة أنها قامت بقدر معين من العمل،
حيث يقوم "المنقبون  ،"Minersاألشخاص الذين يعملون على التصديق على المعامالت ،لحل مشكلة

كبير من القدرة الحاسوبية ،2و يمكن التحقق منها بسهولة بواسطة العقد األخرى
قدر ًا
رياضية معقدة تتطلب ًا
في الشبكة 3و أول عامل منجم ينجح في حل المسألة الرياضية يحصل على الحق في إضافة كتلته إلى
السلسلة مقابل مكافأة عملة مشفرة.
المطلب الثاني :أنواع Blockchain

يوجد في الواقع العديد من النماذج المختلفة من  Blockchainالتي تختلف فيما بينها في درجة

الالمركزية والوصول ،وسرية المعامالت والبيانات ،وهوية المشاركين ،وآلية اإلجماع ،والسرعة ،ومستوى
الخصوصية ،واستهالك الطاقة ،والرسوم وقابلية التوسع.

وعليه هناك  :Blockchainعامة (تسمى "مفتوحة") ،خاصة (تسمى "مغلقة") أو اتحاد .من المهم

التمييز بين هذه األنواع الثالثة من سالسل الكتل التي تختلف في نقاط معينة .فإذا كانت سلسلة الكتل

العامة تمثل حل ثقة المركزي ،فيمكن أن تكون سلسلة الكتل الخاصة مركزية بالكامل وال تلبي نفس

احتياجات سلسلة البلوكشين العامة.

وعليه فبمجرد تحديد االحتياجات ونوع  ،Blockchainيتم تنفيذ المعامالت باستخدام تطبيق المركزي

ورموز مميزة ،تشكل على التوالي الوسيط للمعاملة وعملة الصرف.

تماما ،من الضروري التمييز بوضوح بين األنواع
لفهم جميع الفرص التي توفرها تقنية ً Blockchain
الثالثة المختلفة.
الفرع األول :سلسلة الكتل العامة

في الواقع  ،يمكن الوصول إلى سلسلة الكتل العامة للجميع ،وال يتطلب الوصول إليها سوى اتصال

باإلنترنت باإلضافة إلى تنزيل بروتوكول الكمبيوتر الذي يحدد قواعد تشغيل الشبكة المعنية ،وال سيما آلية
1

- Yves CASEAU, and Serge SOUDOPLATOFF, La Blockchain, ou la confiance distribuée, (Paris : Fondation
pour l'innovation politique, 2016), p: 16.

 -2لماذا تتوسع تقنية البلوك تشين وتبدأ اآلن" على الموقع التالي:

)https://www.superdatascience.com/blogs/why-blockchain-exploding: (Last accessed 21/12/2020 16: 00 H

 -3محمد لؤي عبد الرزاق دهان ،بناء نموذج عقدة باستخدام الشبكات العصبية لدعم عمليات التسويق اإللكتروني ،رسالة
ماجستير ،تخصص نظم المعلومات اإلدارية ،سوريا :جامعة حلب ،2015 ،ص ،35:منشورة على موقع ()Academia
على الرابط التالي:

_https://www.academia.edu/23153102/Building_a_Clustering_Model_Using_Neural_Networks_for_Supporting
)Electronic_Marketing_Operation: (Last accessed 21/12/2020 15: 00 H
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مثاال جيدا على  Blockchainالعامة،
اإلجماع والتعدين واألجور في العملة المشفرة .تُعد شبكة البيتكوين ً
بمعنى أنه يمكن ألي مستخدم عرض الشبكة والمشاركة فيها دون شروط قبول محددة .يعتبر هذا النوع
نظر ألن الثقة تنبع من إجماع ُعَقد الشبكة وال يتطلب إكمال المعاملة
تماما" ًا
من " Blockchainالمركزًيا ً
العَقد في الشبكة للتحقق من
وسي ً
طا من طرف ثالث .و تتطلب حوكمة Blockchainالعامة موافقة جميع ُ
صحة البيانات.

الفرع الثاني :سلسلة الكتل الخاصة

ال تعمل  Blockchainالخاصة بنفس دليل إثبات العمل ونظام التعدين ،ولكن مع وكالء محددين

بوضوح ومعتمدين ومختارين مسبًقا للوصول إلى الشبكة .على عكس  Blockchainالعام ،يمكن اتخاذ
قرار التحقق من صحة البيانات من خالل عدد صغير من العقد .تستخدم بعض الشركات الخاصة

داخليا من أجل تحسين سرعة التنفيذ
والمؤسسات المصرفية سلسلة الكتل الخاصة لمشاركة قواعد البيانات
ً
انسجاما مع مسائل المسؤولية
وتقليل تكلفة معامالتها .ويتميز استخدام سلسلة الكتل الخاصة بكونها أكثر
ً

نظر ألنها تتم بطريقة "مركزية" وداخلية منظمة.
القانونية والحوكمة ًا
غالبا ما تستخدم الشركات Blockchainالخاص لتحسين عملية موجودة بالفعل .وتهتم البنوك بشكل
ً
خاص بهذه التكنولوجيا من أجل تقليل تكاليف التشغيل المرتبطة بالتجارة الدولية أو إلنشاء خدمات جديدة.
باإلضافة إلى القطاع المالي وشركات المواد الغذائية.
الفرع الثالث :سلسلة من كتل االتحاد

أيضا باسم كونسورتيوم ،ال توجد مركزية فيما يتعلق بعملية اإلجماع،
في النوع المختلط ،المعروف ً
كما في حالة البلوكشين الخاصة ،وال إمكانية ألي عقدة للمشاركة في التحقق من صحة المعامالت ،كما

خيار متوسط المدىحيثيتماختيار ُعقد
هو الحال في البلوكشين العامة .في الواقع  ،تشكل البلوكشين الهجينة ًا
معينة للعمل في عملية اإلجماع .بمعنى آخر" ،تختار سلطة مركزية أو اتحاد األطراف المسموح لها
قيودا على من يمكنه الوصول إلى المعلومات أو
باالشتراك في شبكة قائمة على  Blockchainوتفرض ً
تسجيلها في قاعدة البيانات المشتركة.1

على الرغم من أن  Blockchainالعام هو البديل األول واألكثر شهرة ،فإن األساليب الهجينة

والخاصة لها مزايا معينة تجذب انتباه الشركات والمؤسسات المالية على وجه الخصوص ،مثل "الحوكمة

المبسطة  ،واألطراف المعروفين ،والتكاليف المنخفضة ،والسرعة ،والسرية". 2

يعتمد االختيار بين هذه األنواع الثالثة من سالسل الكتل على استخدام وأهداف منشئها :إذا كان

علنا ،فمن األفضل اختيار سلسلة عامة ،بينما إذا كان يريد أن
يريد أال ُيعرف المشاركون في السلسلة ً

1

- Primavera DE FILIPPI et Aaron WRIGHT, Blockchain and the Law, The Rule of Code, Cambridge, USA:
Harvard University Press, 2018,p: 31.
2
- Maria Ivone Godoy, La reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des
technologies, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître en Droit (LLM), option Droit des
technologies de l’information, Canada : Faculté de Droit, Université de Montréal, 2019, P : 21.
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اعتمادا
يعرف تعد هوية عقد الشبكة ضرورية ،لذلك من األفضل اختيار سلسلة خاصة أو سلسلة اتحاد
ً

أخيرا ،في حالة عدم شعور المستخدم بالحاجة إلى جعل
على مستوى الوصول إلى الجمهور المطلوبً .
معامالته خاصة ،أو استخدام وسيلة تحكم ،فيمكنه التبديل إلى  Blockchainالعام .من ناحية أخرى ،إذا

تطلب األمر وجود طرف ثالث موثوق به أو وسيلة للتحكم المركزي ويجب أن تظل المعامالت خاصة،

فمن األفضل االنتقال نحو Blockchainالخاص.1

المبحثالثاني :العقود الذكية :مقاربة قانونية (عقد ذاتي التنفيذ)

بعد توضيح طريقة عمل تقنية  ،Blockchainيمكننا اآلن معالجة ما يشكل جوهر هذه الدراسة ،وهو

طا بـ  ،Blockchainفيمكن أن
العقد الذكي .يجب القول أن العقد الذكي ليس بالضرورة أن يكون مرتب ً

تماما عنه .في الواقع ،يتمتع  Blockchainبميزة القدرة على تخزين البيانات وتسيير
يعمل بشكل مستقل ً
آثار وتداعيات العقد ،مما يحد من االحتيال واألخطاء ويلزم كل طرف باإلجابة على التزاماته بموجب

العقد.

تلقائيا دون الحاجة إلى وسيط .على سبيل
إذ يتيح العقد الذكي برمجة الرموز التي سيتم تنفيذها
ً
المثال ،في سياق العقد الذكي الذي ينص على صفقة مع تسليم مبلغ من المال ،يتم دمج الرمز في سلسلة

الكتل في شكل كتلة معاملة جديدة ،وبمجرد استيفاء الشروط ،يتم تنفيذ العقد من تلقاء نفسه إلرسال مبلغ

المال ،وعليه سنتطرق إلى تعريف العقد الذكي وطبيعته القانونية (المطلب األول) ،ثم المتدخلون في تنفيذ

العقد الذكي (المطلب الثاني).

المطلب األول :تعريف العقد الذكي وطبيعته القانونية

مثل العقد التقليدي ،يتم التفاوض على العقد الذكي بين المتعاقدين المشاركين الذين يجب عليهم

احترام التزاماتهم .تم تقديم مصطلح "العقد الذكي" بواسطة  Nick Szaboفي عام  1997والذي يعرفه

بأنه "بروتوكول المعامالت المحوسب الذي ينفذ شروط العقد" .2كما أنه يوفر آليات رقمية يمكن

استخدامها لضمان وفاء األطراف بالتزاماتهم.3

الفرع األول :تعريف العقد الذكي وخصائصه
أوال :تعريف العقد الذكي

في ظل غياب نصوص قانونية واضحة تعرف العقد الذكي ،قد ظهرت العديد من التعريفات وان

كانت تتشابه من حيث آلية عمل العقد الذكي إال أنها تختلف من حيث طبيعته ،على هذا األساس،
تعقيدا من مؤسس ،Ethereum
ظهرت تعريفات معقدة للعقد الذكي ويأتي التعريف األكثر
ً
 VitalikButterinالذي عرف العقد الذكي بأنه آلية تتضمن أصوًال رقمية وطرفين أو أكثر ،حيث يقوم
1

-Sébastien BOURGUIGNON, Part V : Blockchain privée ou publique, quelle différence ?, Les Echos
Solutions, 17 janvier 2018, Sur le lien, https://solutions.lesechos.fr/tech/c/part-v-blockchain-privee-publiquedifference-9229/(dernier accès 02/ 01/ 2021, 17 :00 H).
2
- Philippe RODRIGUEZ, La Révolution Blockchain: Algorithmes ou institutions, à qui donnerez-vous votre
confiance?, France : Dunod, mars 2017, p :44 ,
3
- Idem
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تلقائيا بين هذه األطراف ،وفًقا لصيغة تستند
بعض أو كل األطراف بوضع األصول ،ويتم إعادة توزيعها
ً
إلى بيانات معينة غير معروفة ،وقت إبرام العقد ".1
باإلضافة إلى ذلك ،يضيف في منشور إضافي على موقع  Ethereumأن العقد الذكي يمكنه:

تعيين عدد ثابت أو قابل للتحديد من األجزاء ،وتحديد وقت تنفيذ محدد أو غير محدد ،ويستهدف

العالقات مستهلكين-مهنيين.2

نسبيا ،وغير مفهوم وغير محدد للمعالم األساسية للعقد الذكي،
من الواضح أن هذا التعريف معقد ً
وعلى هذا هناك تعريف آخر ارتكز على فكرة العقد المكمل ،أو المساعد ،فقد عرف P. De Filippiالعقود
الذكية على أنها برمجيات منفذة بطريقة المركزية على  Blockchainيتم تشغيل وظائفها من خالل

استيفاء شروط محددة مسبًقا" .3ويضيف في جميع هذه الحاالت ،ال تحل العقود الذكية محل العقود ،بل
يحا  -هو شرط قانوني مسبق
تعززها .على هذا النحو  ،فإن قبول العقد  -سواء كان
ً
ضمنيا أو صر ً
ضروري لتنفيذه ومن الضروري توفير عملية ال يمكن من خاللها التشكيك في الموافقة (العقد الذكي يعمل

تعويضا عن الضرر الذي
تلقائيا ،والعقوبة في حالة عدم الموافقة سيكون كالسيك ًيا وسيتضمن
مع ذلك
ً
ً
لحق) ،وعليه تعد العقود الذكية هي المكمل المثالي للعقد وتدعمه بمعنى أنها تمنحه قوة الرقمية

والمجتمعية.4هذا التعريف والتحليل مبسط إلى حد ما وموجز  ،ومع ذلك يؤكد على الطابع "المترجم"
للعقود الذكية ،وليس تنفيذها التعاقدي الكامل المحتمل.

من الواضح أن العقود الذكية ،في معظم الحاالت ،تعتبر شبيهة فقط لمصطلح عقد ،ألنها على

عقودا بالمعني القانوني للمصطلح بالنسبة للكثيرين،
الرغم من أنها تؤدي إلى آثار قانونية ،فهي ليست
ً
ولكن فقط فيما يتعلق بالتنفيذ اآللي لجميع أو جزء من بنود العقد.

إلى جانب التعريف السابق ،هناك من منح العقد الذكي صفة "العقود" ،وبنى تعريفه على أساسه،

وهو يتوافق مع العديد من آراء المؤلفين وخبراء البلوك تشين ،وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة إلى
 ، Régis de Boiséمؤسس شركة قائمة على  ،Blockchainعندما عرف العقود الذكية على أنها عقود
رقمية تعتمد على تقنية  ،Blockchainوالتي تجعل من الممكن التحكم في التزامات كل طرف بموجب

العقد"

.5

1

-Aurélie BAYLE, ANALYSE PROSPECTIVE DES SMART CONTRACTS EN DROIT FRANÇAIS,
Mémoire Master II Droit de la consommation et Droit de la concurrence,France :Faculté de Droit et de Science
Politique, Université de Montpellier, 2016-2017, p :39.
- idem.

2

3-

& Benjamin JEAN et Primavera DE FILIPPI, Les smart contracts, les nouveaux contrats augmentés, Conseils
Entreprises, LA REVUE Associations des Avocats Conseils d'Entreprises, septembre2016,Issue n24,
n°137,Paris, p : 40.

- Ibid, p 3.
- Aurélie BAYLE, Op cit ,p : 40.
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ولكن التساؤل الذي أثاره التعريف هو ما المقصود بالعقد الرقمي؟ قد تكون هذه الفكرة محيرة في

غياب القانون أو أي نص آخر .ولذلك يمكن التساؤل عما إذا كان يقصد هنا "العقد اإللكتروني" الذي
توخاه المشرع  ،ال سيما فيما يتعلق باألحكام المتعلقة بالتجارة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني.
ثانيا :خصائص العقود الذكية على الBlockchain

من الضروري اآلن تحديد مميزات العقود الذكية ،والتي يمكن استخدامها إليجاد مكانها في المفاهيم

بناء على الفهم الحالي للعقود الذكية.
التعاقدية الحاليةً .
/1العقد الذكي :ذو طبيعة إلكترونية فقط

بداية يختلف العقد اإللكتروني عن العقد بشكل أساسي من حيث الدعم والتعبير عن اإلرادة ،فكل

كثيرا ،فالوسيط عبارة عن شبكة ويمكن
شيء يتم عبر اإلنترنت .في هذه النقاط ،ال تختلف العقود الذكية ً
التعبير عن اإلرادة ،التي سيتم تخصيص نقطة معينة عليها ،عن طريق "نقرة" أو عن طريق النقل إلى
الطرف اآلخر لمفتاحه العام ( مع الحفاظ على سرية المفتاح الخاص لنفسه) .ومع ذلك ،فإن التشبيه بين

عقودا بالمعنى القانوني
جدا عن الواقع .فالعقود الذكية ،في الوقت الحالي ،هي بالتأكيد ليست ً
االثنين بعيد ً
تعقيدا مما
أيضا ،فهي تتميز بطرق تنفيذ وخصائص أكثر
ً
للمصطلح ،لكنها ال تُلخص كعقود إلكترونية ً
هي عليه.1

لقد أدى تطور التجارة اإللكترونية إلى زيادة كبيرة في حجم االتفاقات المبرمة في أشكال إلكترونية،

ومع ذلك حتى في حالة عقود التجارة اإللكترونية ،قد ال تزال هناك بعض األعمال الورقية التقليدية
المطلوبة ،على سبيل المثال الفواتير أو اإليصاالت أو شهادات التسليم ،خاص ًة عندما تغطي هذه العقود
اإللكترونية شراء سلع أو خدمات غير متصلة باإلنترنت .في بعض األحيان ،تكون هذه المستندات هي
الدليل أو المظهر الوحيد للعقد الموجود في شكل إلكتروني .على عكس ذلك ،قد توجد العقود الذكية فقط

في شكل إلكتروني ،وال يمكن استخدام أي شكل آخر من أشكال العقد لهم (على سبيل المثال ،نسخة

أيضا بتفاصيل موضوع العقود الذكية :قد تتعلق بأصول رقمية
ورقية شفوية أو مكتوبة) .وهي مدفوعة ً
معينة (مثل العملة المشفرة) أو المظاهر الرقمية لألصول غير المتصلة باإلنترنت ،والتي يتم تسجيل

ملكيتها في  .Blockchainيختلف هذا العقد الذكي عن معظم األشكال اإللكترونية ،ولكنها تفرض فقط

بعض االلتزامات السلبية على المستخدم (على سبيل المثال ،عدم أداء أنشطة معينة أثناء استخدام الخدمة

أو عدم االعتراض على أنشطة معينة تؤديها الخدمة -مزود).

أيضا ربط تنفيذ شروط العقد "الذكي" ببعض األحداث /البيانات اإللكترونية .بخالف ذلك ،لن
يجب ً
ذاتيا .كل هذه الميزات محددة مسبًقا بشكل إلكتروني فقط للوجود المحتمل للعقد
اميا ً
يكون العقد "الذكي" إلز ً

الذكي.

- Aurélie BAYLE ,Op cit ,p 37.
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عالوة على ذلك ،يتطلب العقد "الذكي" بطبيعته استخدام التوقيعات الرقمية اإللكترونية ،القائمة على

متقدما
"توقيعا
تقنية التشفير .وبموجب القوانين ،فإن مثل هذه التوقيعات الناتجة عن وجود التشفير تعتبر
ً
ً
عموما التفاق األطراف التي تستخدم مثل هذا التوقيع.1
غير مؤهل" ويخضع استخدامها
ً
/2البرامج المنفذة:

2
أيضا من الشروط التعاقدية .وبالتالي،
الرمز هو قانون  ،وفي العقود الذكية رمز الكمبيوتر هو ً
تتجلى الشروط التعاقدية في رمز الكمبيوتر ،وهو ما ال ُيحظر بشكل عام على أساس مبدأ "حرية التعاقد".

أيضا برنامج كمبيوتر بمعنى قانون
لذلك ،من الممكن القول بأن كل عقد ذكي بطبيعته القانونية هو ً
الملكية الفكرية.3

وبالتالي ،فإن العقد الذكي له طبيعة مزدوجة في القانون :فهو بمثابة "وثيقة" تحكم العالقات

أيضا موضوع حقوق الملكية الفكرية ،ويمثل الهدف القيم للنشاط الفكري.
التعاقدية بين األطراف وهو ً
-Alexander Savelyev, CONTRACT LAW 2.0: SMART CONTRACTS AS THE BEGINNING OF THE END

1

OF CLASSIC CONTRACT LAW, Russia,: Research project implemented at the National Research University
Higher School of Economics (HSE), 2016,p : 12.

 -2يمكن استخدام  Blockchainوالعقود الذكية كأدوات تنظيمية ،وبالتالي تصبح قانون ،ستكون الفكرة كما يلي" :باستخدام

تقنية  Blockchainوالعقود الذكية المرتبطة بها ،يمكن ترجمة مجموعة متزايدة من األحكام القانونية والتعاقدية إلى قواعد
تلقائيا بواسطة شبكة  Blockchainاألساسية" .وبالتالي ،فإننا
بسيطة وحتمية قائمة على التعليمات البرمجية يتم تنفيذها
ً
نتحدث عن نقل القانون إلى لغة رقمية ،سيكون هذا النقل المشفر هو القانون وفي نفس الوقت المسؤول عن تنفيذه.بهذا
المعنى ،تم تكريس العبارة التي صاغها لورانس ليسيج" :الرمز هو القانون" .اقتباس آخر" ،يتم تنظيم الحياة في الفضاء
السيبراني بشكل أساسي من خالل رمز الفضاء اإللكتروني"  ،يسمح لنا بالتفكير في تنظيم العقود الذكية .ال تعني فكرة

ليسينج أن الرمز سيحل محل القانون في وظيفته التنظيمية ،ولكن ال يمكن إنكار أن عالم الفضاء اإللكتروني تنظمه لغة
الكمبيوتر  -البروتوكوالت والبرامج .في حالة العقود الذكية وتطبيقات  Blockchainاألخرى ،يبدو التنظيم من خالل اللغة
كالسيكيا على الرمز وهي مساحة ينظمها القانون )...( .إنه بالتأكيد نظام
مثاال
حقيقة واقعة )...(" :تعتبر عملة البيتكوين ً
ً
مالي منظم بشدة ،كل ما في األمر أن تنظيم البيتكوين يحدث من خالل الرمز." .
Maria Ivone Godoy, Op cit, P :87.

 -3يعرف برنامج الحاسب اآللي بأنه " :مجموعة من التعليمات التي من أجلها نفذ البرنامج ،فهو يرسل األوامر إلى الجهاز
ليقوم بتنفيذها ،والبرنامج يقوم بإصدار األوامر بناء على توجيهات المستخدم ،انظر في ذلك :رشا علي الدين النظام
القانوني لحماية البرمجيات( ،االسكندرية :دار الجامعة الجديدة ،)2007 ،ص.12 :
كما عرفه البعض بأنه " :تعليمات بلغة ما موجهة إلى جهاز تقني معقد يسمى الحاسب بغرض الوصول إلى نتيجة معينة"

انظر في ذلك محمد حسام محمود لطفي ،الجوانب القانونية الناجمة عن استخدام الحاسب اآللي في المصارف،بيروت:
اتحاد المصارف العربية ،1991 ،ص  ،74وقد أخذت معظم القوانين بحماية هذه البرامج في إطار قوانين الملكية الفكرية.

وبما أن العقد الذكي هو عبارة عن ترجمة في شكل برنامج كمبيوتر لعقد تقليدي تم تكوينه في البداية ،فهو بذلك يتقارب من
متطلبات "برنامج الكمبيوتر" باعتبار األخير "مجموعة من التعليمات أو البيانات المقصودة  ،مهما كانت صريحة أو ثابتة
أو مدمجة أو مخزنة ،الستخدامها مباشرة أو بشكل غير مباشر في الكمبيوتر لنتيجة معينة" ،وبالتالي يمكن اعتباره وتكييفه

نامجا.
بر ً
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بناء على متطلبات العميل كعملية تطوير برمجيات ،بينما
لذلك ،يمكن التعامل مع برمجة عقد ذكي معين ً
يجب تنفيذ توزيع الحقوق الالحقة للعقد "الذكي" ضمن إطار الترخيص /التنازل عن حقوق الملكية الفكرية.
 /3زيادة اليقين

نظر ألن العقد الذكي يحتوي على كود برمجي في جوهره ،يتم التعبير عن شروطه بإحدى لغات
ًا
ونحو محددة بدقة .1ال تسمح لغة
الكمبيوتر ،وهي لغات رسمية إلى حد ما في جوهرها :مع دالالت َ

بناء على
الكمبيوتر بالتقدير في تفسيرها بواسطة الجهاز ،و يتم تفسير شروط العقد الذكي بواسطة اآللة ً
2
بناء
المنطق البوليني  ،على عكس العقد الكالسيكي ،حيث يتم تفسير المصطلحات بواسطة العقل البشري ً

على معايير ذاتية وطريقة تفكير مماثلة .وبالتالي ،فإن دقة لغات البرمجة قادرة على التخفيف من
المشكالت المحتملة المرتبطة بالتفسير غير المتوقع للشروط التعاقدية من قبل طرف العقد أو جهات

اإلنفاذ .على الرغم من أن الغموض قد يكون
موجودا في لغات البرمجة ،إال أن هذه الغموض أقل مما
ً
هي عليه في العالم الحقيقي ألنه يوجد ببساطة عدد أقل من المصطلحات التي يمكن لجهاز الكمبيوتر
التعرف عليها مما يمكن لإلنسان التعرف عليه .نتيجة للتفاصيل الموصوفة للعقد الذكي  ،ال تنطبق عليه

ويقصد بالعقود الذكية أن تكون اتفاقيات قائمة بذاتها  -ال تخضع للتفسير
القواعد الحالية لتفسير العقدُ .
من قبل الكيانات أو السلطات القضائية الخارجية .ومن المفترض أن تكون الشفرة نفسها الحكم النهائي
"للصفقة" التي تمثلها.
/4الطبيعة الشرطية

في وقت سابق ،قيل إن العقد الذكي تمت صياغته على إحدى لغات الكمبيوتر .العبارات الشرطية

أساسية للحوسبة :يعتمد رمز الكمبيوتر على عبا ارت مثل  "ifثم " . "Thenيتوافق هذا النهج مع الشروط
واألحكام التعاقدية .فإن تنفيذ العقد ليس أكثر من تشغيل ظرف من خالل بيان شرطي.
 /5اإلنفاذ الذاتي

بمجرد إبرام العقد الذكي ،لم يعد تنفيذه اإلضافي يعتمد على إرادة أطرافه أو طرف ثالث ،وال يتطلب

أي موافقات أو إجراءات إضافية من جانبهم .ويتحقق الكمبيوتر من جميع الشروط وينقل األصول ويقوم

بإدخاالت في قاعدة بيانات  Blockchainحول عمليات النقل هذه .وبالتالي ،فإن العقد الذكي ملزم من

الناحية الفنية لجميع األطراف فيه ،ولم يعودوا يعتمدون على وسيط بشري .وفيما يتعلق بالتغيير الالحق
للظروف أو في نية الطرف ،فال يوجد مجال للسلوك االنتهازي أو "االنتهاك الفعال" 3للعقد.
/6االكتفاء الذاتي

-Alexander Savelyev, Op cit, p.13

1

 -2المنطق البوليني هو شكل من أشكال الجبر التي يتم تخفيض كافة القيم إلى  TRUEأو  .FALSEالمنطق البوليني

مهم بشكل خاص لعلوم الكمبيوتر ألنه يتناسب بشكل جيد مع نظام الترقيم الثنائي  ،حيث يكون لكل بت قيمة إما  1أو .0
-Alexander Savelyev, op cit, p15 .
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طا وثيًقا بالميزة السابقة للعقد الذكي .ومع ذلك ،فإن لالكتفاء الذاتي ميزة
يرتبط االكتفاء الذاتي ارتبا ً
مختلفة ،فال يحتاج العقد الذكي إلى وجود أي مؤسسات قانونية :ال هيئات إنفاذ ،وال مجموعة من القواعد
القانونية ،أو تلك االفتراضية أو اإللزامية لتكملة العقد ،كما هو الحال بالنسبة للعقود الكالسيكية في حالة

عدم اكتمالها ،واالكتفاء الذاتي مهم بشكل خاص في المعامالت العابرة للحدود ،ألنه ال يسمح باالعتماد

على االختالفات في اللغات والقوانين الوطنية وتفسيرها.1
الفرع الثاني :الطبيعة القانونية للعقد الذكي

يثير العقد الذكي إشكاالت قانونية حول طبيعته ،فهناك كثيرون يوازنون بين العقد الذكي والذكاء

وعدا من
االصطناعي .لكن العقد الذكي هو أوالً وقبل كل شيء برنامج كمبيوتر" ،برنامج نصي يمثل ً
بناء على المعامالت التي يتم إرسالها إلى البرنامج النصي" .من جهة أخرى تدور
جانب واحد ألدائه ً

أفكار حول العقد الذكي ،مثل "رمز العقد الذكي" و "العقد القانوني الذكي" ،يشير األول إلى برنامج

الكمبيوتر نفسه ،بينما يشير الثاني إلى السياق القانوني الذي يعمل فيه.
أوال :عقد ذكي وذكاء اصطناعي

"ذكيا" .يعرف المركز الوطني للمصادر
يتساءل العديد من المؤلفين عما إذا كان العقد الذكي حًقا ً
النصية والمعجمية الذكاء بأنه "يتمتع بالوظيفة العقلية لتنظيم الواقع في األفكار (في البشر) ،في األفعال
(في البشر والحيوانات)" .ومع ذلك ،من الصعب اليوم تخيل إمكانية منح العقد هذه الوظيفة العقلية لتنظيم
الواقع في أفكار وأفعال ،فالعقد الذكي هو برنامج قائم بذاته ،بمجرد بدئه ،لم يعد يتطلب تدخالً بشرًيا.2

على هذا النحو ،يفضل بعض المؤلفين استخدام مصطلحات "التنفيذ الذاتي" ،أو "التنفيذ التلقائي"،

قانونيا .في نهاية المطاف ،يكمن ذكاء العقد
أو عقد "المشغالت الذكية" ألن هيكلها أكثر خوارزمية منه
ً
الذكي فقط في قدرته على الوفاء بااللتزامات التعاقدية ،لذلك يجب التمييز بين العقود الذكية والذكاء
االصطناعي كما تصورها على سبيل المثال آالنتورينج ،3أي تصور قدرة اآلالت على التفكير.4

قد يبدو أن كلمة "ذكي" ،كما فهمت في الوقت الحاضر ،تشير إلى مفهوم الذكاء االصطناعي،

عرف بأنه "مجموعة من النظريات والتقنيات المطبقة إلنتاج آالت قادرة على محاكاة الذكاء
الذي ُي َّ
البشري" .في هذا الصدد ،صرح Alexandre De Streel et Herve Jacqueminفي عملهما بعنوان الذكاء
قادر على اكتشاف االرتباطات المفيدة (التنبؤية) في كتل البيانات،
االصطناعي والقانون ،أنه "لكي تصبح ًا
يجب أن تتعلم الخوارزميات" .5فوفًقا لهم ،هناك نوعان من التعلم :التعلم "تحت اإلشراف" من قبل البشر

والذي يزود الخوارزمية بالبيانات والنتائج المتوقعة من أجل تدريبها على التحول إلى الحل الصحيح

- Ibid, p16.
- Clemence Frances, ‘La responsabilité civile des acteurs du contrat intelligent’, Mémoire présente a la Faculté

1
2

des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maitrise en Droit des Technologies de l’Information,
Faculté de Droit, Université de Montréal, 2019, p 28
3
- Idem
4
-Idem
5
- Ibid, p 39.

- 530 -

العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين :بداية نهاية العقود التقليدية

جيدا" للخوارزمية ولكنه يسمح لها بتحديد
المطلوب ،التعلم "غير الخاضع لإلشراف" والذي ال يوفر ً
"حال ً
وتحليل االرتباطات بين البيانات المختلفة من أجل رؤية حلول غير متوقعة تظهر أو ال يدركها البشر.1
يجيا إلى هذا الشكل من "الذكاء" ،وال سيما مع
لذلك يبدو أن رمز الكمبيوتر يمكن أن يأتي تدر ً
مفهوم التعلم العميق الذي يتوافق مع تقنية التعلم اآللي المستوحاة من عمل الدماغ البشري للسماح
للكمبيوتر بالتعلم من تلقاء نفسه على أساس الشبكات العصبية االصطناعية.2

ومع ذلك ،كما لوحظ أعاله ،فإن التعريف األصلي من قبل  Szaboللعقد الذكي ينص صراحة على

أنه "ال يوجد استخدام للذكاء االصطناعي" .3وبالمثل ،ذكر مؤلفون آخرون أنه "من المهم مالحظة أن
العقود الذكية ليست مجرد عقود رقمية (يعتمد الكثير منها على سلطة موثوق بها للتوصل إلى توافق في

اآلراء والتنفيذ) ،كما أنها ال تنطوي على ذكاء اصطناعي (فهي باألحرى آلية ،على العكس)،4وأن العقد

الذكي ال «يفكر» عكس ما يفعل الموثق.

بدالً من ذلك ،تفرض العقود الذكية سطور كود الكمبيوتر ،والتي تمت برمجتها من أجلها .5و

"العقود الذكية ال تحتاج إلى ذكاء اصطناعي للعمل ،بغض النظر عما قد يوحي به اسمها '' ، 6وبالتالي
ينبغي النظر إلى العقد الذكي على أنه آلية مؤتمتة تؤدي وظائفها المحددة عند استيفاء بعض الشروط

المسبقة .وبالتالي فإن المصطلح الراسخ "العقود الذكية" مخادع إلى حد ما ".7

وتجدر اإلشارة إلى أن العقود الذكية تستند إلى منطق "إذا كان هذا  ...ثم ذلك"  ،حيث يتم تحديد

"هذا" و "ذلك" مسبًقا بواسطة مؤلف العقد الذكي.
نظر ألن
في مثال العقد الذكي ،لم يتمكن هذا األخير بعد من إدارة الظروف القاهرة بشكل مستقلً ،ا
تقنية  Blockchainتع ني أنه ال يمكن تغيير العقد الذكي أو التحايل عليه ألن هذا ضمان لألمان ،فالعقد
الذكي ينفذ فقط شروط العقد ،وبالتالي ،ال يمكن أن تدمج عناصر غير متوقعة مثل القوة القاهرة ألنها

تطرح مشكلة البرمجة والتفسير في العقد الذكي .في الواقع  ،يتطلب عدم القدرة على التنبؤ تحديد ما إذا

كان يمكن توقع الحدث في ضوء المعرفة العامة وظروف القضية .لذلك فهو شرط ذاتي للغاية يعتمد

دائما الطعن في
بالكامل على تفسير القاضي .كما هو الحال مع العقد الكالسيكي ،الذي من الممكن ً
صحة العالقة التعاقدية أمام المحكمة ،والمطالبة بإبطالها على أساس توافر شروطها ،وفي حالة بطالن
العقد ،فإنه وفقا للقواعد العامة يجد األطراف أنفسهم في الوضع الذي كانوا فيه قبل إبرام العقد .وعليه

1

- Clemence Frances, op cit, p 39.
- Ibid, p 40.
3
-Riccardo DE CARIA, The Legal Meaning of Smart Contracts,European Review of Private Law,Wolters
2

Kluwer, Volume 26, Issue 6, 2018, p 736.
4
- Idem
5
- Idem
6
- Ibid, p 737.
7
- K. LAUSLAHTI, J. MATTILA & T. SEPPÄLÄ, Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect
Contractual Practices?’,Finland: ETLA Reports No 68 ,9 January 2017, p : 17.
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يجب أن يتضمن العقد الذكي هذا النوع من االحتمال في الكود الخاص به ،1في حين أن كود الكمبيوتر

بمفرده غير قادر على ترجمة األحداث غير المتوقعة .ومع ذلك ،يشير بعض المؤلفين 2إلى إمكانية
تضمين الذكاء االصطناعي في مفهوم العقود الذكية.

إنه من خالل تطبيق تقنية  Blockchainعلى العقود الذكية ،لن تكون فقط ذاتية التنفيذ ،ودون

تلقائيا في قاعدة البيانات الموزعة.
الحاجة إلى وسطاء ،لكن باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تسجيل كل معاملة
ً
نظر
وبالتالي ،يمكن اإلشارة إلى العقود الذكية القائمة على  Blockchainباسم "العقود الذكية الالمركزية"ً ،3ا

لعدم وجود قاعدة بيانات /سجل مركزي.

ثانيا :العقد الذكي :هل هو مجرد رمز وترجمة فقط أم أنه عقد كامل؟

في ظل عدم وجود أي تعريف للعقود الذكية ،يبدو من الصعب مراعاة وجهات النظر التعاقدية التي

تغطيها .للتغلب على هذه الصعوبة ،من الضروري أوالً التساؤل عما إذا كان يمكن  ،ببساطة  ،أن يتم
تصنيف العقد الذكي على أنه عقد بالمعنى المقصود في القانون ،هذا السؤال األول هو المحك لجميع
القضايا الناشئة عن العقود الذكية بالنسبة لبعض المؤلفين ،فإن العقود الذكية "مع ذلك تبدو مثل العقود ،

جدا"  ،4أما بالنسبة آلخرين ،فهي ليست كذلك .ومن من أجل محاولة
ومن المسلم به أنها خاصة وغريبة ً
تسوية هذا النقاش  ،هناك فرضيتان يمكن التمييز بينهما،

الفرضية األول هي الحالة التي يتدخل فيها العقد الذكي كـ "مترجم" ،والفرضية الثانية هي الحالة

الذي يتطور فيه العقد بأكمله على  Blockchainفقط.
/1العقد الذكي "للترجمة":

تستند العقود ذاتية التنفيذ إلى العالم المادي ،كونها عبارة عن الترجمة الحرفية اللتزامات األطراف

إلى لغة الكمبيوتر ،نحن نتحدث عن "استخدام العقد الذكي كوسيلة لتنفيذ اتفاقية سابقة".5

هذه الترجمة ،باإلضافة إلى كونها مسجلة على  Blockchainوختم الوقت ،فإنها تعمل كدليل وقابلة

أيضا بميزة التنفيذ التلقائي لـ بنود العقد ،أو حتى العقد ككل ،حسب طبيعته.
للتنفيذ ،ويمكن أن تتمتع ً
أيضا أن يجعل من
باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذا التنفيذ الذاتي الجوهري للعقود الذكية من شأنه ً

الممكن اعتماد رؤية جديدة لتنفيذ العقد ،مما يضمن القدرة على تجنب التنازع التقليدي في منازعات

التنفيذ.

ومع ذلك  ،على الرغم من جميع وجهات النظر التي قد توحي بها هذه "الترجمة التعاقدية التلقائية"،

عقدا بالمعنى القانوني للمصطلح  ،بمعنى اتفاق
فمن الواضح أنه في هذه الحالة  ،لن يكون العقد الذكي ً
ارادات واحترام شروط شكل العقد وصالحيته ،وعليه في حالة عدم وجود هذه الصفة  ،سيكون العقد الذكي

1

-Clemence Frances, op cit, p 41.
- Riccardo DE CARIA, Op cit , p 737.
3
- Ibid, p 733.
4
- Aurélie BAYLE, , Op cit, p 34.
5
- Idem.
2
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عندئذ مجرد "نسخة" من العقد المحوسب  ،وبصورة أدق نسخة من البنود المدرجة في خوارزمية لتنفيذ

العقد  ،ولكن لن يكون العقد نفسه  ،سيكون
تكميليا إليها.
ً
ويرى آخرون أن "رمز العقد الذكي" ،هو عقد مكون بالكامل من الخوارزميات ،وهي تحدد البرامج
المكتوبة بلغة برمجة 1وتعمل لصالح األطراف للوفاء بااللتزامات أو ممارسة حقوق معينة .لذلك فهو ليس
قانونيا  ،ولكنه عقد تم إنشاؤه بطريقة تكنولوجية بحتة.
عقدا كما نفهمه
ً
ً
2
وقد ذهب غالبية الفقه الفرنسي  ،ومن بينهم األستاذان مصطفى مكي ،وكريستوفر رودا ،للتشكيك
في طبيعة هذه العقود ،معتبرين أنها ال ترقى إلى منزلة "العقد" وأنها عبارة عن تكنولوجيا تتجسد في

برنامج معلوماتي يرافق العقد ،هذا يعني أنه ثمة عقد سابق تم ابرامه في الشكل الكالسيكي.

وتتوافق هذه الرؤية إلى حد كبير مع النظريات التي طرحتها  ،Primavera De Filippiالمحامية

والرائدة في موضوع  Blockchainوالعقود الذكية ،والتي وفًقا لها ال تعادل العقود الذكية بالعقود" :العقود
الذكية ال تحل محل العقود ،ولكن تعززها ".3

أيضا هو الرأي الذي شاركه بنيامين جان* بقوله" :هذه هي األدوات التي يمكن فرضها على
هذا ً
العقد مثل االستنساخ الرقمي ،مع ضمان التنفيذ فقط ( ،4" )...باختصار ،اعتبار العقد الذكي ملحًقا للعقد،
ولكن ليس العقد نفسه.

في حين نجد أن بعض الفقه األمريكي يعتبر أن العقد الذكي ليس بالعقد بمعناه القانوني ،بمن فيهم

مخترع هذا النظام نيك إسزابو ،فعلى حد قول هذا األخير فإن العقد الذكي هو عبارة عن دعامة معلوماتية

تسعى إلى عصرنة المفهوم الكالسيكي للعقد ،فاألمر يتعلق بإدراج مشارطات عقدية ،تم االتفاق عليها

آنفا ،في هذا البرنامج أو الدعامة ،وهذا يعني بعبارة أخرى أن العقد الذكي كتكنولوجيا معلوماتية ،هو
برنامج يرافق العقد الكالسيكي ،وبوجود حتمي لشروط عقدية وضعت مسبقا ،فالعقد الذكي يعتمد على

مقاربة شرطية قائمة على قاعدة "إذا تحقق هذا....ترتب إذا" ،لذا وجب تأطير هذه القاعدة بشروط

(حقيقية) تضع شروط إعمالها سلفا وتنص على اآلثار القانونية الناجمة عليها.5

تقنيا للعقود الذكية.
تعقيدا وا ًا
ومع ذلك  ،هناك رؤية أخرى كاملة وأكثر ً
نجاز ً
 /2عقد ذكي بالكامل على :Blockchain

في الفرضية الثانية ،تتمثل الفكرة في إنشاء عقد ذكي بالكامل على  ،Blockchainولكن هذه المرة

من الصفر .في هذه الحالة ،لم يعد هناك عقد "دعم" ،ويتغير العقد الذكي من طريقة تنفيذ إلى عقد كامل.
- ClemenceFrances , Op cit ,p 43.

1

 -2معمر بن طرية ،المرجع السابق ،ص .483
3

-Benjamin JEAN et Primavera DE FILIPPI, Op Cit, p. 40.
*مؤسس ( Open Lawجمعية تنظم دورات تدريبية خاصة حول التقنيات الجديدة وبعدها أنشأت أكاديمية العقد الذكي)
واألستاذ المحاضر في العلوم السياسية في فرنسا.

- Aurélie BAYLE , Op Cit, p35.
 -5معمر بن طرية ،المرجع السابق ،ص .484

- 533 -

4

داود منصور ،عبد القادر زرقين

ونجد أن التشريع األمريكي ،ممثال في قانون والية نيفادا ،اعترف صراحة بأن العقود الذكية عبارة

عن عقود حين أقر بأن " :العقود الذكية هي عبارة عن عقود مخزنة في قالب محرر إلكتروني ،وفقا لما

يقضي به القانون".1

في ظل تعدد التعريفات يمكن تقديم تعريف يتناسب والتطور الحالي للعقد الذكي ،الذي ال محالة

سيختلف مستقبال في ظل وجود تكنولوجيات اخرى يمكن أن يستعين بها على غرار الذكاء االصطناعي،

يمكننا اآلن اعتبار أن العقود الذكية 2هي" :طرق التنفيذ اآللي للعقد المترجمة إلى رمز كمبيوتر و على

أساس تقنية . Blockchain

-العقود الذكية هي نتيجة التزام مسبق من قبل الطرفين وتخضع الستيفاء شروط محددة بدقة

بينهما.

يمكن أن تكون هذه الشروط داخلية أو خارجية لتكنولوجيا . Blockchainتلقائيا
يتم بدء التنفيذ اآللي بمجرد استيفاء الشروط المحددة بين الطرفين  ،ويتم إدراج العقد الذكيً

خاصا" .
عاما أو مختل ً
طا أو ً
في السجل الالمركزي سواء كان ً
المطلب الثاني :آلية ابرام العقد الذكي

يطرح العقد الذكي عدة أسئلة لم يتم حلها ،خاصة على المستوى القانوني ،عندما يتم تسجيله على

 ،Blockchainفقد يكون من الصعب تحديد أطراف العقد ألن  Blockchainيعتمد على مبدأ إخفاء

الهوية ،هذا من جهة ومن جهة أخرى يمر العقد الذكي بمجموعة من المراحل كما في القعود التقليدية إال

أنه يختلف معها في كثير من النقاط ،وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى المتدخلون في العقد الذكي

(الفرع األول) ،مراحل ابرام العقود الذكية (الفرع الثاني).
الفرع األول :المتدخلون في العقد الذكي

إن العقد الذكي  ،كما يسمى بالبرمجيات "المستقلة"  ،ال يتطلب تدخل بشري أثناء تنفيذه ،إال أنه

بالمقابل يشارك فيه العديد من أصحاب المصلحة في صياغته وتطويره ،وبالتالي ،فإن االختيارات التي تم

إنشاؤها في بناء العقد الذكي من قبل األطراف تشترط تدخل مختلف األطراف والوسطاء في تشكيل العقد

الذكي والذين يتحملون المسؤولية عن األضرار الناجمة عن تنفيذه.

أوال:األطراف المتعاقدة

الطرف المتعاقد هو "من يدخل في عقد مع آخرين" .يقوم مجتمعنا على إبرام العقود بشكل يومي ،

أحيانا حتى بدون إدراك ،إنه عبارة عن توافق إرادات مع التزام عدة أشخاص  ،يطلق عليهم األطراف
و ً
أيضا نتاج
المتعاقدة  ،لتحقيق شيء ما لبعضهم البعض .مثل أي عقد تقليدي  ،فإن العقد الذكي هو ً
 -1نفس المرجع ونفس الصفحة
- Aurélie BAYLE , Op Cit, p 41.
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اتفاق إرادة بين طرفين أو أكثر ،هؤالء األفراد الذين يقفون وراء تطوير العقد التقليدي  ،مثله مثل العقد
ممثال
شخصا اعتبارًيا أو
أشخاصا طبيعيين أو مجموعة من األشخاص أو
الذكي  ،يمكن أن يكونوا
ً
ً
ً
عنهم.
ثانيا :المهنيين القانونيين

يستمر القانون في طلب تدخل متخصص قانوني للتحقق من بعض األعمال ،هذا هو الحال بشكل

خاص بالنسبة للموثقين (على سبيل المثال في حالة نقل األسهم ،أو صياغة النظام األساسي لشركة ،عقد
الزواج ... ،وما إلى ذلك) .في الواقع  ،حتى لو كان العقد الذكي و  Blockchainلهما السمة األساسية

للتطور في عالم بدون وسطاء  ،يظل الموثق وكل من له صفة ذلك حق المشاركة في تطوير العقد
رسميا ويشهدون على أنهم يعترفون بالنتائج القانونية ألفعالهم.
الذكي ،حيث يقومون بإبالغ األطراف
ً
وبالتالي فإن تدخلهم هو ضمان لجودة أفضل لألعمال الموقعة ويقين قانوني أكبر.
ثالثا :مبرمج ومبتكر  Blockchainخاص

ناتجا عن عقد تقليدي مترجم إلى رمز ،أو تم وضعه مباشرة في شكل رمز،
سواء كان العقد الذكي ً
يجب على المبرمج ترجمة بعض بنود العقد إلى لغة برمجة وفًقا للمنطق "إذا  ...ثم" ،ستكون األخيرة
ذاتية التنفيذ عند استيفاء الشروط المحددة في العقد من قبل الطرفين .بعد ذلك  ،في سياق

 ،Blockchainسيتم تسجيل برنامج الكمبيوتر الخاص بالعقد الذكي هناك ،وعلى سبيل المثال هناك

برنامج " 1"Ether Scripterالذي يقدم أمثلة ترميز مختلفة ألنواع متعددة من العقود (عقد التصويت ،
عقد الزواج ،عقد التأمين  ،إلخ) ،ففي مثال على عقد تسجيل التصويت (في الحالة المقترحة،يمكن

للمستخدمين التصويت لصالح " "COKEأو ".)"PEPSI

هذا البرنامج يتيح إمكانية إنشاء عقود ذكية على  Ethereumمن النماذج المعروضة في شكل

عينات ،بعد اختيار لغة البرمجة ونوع العقد الذي تريده( 2تبادل األصول ،عقد بيع ،رهان عبر اإلنترنت،

إلخ) ،يظهر رمز مبسط على الشاشة ،يمكن للمستخدم بعد ذلك النقر فوق المربعات من أجل تخصيص
عقده الذكي ،وقبل كل شيء يجب إدخال هوية الشخص "المسؤول" الذي يجب أن يستلم األموال أثناء

تنفيذ العقد ،ثم محل العقد و شروط التصويت (تحديد موضوع التصويت ،وتحقق من أن نفس الشخص ال
يمكنه التصويت مرتين) .بعد ذلك  ،يسجل العقد تصويتًا عن طريق زيادة عدد األصوات المرتبطة
عاما ،ثم ينتهي العقد
بالمدخالت المقدمة .كما يسجل عنوان المتصل ومن صوتوا له ليكون تصويتًا ً

بتسليم األموال إلى المسؤول.
رابعا :المدقق

- Lien d’acces au logiciel Ether Scripter : https://etherscripter.com/0-5-1/: (dernier accès 03/ 01/ 2020, 14 :00

1

)H

 -2تم اختيارحالةتسجياللتصويت.
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جدا التحقق من أن العقد الذكي الذي تم ترميزه حديثًا يتوافق مع العقد التقليدي ،وبشكل
من المفيد ً
تحديدا مع إرادة األطراف :هذا هو دور المدقق .في الواقع من أجل ضمان البرمجة المناسبة للعقد
أكثر
ً

الذكي وفًقا إلرادة األطراف ،يمكنهم اختيار تدقيق العقد الذكي بعد برمجته .قد يحتاج المدقق إلى تطوير
قادر على التحقق
مجال خبرته لالنتقال نحو تكنولوجيا المعلومات ويجب أن يكون على وجه الخصوص ًا
من بنية ورمز  Blockchainأو العقد الذكي ،1كما هو الحال مع العقد التقليدي  ،من المهم أن تكون

قادر على ضمان السيطرة على المخاطر التي ينطوي عليها العقد الذكي .ويمكن أن يتضمن العقد الذكي
ًا
اء لرصد تطوره والتحقق منه ،ويمكن تخيله بسهولة في  Blockchainالخاص ،ولكن هذا أكثر صعوبة
إجر ً

في Blockchainالعامة.2
خامسا :أوراكل

من أجل استخدام العقد الذكي في العالم المهني ،كان من الضروري حل مشكلة التصديق على

صحة المعلومات الواردة من خارج الشبكة .3يمكن بدء تنفيذ العقد الذكي على الفور (في حالة عقد الدفع

اإللكتروني على سبيل المثال)  ،أو تنفيذه بعد استيفاء شرط يمكن أن يكون
داخليا في العقد الذكي (بدء
ً
تنفيذ العقد بانتهاء تاريخ محدد مسبًقا من قبل الطرفين)  ،أو خارج العقد الذكي (تعويض المسافر إذا تم

إلغاء طائرته).

كان حل مشكلة التصديق على المعلومات في حالة ورودها من الخارج هو حل األوراكل ،ويتضمن

ذلك وضع كيانات على الشبكة يكون دورها التحقق من المعلومات من الخارج والمصادقة عليها  ،ثم يتم
بعد ذلك دمج المعلومات في سلسلة الكتل.

شيوعا والمستخدم لوصف كيفية عمل العقد الذكي وأوراكل هو عقد تأمين إلغاء
المثال األكثر
ً
الرحلة .يتم تكوين العقد الذكي على أساس عقد بوليصة التأمين بالشكل إذا  ...ثم (على سبيل المثال :إذا

تأخرت الرحلة لمدة ساعتين أو أكثر ،يتم تعويض العميل) يتم تسجيله في سلسلة من الكتل .انطالقا من

أيضا دمج المعلومات المتعلقة بأوقات رحالت شركة الطيران في سلسلة الكتل (على سبيل
أوراكل  ،يتم ً
المثال من موقع الويب الخاص بشركة الطيران المعنية) .عندما يتم دمج معلومات الرحلة في

 ،Blockchainيتحقق برنامج العقد الذكي مما إذا كان تأخير الرحلة أكبر من حد الساعتين المحدد في
العقد ،ويبدأ التأمين ودفع التعويض إذا تم التحقق من الحالة.4

1

-Olivier DESPLEBIN et Gulliver LUX, The evolution of accounting, control, audit and their practices through
the prism of the Blockchain: a prospective reflection, in Transitions numeriques et informationscomptables,
39eme Congres de l’AFC (Nantes, France, 2018), cd-rom, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01907902: (dernier
accès 29/ 12/ 2020, 19 :00 H).
2
-Clemence Frances, Op cit, p 54.
3
-Ibid ,p 55.
4
- Exemple inspire de l’article intitule « Que peut apporter l’industrie de la chaine de blocs a l’industrie de
l’assurance
? »rédige
par
Ingrid
SAPONA.
Consultation
en
ligne
:
)https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety : (dernier accès 27/ 12/ 2020, 16 :00 H
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وبالتالي ،سيتم إنشاء تنفيذ العقد بواسطة أوراكل الذي يمكن أن يتخذ شكلين متميزين حسب

الحالة ،1يمكن أن يكون طرًفا ثالثًا معروًفا لكال الطرفين ومحدد في العقد مسبًقا  ،أو قاعدة بيانات خارجية
يتم اختيارها من قبل األطراف والتي سيشير إليها العقد الذكي.

معتمدا من قبل المشاركين في ،Blockchain
أوالً ،يمكن لـ  Oracleإنشاء وكيل واحد أو أكثر،
ً
والذين سيبحثون عن المعلومات في الوقت المناسب .هذا األخير يراقب الخصائص الخارجية المصممة
في العقد الذكي ويعطي التوجيهات أو موافقته على تنفيذ العقد في حالة احترام المعايير.2وبعبارة أخرى،

فإنه يربط بين سلسلة الكتل والعالم "الحقيقي" من أجل إثبات األحداث الخارجية .سيتم استخدام هذا النوع

من أوراكل على سبيل المثال في عقد ذكي مبرم لتنفيذ أعمال التجديد في المنزل .ال يمكن الحصول على
هذه المعلومات من خالل خوارزمية وحدها وتتطلب تدخل وكيل في الموقع للتصديق على التقدم الجيد

للعمل أم ال.

في حاالت أخرى ،لن يكون تدخل الوكيل ضرورًيا لنقل المعلومات إلى العقد الذكي؛ ستكون
خوارزمية واحدة فقط قادرة على تحقيق هذا التتابع ،وهو ما يسعى وراءه مصممو العقد الذكي من أجل

أيضا شكل قاعدة بيانات خارجية ،يتم تحديدها واختيارها
استخدامه .في الواقع ،يمكن أن تأخذ ً Oracle
مسبًقا من قبل األطراف ،والتي سيراجعها العقد الذكي في الوقت المناسب ليتم تنفيذه الحًقا.
توجد اليوم شركات تقدم خدمات إلنشاء أوراكل للتحقق من المعلومات الخارجية ذات الصلة بتنفيذ

العقود الذكية ،مثل بيانات الطقس وسعر السهم وسعر الفائدة من قبل البنوك  ،إلخ.
الفرع الثاني :مراحل ابرام العقود الذكية

يمر إنشاء العقودالذكيةمن أربعةمراحل متتالية:

أوال :إنشاءالعقودالذكية

يتفاوض العديد مناألطرافالمعنيةأوالًبشأنااللتزاماتوالحقوق في العقد.

بعدجوالتمتعددةمنالمناقشاتوالمفاوضات،يمكنالتوصإللىاتفاق،وسيساعدالموثقون أو

المحامونأوالمستشاروناألطراففيصياغةاتفاقيةتعاقديةأولية.

يقوممهندسوالبرمجياتبعدذلكبتحويلهذهاالتفاقيةالمكتوبةباللغاتالطبيعيةإلىعقدذكيمكتوببلغاتالكمبيوتربمافيذلكاللغاتا

لتعريفيةولغاتالقواعدالمنطقية.3علىغ اررتطويربرامجالكمبيوتر،يتكونإجراءالتحوياللذكيللعقدمنالتصميموالتنفيذوالتح

قق (أياالختبار) .الجديربالذكرأنإنشاءالعقودالذكيةهوعمليةتك ارريةتنطويعلىجوالتمتعددةمنالمفاوضاتوالتكرار.
وفيالوقتنفسه،يشاركفيهأطرافمتعددة،مثألصحابالمصلحةوالموثقينومهندسيالبرمجيات.

1

- Boris BARRAUD, Les Blockchain et le droit , Revue Lamy Droit de l’immatériel, avril 2018, no 147,Wolters
Kluwer édition électronique, p : 50.
2
- Alan Cohn, Travis West, & Chelsea Parker, SMART AFTER ALL: BLOCKCHAIN, SMART CONTRACTS,
PARAMETRIC INSURANCE, AND SMART ENERGY GRIDS, 2017, Volume 1, Issue 2, GEORGETOWN
LAW TECHNOLOGY REVIEW, p:32.
3 -ZibinZheng,ShaoanXie, Hong-Ning Dai, Weili Chen, Xiangping Chen, JianWeng, Muhammad Imran, An
Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms, Elsevier Science, Future Generation
Computer Systems, April 2020,Volume 105, NETHERLANDS, P: 477.
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ثانيا :نشرالعقودالذكية

يمكنبعدذلكنشرالعقودالذكيةالتيتمالتحققمنصحتهاعلىاألنظمةاألساسيةأعلىالبلوكشين.

اليمكنتعدياللعقودالمخزنةفيسالساللكتلبسببخاصية

يتطلبأيتعديإلنشاءعقدجديد.

الثبات.

بمجردنشرالعقودالذكيةعلى،Blockchainيمكنلجميعاألطرافالوصوإللىالعقودمنخالل.Blockchain

عالوةعلىذلك،يتمتأميناألصواللرقميةلكالالطرفينالمعنيينفيالعقدالذكيعنطريقتجميدالمحافظالرقميةالمقابلة.1
ثالثا :تنفيذالعقودالذكية

بعدنشرالعقودالذكية،يتممراقبةالبنودالتعاقديةوتقييمها.

(علىسبياللمثال،استالمالمنتج)

بمجردأنتصاللشروطالتعاقدية

،سيتمتنفيذاإلجراءات

الجديربالذكرأنالعقدالذكييتكونمنعددمنالعباراتالتقريريةذاتالروابطالمنطقية.

(أوالوظائف)

التعاقديةتلقائيا.
ً

عندمايتمتشغيألحدالشروط،سيتمتنفيذالبيانالمقابلتلقائيا،وبالتالييتمتنفيذالمعاملةوالتحققمنصحتهامنقباللمعدنينفيال
ً

بلوكشين .2ثم يتمتخزينالمعامالتالتيتمااللتزامبهاوالحاالتالمحدثةعلىالبلوكشينبعدذلك.
رابعا :استكمااللعقودالذكية

بعدتنفيذالعقدالذكي،يتمتحديثالحاالتالجديدةلجميعاألطرافالمعنية.

وفًقالذلك،يتمتخزينالمعامالتأثناءتنفيذالعقودالذكيةوكذلكالحاالتالمحدثةفي.Blockchain
وفيالوقتنفسه،يتمنقالألصواللرقميةمنطرفإلىطرفآخر
وبالتالي،يتمفتحاألصواللرقميةلألطرافالمعنية.

(علىسبياللمثال،تحويالألموالمنالمشتريإلىالمورد).

ثميكماللعقدالذكي

منالجديربالذكرأنهأثناءنشروتنفيذوانجازعقدذكي،يتمتنفيذسلسلةمنالمعامالت

مراحل

إنشائهبأكملها.

(كلمنهايتوافقمعبياناتالعقدالذكي)

ويتمتخزينهافي .Blockchainلذلك،تحتاجكلهذهالمراحاللثالثإلىكتابةالبياناتإلى.Blockchain
الخاتمة:

مما سبق  ،فإن االهتمام بدمج العقود الذكية في دفتر األستاذ الموزع من نوع  Blockchainيفسر

من خالل الموثوقية العالية للبيانات الرقمية المسجلة على  ،Blockchainمما يجعل من ناحية سالمتها

مضمونة ،ومن ناحية أخرى ،تسهل التنفيذ اآللي لاللتزامات التعاقدية "المبرمجة مسبًقا".
ومن النتائج المتوصإلليها في دراستنا:

مناسبا ،من
 تظهر العديد من االعتبارات القانونية والفقهية أن مصطلح "العقد الذكي" ال يبدوً
عقدا بالمعنى القانوني للكلمة  ،ولكنه برنامج كمبيوتر يستخدم إلبرام وتنفيذ عقد تقليدي
جهة أنه ليس ً

أيضا  ،ألنه ينفذ فقط البرنامج الذي أعدها له المطور.
حقيقي ،ومن جهة أخرى ال يمكن القول أنه ذكي ً
 -باإلضافةإلى مشكلة الطبيعة القانونية للعقد الذكي ،رأينا أن العقود الذكية تطرح عدة صعوبات

أخرى مثل تكامل البيانات المتغيرة مثل المعقولية أو حسن النية فكيف يمكن للعقد الذكي تحديد مدى

-Ibid, P: 478.
-Idem.
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معقولية السلوك في تطبيق نهج خوارزمي خطي؟ هذا السبب هو الذي يجعل العقد الذكي ،في كثير من
حتما بعقد "تقليدي" يسرد البنود غير القابلة للترجمة إلى خوارزمية.
الحاالت،
ً
مصحوبا ً
أن آلية "العقود الذكية" تحل محل الثقة التي يجب أن يضعها طرف في العقد في الطرف اآلخرأو في األطراف الثالثة (مصرفي  ،كاتب عدل  ،إلخ) لتنفيذ العقد.

-هناك صعوبة تتعلق بمسألة تعديل العقد الذكي ،وهي خاصية مشتركة في العديد من االتفاقيات

مفقودا هو وجود آلية تسمح للعقد الذكي بتجاوز الطبيعة الثابتة لـ .Blockchain
التجارية ،وما ال يزال
ً
 -يمكن للعقد الذكي التدخل بعد إبرام االتفاق القانوني ،كوسيلة للوفاء بااللتزامات الناشئة عن هذه

حاليا ،إال أنه ال يزال تحويل اتفاق قانوني إلى عقد ذكي يمثل
االتفاقية ،وهذا هو االستخدام األكثر
ً
شيوعا ً
حقيقيا.
تحديا
ً
ً
-فيما يتعلق بالمسؤولية ،فإنه في العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين ،ال يمكن استهداف أي

شخصيا باعتبار أوال نظام الحوكمة باإلجماع عالوة على أنها مجهولة الهوية  ،مما يعقد مسألة
شخص
ً
المسؤولية في حالة حدوث ضرر.
-بالنسبة للعقد الذكي ،يتم تحديد تنفيذه بشكل صحيح من خالل التنفيذ السليم للخوارزميات التي

يتكون منها وليس من خالل حسن نية األطراف.

-توفر العقود الذكية القائمة على  Blockchainاألمان والمرونة  ،وسجل معامالت غير قابل

للتغيير ،والقدرة على تمكين المدفوعات الصغيرة والمعامالت الصغيرة واألتمتة بطريقة فعالة ومربحة،

وعليه يمكن أن تستفيد الصناعات بمختلف مجاالتها بشكل كبير من العقود الذكية القائمة على

 ،Blockchainخاصة بالنسبة للعقود التي يمكن أتمتتها بسهولة أو تقسيمها إلى بيانات "."if-then

وألن مفهوم العقود الذكية الكثير من المخاوف والتحديات عند محاولة تطبيق المفاهيم الكالسيكية

لقانون العقود ،كون أن العقود الذكية تم إنشاؤها وتطويرها في عالم تقني "مواز" للمجال القانوني ،دون
النظر إلى االعتبارات القانونية  ،فإننا نقدم التوصيات:

-يتطلب من تشريعاتنا العربية تنفيذ ما يسمى بالعقود الذكية على  ،Blockchainوتكييف األطر

القانونية المعمول بها لضمان اتساق القواعد ،واالعتراف الرسمي بأصالة االتفاقيات المبرمة على

 Blockchainبنفس طريقة عمل التوثيق أو الوثيقة الرسمية.

 -يتعين على الشركات التي ستستخدم العقود الذكية المعقدة تجنيد فرق من المتخصصين في

 Blockchainلمراجعة الرموز الخاصة بهم قبل استخدامها ،وتقديم شرح صارم وكامل لتأثيرات الكود ،بلغة
واضحة ،حتى يفهم العميل العادي العقد الذي يبرمه.

الهوامش:
قائمة المراجع:
أ-الكتب:

 -1رشا علي الدين ،النظام القانوني لحماية البرمجيات ،دار الجامعة الجديدة،االسكندرية.2007 ،

- 539 -

 عبد القادر زرقين،داود منصور

اتحاد المصارف، الجوانب القانونية الناجمة عن استخدام الحاسب اآللي في المصارف، محمد حسام محمود لطفي-2
.1991 ، بيروت،العربية
3- Alexander Savelyev, CONTRACT LAW 2.0: SMART CONTRACTS AS THE BEGINNING OF THE END
OF CLASSIC CONTRACT LAW, Russia,: Research project implemented at the National Research University
Higher School of Economics (HSE), 2016.
4- Philippe RODRIGUEZ, La Révolution Blockchain: Algorithmes ou institutions, à qui donnerez-vous votre
confiance?, France : Dunod, mars 2017.
5- Primavera DE FILIPPI et Aaron WRIGHT, Blockchain and the Law, The Rule of Code, Cambridge, USA:
Harvard University Press, 2018.
6- William MOUGAYAR, Business Blockchain, Pratiques et applications professionnelles, Paris: éditions
Dicoland, 2017.
7- Yves CASEAU, and Serge SOUDOPLATOFF, La Blockchain, ou la confiance distribuée, Paris : Fondation
pour l'innovation politique, 2016.
8- Yves Moreau, Enjeux de la technologie de Blockchain, Paris : Recueil Dalloz, 2016.

:الرسائل الجامعية-ب

 رسالة، بناء نموذج عقدة باستخدام الشبكات العصبية لدعم عمليات التسويق اإللكتروني، محمد لؤي عبد الرزاق دهان-1
.2015 ، سوريا،جامعة حلب، تخصص نظم المعلومات اإلدارية،ماجستير
2- Aurélie BAYLE, ANALYSE PROSPECTIVE DES SMART CONTRACTS EN DROIT FRANÇAIS,
Mémoire Master II Droit de la consommation et Droit de la concurrence,(France :Faculté de Droit et de Science
Politique, Université de Montpellier, 2016-2017).

3- Clemence Frances, ‘La responsabilité civile des acteurs du contrat intelligent’, Mémoire présente a la Faculté
des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maitrise en Droit des Technologies de l’Information,
Faculté de Droit, Université de Montréal, 2019.
4- Maria Ivone Godoy, La reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des
technologies, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître en Droit (LLM), option Droit des
technologies de l’information, (Canada : Faculté de Droit, Université de Montréal, 2019).

:المقاالت في المجالت-ج

 أبحاث- مجلة كلية القانون الكويتية العالمية –ملحق خاص،""العقود الذكية المدمجمة في "البلوك تشين، معمر بن طرية-1
 الجزء،4  العدد،2019 مايو،2019  مايو2-1  قضايا وتحديات: المستجدات القانونية المعاصرة،6المؤتمر السنوي الدولي
.506-473  ص ص،األو
2Alan Cohn, Travis West, & Chelsea Parker, SMART AFTER ALL: BLOCKCHAIN, SMART
CONTRACTS, PARAMETRIC INSURANCE, AND SMART ENERGY GRIDS, 2017, Volume 1, Issue 2,
GEORGETOWN LAW TECHNOLOGY REVIEW.
3- Benjamin JEAN et Primavera DE FILIPPI, Les smart contracts, les nouveaux contrats augmentés, Conseils
& Entreprises, LA REVUE Associations des Avocats Conseils d'Entreprises, septembre2016,Issue n24,
n°137,Paris.
4- Boris BARRAUD, Les Blockchain et le droit , Revue Lamy Droit de l’immatériel, avril 2018, no 147,Wolters
Kluwer édition électronique.
5- K. LAUSLAHTI, J. MATTILA & T. SEPPÄLÄ, Smart Contracts – How will Blockchain Technology Affect
Contractual Practices?’, (Finland: ETLA Reports No 68 ,9 January 2017)
6- Riccardo DE CARIA, The Legal Meaning of Smart Contracts,European Review of Private Law,Wolters
Kluwer, Volume 26, Issue 6, 2018.
7- Zibin Zheng,Shaoan Xie, Hong-Ning Dai, Weili Chen, Xiangping Chen, Jian Weng, Muhammad Imran, An
Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms,Elsevier Science, Future Generation
Computer Systems, April 2020,Volume 105, NETHERLANDS

:المداخالت في الملتقيات والندوات-د
1- Olivier DESPLEBIN et Gulliver LUX, The evolution of accounting, control, audit and their practices
through the prism of the Blockchain: a prospective reflection, in Transitions numeriques et
informationscomptables, 39eme Congres de l’AFC (Nantes, France, 2018.

- 540 -

 بداية نهاية العقود التقليدية:العقود الذكية المدمجة في البلوك تشين

:المقاالت على مواقع االنترنت-ه
1- Hongyue Kanga, XiaolinChanga, JelenaMišićb, Vojislav B. Mišićb, Yingying Yao, Zhi Chen, Stochastic
Modeling
Approaches
for
Analyzing
Blockchain:
A
Survey,
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2009/2009.05945.pdf.(Last accessed 04/01/2021,17: 00 H).
2- Ingrid SAPONA, « Que peut apporter l’industrie de la chaine de blocs a l’industrie de l’assurance ? »rédige
par. Consultation en ligne : https://www.insuranceinstitute.ca/fr/cipsociety.(dernier accès 27/ 12/ 2020, 16 :00 H)
3- https://www.welivesecurity.com/fr/2018/10/09/blockchain-definition-fonctionnement-utilisations/.(dernier
accès 02/ 01/ 2021, 17 :00 H)
4- Sébastien BOURGUIGNON, Part V : Blockchain privée ou publique, quelle différence ?, Les Echos
Solutions, 17 janvier 2018, Sur le lien, https://solutions.lesechos.fr/tech/c/part-v-blockchain-privee-publiquedifference-9229/.(dernier accès 02/ 01/ 2021, 17 :00 H).

- 541 -

