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 وکذا حجيتها فى نطاق إثبات حقوق،  بوجه عام، تتناول هذه الدراسة مدى حجية تقنية البلوک تشين فى مجال اإلثبات الرقمى
 وقد طرحت هذه الدراسة العديد من المسائل واإلشکاليات حول حقيقة البلوک تشين کتقنية تعزز مفهوم الثقة من. المؤلف
 ومدى انطباق الشروط الفنية والقانونية لکل من الکتابة اإللکترونية والتوقيع، خالل منظومة رقمية تعمل من خالل العقود الذکية
 ومن ثم حدود الدور الذى يمکن أن تقوم به هذه التقنية فى تعزيز إثبات حقوق المؤلف على، اإللکترونى على هذه التقنية
. مصنفاته الرقمية
 وتوافر،  واالستمرارية،  سواء من حيث القابلية للقراءة،وقد توصلت الدراسة إلى توافر شروط الکتابة اإللکترونية فى البلوک تشين
 أو من حيث إتاحتها إمکان نسبة الکتابة إلى محررها وقت إنشاءها عن طريق آلية التشفير، الضوابط التقنية التى تضمن سالمتها
 بينما، کما توصلت الدراسة کذلک إلى توافر بعض شروط التوقيع اإللکترونى فى هذه التقنية.»التى تتم بها عملية «ختم الوقت
. تواجه صعوبة فيما يتعلق بالبعض اآلخر من هذه الشروط
وخلصت الدراسة أيضا إلى أنه يمکن اعتبار البلوک تشين وسيلة لإليداع الرقمى لحقوق المؤلف عن طريق آلية التشفير التى
 ويکون هذا اإليداع الرقمى بمثابة قرينة أو دليل أسبقية. تتيح إنشاء کود تلقائى متفرد للمصنف مرتبط بکود الکتلة التى تحتويه
. على حق المؤلف
. حق المؤلف، اإلثبات الرقمى، البلوک تشین:الكلمات المفتاحية

Blockchain and digital evidence of copyright
Ashraf Gaber
Faculty of Law University of Helwan
Abstract

Blockchain has the distinction of affirming the concept of trust through an intelligent digital system. This
study deals with the authenticity of the blockchain in the field of digital proof, and its application in the
scope of copyright verification. This imposes many questions and problems about the reality of blockchain
technology, the idea of smart contracts within the framework of this technology, and to what extent are
the technical and legal conditions applicable to both electronic writing and electronic signature in this
technology? How can this technology play an effective role in enhancing the proof of copyright on its
digital works?
The study deals with the authenticity of the blockchain in the field of digital proof, and its application
in the scope of copyright verification. This imposes many questions and problems about the reality of
blockchain technology, the idea of smart contracts within the framework of this technology, and to what
extent are the technical and legal conditions applicable to both electronic writing and electronic signature
in this technology? How can this technology play an effective role in enhancing the proof of copyright on
its digital works?
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Through this study, we have concluded that the blockchain has the conditions for electronic writing, in
terms of readability, continuity, and the availability of technical controls that ensure its integrity. It also
provides the ability to attribute writing to its editor at the time of its creation through the encryption
mechanism that uses the “timestamp” process. Also, some of the conditions for electronic signature are also
available in this technology, while some of these conditions are facing difficulty.
key words: Blockchain, copyright, digital Evidence.

مقدمة
 .1أهمية الدراسة  -خصوصية البلوك تشني كأحد تدابري الحامية التكنولوجية:

ليس جديدا ،بالقطع ،الحديث عن دور تدابري الحامية التكنولوجية ىف حامية حقوق املؤلف ،والتى حظيت ،منذ سنوات
ليست بالقليلة ،بعناية ترشيعية عىل املستويني الدوىل والوطنى ،من أبرز أمثلتها التوجيه األورىب رقم  29لسنة  ،2001بشأن
حامية حق املؤلف والحقوق املجاورة ىف نطاق مجتمع املعلومات((( ،والذى حددت املادة  3/6منه دور هذه التدابري ،وهو منع
أو الحد من األعامل غري املأذون بها من جانب صاحب حق املؤلف ،والتى تقع عىل املصنفات ،أو غريها من املحتويات املحمية.
وكذلك املرشع الفرنىس الذى استحدث بعض األحكام بشأن تدابري الحامية التكنولوجية ،أو ما يعرف بإدارة الحقوق الرقمية،
وذلك مبقتىض قانون حق املؤلف والحقوق املجاورة ىف مجتمع املعلومات ،رقم  961لسنة  ،2006واملعروف اختصارا باسم
(((.DADVSI
وإذا كنا نسلم بأن تقنية البلوك تشني ((( BLOCK CHAINليست هى األوىل التى تقوم بتخزين وحفظ وتبادل البيانات
بني املستخدمني ىف شكل خوارزميات ،واستخدام الكود الرقمى (الهاش) ،وتبنى تقنية التشفري (عن طريق املفتاحني الخاص
والعام) ،إال أنها تتميز عن غريها من التدابري التى تقوم بتلك الوظائف مبا تنفرد به من قدرة عىل املوامئة بني كل هذه األدوار
وبني وظائفها املستحدثة ،باعتبارها أكرب سجل رقمى عاملى موزع ومفتوح ،يقدم صياغة جديدة لدور «الوسيط املؤمتن» الذى
يقوم بدور توثيق املعامالت والتحقق من سالمتها ،إذ مل تعد الثقة  -وفقا لهذه التقنية الواعدة  -تستمد من تدخل وسيطرة هذا
الوسيط فحسب أيا كان ،وإمنا من منظومة رقمية ذكية تضمن إدارة عمليات تخزين وتبادل وإثبات البيانات بأمان وشفافية(((.

 .2نطاق الدراسة:

تتناول الدراسة مدى حجية البلوك تشني ىف مجال اإلثبات الرقمى ،وتطبيق ذلك ىف نطاق إثبات حقوق املؤلف .وهو ما
يفرض العديد من التساؤالت واإلشكاليات حول حقيقة تقنية البلوك تشني ،وفكرة العقود الذكية ىف إطار هذه التقنية ،وما مدى
استيفاءها للرشوط الفنية والقانونية لكل من الكتابة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوىن ،ومن ثم نطاق حجيتها ىف اإلثبات؟ وكيف
ميكن أن تلعب هذه التقنية دورا فاعال ىف تعزيز إثبات حقوق املؤلف عىل مصنفاته الرقمية؟.

 .3خطة الدراسة:

وىف ضوء ما تقدم ميكن أن تتوزع هذه الدراسة كالتاىل:
مبحث متهيدى :ماهية تقنية البلوك تشني.

_Directive 2001/29/CE du Parlement Européen et du Conseil , 22 mai 2001http: // europa.eu.int/eur- lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l
16720010622fr00100019.pdf
((( وهى الحروف األوىل من عبارة .Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Informationوالذى أدمجت نصوص هذا القانون ضمن نصوص
قانون حامية حقوق امللكية الفكرية.Loi nº 2006-961 du 1 août 2006, Journal Officiel du 3 août 2006 .
((( أو  Chaîne de blocsبالفرنسية.
)(4
Mustapha Mekki, Les mystères de la blockchain, Dalloz 2017 p.2160, n° 4.
)(1
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املبحث األول :مدى توافر رشوط الكتابة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوىن ىف البلوك تشني.
املبحث الثاىن :دور البلوك تشني ىف إثبات حقوق املؤلف.

مبحث متهيدى
ماهية تقنية البلوك تشني

نتناول هذا املبحث من خالل مطلبني ،نعرض فيهام تباعاً للتعريف بتقنية البلوك تشني ،ثم لوظائفها.

املطلب األول
ىف التعريف بتقنية البلوك تشني

يقتىض التعريف بالبلوك تشني إلقاء الضوء عىل أربعة مسائل هى املقصود بها ،ثم مميزاتها ،ثم أنواعها ،وأخريا عنارصها.

 .4املقصود بتقنية البلوك تشني:

تعرف تقنية البلوك تشني أو سلسلة الكتل ،بأنها أكرب قاعدة بيانات رقمية آمنة ،شفافة ،فائقة الرسعة ،منخفضة التكلفة،
المركزية تدار بواسطة مستخدميها بال وسيط ،غري قابلة للتعديل أو اإلزالة ((( ،Irréversibilitéتتوىل إدارة قامئة متزايدة من
الكتل التى تحتوى كالُ منها عىل عدد من البيانات واملعلومات.
وتقوم آلية عمل هذه التقنية عىل تجميع البيانات واملعلومات الخاصة بكل ما يتم من معامالت داخل كتل مسلسلة زمنيا
من األقدم إىل األحدث ،بحيث تشكل هذه الكتل سلسلة ،تعرف بسلسلة الكتل ،تحتوى كالً منها عىل معلومات ذات صلة بالكتلة
السابقة عليها ،بحيث يكون من املستحيل تعديل أى كتلة دون إحداث تعديل ىف السلسلة بأكملها ،األمر الذى يجعل من القرصنة
 le piratageعىل تلك املعلومات أمرا ً شديد التعقيد.
إذن فهى ليست وسيلة تخزين رقمى للمستندات ،بل هى سجل يهدف إىل إثبات وجود هذه املستندات ،وتتبع املعامالت
التى تتم بشأنها(((.
وتتميز هذه الكتل بأنها تقوم عىل ثالثة مبادئ هى الثقة ،والشفافية ،والرقابة املتبادلة ،إذ يكون بوسع كل مستخدم لها أن
يقوم بتثبيت البيانات الخاصة به والتحقق من سالمتها ىف كل وقت ،األمر الذى يحقق التكافؤ بني املستخدمني ىف مامرسة رقابة
جامعية متبادلة عىل ما يتم تداوله من بيانات(((.
وقد ظهرت (البلوك تشني) ىف مجال التمويل كمنصة رقمية للمعامالت املالية بحيث يتم من خاللها إجراء تحويالت Les
بديال عن سوق األوراق املالية ،ضامنة توافر
 transactionsالنقود الرقمية أو االفرتاضية(((  Bitcoinبني املتعاملني ،بال وسيطً ،
DON TAPSCOTT & ALEX TAPSCOTT, BLOCKCHAIN REVOLUTION: HOW THE TECHNOLOGY BEHIND BITCOIN IS
CHANGING MONEY, BUSINESS, AND THE WORLD 6 (2016).
وقد صنفتها مجلة “هارفارد” لألعامل ( )Harvard Business Reviewىف عام  2016بأنها واحدة من أكرث املنصات الرقمية مشاهدة ىف العامل ،وأنها ستصبح املنصة العاملية
األكرث هيمنة ،والتى قد تهدد وجود أكرب الكيانات االقتصادية التى تقوم بدور الوسيط ىف إجراء املعامالت اإللكرتونية.
Amy Webb, 8 Tech Trends to Watch in 2016, HARV. BUS. REV. (December 8, 2015), https://hbr.org/2015/12/8-tech-trends-to-watch-in-2016.
)(6
Philippe Delahaye, Systèmes d’archivage et blockchain: la complémentarité, Mis à jour le 05/11/2019. https://www.journaldunet.com/
solutions/dsi/1486135-systemes-d-archivage-et-blockchain-la-complementarite/
)(7
Eleonore Baker DE L’UTILITÉ DE LA BLOCKCHAIN EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE: Quand l’innovation technologique, le droit
et la création se rencontrent. https://blogs.parisnanterre.fr/article/de-lutilite-de-la-blockchain-en-propriete-intellectuelle-quand-linnovationtechnologique-le
((( وتعرف بأنها أصول غري مادية رقمية مكونة من رموز وأرقام مشفرة وفق عمليات حسابية معقدة ،مصممة لتكون وسيلة للتبادل ،تستمد قيمتها من خالل حل
اللوغاريتامت الرياضية .كام تعرف أيضا بأنها هى عملة مشفرة غري ملموسة ،ال مطبوعة وال مسكوكة ،وال وجود مادى لها ،بل هى مجرد أرقام مشفرة.
انظر :عبد الله نارص نصريى الزعاىب ،التنظيم القانوىن للعمالت الرقمية املستحدثة ىف الترشيع اإلماراىت واملقارن ،دراسة تحليلية مقارنة ،رسالة ماجستري ،كلية القانون،
جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،2018 ،ص  5؛ باسم أحمد عامر ،العمالت الرقمية “البتموين أمنوذجا” ،ومدى توافقها مع ضوابط النقود ىف اإلسالم ،مجلة جامعة الشارقة
للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية ،املجلد  ،16ع  ،1يونيو  ،2019ص .9
)(5
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الثقة للمتعاملني ىف هذه العمالت عن طريق تسجيل املعلومات املتعلقة بعمليات البتكوين ،مثل مصدر هذا املال ووجهته،
وتوقيت إجراء هذه العملية ،وقيمتها ،والرسوم املدفوعة فيها(((.

 .5مميزات تقنية البلوك تشني:

ىف ضوء التعريف املتقدم للبلوك تشني ،ميكن القول بأن لهذه التقنية ثالث مميزات ،فهى سجل مفتوح ،موزع ،يقوم ىف
تحقيق وظيفته عىل ما يعرف بعملية «التعدين».
 -1فهى قاعدة بيانات ،أو سجل مفتوح ،إذ تتيح لكل مستخدميها ،سواء كانت عامة أو خاصة( ،((1إمكانية تسجيل وإدارة
البيانات واملعلومات الخاصة بهم.
 -2كام أنها سجل موزع ،أى شبكة المركزية ،((1()la Distributed Ledger Technology (DLTحيث تتوزع عىل كل
أجهزة املستخدمني املرتبطة بالشبكة ،والتى تعرف باسم ال ُعقد ( ،)Nodesنسخة من البيانات واملعلومات املخزنة عىل الشبكة،
ما يجعلها  -مقارنة بقواعد البيانات التقليدية التى تخضع لتحكم وسيط مركزى  -أكرث أمانا حيث ال ميكن تعديل البيانات أو
املعلومات املخزنة عىل كتلة منها إال بإحداث ذات التعديل عىل كافة الكتل املرتبطة بها بهاش متسلسل ،وهو أمر يبدو مستبعدا.
هذا السجل املوزع يعمل ىف إطار ما يطلق عليه « املنظامت الالمركزية املستقلة أو ذاتية الحكم»Distributed Automated
 ،)Organizations (DAOأو  -بتعبري آخر  -التطبيقات الالمركزية املستقلة Distributed Automated Applications (DA
 .)appوعمال ،فإن كل شبكة عملة رقمية غري مركزية تعد منظمة المركزية مستقلة ،تكون مبثابة مرشوع مشرتك بني أعضائها،
وتعمل ىف ظل قواعد حاكمة ،عبارة حزمة من العقود الذكية املشفرة ،يتم تنفيذها تلقائيا من خالل تقنية البلوك تشني(.((1
عىل أن خاصية المركزية تقنية البلوك تشني إمنا تظهر بوضوح  -وعىل ما يىل بيانه  -ىف البلوك تشني العام دون البلوك تشني
الخاص( ((1الذى يقوم مزود خدمة معني بتحديد قواعد إجراء املعامالت فيه .هذا فضال عن أن العقود الذكية ذاتها ،وهى أحد
أهم استخدامات البلوك تشني كام سيىل بيانه( ،((1تتم من خالل وسيط تقنى هو برنامج (أوراكل) الذى يحدد آلية عمل هذه
العقود عن طريق التنسيق بني بيانات متاحة عىل أنظمة خارجية ،أى خارج البلوك تشني وبني منظومة العقد الذىك(.((1( ((1
 -3أما عملية «التعدين»  ،Miningكآلية تعتمد عليها تقنية البلوك تشني ،فيقصد بها التحقق من صحة «الهاش» ،أى الكود
الصحيح املميز للعملية املراد إجراؤها ،عن طريق إجراء مجموعة من العمليات الحسابية املعقدة عرب ماليني أجهزة الحاسب
ملستخدمي هذه التقنية ،والذين يعرفون باسم املنقبني أو املع ﱢدنني  ،Minersحيث يقوم هؤالء املنقبون بإجراء عمليات رياضية
معقدة للحصول عىل رمز تشفري (هاش) الكتلة ،ومن ثم تأكيد ارتباط هذا «الهاش» لتلك املعاملة باملعاملة السابقة عليها داخل
السلسلة ،وأنها استغرقت ذات املدة الزمنية التى استغرقتها املعاملة السابقة لها داخل السلسلة ،وبالتاىل املوافقة عىل إنشاء
الكتلة(.((1

((( وقد نشأت هذه العملة ىف العام  2008نشأة غامضة عىل يد من يعرف باسم “ ساتوىش ناكاموتو” ،محددا عدد وحداتها بـ ( )21مليون وحدة بيتكوين ،صدر منها ()17
مليون وحدة ،ثم ما لبث أن اختفى ،ما أثار العديد من التساؤالت حول هويته .انظر :الحاج محمد الحاج ،الجهالة ىف العمالت االفرتاضية .دراسة فقهية قانونية مقارنة،
بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر الدوىل الخامس عرش لكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة حول (العمالت االفرتاضية ىف امليزان) ،واملنعقد يومى  16و17
أبريل  ،2019ص  630؛ هايدى عيىس حسن ،الحاجة ملظلة ترشيعية ملارد الدفع الرقمى .الحارض واملستقبل ،أعامل املؤمتر سالف الذكر ،ص  696وما بعدها
( ((1انظر ما يىل ىف التمييز البلوك تشني العام والبلوك تشني الخاص ،بند .7
( ((1ويالحظ أن مصطلح “دفرت األستاذ املوزع”  )la Distributed Ledger Technology (DLTيستخدم ىف سياق النظم املحاسبية حني تكون البيانات عبارة عن معامالت
مالية .بينام يستخدم مصطلح قاعدة البيانات ىف غري هذه الحالة.
)(12
Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, Blockchain: une révolution pour le droit1 ?, Journal des tribunaux, 10 novembre 2018 - 137e
année, 36 - No 6748, n° 8, p. 3.
وللتفصيل حول خاصية المركزية تقنية البلوك تشني ،انظر:
A. WRIGHT et P. DE FILIPPI, « Decentralized Blockchain Technology and the rise of Lex Cryptographia »,Working paper, 2015, pp. 11-12.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580664.
( ((1ىف التمييز بني البلوك تشني العام والبلوك تشني الخاص ،بند .7
( ((1انظر ما يىل (ىف آلية عمل العقود الذكية) بند .11
( ((1انظر بشأن مفهوم الوسيط الثقة ىف إطار العقود الذكية ما يىل بند .14
(.Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, op. cit, n° 5, p. 2 ((1
( ((1ويعرف اتفاق املعدنني ىف هذه الحالة بخوارزمية إثبات العمل  ، )Proof-of-Work (PoWحيث متنح مكافأة مالية للتحقق من صحة املعامالت.
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 .6ثالثاً  -أنواع البلوك تشني:

تنقسم تقنية البلوك تشني أساسا إىل نوعني :عامة ،وخاصة ،يضاف إليهام نوع ثالث هو البلوك تشني املختلط.
(أ) البلوك تشني العامة  :la blockchain publiqueوهى التقنية التى تعتمد عىل شبكة متاحة للكافة تقوم عىل نظام الند
للند ،)peer to peer (P2Pأى التعامل املبارش بني مستخدم وآخر( ،((1دون وجود وسيط محايد يؤمن املعامالت التى تتم عليها،
بل يتم ذلك بواسطة املستخدمني أنفسهم ،والذين يعرفون باسم املنقبني ،وبالتاىل تقوم هذه الشبكة عىل فكرة التأمني الالمركزى
للمعامالت sécurité décentralisée uneوالذى يعتمد عىل املشاركة والتبادل بني املستخدمني ،والذى يقوم عىل آلية التشفري
 .le cryptograpficومن أهم تطبيقاته (البيتكوين) و(اإليرثيوم)(.((1
وتتميز املعامالت التى تتم من خالل هذه التقنية بأنها ال تخضع لسيطرة أية جهة ،ولو كانت الدولة نفسها ،فال ميكن التحكم
بها ،أو عرقلتها ،أو قرصنتها ؛ فكل مستخدم تكون لديه نسخة من املعامالت املسجلة عىل الشبكة ،وبالتاىل ال يتصور إمكان
إحداث أى تغيري أو تحريف لتلك املعامالت( ،((2ما مل يتوصل أحد من الغري إىل مفتاح التشفري الخاص باملستخدم .ومن سامت
هذه الشبكة أيضا أنها تتيح ألى شخص إنشاء معاملة أو التحقق منها بغري حاجة إىل إذن ،كام تتيح أيضا ألى شخص الوصول إىل
البيانات.
(ب) البلوك تشني الخاصة  :la blockchain privéeعىل النقيض مام سبق ،تتسم تقنية البلوك تشني الخاص بأنها شبكة مغلقة
ومقيدة ،حيث تخضع لسيطرة وسيط يكون بإمكانه ،ىف أى وقت ،تغيري ضوابط استخدام الشبكة .وتستخدم هذه التقنية عادة
من قبل املؤسسات املرصفية.
وعىل النقيض من البلوك تشني العام ،فإنه ال ميكن إنشاء معاملة أو التحقق منها بغري إذن ،كام يقترص الوصول إىل البيانات
عىل مستخدمى الشبكة فقط .ولهذا فإن تأمني املعامالت التى تتم عرب البلوك تشني الخاص يتم بواسطة املسؤول عن إدارة
الشبكة ،ويكون عادة عدد محدود من املستخدمني ،ما يجعلها أكرث عرضة للقرصنة ،ولهذا فقد اعتربها البعض مجرد مظهر
خادع أو وهمى لتقنية البلوك تشني .((2( une fausse blockchain
(ج) البلوك تشني املختلط  :les blockchains hybridesوهى أقرب ما تكون إىل االتحاد أو التحالف  ،les consortiumsإذ
تجمع بني خصائص النوعني السابقني ،فهى عبارة عن شبكة مفتوحة ،ولكن ليس بشكل كامل ،وإمنا بني عدد محدود من الجهات
أو املؤسسات التى ترتبط فيام بينها مبعامالت مشرتكة ،كاملصارف واملؤسسات املالية ،أو املشاريع التجارية ،أو بعض الجهات
الحكومية.
ويرجع اعتبار هذا النوع من البلوك تشني مختلطا إىل أن بعض األجهزة املرتبطة بهذه الشبكة قد يكون عاما ،والبعض اآلخر
يكون خاصا(.((2

 .7رابعاً -عنارص تقنية البلوك تشني:

تتألف البنية الفنية للبلوك تشني ،عاماً كان أو خاصا ،من عدة عنارص ،هى الكتلة ،واملعلومة ،والهاش ،وختم (أو بصمة)
الوقت(:((2
( ((1ىف التعريف تفصيال بنظام ( ،)P2Pراجع بحثنا :نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة( ،بني وسائل النسخ الرقمى وتدابري الحامية التكنولوجية) ،دار النهضة العربية،
 ،2010بند .58
( ((1واإليثرييوم هو ثاىن أشهر وأفضل العمالت االفرتاضية ،برأسامل يزيد عىل  13مليار يورو ىف يناير  .2019وهو يتيح إنشاء عقود ذكية من خالل تأكيد ضامن تنفيذ بنود
العقد .انظر :مراد بن صغري ،اإلطار القانوىن لتداول العمالت الرقمية ،ص  .572بحث منشور ضمن أعامل مؤمتر (العمالت االفرتاضية ىف امليزان) ،سالف اإلشارة.
)(20
Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, Blockchain: précité, n° 9, p4.
)(21
Mustapha Mekki,les mystères de la blockchain, op. cit., n° 5.
)(22
Mustapha Mekki, Le juge et la blockchain: l’art de faire du nouveau vin dans de vieilles outres , n° 6, p. 5., 5.Mekki-juge-et-blockchain.pdf
( ((2انظر ىف ذلك :إيهاب خليفة ،البلوك تشني .الثورة التكنولوجية القادمة ىف عامل املال واإلدارة ،أوراق أكادميية ،صادرة عن مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة،
العدد  20 ،3مارس  ،2018ص 1وما بعدها.
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(أ) الكتلة  :Blockوهى عبارة عن الوعاء الذى يحمل البيانات التى يتم حفظها عىل البلوك تشني( .((2وهى وحدة بناء
السلسلة ،حيث تنتظم السلسلة الواحدة عددا من الكتل التى تضم فئة من املعامالت املتامثلة التى يتم إجراؤها داخل
السلسلة( ،((2وترتبط فيام بينها بتوقيع رقمى موحد يضمن  -كام سرنى  -سالمة املعاملة بقيدها ىف لحظة حدوثها .ويتم حفظ
هذه املعامالت ىف سجل معامالت موحد كنسخ متطابقة عىل جميع األجهزة( ،((2وليس كنسخة وحيدة عىل جهاز مركزى
معني(.((2
وهكذا تستوعب كل كتلة قدرا املعامالت املتامثلة ،ثم تنشأ كتلة أخرى مرتبطة بها زمنيا ،بفضل ختم أو بصمة الوقت -كام
سيىل حاال -وبهاش متفرد( Hash valueبحيث ترتبط كل كتلة بكل من الكتلة السابقة والالحقة عليها) ،ويكون ذلك مبثابة
توقيع رقمى يربط بينها ،وهكذا ....وكل مجموعة من هذه الكتل املرتبطة تنتظمها سلسلة واحدة ،وبالتاىل تكون السلسلة ىف
تزايد مضطرد مع تسجيل كل مجموعة من املعامالت ىف كتلة جديدة(.((2
(ب) املعلومة :وهى قوام الكتلة ،ويقصد بها العملية الفردية (أو األمر الفردى) التى تتم داخل الكتلة الواحدة ،ومتثل مع
غريها من املعلومات الكتلة نفسها.
(ج) الهاش ( Hashالتشفري) :وهو كود أو رمز ثابت الطول ينتج عن برنامج خاص داخل الحاسب اآلىل ،يقوم بتشفري املعاملة
بعمليات حسابية معقدة عن طريق خوارزميات رياضية( ،((2مبقتضاه تتحول البيانات املكتوبة إىل رسالة رقمية ،فتصبح عشوائية
مبعرثة يتعذر عىل أى شخص أن يستنتج منها املعلومات األصلية( .((3وتعرف هذه العملية « بدالة الهاش» ،وهى عبارة عن
تحويل املدخالت إىل مخرجات يعرب عنها برموز ثابتة الطول .وهذه العملية األخرية  -دالة الهاش  -تستخدم إلصدار رمز التشفري
الذى يربط بني الكتل زمنيا .فرمز التشفري هو ما مييز كل كل كتلة عند إنشاءها ،وهو يتحدد بناء عىل رمز تشفري الكتلة السابقة،
عدا الكتلة األصلية (األوىل) التى تكون مختلفة عن سائر الكتل.
ويتميز «الهاش» أو التشفري عىل تقنية البلوك تشني بأنه يتم عىل ثالث مستويات :فكل معلومة داخل الكتلة تكون مشفرة
بهاش مميز لها عن غريها من املعلومات داخل الكتلة .كام تكون كل كتلة داخل السلسلة مشفرة بهاش خاص بها ،يرتبط بكل
من الهاش السابق والهاش الالحق لها ،بحيث يكون تسلسل الهاش ىف اتجاه واحد من الكتلة األصلية إىل التى تليها وهكذا ،ما
يجعل من املستحيل  -عمال  -إجراء أى إضافة أو حذف أو تعديل عىل الكتلة التى يتم إنشاؤها ،حيث سيظهر ذلك توا عىل جميع
الكتل املرتابطة بذات الهاش ،وأخريا يكون لكل سلسلة شفرة بكود مييزها عن غريها من السالسل.
وهكذا تكون سلسلة الكتل مصممة ومشفرة عىل نحو يضمن املحافظة عىل البيانات املخزنة بها ،ويحول دون أى تعديل
عليها ،مع إضفاء الطابع الزمنى لها ،مع توثيق كل معاملة بتوقيع إلكرتوىن (متمثل ىف املفتاحني الخاص والعام) .وتعرف هذه
العملية ،أى عملية حفظ الكتلة عىل هذا النحو ،بربوتوكول البلوك تشني.
ومع هذا ،ورغم تقنية التشفري املعقدة تلك ،ما يحقق فيها أقىص درجات األمن ،يبقى املستخدم ذاته أضعف ما ىف هذه
املنظومة ،إذا تم استطاع الغري التوصل إىل مفتاح التشفري الخاص به عن طريق جهاز حاسبه اآلىل الشخىص.
( ((2وجدير باإلشارة أن الكتلة تتكون من جزءين :أ -رأس الكتلة :وهو الجزء العلوى من الكتلة ،ويحتوي عىل رقم الكتلة،و رمز التشفري للكتلة السابقة،والطابع الزمني
(وهو وقت إنشاء الكتلة)،وبيانات خوارزميات االتفاق .ب -محتوى الكتلة :وهو الجزء السفيل من الكتلة ،ويحتوي عىل بيانات املعاملة مثل املبالغ وعناوين األطراف،
ورمز التشفري للكتلة الحالية .انظر :مدى الرحيىل ،هناء الضحوى ،تطوير قطاع اإليجار العقارى مبا يتامىش مع التحول الرقمى للمملكة العربية السعودية .دراسة مقرتحة
لتطبيق تقنية البلوك تشني ،مجلة دراسات املعلومات والتكنولوجيا ،2020 ،ع ،1ص .6
( ((2كتلك املتعلقة بالتحويالت املالية ،أو إبرام عقود البيع ،أو التسجيل العقارى ،أو تراخيص استغالل حقوق املؤلف.
( ((2والتى تعرف بال ُعقد ،ويقصد بها األجهزة التى تشكل الشبكة ،وتحتفظ بنسخة من قاعدة البيانات.
( ((2فاطمة السبيعى ،اتجاهات تطبيق تقنية البلوك تشني ىف دول الخليج ،دراسة صادرة عن مركز البحرين للدراسات االسرتتيجية والدولية والطاقة ،يوليو .2017
( ((2معمر بن طرية ،العقود الذكية املدمجة ىف تقنية البلوك تشني ،مجلة كلية القانون الكويتية العاملية ،ملحق خاص ،ع  4ج ،1مايو  ،2019ص ،473بند .11
( ((2خوارزميات الهاش هي معادالت رياضية معقدة تتم برمجتها من أجل تشفري املعلومات بهدف إنشاء كود او سلسلة أرقام محددة الحجم كناتج لعملية التشفري.
ويستخدم هذا الكود أو الهاش كتوقيع الكرتوين خاص باملعلومات التي تم تشفريها ،كام أنه يستخدم ىف التحقق من عدم تزوير املعلومات ،أو التأكد من تطابق هذه
املعلومات.
( ((3راجع مؤلفنا :أصول اإلثبات التقليدى واإللكرتوىن ،دار النهضة العربية ،ط  ،2020 ،2بند  .195وقد عرفت املادة  9/1من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوىن
املرصى التشفري بأنه “ منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة ملعالجة وتحويل البيانات واملعلومات املقروءة إلكرتونيا بحيث متنع استخالص هذه البيانات
واملعلومات إال عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة “.
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(د) ختم (أوبصمة) الوقت  :Time stampingويقصد به التأريخ الرقمى  horodatage électroniqueألى عملية إنشاء
كتلة أو بيانات تتم بواسطة أى من مستخدمى شبكة البلوك تشني ،وتحديد لحظة إجراءها داخل الكتلة ،وذلك عن طريق إنشاء
بصمة رقمية متفردة uniqueتتألف من مجموعة مشفرة من األحرف واألرقام ،تشكل «كودا أو ما يعرف بـ  « hashمييز كل
عملية إنشاء بيانات عن غريها(.((3
ويرتبط هذا العنرص بأحد أهم وظائف البلوك تشني ،وهى وظيفة الحفظ ،فضال عن دوره كموثق رقمى يقوم بالتصديق
عىل سالمة املعامالت التى تتم من خالله.

املطلب الثاىن
وظائف تقنية البلوك تشني

تقوم تقنية البلوك تشني بثالث وظائف متزامنة هى اإلرسال ،والحفظ (التخزين) ،واألمتتة .ونوجز املقصود بكل منها فيام
يىل:

 .8أوالً -اإلرسال :Transmission

منذ ظهورها ،تهدف البلوك تشني ،إىل ضامن إجراء عمليتني رئيستني ،هام تحويل العمالت املشفرة ،la crypto-monnaie
وتحويل األصول :Transfert d,actifs
(أ) فهى تتيح إنشاء نقود غري «حسية»  ،la « monnaie » dématérialiséeعبارة عن عملة مشفرة une « crypto-
 ،monnaieتتمثل ىف رموز رقمية ،يتم تداولها ،بال وسيط ،وبأمان تام .ومن أبرز هذه العمالت املشفرة البيتكوين ،واإليرثيوم(.((3
(ب) كذلك تتيح البلوك تشني تحويل األصول ،وقد حظيت ،ىف نطاق هذا الدور ،باعرتاف ترشيعى حني أجاز املرشع الفرنىس
ىف املادة ( )12-223 .Lمن القانون النقدى واملاىل  -كام سبق القول  -إجراء عمليات املقاصة بني السندات باستخدام تقنية البلوك
تشني.

 .9ثانياً  -الحفظ :Conservation

يقوم البلوك تشني باعتباره سجال مفتوحا بوظيفة أخرى هامة ،وهى حفظ البيانات املسجلة « ،» keeping recordحيث
يساعد ىف الوصول إىل البيانات وتبادلها وإدارتها ىف أى وقت وعىل قاعدة املساواة بني املستخدمني ،ما يعزز من الثقة ىف عملية
تبادل هذه البيانات .وتظهر أهمية هذه الوظيفة ىف نطاق العديد من املجاالت(:((3
ففى نطاق املعامالت املرصفية ،حيث تساعد تقنية البلوك تشني البنوك عن طريق «بروتوكول اعرف عميلك ( ،« KYC((3عىل
تبادل بيانات اعمالء فيام بينها لتحديد املركز املاىل لهم وتحديد مدى مالءتهم للتحقق من عدم إدراج أى منهم ىف قامئة الحظر
من التعامل .وىف نطاق قانون التأمني تساعد عىل تبادل البيانات بني املؤمنني خاصة ىف نطاق عمليات إعادة التأمني .وىف املجال
الطبى تتيح هذه الوظيفة تبادل بيانات ومعلومات املرىض من خالل «ملفاتهم الطبية الرقمية» ،لتفادى الوقوع ىف أية أخطاء
طبية ،ومبا يحفظ لهذه البيانات رسيتها.
وباإلضافة إىل ما تقدم ،تربز كذلك أهمية وظيفة الحفظ ىف مجاالت أخرى عديدة كالتسجيل العقارى وتطوير نظم التوثيق
الرقمى ،والدراسات الفنية االستشارية ،والرضائب ،وإدارة بناء املعلومات ( ((3()BIMمبا يضمن سالمة البيانات ويعزز من الثقة
ىف أحد أهم استخدامات البلوك تشني وهو العقود الذكية.

Eléna Deleuze, La blockchain au service de la protection du droit d’auteur dans le domaine du livre numérique, Mémoire, 2017, P. 16.
Mustapha Mekki, Le juge et la blockchain, précité, n° 8, P.6.
)(33
Mustapha Mekki, les mystères de la blockchain,op. cit., n° 5.
( ((3وهى اختصار لعبارة .Know your customer
( ((3وهى اختصار لعبارة .Building Information Management
)(31
)(32
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ولهذه الوظيفة أهمية خاصة ىف سهولة التتبع  la traçabilitéعىل املنصة ،وهو ما يساعد ىف الوقوف بدقة عىل الحالة الراهنة
للعديد من املعامالت التى تتم عليها ،كتحديد املرحلة التى وصلت إليها املفاوضات العقدية ،وتتبع البيانات املتعلقة باستخدام
املصنفات الرقمية (كاألعامل املوسيقية عىل سبيل املثال).

 .10ثالثاً – األمتتة  Automatisationومنظومة العقود الذكية:

تعد تقنية البلوك تشني مبثابة الركيزة التى يقوم عليها الذكاء االصطناعى  ،artificial intelligenceفهى ال تتيح فحسب
تخزين واسرتجاع املحتوى الرقمى املثبت عليها بأمن وشفافية لكل املتعاملني ،بل تعزز أيضا تطوير أنظمة الذكاء االصطناعى
من خالل إتاحة تكامل هذه األنظمة مع املحتوى الرقمى املخزن عليها ،وهو ما يظهر جلياً من خالل اعتامدها منظومة العقود
الذكية ،والتى تعد أحد أهم استخدامات هذه التقنية(.((3
وتعد تقنية البلوك تشني املنصة الداعمة ألمتتة املسار العقدى ،بدءا ً من املراحل التمهيدية للعقد ،إىل إبرامه ،انتهاء بتنفيذه
وتطبيق بعض جزاءات اإلخالل بهذا التنفيذ ،وبالجملة إدارة العقد إدارة ذكية ذاتية.

( .11أ) مفهوم العقد الذىك :Le smart contract

ال يقصد ،بداهة ،بالعقد الذىك إضفاء صفة الذكاء عىل العقد ذاته ،فهو ليس سوى برنامج إلكرتوىن يتضمن معلومات
إلكرتونية معدة ومربمجة سلفاً.
تعبري غامض ال يتعلق  -حقيقة  -مبفهوم العقد باملعنى الدقيق( ،((3ما دعا البعض إىل القول بأنه ليس بعقد ،كام أنه ليس
بذىك(:((3
فهو ليس بعقد ؛ بل هو مجرد برنامج أو بروتوكول معلوماىت( ،((3يعتمد عىل تقنية البلوك تشني ،يقوم بإرسال معلومات
وبيانات رقمية مربمجة وفقا لرشوط متفق عليها سلفاً ،وفقا لقاعدة (إذا ...سوف« ،) »...if... thenففى عقود الرتخيص باستغالل
الحقوق املالية للمؤلف مثال« :إذا أدى املرخص له مقابل االستغالل املاىل سوف يصدر له الرتخيص».
وبوجه عام ،يقوم هذا الربنامج تلقائيا بتنفيذ مهام سابقة الربمجة ،تكون أكرث بروزا ىف مرحلة تنفيذ العقد ،منها ىف مرحلة
انعقاده ،وهو ما ميكن أن نتصوره ىف فروض عديدة :ففى التفاوض عىل إبرام العقد ،مثال ،يتضمن الربنامج أمرا بأن يرسل ىف
تاريخ معني ،وبرشوط معينة ،مستندات عقدية إىل الطرف اآلخر املفاوض ىف العقد .كذلك الحال ىف تنفيذ العقد ،حيث يتم
ذلك تلقائيا مبجرد حدوث واقعة معينة ،كام ىف حالة وقوع الخطر املؤمن منه ،ىف التأمني عىل الحاصالت الزراعية ضد خطر
الصقيع ،فيستحق مبلغ التأمني تلقائيا مبجرد تأكيد برنامج (أوراكل)  -الوسيط الخارجى( - ((4حدوث هذا الخطر ،وكام ىف التنفيذ
التلقاىئ لعقد إيجار منزل ،حيث يتم تزويد املستأجر بالكود الخاص بفتح باب هذا املنزل ،ملدة العقد املحددة ،مبجرد وفائه
باألجرة املتفق عليها .كام ميكن إعامله أيضا ىف الدفع بعدم التنفيذ ،وذلك بتفعيل التعطيل التلقاىئ للسيارة l’immobilisation
 automatique d’un véhiculeاملستأجرة حال عدم وفاء املستأجر( .((4وأخريا ميكن كذلك إعامل هذا الربنامج ىف إنهاء العقد،
عن طريق فسخه باإلرادة املنفردة ،فورا مبجرد عدم تنفيذ االلتزام ىف تاريخ معني ،وهو ما يتوافق مع املادة 1226مدىن فرنىس،
واملستحدثة باإلصالح الترشيعى الفرنىس لنظرية العقد باملرسوم  131لسنة  2016متضمنة رشوط استعامل الدائن لهذا الحق(.((4
( ((3وتعد العقود الذكية ،باعتبارها أحد أهم الربوتوكوالت املعلوماتية ،نقطة تحول ىف نظرية العقد بوجه عام.
)(37
Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, précité, n° 43.
)(38
Mustapha Mekki,les mystères de la blockchain, précité, n° 21.
( ((3والربوتوكول عبارة عن نظام أو قواعد لتبادل البيانات عن طريق برامج عرب شبكة اإلنرتنت بني أجهزة الحاسب اآلىل .انظر:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_(%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8
%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA).
( ((4والذى يقوم بالتنسيق بني بيانات متاحة عىل أنظمة خارجية ،وهى ىف هذه الحالة خدمة الطقس الوطنية ( ،)le service météo nationalوبني منظومة العقد الذىك.
)(41
Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, précité, n° 44.
( ((4حيث أجاز هذا النص للدائن ،وعىل مسؤوليته ،أن يفسخ العقد عن طريق اإلخطار .وىف غري حالة االستعجال ،يجب عليه إعذار املدين املقرص بتنفيذ تعهده خالل مدة
معقولة.
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يتبني إذن من غالب الفروض املتقدمة أن الرتاىض بني املتعاقدين قد تم مسبقا عىل التعاقد ،أى أن عقدا ما كان قد أبرم
بالفعل بينهام ،ومن ثم فإن العقد الذىك  -والحال كذلك  -ليس عقدا باملعنى الدقيق ،وإمنا هو مجرد وسيلة لضامن تنفيذ ذلك
العقد املربم سلفا وفقا لرشوطه املتفق عليها بني أطرافه ،مبا يكفل تنفيذ هذه الرشوط دون عرقلة أى من أطرافه لهذا التنفيذ،
ومبا يحول دون اإلخالل بتنفيذ االلتزام سواء بتنفيذه تنفيذا معيبا ،أو تنفيذا متأخرا ،فضال عن دوره ىف توقيع العديد من
الجزاءات عىل نحو تلقاىئ ،كالتمسك بعدم التنفيذ أو الفسخ باإلرادة املنفردة ،كام تبني من األمثلة السابقة.
كام أنه ليس بذىك ؛ فالعقد الذىك ،كأى برنامج معلوماىت ال يفعل سوى التنفيذ التلقاىئ لألوامر املخزنة مسبقا ،وفقا ملبدأ
«التنفيذ الكامل  ،« exécution intégraleلبنود العقد ،أى تنفيذ الربنامج بأكمله ،وال شئ سوى الربنامج ،فليس من املتصور مثال
أن يحدث العقد تعديال عىل تاريخه املربمج سلفا ،أو أن يقوم مبلء فراغ تركه منشؤه .إذا فليس بوسع هذا العقد أن يتدخل
إال لتنفيذ عمليات محددة ،حتى ىف ظل ما قد يصل إليه الذكاء االصطناعى والربمجيات التنبؤية  les logiciels prédictifsىف
املستقبل ،فهذه لن تجعل العقد أكرث ذكاء ،فهو ينفذ تعليامت املتعاقدين ،ال أكرث ،وال أقل ،كام أنه ال يستطيع  -عىل حد تعبري
البعض  -التعامل مع ال ميكن توقعه .((4( l’imprévu

( .12ب) صعوبات املوامئة بني منظومة العقود الذكية وبعض القواعد التقليدية ىف نظرية العقد:

تواجه عملية األمتتة وفق العقود الذكية بعض الصعوبات:
فمن ناحية أوىل ،تتعارض الطبيعة اآللية لتك العقود مع مقتضيات إعامل السلطة التقديرية للقاىض ،والتى تتسم باملرونة،
خاصة عند تقرير بعض الجزاءات العقدية ،كبطالن العقد مثال لعيب من عيوب اإلرادة ،أو لنقص أهلية أحد املتعاقدين
بوجه خاص ،حيث يصعب حتى ىف إطار العقد الذىك التحقق من سن املتعاقدين لسهولة التحايل ،أو التحقق من سالمة إرادة
املتعاقدين مام قد يشوبها من عيوب.
ومن ناحية ثانية ،تظهر صعوبة التوفيق بني التنفيذ الذاىت أو التلقاىئ للعقود الذكية من جهة ،وبني تعذر تعديل أو تغيري أية
بيانات ىف منظومة البلوك تشني من جهة أخرى ،ىف حال ما إذا تبني عدم صحة العقد أو عدم مرشوعيته( ،((4فحتى اآلن ال ميكن
القول بقدرة العقود الذكية عىل أن تحل محل سلطة القاىض التقديرية ىف التحقق من صحة العقود وحامية مصالح أطرافها.
ومن ناحية ثالثة ،وليس بعيدا عن النقطة السابقة ،فإن ثبات املحتوى الرقمى عىل البلوك تشني ،يحول ىف حال تغري ظروف
التعاقد دون تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة التى تفرتض مراجعة رشوط العقد كلام تغريت ظروف تنفيذه ،حيث
سيكون من املتعذر تسجيل أى تعديل عىل الكتلة التى تم تأكيد التحقق من سالمة تشفريها ،األمر الذى دفع البعض ،ىف الفقه
الفرنىس( ،((4إىل التساؤل عن مدى إمكان إعادة برمجة العقد الذىك إعامال لنص املادة  1195مدىن التى تخول املتعاقدين إعادة
التفاوض عىل رشوط العقد عند تغري الظروف ،كام تجيز للقاىض أن يحدد مصري العقد ،بناء عىل طلب أحد املتعاقدين ،حال عدم
توصلهام إىل اتفاق خالل مدة معقولة(.((4

املبحث األول
مدى توافر رشوط الكتابة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوىن
ىف تقنية البلوك تشني
M. MEKKI, « Le contrat, objet des smart contracts (partie 1) », Dalloz IP/IT, 2018, pp. 409 et s.
ولذلك ينبغى عدم املبالغة ىف استعامل مصطلح “ذىك ”smart /intelligentوالتوسع ىف إطالقه عىل العديد من املسميات ،كالهاتف الذىك ،والتلفزيون الذىك ،واملدينة الذكية،
فكلها ليست سوى أجهزة تتبع ما سبق تزويدها به من تعليامت (.).Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, précité, n° 44
)(44
Savelyev, Alexander. « Contract Law 2.0: “Smart” Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law »,(2017) 26/2 Information
& Communications Technology Law. 132.
)(45
Gaëtan Guerlin, « Considérations sur les smart contracts », Dalloz IP/IT, 2017, p. 512.
( ((4للتعليق تفصيال عىل املادة  1195مدىن فرنىس ،انظر بحثنا :اإلصالح الترشيعى الفرنىس لنظرية العقد :صنيعة قضائية وصياغة ترشيعية .ملحات ىف بعض املستحدثات،
منشور ىف مجلة كلية القانون الكويتية العاملية،ج  ،2عدد نوفمرب  ،2017ضمن أبحاث املؤمتر السنوى الرابع ،واملنعقد  10-9مايو  ،2017بند  29وما بعده.
)(43
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 .13تقسيم:

نتناول ىف هذا املبحث ثالثة مسائل هى تقنية البلوك تشني والكتابة اإللكرتونية ،ثم تقنية البلوك تشني والتوقيع اإللكرتوىن،
وأخريا مدى إمكان اعتبار البلوك تشني جهة تصديق إلكرتوىن .وسوف نخصص لكل منها مطلبا عىل نحو ما يىل.

املطلب األول
تقنية البلوك تشني والكتابة اإللكرتونية
( .14أوالً) مفهوم الكتابة اإللكرتونية ورشوط حجيتها ىف اإلثبات:

يثور التساؤل عن مدى توافر رشوط الكتابة اإللكرتونية ىف تقنية البلوك تشني ،األمر الذى ينعكس بالرضورة عىل مدى متتع
هذه األخرية بالحجية ىف اإلثبات من عدمه .وتقتىض اإلجابة عن هذا التساؤل أن نلمح إىل مفهوم الكتابة اإللكرتونية ،والرشوط
الواجب توافرها فيها لىك تتمتع بالحجية ىف اإلثبات ،للوقوف عىل مدى استجامع تقنية البلوك تشني لهذا املفهوم وتلك الرشوط
من عدمه.

 .15املقصود بالكتابة اإللكرتونية:

تعرف الكتابة اإللكرتونية بأنها «كل حرف أو أرقام أو رموز أو أى عالمات أخرى يثبت عىل دعامة الكرتونية أو رقمية أو
ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى داللة قابلة لإلدراك( .((4أو هى « سلسلة من الحروف أو العالمات أو األرقام أو أي
إشارات أو رموز أخرى ذات مدلول واضح ،أيا كان الوسيط الذى تثبت عليه»(.((4
ويستفاد من هذا التعريف أنه ال يلزم توافر شكل معني ال ىف طريقة الكتابة اإللكرتونية ،وال ىف طبيعة الوسيط أو الدعامة
التى تحمل هذه الكتابة :فطريقة الكتابة اإللكرتونية ،قد تأخذ شكل الرموز أو الحروف أو األرقام إىل غري ذلك مام ورد بهذا
التعريف .كذلك فيام يتعلق بطبيعة الوسيط (أو الدعامة)  le supportالذى يحمل هذه الكتابة ،ال خالف أيضا عىل مبدأ عدم
التالزم بني الكتابة وبني هذا الوسيط ،فيستوى ىف هذا األخري أن يكون إلكرتونيا أو رقميا أو غري ذلك من الوسائل املامثلة.

 .16رشوط حجية الكتابة اإللكرتونية:

وفقا للامدتني  1366مدىن فرنىس ،و 15من قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى ،فإن الكتابة اإللكرتونية تتمتع بالحجية ىف اإلثبات
متى استوفت نوعني من الرشوط :أولهام تقنى أو فنى ،وثانيهام قانوىن.
(أ) فمن الناحية الفنية ،يلزم لتمتع الكتابة اإللكرتونية بالحجية ىف اإلثبات « ،....وأن تكون قد أنشئت وحفظت ىف ظروف
تضمن بقائها سليمة « (حسب تعبري املرشع الفرنىس ىف املادة  1366مدىن( .)((4أو أن تكون قد « استوفت الرشوط املنصوص
عليها ىف هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون « (حسب تعبري املرشع املرصى،
ىف املادة  15من قانون التوقيع اإللكرتوىن(.)((5
ومؤدى هذا رضورة توافر رشوط ثالثة لحجية الكتابة اإللكرتونية ،وهى:

( ((4املادة األوىل من قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى .وتقابلها املادة  2/1من قانون املعامالت اإللكرتونية الكويتى رقم  20لسنة  ،2014والتى أضافت ىف عجز النص عبارة
“وميكن اسرتجاعها الحقا”.
( ((4املادة  1365مدىن فرنىس (وتقابلها املادة  1316قديم) مع خالف ىف الصياغة .ونصها:
«L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible,
quel que soit leur support».
( ((4وتنص املادة  1366مدىن فرنىس  -وتقابلها املادة  (3 -1/1316قديم)  -عىل أن “ الكتابة اإللكرتونية تتمتع بذات قوة الكتابة عىل دعامة ورقية رشيطة أن يكون باإلمكان
تحديد هوية الشخص الذى حررها ،وأن تكون قد أنشئت وحفظت ىف ظروف تضمن بقائها سليمة” .ونصها:
«L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont
il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
( ((5والتى أضفت عىل الكتابة االلكرتونية واملحررات اإللكرتونية .....ذات الحجية املقررة للكتابة واملحررات الرسمية والعرفية .....متى استوفت الرشوط املنصوص عليها ىف
هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون .وللتفصيل حول الكتابة اإللكرتونية ،انظر :عابد فايد ،الكتابة اإللكرتونية ىف القانون
املدىن .الفكرة والوظائف ،دار النهضة العربية ،د.ت.
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1.1أن تكون الكتابة اإللكرتونية مقروءة (مبعنى قابلة للقراءة)  :Lisibleوقراءة الكتابة اإللكرتونية تتم بطريق غري مبارش
عن طريق شاشة الحاسب اآلىل ،من ثم فهى قابلة لإلدراك  ،intelligibleكنص القانون .هذا ىف حني أن قراءة الكتابة
التقليدية تتم مبارشة من طريق االطالع عىل املحرر الورقى.
2.2أن تكون مستمرة أو دامئة ( Durabilitéدور الحفظ اإللكرتوىن ىف ضامن استمرارية الكتابة اإللكرتونية) :ويتحقق هذا
الرشط من خالل حفظ الكتابة اإللكرتونية عىل الوسيط الذى يحملها ،أيا كان هذا الوسيط (أقراص مدمجة أو ممغنطة
أو ذاكرة إلكرتونية) ،وذلك عىل الرغم من احتامل زوال الكتابة اإللكرتونية حال حدوث أى خلل أو تلف ىف هذا الوسيط
رغم قدرته عىل حفظ الكتابة اإللكرتونية ملدة تفوق قدرة الوسيط الورقى.
ويعد الحفظ اإللكرتوىن (أو األرشيف اإللكرتوىن) ،l,archivage électroniqueضامنة جوهرية لدميومة واستمرار الكتابة
اإللكرتونية ،وأحد وسائل ضامن سالمتها( ،((5إذ يضمن بقاء البيانات املثبتة عىل نحو يحول دون التعديل فيها ،فضال عن أنه يتيح
الرجوع إليها ىف أى وقت ،مبا يضفى عىل الدليل املستمد من هذا املحتوى حجية قانونية ىف اإلثبات(.((5
عليه ،ميكن القول أن الحفظ اإللكرتوىن هو أحد رشوط حجية الكتابة اإللكرتونية ،وهو ما يستفاد من نص املادة  1366مدىن
فرنىس التى استلزمت لهذه الحجية أن يتم «إنشاء وحفظ الكتابة اإللكرتونية ىف ظروف من طبيعتها ضامن سالمتها .كام يتضح
أيضا من املادة ( )12من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى ،والتى توجب عىل جهة التصديق اإللكرتوىن (هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات أو من تعهد له بذلك) أن يكون لديها نظام لحفظ بيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوىن وشهادات
التصديق اإللكرتوىن والبيانات الخاصة بالعمالء والوثائق اإللكرتونية ،وغري ذلك من البيانات الرضورية لضامن صحة وسالمة
التوقيع اإللكرتوىن.
3.3وأخريا ً يجب أن تكون الكتابة اإللكرتونية غري قابلة للتعديل  irreversibilitéإال بإتالف املحرر الذى دونت عليه ،أو
ترك أثر عىل هذا املحرر(دور التشفري والتوثيق) :وعلة ذلك هى ضامن توافر الثقة ىف صحة الكتابة .ويتحقق ذلك عن
طريق وسيلتني متثالن شقى الضوابط التقنية والفنية ،وهام التشفري والتوثيق ،حيث يضمنان معا إنشاء وحفظ الكتابة
اإللكرتونية (ىف ظروف من طبيعتها ضامن سالمتها ،بحسب املادة  1366مدىن فرنىس ) ،أو (وفقا للضوابط التقنية
والفنية املحددة قانونا ،بحسب املادة  15توقيع إلكرتوىن مرصى) ،وإال تجردت من كل قيمة قانونية لها.
 -3/1التشفري  :le cryptograpficوهو نظام يتم باستخدام مفاتيح رسية وطرق حسابية معقدة «لوغاريتامت» تتحول
بواسطتها املعاملة من رسالة مقروءة ومفهومة إىل رسالة رقمية غري مقروءة وغري مفهومة ،ما مل يتم فك تشفريها ممن ميلك
مفتاح فك هذه الشفرة(.((5
وللتشفري نظامان ،متاثىل ،وغري متاثىل .وقد تبنى الترشيع املقارن( ((5هذا النظام األخري ،أى غري التامثىل أو الثناىئ Asymetrique
( ،((5والذى يعرف بنظام تقنية شفرة املفتاحني( ،((5ويتميز بأنه يؤمن ويضمن سالمة كل من الكتابة اإللكرتونية والتوقيع
اإللكرتوىن بدرجة كافية(.((5
 -2مضاهاة شهادة التصديق اإللكرتوىن وبيانات

( ((5وقد حددت هذه الوسائل حددت املادة  11من الالئحة ،وهى -1 :استخدام تقنية شفرة املفتاحني العام والخاص.
إنشاء التوقيع اإللكرتوىن بأصل هذه الشهادة وتلك البيانات -3 .بأى وسيلة مشابهة (األرشيف اإللكرتوىن).
)(52
Philippe Delahaye, Systèmes d’archivage et blockchain, op. cit.
( ((5يعرف التشفري بأنه “ منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة ملعالجة وتحويل البيانات واملعلومات املقروءة إلكرتونيا بحيث متنع استخالص هذه البيانات
واملعلومات إال عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة “ ( م  9/1من الالئحة ).
( ((5انظر عىل سبيل املثال املادة ( )18من قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى ،واملادة ( )9من الالئحة التنفيذية لهذا القانون .وكذلك املادة ( )19من قانون املعامالت
اإللكرتونية الكويتى ،واملادة ( )17من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية اإلماراىت.
( ((5أما النظام التامثىل  ،Symerriqueويسمى بتشفري املفتاح الرسى  ،Secret Keyوفيه يكون مفتاح التشفري هو ذاته مفتاح فك التشفري ،بحيث يتفق بني املرسل واملرسل
إليه عىل مفتاح رسى واحد للتشفري وفك التشفري .ورغم بساطة هذا النظام ،إال أنه ال يؤمن عملية التوثيق بدرجة كافية.
( ((5تعرف تقنية شفرة املفتاحني بأنها “ منظومة تسمح لكل شخص طبيعى أو معنوى بأن يكون لديه مفتاحان متفردان ،أحدهام عام متاح إلكرتونيا ،والثاىن خاص يحتفظ
به الشخص ويحفظه عىل درجة عالية من الرسية “ ( م  10/1من الالئحة ).
( ((5وهو ما نصت عليه املادة ( )3من الالئحة التنفيذية من أن االرتباط الفنى والتقنى بني التوقيع واملوقع ال يتحقق إال إذا استند إىل منظومة تكوين إنشاء توقيع إلكرتوىن
مؤمنة ،باستعامل تقنية شفرة املفتاحني العام والخاص ،وإىل املفتاح الشفرى الجذرى الخاص بالجهة املرخص لها ،والذى تصدره لها الهيئة.
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وتعتمد هذه التقنية عىل وجود مفتاحني غري متامثلني ،كالهام للمرسل (املوقع) ،أحدهام للتشفري يستخدمه هو ذاته،
ويسمى باملفتاح الخاص( ،((5واآلخر لفك التشفري ،يستخدمه املرسل إليه ،ويسمى باملفتاح العام( ،((5وهذه التسمية ترجع إىل أن
هذا املفتاح يكون متاحا لكل من يتعامل مع املرسل حيث يقوم هذا األخري بتوزيعه عىل األشخاص الذين يتعامل معهم.
 -3/2التوثيق (التصديق) :يقصد بالتوثيق أو التصديق تلك العملية التى تهدف إىل التحقق من صحة الكتابة اإللكرتونية ،وتتم
عادة عن طريق طرف ثالث ،يقوم بدور الوسيط املحايد بني طرىف املعاملة اإللكرتونية ،يطلق عليه الغري محل الثقة le tiers de
 ،confianceوميثل السلطة املركزية  ((6( l’autorité centraleالتى تضفى الثقة عىل تداول البيانات من خالل التحقق من هوية
املستخدمني ،وحفظ بياناتهم.
ويتوىل القيام بهذا الدور جهة التصديق اإللكرتوىن أو مقدم خدمات التوثيق ،Le prestataire de services de certifications
كوسيط محايد ،أيا كانت تسميته (سواء أطلق عليه جهة التوثيق اإللكرتوىن( ،((6أو مزود خدمات التصديق( ،)((6بتأمني املعامالت
اإللكرتونية ،عن طريق تزويد كل من طرىف التعامل (املرسل واملرسل إليه) بالبيانات املكونة للمفتاح الخاص (الذى يتم مبقتضاه
تشفري املعامالت اإللكرتونية) ،واملفتاح العام (الذى يتم بواسطته فك التشفري) ،وتؤكد نسبة املفتاح العام لصاحبه ،وأن املوقع
ميلك وحده املفتاح الخاص ،دون أن يعلمه غريه .كام تقوم أيضا بتقديم شهادة إلكرتونية معتمدة مثبتة لذلك.
(ب) أما من الناحية القانونية ،إضافة إىل الرشوط الفنية السابق تناولها للكتابة اإللكرتونية ،والتى ترتكز ىف الضوابط التقنية
الالزمة لحفظها ،يجب أيضا أن يتوافر فيها من الناحية القانونية رشط جوهرى ،وهو أن يكون باإلمكان تحديد هوية الشخص
الذى حررها ،ويقتىض ذلك بالرضورة أن تحمل هذه الكتابة توقيع هذا الشخص(.((6

( .17ثانياً) مدى انطباق مفهوم ورشوط حجية الكتابة اإللكرتونية عىل تقنية البلوك تشني:

عرضنا ملفهوم ورشوط حجية الكتابة اإللكرتونية ،ونعتقد أن هذا املفهوم وتلك الرشوط ،فنية كانت أم قانونية ،تنطبق عىل
تقنية البلوك تشني:
(أ) فمن ناحية الرشوط الفنية الالزم توافرها ىف الكتابة اإللكرتونية ،فقد سبق أن رأينا أن تقنية البلوك تشني تتيح قراءة
البيانات املثبتة عليها ،ولو بشكل غري مبارش ،ىف صورة رموز و حروف و أرقام إىل غري ذلك ،كام أن ما يثبت عليها من بيانات يكون
مخزنا تخزينا رقميا،ومن ثم تكون هذه البيانات مبثابة كتابة قابلة لإلدراك ،وهو أول رشوط توافر مفهوم الكتابة اإللكرتونية.
هذه الكتابة  -أى عىل البلوك تشني  -تتميز أيضا بالدوام واالستمرار نظرا ملا تتيحه هذه التقنية من حفظ إلكرتوىن للبيانات
باعتبارها سجال مفتوحا يساعد ىف الوصول إىل البيانات وتبادلها وإدارتها ىف أى وقت.
أما من حيث رضورة توافر ضوابط تقنية معينة تضمن سالمة الكتابة اإللكرتونية من أى تحريف أو تغيري ،فقد رأينا( ((6أن
من أهم مميزات هذه التقنية أنها تحقق درجة كبرية من األمن التقنى تحول دون إحداث أى تغيري أو تحريف بالبيانات التى
يتم إنشاؤها أو حفظها ىف سلسلة الكتل ،كونها قاعدة بيانات المركزية موزعة عىل كافة مستخدمى هذه التقنية ،فضال عن قيامها
بوظيفتى التشفري والتوثيق ،ما يجعل من فرض إمكان اإلخالل بسالمة البيانات أمرا صعب التصور.

( ((5واملفتاح الشفرى الخاص هو “ أداة إلكرتونية خاصة بصاحبها ،تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ،وتستخدم ىف وضع التوقيع اإللكرتوىن عىل املحررات اإللكرتونية،
ويتم االحتفاظ بها عىل بطاقة ذكية مؤمنة “ ( م  12/1من الالئحة ).
( ((5واملفتاح الشفرى العام هو “ أداة إلكرتونية متاحة للكافة ،تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ،وتستخدم ىف التحقق من شخصية املوقع عىل املحرر اإللكرتوىن ،والتأكد
من صحة وسالمة محتوى املحرر اإللكرتوىن األصلة “ ( م  11/1من الالئحة ).
( ((6للتفصيل حول التوثيق اإللكرتوىن ،انظر :مصطفى أبو مندور ،خدمات التوثيق اإللكرتوىن .تدعيم للثقة وتأمني للتعامل عرب اإلنرتنت .دراسة مقارنة ،ندوة الجوانب
القانونية للتعامالت اإللكرتونية ،كلية الحقوق ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عامن.2008 ،
( ((6عىل حد تعبري املرشع املرصى .راجع املادة  6/1من قرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات رقم  109لسنة 2005م بتاريخ  15مايو  2005بإصدار الالئحة التنفيذية
لقانون التوقيع االلكرتوىن وبانشاء هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا املعلومات .ووفقا للامدة  5من الالئحة التنفيذية فإن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات هى سلطة
التصديق اإللكرتوىن العليا ىف مرص.
( ((6عىل حد تسمية املرشع الكويتى .راجع املادة ( )1من قانون املعامالت اإللكرتونية رقم  20لسنة  .2014ويسمى بـ”مراقب خدمات التوثيق اإللكرتونية” (م  1/23من
قانون املعامالت والتجارة اإللكرتونية إلمارة دىب رقم 2لسنة .2002
( ((6راجع املادتني  1366مدىن فرنىس ،و 1/18من قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى.
( ((6انظر ما سبق بندى .7 ،5
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(ب) كذلك الحال من ناحية الرشوط القانونية الالزم توافرها ىف الكتابة اإللكرتونية ،فمن حيث إمكان نسبة الكتابة إىل
شخص معني ،أى إمكانية تحديد هوية محررها ،فقد رأينا أن هذه التقنية تتيح ذلك عن طريق آلية التشفري التى تتم بها عملية
«ختم الوقت» ،ومبقتضاها يتم إنشاء بصمة رقمية متفردة  ،هى الكود أو  hashاملميز لكل عملية إنشاء بيانات ،بحيث ميكن
من خاللها تحديد الهوية الرقمية لكل مستخدم بدرجة كافية.

املطلب الثاىن
تقنية البلوك تشني والتوقيع اإللكرتوىن
( .18أوالً) مفهوم التوقيع ورشوط حجيته ىف اإلثبات:

عىل ذات النهج الذى سلكناه بشأن الكتابة اإللكرتونية ،نلمح كذلك إىل مفهوم التوقيع اإللكرتوىن ،والرشوط الواجب توافرها
لىك يتمتع بالحجية ىف اإلثبات ،وذلك للوقوف عىل مدى استجامع تقنية البلوك تشني لهذا املفهوم وتلك الرشوط من عدمه.

 .19املقصود بالتوقيع اإللكرتوىن:

إذا كان املحرر اإللكرتوىن هو رسالة البيانات التى تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو
جزئيا بوسيلة إلكرتونية أو رقمية أو ضوئية ،أو بأى وسيلة أخرى( ،((6من خالل دعامة أو وسيط إلكرتوىن أيا كان( ،((6فإن التوقيع
اإللكرتوىن هو « ما يوضع عىل هذا املحرر ىف شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها ،ويكون له طابع متفرد يسمح
بتحديد شخص املوقع ومييزه عن غريه « (املادة /1ج من قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى)(.((6
ويبني من هذا التعريف أن املرشع املرصى مل يحرص التوقيع اإللكرتوىن ىف شكل محدد ،بل أجاز أن يشمل غري ما أورد بالنص،
حني أضاف  -بعد تعداد بعض أشكال التوقيع اإللكرتوىن  -لفظة «أو غريها» ،ما يعنى أنه قد تبنى مفهوما مرنا للتوقيع اإللكرتوىن
يستوعب ما قد يستحدث من أشكال للتوقيع اإللكرتوىن .وهو ذات مسلك املرشع الكويتى( ،((6وكذلك اإلماراىت الذى يرى أن
التوقيع اإللكرتوىن ميكن أن يكون صوتا أو نظاما للمعلومات(.((6
هذا إضافة إىل تبنى تلك الترشيعات  -كام سبق القول( - ((7نظام تقنية شفرة املفتاحني ،باعتباره أكرث أنظمة التوقيع أمانا،
إذ مبقتضاه ال ميكن للمرسل إليه فك شفرة املفتاح الخاص باملرسل (املوقع) إال عن طريق شفرة املفتاح العام الذى يقوم طرف
ثالث محايد (وسيط) بتسليمه من املرسل (املوقع) إىل املرسل إليه.
ولهذا ميكن القول إن العربة ىف السياسة الترشيعية املقارنة ملفهوم التوقيع اإللكرتوىن ،إمنا هى بوظيفته دون شكله ،تلك
الوظيفة التى تقوم عىل منظومة تأمني إلكرتونية تعتمد عىل نظام شفرة املفتاحني ،ما يوفر الثقة والطأمنينة ىف صحة هذا
التوقيع ،بنسبته إىل صاحبه والتحقق من هويته( ،((7وكذا من السالمة املادية للمحرر اإللكرتوىن(.((7
عليه ،ميكن أن نقرر أنه متى تحققت تلك الوظيفة ،ىف أى وسيلة فنية ،اعتربت مبثابة وسيلة من وسائل التوقيع اإللكرتوىن.
( ((6ومن أمثلة هذه الوسائل التبادل اإللكرتوىن للبيانات أو الربيد اإللكرتوىن أو الربق أو التلكس أو النسخ الربقى .وىف ذات املعنى انظراملادة  6/1من قانون املعامالت
اإللكرتونية الكويتى (وكذلك املادة  9/1من قانون املعامالت اإللكرتونية اإلماراىت) ىف تعريف السجل أو السند اإللكرتوىن ،وهو االصطالح املقابل للمحرر اإللكرتوىن ىف
القانون املرصى.
( ((6والذى عرفته املادة  /1د من قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى بأنه “ أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع اإللكرتوىن” .ويتمثل إما ىف وسيط مادى كاألقراص املدمجة
أو األقراص الضوئية أو األقراص املمغنطة ،أو الذاكرة اإللكرتونية ،أو أى وسيط آخر مامثل (م  14/1من الئحة قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى).
( ((6وانظر كذلك املادة  1/1من الئحته التنفيذية.
( ((6املادة  9/1من قانون املعامالت اإللكرتونية الكويتى.
( ((6انظر املادة الثانية من القانون رقم ( )2لسنة  2002بشأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية اإلماراىت.
( ((7انظر ما تقدم بند .19
( ((7وذلك عن طريق املفتاح العام الذى هو مشتق من املفتاح الخاص.
( ((7راجع مؤلفنا ،أصول اإلثبات التقليدى واإللكرتوىن ،دار النهضة العربية ،ط  ،2020 ،2بند  .189ويجمل البعض هذا املزايا ىف أربع هى التوثيق والسالمة والرسية وعدم
اإلنكار .انظر :إبراهيم الدسوقى أبو الليل ،الجوانب القانونية للتعامالت اإللكرتونية ،جامعة الكويت  ،2003ص  164وما بعدها.
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 .20رشوط حجية التوقيع اإللكرتوىن:

يتمتع التوقيع اإللكرتوىن بالحجية ىف اإلثبات ،متى توافرت فيه رشوط معينة ،تضمنتها نصوص التوجيهات األوربية والترشيعات
الوطنية املقارنة .هذه الرشوط ميكن حرصها ىف ثالثة هى:
 -1أن يدل التوقيع عىل هوية صاحبه ،وأن يكون مستمرا ً( .((7ويعرب هذا الرشط عن ارتباط التوقيع باملوقع وحده ،بحيث
يكون خاضعا لسيطرته دون غريه :ومن الناحية القانونية يعترب التوقيع اإللكرتوىن مرتبطا باملوقع وحده دون غريه متى متيز
بأمرين :األول أن يكون ذا طابع متفرد يسمح بتحديد شخص املوقع ،وهو ما يتحقق من كونه يأخذ شكال مميزا سواء حروف
أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها (م /1ج من قانون التوقيع اإللكرتوىن) .والثاىن أن يكون معربا ً عن إرادة املوقع ىف االلتزام
مبضمون املحرر الذى وقع عليه ،وهو ما يضمنه استخدام املوقع نظام شفرة املفتاحني الخاص والعام عىل نحو ما تقدم.
أما من الناحية الفنية والتقنية فإن هذا االرتباط يتحقق متى استند التوقيع إىل منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكرتوىن
مؤمنة ،وتوافرت إحدى حالتني هام( :أ) أن يكون التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكرتوىن معتمدة ونافذة املفعول ،صادرة من
جهة تصديق إلكرتوىن مرخص لها أو معتمدة( .ب) وأن يتم التحقق من صحة التوقيع اإللكرتوىن (م  9من الالئحة التنفيذية)(.((7
كام تتحقق سيطرة املوقع عىل التوقيع عن طريق حيازته ألداة حفظ املفتاح الشفرى الخاص متضمنة البطاقة الذكية املؤمنة،
والكود الرسى املقرتن بها.
 -2أن يكون من املمكن كشف أى تعديل أو تبديل الحق ىف بيانات هذا التوقيع ،أو ىف العالقة بني البيانات واملوقع :ويتحقق
هذا الكشف بعدة وسائل هى( :أ) استخدام تقنية شفرة املفتاحني العام والخاص( .ب) مضاهاة شهادة التصديق اإللكرتوىن
وبيانات إنشاء التوقيع اإللكرتوىن بأصل هذه الشهادة وتلك البيانات( .ب) بأى وسيلة مشابهة (األرشيف اإللكرتوىن)(.((7
 -3استناد التوقيع إىل منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكرتوىن مؤمنة( .((7وتتعلق هذه املنظومة  -بوجه عام  -بإجراءات
تصديق املحرر اإللكرتوىن ،وكيفية إصدار شهادات التصديق ،وكيفية إعداد السجل اإللكرتوىن وبياناته من الناحية الفنية ،وكيفية
حفظ هذه البيانات واسرتجاعها وغري ذلك(.((7
ومتى توافرت هذه الرشوط والضوابط  -مجتمعة -قامت قرينة عىل صحة التوقيع ،وكانت له ذات حجية التوقيع التقليدى
ىف اإلثبات.

( ((7املادة  1367مدىن فرنىس (ويقابلها  4/1316قديم ،مع اختالف طفيف ىف الصياغة):
«La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et
l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
( ((7انظر املادة ( )9من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع املرصى ،وتنص عىل أنه “ يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ،ارتباط التوقيع اإللكرتوىن باملوقع وحده دون غريه،
متى استند هذا التوقيع إىل منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكرتوىن مؤمنة عىل النحو الوارد ىف املواد  4 ،3 ،2من هذه الالئحة ،وتوافرت إحدى الحالتني اآلتيتني:
(أ) أن يكون التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكرتوىن معتمدة ونافذة املفعول ،صادرة من جهة تصديق إلكرتوىن مرخص لها أو معتمدة( .ب) أن يتم التحقق من صحة
التوقيع اإللكرتوىن طبقا للامدة ( )7من هذه الالئحة “.
( ((7انظر املادة ( )11من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى.
)(76
Régl.n°910/2014 du 23 -7-2014 dit « eIDAS », art. 26.
«Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
;a) être liée au signataire de manière univoque
;b) permettre d’identifier le signataire
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser
sous son contrôle exclusif; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable».
وانظر أيضا املادة ( )1367مدىن فرنىس ،واملادة األوىل من املرسوم الصادر بها رقم  2017/1416بتاريخ  28سبتمرب  2017بشأن التوقيع اإللكرتوىن.
وهو ذات ما نصت عليه املواد ( )14و( )15و ( )18من قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى ،واملادة ( )9من الالئحة التنفيذية لهذا القانون .وانظر أيضا املادة ( )19من قانون
املعامالت اإللكرتونية الكويتى .وكذلك املادة ( )17من قانون املعامالت اإللكرتونية اإلماراىت.
( ((7راجع املواد من  7إىل  11من الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوىن .وقد سبقت اإلشارة إىل هذه الضوابط ىف معرض دراسة الرشوط الثالثة السابقة.
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( .21ثانيا) مدى انطباق مفهوم ورشوط حجية التوقيع اإللكرتوىن عىل تقنية البلوك تشني:

إذا كان التوقيع اإللكرتوىن يتمتع بالحجية القانونية ىف اإلثبات ،متى استوىف الضوابط القانونية والفنية السابق بيانها ،فإن
التساؤل يثور عن مدى انطباق مفهوم التوقيع اإللكرتوىن عىل البلوك تشني ،ومن ثم متتع هذا األخري بالحجية ىف اإلثبات.
ىف ضوء ما قدمنا من مميزات ووظائف التوقيع اإللكرتوىن (الرقمى) ،ميكن القول إن تقنية البلوك تشني تتوافر فيها ،وبدرجة
كبرية ،ذات الضامنات التى يقدمها هذا التوقيع ،مع التسليم بقيام العديد من الصعوبات التى تربز بعض الفروق بينهام ،وذلك
عىل نحو ما يىل(:((7
1.1فمن جهة أوىل ،وفيام يتعلق مبدى توافر رشط االرتباط بني املوقع والتوقيع اإللكرتوىن ىف تقنية البلوك تشني ،فليست
هناك صعوبة ىف هذا الشأن ،حيث يقوم كالهام عىل ذات آلية أو أداة العمل ،وهى آلية التشفري ،إذ تعتمد البلوك تشني
 كام تقدم القول( - ((7شأنها شأن التوقيع اإللكرتوىن ،عىل خوارزميات التشفري غري املتامثل ،حيث يتعني عىل مستخدم،إلجراء معامالته عىل الشبكة ،أن يقوم باستعامل الربنامج املزود ملفتاحى التوقيع غري املتامثلني ،وهام املفتاح الخاص
واملفتاح العام .ومن خالل آلية التوقيع املزدوج تلك ،ميكن للمؤلف -ودون الكشف عن هويته  -تسجيل مصنفاته عىل
الشبكة موقعة ومؤرخة( .((8وبهذا يتوافر رشط االرتباط بني املوقع والتوقيع اإللكرتوىن ىف تقنية البلوك تشني.
2.2ومن جهة ثانية ،ال صعوبة أيضا بشأن رشط تحديد عالقة التوقيع بالترصف املرتبط به (م  2/ 1367مدىن فرنىس( ،)((8إذ
تتيح تقنية البلوك تشني ذلك ،شأنها شأن التوقيع اإللكرتوىن .فكام يقوم هذا األخري  -فنيا  -عىل تشفري املفتاح الخاص
(مفتاح املوقع املرسل) عن طريق املفتاح العام (حوزة املرسل إليه) إلعادة الرسالة الرقمية إىل صورتها األوىل املقروءة،
مبا يحدد عالقة التوقيع بالرسالة أو البيانات املرسلة ،فكذلك الحال بالنسبة لتقنية البلوك تشني ،إذ تتيح تحديد عالقة
التوقيع بالبيانات املرتبطة به ،مبا يضمن سالمة هذه البيانات ،حيث تعمل العمالت املشفرة عليها (ومنها البيتكوين)
من خالل مفتاحني ،األول خاص( ،وهو مفتاح املستخدم مرسل البيانات ال يعلمه غريه) ،ويكون مبثابة توقيع له ،والثاىن
عام ،متاح للكافة( ،وهو عنوان البيتكوين) ،وهو ما يقدمه املستخدم اآلخر (متلقى البيانات) الذى يرغب ىف الدفع
وإمتام املعاملة .وعن طريق هذا املفتاح العام ميكن فك تشفري املفتاح الخاص ،فتتحدد عالقة هذا األخري ببيانات املعاملة
املسجلة عىل كتلة ما من حيث تاريخ ووقت إجراءها ،وكذلك قيمتها(.((8
3.3ولكن ،ومن جهة ثالثة ،إذا كان بإمكان تقنية البلوك تشني تحديد عالقة التوقيع بالترصف (أو بالبيانات) املرتبطة به،
مبا يضمن سالمة هذه البيانات ،إال أن األمر قد ال يبدو كذلك فيام يتعلق بقدرتها عىل التحقق من هوية املوقع ذاته.
وتلك صعوبة جدية تواجه البلوك تشني كوسيلة للتوقيع اإللكرتوىن الذى تقتىض حجيته أن يدل عىل هوية صاحبه ،أو
بعبارة أخرى ،أن يكون مرتبطا به وحده ،بينام قد يتم التعامل عىل البلوك تشني  -وهو الغالب -مع أسامء مستعارة
دون الوقوف عىل هوية أصحابها.
إزدواجية إذن نستطيع أن نلحظها ىف طريقة عمل البلوك تشني ؛ ففى حني أنها تتسم «بالشفافية» فيام يتعلق باملعامالت
التى تتم من خاللها ؛ شفافية تجعلها عىل مرأى من كافة مستخدمى الشبكة ،إال أنها تتسم «بالخفاء» فيام يتعلق بهوية املتعاملني
أو املستخدمني ،حيث يكون بوسع أى منهم أن يلجأ إىل التعامل باسم مستعار  ،Anonymatوبالتاىل يتم تبادل البيانات وأكواد
التشفري للتحقق من املعامالت دون الوقوف عىل هوية هؤالء املتعاملني .بعبارة أخرى ،بينام يستطيع كل من عىل الشبكة رؤية

؛William O’Rorke & Gérard HAAS, La Blockchain, machine à preuve, https://www.haas-avocats.com/data/blockchain-machine-preuve/
Hortense DELNATTE – Margaux GROUBIER – Lorena RAULOT, BLOCKCHAIN ET LUTTE ANTI-CONTREFAÇON, mémoire, 2018,
p.30.
( ((7انظر ما تقدم بند .7
)(80
Duvivier Damien, La blockchain et la propriété intellectuelle, OCBC, 2017, http://www.ocbc.be.
( ((8حيث تنص – وهى تقابل املادة  4/1316قديم  -عىل أن:
Lorsqu’elle est (La signature) électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel
elle s’attache.
)(82
Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, op. cit., n° 7.
)(78
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املعاملة التى تتم ،أيا كانت ،إال أنه ال يستطيع أن يتعرف عىل هوية أطرافها ،والتى ستكون ىف صورة تواقيع رقمية عىل البلوك
تشني ،وهذه ال ميكن حل شفرتها إال بني طرفيها.
عىل أن هذه الصعوبة ال تقوم إال ىف نطاق تقنية البلوك تشني العامة التى يكون التسجيل فيها متاحا ألى مستخدم دون
تحديد ،ما يجعل من املتعذر تحديد هوية صاحب التوقيع الذى يتعامل ىف الغالب  -كام سبق القول  -تحت اسم مستعار،
وبالتاىل ينتفى أحد رشوط التوقيع اإللكرتوىن ىف هذا النوع من البلوك تشني ،وهو رشط تحديد هوية املوقع ،وارتباط التوقيع
به .أما ىف نطاق تقنية البلوك تشني الخاصة ،أو حتى املختلطة ،حيث يكون أعضاء الشبكة أو املستخدمون محدودين ،فال تقوم
مثل هذه الصعوبة ،ما يجعل من رشط تحديد هوية املوقع متوافرا ىف هذين النوعني من البلوك تشني(.((8
وعىل أية حال ،وعىل ما ذهب إليه البعض( ،((8فإنه ميكن التغلب عىل هذه الصعوبة ،ىف نطاق البلوك تشني العامة ،إذ ميكن
تحديد هوية املستخدم عن طريق هويته الرقمية املتمثلة ىف الـ ( )IPالخاص به .والحقيقة ،وعىل فرض إمكان هذا ،فإن األمر
يطرح إشكالية أخرى ال تقل صعوبة ،وذلك فيام يتعلق بإدارة البيانات الشخصية عىل البلوك تشني(.((8
4.4ومن جهة رابعة ،نشري كذلك إىل صعوبة أخرى تواجهها تقنية البلوك تشني فيام يتعلق برشط رضورة «استناد التوقيع
إىل منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكرتوىن مؤمنة» ،ذلك الرشط الذى يقتىض وجود وسيط ،هو مقدم خدمات
التصديق اإللكرتوىن ،إلضفاء الثقة عىل املعاملة عن طريق تقديم شهادة التصديق اإللكرتوىن ،مبا يجعل من التوقيع توقيعا
معززا أو مؤمنا أو محميا  -أيا كانت التسمية  -ما يضفى عليه قوة إثبات ،األمر الذى يتناىف مع أساس عمل تقنية البلوك
تشني التى تقوم عىل استبعاد وجود مثل هذا الوسيط ،أو باألدق إعادة النظر ىف تحديد مفهومه ونطاق دوره ،ما يعنى
عدم استيفاءه ملقتضيات التوقيع اإللكرتوىن املصدق أو املعزز .غري أن ذلك ال يعنى أن التوقيع اإللكرتوىن الذى يتم من
خالل البلوك تشني يكون مجردا من كل قيمة ىف اإلثبات ،بل تكون له قيمة أو قوة التوقيع البسيط أو غري املصدق ،ومن
ثم يخضع قبوله والقناعة به لتقدير املحكمة ،ويكون للخربة دور هام ىف تدعيم هذه القناعة (املادة  25من الئحة االتحاد
األورىب رقم  2014 / 910الصادر بشأن الهوية اإللكرتونية وخدمات تأمني املعامالت اإللكرتونية)(.((8
5.5ومن جهة خامسة وأخرية ،تستوىف البلوك تشني أحد أهم ضوابط املنظومة اإللكرتونية التى يجب أن يستند إليها التوقيع
اإللكرتوىن ،وهو «ختم الوقت» .وقد سبق القول( ((8إن «ختم أو بصمة الوقت» هو أحد عنارص هذه التقنية ،ومبقتضاه
يتم التأريخ الرقمى ألى عملية إنشاء بيانات تتم بواسطة أى من مستخدمى شبكة البلوك تشني ،وتحديد لحظة إجراءها
داخل الكتلة.
وىف نطاق حق املؤلف ،يتم ذلك من خالل ختم كل مصنف يتم تسجيله عىل البلوك تشني بخاتم وقت ،يكون مبثابة بصمة
رقمية متفردة  ،une empreinte électronique uniqueبحيث يتم تسجيل كافة املعامالت التى تتم عليه ىف البلوك تشني
بالرتتيب الذى أجريت به ،ويكون مرفقا بكل معاملة املعلومات الخاصة بها ،وهى توقيع املرسل األول ،ولحظة إنشاء الكتلة
الجديدة ،واملفتاح العام (أو توقيع) املرسل إليه.
ومبقتىض هذه البصمة الرقمية ،التى تكون مبثابة كود مشفر (أو هاش) ،مينح املؤلف ،أو صاحب الحق ،شهادة رقمية ببيانات
Véronique Dahan et Alice Barbet-Massin, Les apports de la blockchain en matière de droit d’auteur, 2018, https://www.august-debouzy.
com/fr/blog/1190-les-apports-de-la-blockchain-en-matiere-de-droits-dauteur,
)(84
Nathalie Dreyfus, LA BLOCKCHAIN FACE AU DROIT, Janvier 2017, HTTPS://WWW.VILLAGE- JUSTICE.COM/ARTICLES/
BLOCKCHAIN-FACE- DROIT,24049.HTML.
( ((8وهذه مسألة جديرة بدراسة خاصة.
)(86
Rrèglement (UE) n° 910/2014) sur l’identification électronique et les services fiduciaires pour les transactions électroniques dans le marché
intérieur. http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.
ويعرف اختصارا بـ eIDAS
Art. 25: « l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette
signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée ».
( ((8راجع ما تقدم ،بند .7
)(83
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مصنفه املحمى ،مبا مييزه عن أى مصنف آخر( .((8وعمال ،ميكن التمثيل لذلك بأنه عند إجراء أية معاملة عىل املصنف ،كالتنازل أو
الرتخيص ،فإنه يتم إضافة كود إىل الكود السابق وضعه عىل املصنف ،بحيث يتم تشفري املعاملة األخرية كذلك .وهكذا «تبصم»
كل كتلة بالبصمة الرقمية للكتلة السابقة عليها ،ما يضمن تسجيل كافة املعامالت املتعلقة باملصنف ،وتسلسلها زمنيا بكل ما يرد
عليها من تحديث ىف سلسلة متتابعة من الكتل .كل ذلك من شأنه ضامن سالمة البيانات املرتبطة بهذه املعامالت ،والحيلولة
دون التغيري فيها.
والسؤال الذى يفرض نفسه ىف هذا السياق هو ما مدى حجية ختم الوقت الذى يتم عىل تقنية البلوك تشني ىف اإلثبات ؟.
وللجواب عن هذا السؤال يتعني الوقوف عىل وضع «ختم الوقت « ،بوجه عام ،ىف الترشيع املقارن ،ومن ثم تحديد حجيته ىف
نطاق البلوك تشني.
وفقا لالئحة االتحاد األورىب رقم  ،2014/910سالفة اإلشارة ،تعرف عملية التأريخ الرقمى (أو ختم الوقت) بأنها بيانات ىف
شكل إلكرتوىن( ((8ترتبط  -ىف وقت معني  -ببيانات أخرى ىف شكل إلكرتوىن ،وتكون دليال عىل وجود هذه األخرية ىف هذا الوقت
(م  33/3من الالئحة)(.((9
وقد اشرتطت الالئحة لتمتع هذا الختم بالحجية ىف إثبات تاريخ إنشاء البيانات ،أن يكون معتمدا ( qualifiéاملادة 34/3
من الالئحة)( ،((9وهو يكون كذلك متى توافرت فيه عدة ضوابط :فيجب أن يكون هناك ارتباط بني التاريخ والوقت من جهة
والبيانات من جهة أخرى بحيث ميكن الكشف عن أى تعديل بشكل معقول ،كام يجب أن يكون هذا الختم (أو التأريخ) وفقا
للتوقيت العاملى املوحد (أو املنسق  ،((9()UTCوأخريا يجب أن يكون موقعا بتوقيع إلكرتوىن مصدق ،أو مختوم بختم إلكرتوىن
مصدق من مقدم خدمة  -الوسيط الثقة  -أو بأى وسيلة أخرى موازية (املادة  1/42من الالئحة)(.((9
وظاهر مام تقدم ،أن املرشع األورىب  -فيام يتعلق بهذا الضابط األخري  -مل يستلزم لتحقق الثقة ىف عملية ختم الوقت أن تتم
عن طريق مقدم خدمة مركزى ،أى وسيط ثقة ،وإمنا أجاز أن تتم هذه العملية عن طريق هذا الوسيط ،أو عن طريق وسيلة
أخرى موازية ،األمر الذى يفتح الباب أمام أى نظام إلكرتوىن تتوافر فيه تلك الضوابط الفنية والتقنية لىك يلعب دور مقدم
خدمات التوثيق.
وليس من شك ىف أن تقنية البلوك تشني هى النموذج األمثل لتلك الوسيلة مبا تتيحه من موثوقية توازى تلك التى يقدمها
الوسيط املركزى .فهى تحقق وظيفتى التشفري والتوثيق  -فضال الرسية والحفظ (أو األرشفة)  -اللتني متثالن قوام األمان الرقمى،
مبا ميكن معه اعتبارها مبثابة دليل إثبات كتاىب عىل إنشاء البيانات.
أما من جهة املرشع الكويتى ،فعىل الرغم من أنه عنى  -ىف قانون املعامالت اإللكرتونية رقم  - 2014/20بتعريف عملية
ختم الوقت ،إال أنه  -وخالفا ملا انتهجه املرشع األورىب  -ربط إجراء هذه العملية بنشاط مزود خدمات التصديق ،وهو ما يظهر
Eléna Deleuze, op. cit., p. 17.

)(88

(( ((8كرمز – حرف – صوت  -إشارة).
Art. 3-33: «horodatage électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un
;instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant
)(91
;Art.3-34: «horodatage électronique qualifié», un horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42
( ((9وهذه الحروف ( )UTCاختصار الصطالح ، time coordinated universalوهو اختصار توفيقى بني اللغتني اإلنجليزية والفرنسية ،حيث اقرتح الناطقون باإلنجليزية
استخدام اختصارهم( ، CUT) coordinated universal timeبينام اقرتح الناطقون بالفرنسية استخدام اختصارهم ( .TUC) temps universel coordonnéوالتوقيت
العاملى املوحد (أو املنسق) ،عبارة عن مقياس فائق الدقة للتوقيت الذرى العاملى ،يستخدم هذا ثوانٍ موحدة معرفة بواسطة معيار التوقيت الذرى العاملى باإلضافة إىل
ثوان كبيسة يعلن عنها خالل فرتات غري منتظمة لتعويض التباطؤ يف رسعة دوران األرض حول نفسها .انظرD9%88%AA%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8 :
82%D9%B3%D8%86%D9%85%8A_%D9%D9%85%D9%84%D9%A7%D8%B9%AA_%D8%8A%D8%D9%82%
)(93
Art. 42-1: « Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés:
1. Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:
;a) il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données
b) il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et
c) il est signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services
de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente».
)(90
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بجالء من املادة  21/1من هذا القانون والتى عرفت عملية ختم الوقت بأنها «معلومات يتم توفريها عن طريق مزود خدمات
التصديق ،يتم مبوجبها تحديد تاريخ ووقت إنشاء وإرسال وتسلم املستندات والرسائل اإللكرتونية بدقة ،بحيث تعترب حجة عىل
الكافة « .وهو ما يظهر كذلك من املادة  7من ذات القانون ،والتى نصت عىل أن « ويعترب ختم الوقت الذى يتم إضافته من قبل
مزود خدمات التصديق عىل أى مستند أو سجل إلكرتوىن موقع إلكرتونيا ،حجة ىف إثبات تاريخ ووقت إنشاء املستند أو السجل
اإللكرتوىن وإرساله وتسلمه».
وىف ذات اتجاه القانون الكويتى ،جاءت مؤخرا تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى ،بتاريخ 19
أبريل  ،((9( 2020والتى تضمنت إضافة خدمة البصمة الزمنية اإللكرتونية  ،Time Stampوالتي تربط التاريخ والوقت باملحرر
اإللكرتوين بطريقة تحول دون إمكانية تغيري البيانات بغري اكتشافها ،حيث عرفتها املادة  12/1من الالئحة بأنها « ما يوضع عىل
محرر إلكرتوىن ،ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غريها ،والتى تربط تلك البيانات بوقت محدد إلثبات وجود
هذا املحرر اإللكرتوىن ىف ذلك الوقت» .وقد اشرتطت هذه الالئحة إلثبات البصمة الزمنية اإللكرتونية عدة رشوط من بينها أن
يجرى إنشاء املصدر الزمنى بواسطة السلطة الجذرية العليا للتصديق اإللكرتوىن( ،((9أو من إحدى الجهات املرخص لها من قبل
الهيئة( »...املادة (/4ج) من الالئحة).
وهكذا ،ميكن القول إن صياغة املرشع األورىب ،ىف الالئحة األوربية سالفة الذكر ،كانت أكرث مرونة من تلك التى أخذ بها
املرشع ىف القانونني الكويتى واملرصى ،حني مل يشرتط ىف ختم (أو بصمة) الوقت أن يكون مصدقا من مقدم خدمة ،وإمنا أجاز
صدوره بأى وسيلة موازية ،ما ميكن أن ميثل سندا ترشيعيا لتقنية البلوك تشني كتوقيع إلكرتوىن ،حني مل يزل هذا السند مفتقدا
ىف ظل صياغة نص القانونني الكويتى واملرصى.
صفوة القول ،إن غاية ما ميكن التسليم به لتقنية البلوك تشني هو أن تكون طريقا من طرق إثبات التاريخ ،دون أن تكون لها
صالحية القيام بدور املوثق ىف إضفاء الرسمية عىل الكتابة أو املحررات التى تتم عىل يده ،حيث ال تخضع للقيود والضوابط التى
يخضع لها هذا األخري ىف عمله ،باعتباره موظفا عاما ،تلك القيود والضوابط التى تؤهله ألن يكون مبثابة شاهد عدل la qualité
 ،de témoin privilégiéيقدم املشورة إىل أطراف املحرر ،ويتحقق من توافر األهلية وسالمة اإلرادة لديهم ،والتحقق  -بوجه
عام  -من سالمة الظروف املحيطة بإنشاء املحرر ،ما يربر قيام القرينة عىل سالمة املحرر الرسمى سواء من الناحية املادية ،أو
من ناحية نسبته إىل املوقع.
عمل املوثق ،إذن ،ليس عمال آليا ،وذلك عىل النقيض من تقنية البلوك تشني ذات الطابع اآلىل ىف تنفيذ العقود الذكية املدمجة
عليها ،ما يصعب معه التسليم لهذه التقنية بأن تحل محل املوثق ىف أداء دوره ،حتى وإن سلمنا بقدرتها عىل تعزيز تطور هذا
الدور(.((9
لكل ما سبق ليس هناك ما يدعو إىل التشكيك ىف اعتبار البلوك تشني وسيلة لإلثبات .ومع هذا فالقول بتمتع هذه التقنية
بقيمة قانونية كوسيلة إثبات أمر ال يخلو من العديد من العقبات :فهى  -حتى اآلن  -ليست سوى وسيلة تسجيل تشاركية«
 ،» dispositif d’enregistrement partagéاألمر الذى يثري التساؤل حول طبيعتها القانونية ،وكيف ميكن للقضاء أن يسبغ
عليها قيمة قانونية كوسيلة إثبات .كام أنه يفرتض ىف مستخدم هذه التقنية أن تكون لديه عملة رقمية مشفرة une crypto-
 ،monnaieفهى إذا وسيلة إلجراء املعامالت املدفوعة فحسب .وأخريا فإن نسيان املفتاح الشفرى الخاص يعنى ببساطة استحالة
نسبة التوقيع إىل صاحبه(.((9
ولهذا نرى أنه من املتعني عىل املرشع الوطنى  -ىف نطاق هذه الدراسة  -أن يحذو حذو املرشع األورىب بتبنى موقف أكرث
مرونة بشأن قبول دليل اإلثبات املستمد من تقنية البلوك تشني التى تستوىف إىل حد كبري الرشوط والضوابط الالزمة لحجية
( ((9وقد صدر هذا التعديل بقرار وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات رقم  361لسنة  2020بتاريخ  ،2020/4/19ونرش بالجريدة الرسمية العدد ( 95تابع)  23أبريل
 .2020وقد نصت املادة الثانية من مواد إصداره عىل أن يعمل به اعتبارا من اليوم التاىل لتاريخ نرشه.
( ((9ووفقا للامدة ( )6من هذه الالئحة ،فإن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات هى السلطة الجذرية العليا للتصديق اإللكرتوىن.
)(96
Mustapha Mekki, les mystères de la blockchain, précité, n° 17.
)(97
William O’Rorke & Gérard HAAS, précité.
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التوقيع اإللكرتوىن ،خاصة ىف ظل مبدأ حرية إثبات واقعة االعتداء عىل حق املؤلف بكافة طرق اإلثبات .فحسم املرشع موقفه
من هذه التقنية القادمة بقوة ،من شأنه أن يزيل أى تردد أو شك حول القيمة القانونية لها باعتبارها كتابة إلكرتونية ،وشكال
من أشكال التوقيع اإللكرتوىن ،ومن ثم قبولها كدليل إثبات دون أية تحفظات.
عىل أية حال ،وإذا كان من الجائز اعتبار البلوك تشني وسيلة للكتابة اإللكرتونية ،وشكال من أشكال التوقيع اإللكرتوىن ،ىف
الحدود املتقدمة ،إال أن مثة مسألة أخرى جديرة بالنظر ،وهى مدى إمكان اعتبارها جهة تصديق إلكرتوىن.

املطلب الثالث
مدى اعتبار البلوك تشني جهة تصديق إلكرتوىن:
 .22البلوك تشني وفكرة الوسيط الرقمى الالمركزى:

رأينا أن التوثيق ،أو التصديق ،يتم عادة عن طريق وسيط محايد مرخص له قانونا بذلك إلضفاء الثقة عىل املعاملة اإللكرتونية،
بينام يقوم البلوك تشني عىل نظام الند للند ،أى التعامل املبارش بني املستخدمني ،بديال عن الوسيط املحايد( ،((9ما يطرح التساؤل
عن ضامنات توافر الثقة والشفافية ىف املعامالت التى تتم من خالل هذه التقنية ،وما إذا كانت مؤهلة لتحقيق األمان الرقمى
لهذه املعامالت باعتبارها جهة تصديق إلكرتوىن؟ وكيف ميكنها تحقيق ذلك؟.
تساؤالت تبدو بال أجوبة حاسمة حتى اللحظة ؛ ففى رأى البعض ليس هناك ما يحول دون أن يقوم البلوك تشني مبثل هذا
الدور ،فدوره ال يقف عىل مجرد كونه «محوال رقميا» ،بل إنه نظام مؤهل ألن يكون أيضا «موثقا رقميا» يضفى الرسمية عىل
املحررات التى تنشأ وتحفظ من خالله ،ويدعم هذا النظر ،ما يتميز به البلوك تشني  -عىل نحو ما رأينا  -من وجود نظام «ختم
الوقت» الذى يكون مبقتضاه لكل بيان يتم تسجيله عىل هذه املنصة «تأريخ رقمى» يوثق كافة املعلومات الخاصة به ،ما ميكن
القول معه أنه عىل الرغم من عدم وجود «وسيط تقليدى حقيقى مركزى» يقوم بعملية التوثيق ،إال أن البلوك تشني ميكن أن
يكون مبثابة «وسيط رقمى افرتاىض ال مركزى» يقوم بذات الدور ،فتتم عملية التوثيق تلقائيا بفضل «ختم الوقت» الذى يوثق
االرتباط الزمنى بني الكتل املشفرة مبا يضمن سالمة السلسة ككل ،بل إنه يفوق الوسيط التقليدى دقة ورسعة.
وهو مؤهل للقيام بهذا الدور ليس فحسب بالنسبة للبيانات التى تسجل عليه ،بل لكافة املعامالت والترصفات القانونية التى
تتم من خالله ،كعقود استغالل حق املؤلف عىل سبيل املثال(.((9

 .23فكرة التوثيق الرقمى الالمركزى  -مناقشة وموازنة:

إميانا من أنصار فكرة التوثيق الرقمى بال وسيط من خالل البلوك تشني ،وأن عرص املوثق الرقمى الوسيط آخذ ىف األفول ،فقد
اقرتح البعض ىف مايو من العام  2016تعديال عىل املادة  2/1317مدىن فرنىس( - ((10قبل أن يعدل ترقيمها بذات صياغتها إىل املادة
 2/1369بنفاذ إصالحات القانون املدىن ىف أكتوبر من ذات العام  -والتى تنص عىل أن « ميكن أن يحرر املحرر الرسمى عىل دعامة
إلكرتونية إذا تم إنشاؤه وحفظه وفقا للرشوط املحددة مبقتىض مرسوم يصدر من مجلس الدولة( ،« ((10لتضاف إليها  -مبقتىض
هذا التعديل  -العبارة التالية « :تعد محررات رسمية ،باملعنى الواردة بالفقرة الثانية من املادة  1317مدىن ،املعامالت التى تتم
من خالل نظام معد وفق سجل المركزى دائم ال ميكن العبث به ىف شكل سلسلة كتل»(.((10
( ((9وقد برزت أهمية دور مثل هذا الوسيط املحايد ،حتى ىف ظل الربامج التى تقوم عىل نظام الند للند .ولعل من أشهر األمثلة عىل ذلك ،ما قام به موقع (نابسرت
 ،)NAPSTERكوسيط محايد ،من تأمني تبادل التسجيالت املوسيقية بني مستخدمى املوقع املزودة أجهزتهم بربنامج نابسرت ،الذى يقوم عىل نظام الند للند ،وذلك قبل
أن يتورط املوقع ىف تسهيل أعامل قرصنة عىل مصنفات موسقية باملخالفة لقواعد قانون حامية حق املؤلف ىف الدعوى الشهرية املعروفة بدعوى  NAPSTERواالستعامل
الحر للمصنفات .ىف اإلشارة إىل هذه الدعوى ،انظر بحثنا :نحو مفهوم حديث للنسخة الخاصة ،سالف اإلشارة ،بند .63
( ((9ونشري إىل أن تقنية البلوك تشني تستوعب كافة الترصفات القانونية كعقود البيع والتأمني والتحويالت املالية.
( ((10والتى كانت قد أضيفت مبقتىض القانون رقم  230لسنة .2000
)(101
Art. 1369-2 (1317-2 ancien): «Il (L’acte authentique) peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État».
)(102
Amendement n° 227 présenté par la députée Laure de La Raudière: «Les opérations effectuées au sein d’un système organisé selon un
registre décentralisé permanent et infalsifiable de chaîne de blocs de transactions constituent des actes authentiques au sens du deuxième aliéna
de l’article 1317 du code civil».
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ومؤدى هذا املقرتح إضفاء الرسمية عىل املحررات اإللكرتونية التى تنشأ وتحفظ من خالل تقنية البلوك تشني ،بحيث يكون
لهذه املحررات ذات قوة املحرر الرسمى الذى يحرر عىل دعامة إلكرتونية بواسطة موظف عام مختص ،إال أنه قد قوبل بالرفض،
ولوال ذلك لكان من شأنه أن يفتح الباب واسعا ،وبسند ترشيعى ،أمام البلوك تشني ليكون جهة تصديق إلكرتوىن.
ويعول البعض( ((10ىف تربيره لهذه املقرتح عىل فكرة الثقة التى تسود تقنية البلوك تشني ،معتربا أن ما توفره من تأمني
المركزى للمعامالت وفقا آللية تشفري معقدة ،يعد كافيا ألن يوىل املستخدمون ثقتهم فيها أكرث من أى وسيط تقنى آخر.
غري أننا نعتقد أن فكرة «الثقة» ،عىل وجاهتها ،ليست كافية وحدها ىف هذا الصدد ،إذ ال تقدم أساسا قانونيا يدعمها ،قدر ما
ميكن أن تقدمه « فكرة القياس» عىل مفهوم املحرر الرسمى اإللكرتوىن ،سواء وفقا للامدة  2/1369سالفة الذكر ،والتى أجازت
إمكانية تحرير املحرر الرسمى «عىل دعامة إلكرتونية» ،أو وفقا للصياغة املرنة للامدة  15مرصى سالفة اإلشارة والتى ال تحول
دون حضور أطراف املحرر «حضورا إلكرتونيا» ،متى تم ذلك «وفقا للضوابط الفنية والتقنية « ،والتى ميكن أن تحددها الئحة
تنفيذية تعالج هذا النمط للمحرر الرسمى اإللكرتوىن .وإذا كان ذلك كذلك ،فليس هناك ما يحول  -قياسا  -دون اكتساب املحرر
اإللكرتوىن تلك الرسمية متى تم إنشاؤه وحفظه « من خالل نظام معد وفق سجل المركزى دائم ال ميكن العبث به ىف شكل
سلسلة كتل» ،وهى املنظومة اإللكرتونية اآلمنة التى توفرها تقنية البلوك تشني.
ومع تسليمنا بسالمة هذا القياس سندا للقول بإمكان اعتبار تقنية البلوك تشني جهة تصديق إلكرتوىن ،إال أنه ليس كافيا
بغري اعرتاف ترشيعى ،السيام وأن املحرر اإللكرتوىن ال يكتسب صفة الرسمية إال ىف إطار املفهوم التقليدى للمحرر الرسمى وفقا
للقواعد العامة ىف اإلثبات ،والتى تستلزم تحريره عىل يد موظف عام مختص بحضور أطرافه حضورا ماديا ،وهو ما نصت عليه
رصاحة املادة  1/1369مدىن فرنىس حني عرفت املحرر الرسمى بأنه ذلك املحرر الذى يتم عىل يد موظف عام مختص مع مراعاة
الشكليات الالزمة( ،((10وكذلك ما نصت عليه املادة ( )15من قانون التوقيع اإللكرتوىن املرصى من أن اكتساب الكتابة اإللكرتونية
واملحررات اإللكرتونية حجية الكتابة واملحررات الرسمية ....إمنا تكون وفقا ألحكام قانون اإلثبات ،ومن بني هذا األحكام ما
أوجبته املادة ( )10من هذا القانون من أن يتم تحرير املحرر الرسمى بواسطة موظف عام مختص(.((10
لهذا ،وبغري هذا االعرتاف الترشيعى ،فإنه يصعب  -ىف اعتقادنا  -التسليم لتقنية البلوك تشني بالقيام بدور املوثق ،الذى يظل
قرصا عىل املوظف العام املختص الذى يضفى تدخله ،بتوثيق املحرر ،صفة الرسمية عليه.
ومن نافلة القول اإلشارة إىل أن املرشع األورىب ،ىف الئحة االتحاد األورىب رقم  ،2014/910سالفة الذكر ،وإن كان قد أجاز -
كام سبق القول  -أن تتم عملية ختم الوقت عن طريق مقدم خدمات تصديق إلكرتوىن معتمد ،أو عن طريق أية وسيلة تصديق
إلكرتوىن غري معتمد  ،non qualifiéإال أنه قد ميز بني هذين الفرضني من حيث قوة اإلثبات:
ففى حالة صدور التوقيع اإللكرتوىن عن مزود خدمات تصديق إلكرتوىن معتمد ،مستوف للرشوط والضامنات التى نص عليها
القانون( ،((10عد التوقيع معتمدا ،وقامت قرينة عىل صحة بياناته وصلتها باملوقع ،وتحديد هوية هذا األخري ،وعىل من يدعى
العكس إثبات ما يدعيه.
أما ىف حالة صدور التوقيع عن مزود خدمات تصديق إلكرتوىن غري معتمد ،كام هى الحال بالنسبة للبلوك تشني ،فال يعد
التوقيع معتمدا ،بل مجرد توقيع إلكرتوىن بسيط ،وبالتاىل ال تقوم القرينة السابقة ،ويقع عىل عاتق املستفيد من خدمات هذا
األخري عبء إثبات صحة بيانات التوقيع اإللكرتوىن وصلته باملوقع ،وتحديد هويته.
Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, op. cit, n° 5, p. 2.
Art. 1369-1: «L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour
instrumenter».
( ((10إذ تنص املادة  15من قانون التوقيع اإللكرتوىن عىل أن “ للكتابة االلكرتونية وللمحررات االلكرتونية ،ىف نطاق املعامالت املدنية والتجارية واالدارية ،ذات الحجية
املقررة للكتابة واملحررات الرسمية والعرفية ىف أحكام قانون االثبات ىف املواد املدنية والتجارية ،متى استوفت الرشوط املنصوص عليها ىف هذا القانون وفقاً للضوابط
الفنية والتقنية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
( ((10وهو الذى يرخص له بتقديم خدمات التصديق اإللكرتوىن ،من الجهة املختصة بالرتخيص ،وهى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات (ىف مرص) ،واللجنة الفرنسية
لالعتامد ( ،COFRACىف فرنسا ،وهى اختصار لعبارة .)Le comité francsais ďaurédition
)(103
)(104
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وهو ذات الحل الذى أخذت به محكمة النقض الفرنسية ىف حكمها (غري املنشور) بتاريخ  6أبريل  ،((10( 2016والذى أكدت
فيه عىل أن للتوقيع اإللكرتوىن غري املعتمد قيمة قانونية أقل ىف اإلثبات ،ومن ثم فهو يخضع ،ىف قبوله ،للسلطة التقديرية للقاىض.
صفوة القول ،إذن ،أنه يصعب القول بقيام تقنية البلوك تشني ،بدور جهة تصديق إلكرتوىن معتمد ،وذلك ىف ظل الواقع
الترشيعى الراهن ،وعدم وجود الوسيط الثقة الذى يتوىل مهمة التحقق من هوية املوقع ،وإصدار شهادة تصديق تضمن ذلك،
أى تضمن أن الشخص املنسوب إليه املحرر هو ذاته املذكور بالشهادة.

املبحث الثاىن
دور البلوك تشني ىف إثبات حقوق املؤلف
 .24مدى جواز اعتبار البلوك تشني اتفاقا عىل اإلثبات:

انتهينا فيام سبق إىل انطباق مفهومى الكتابة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوىن  -ىف الحدود التى بيناها  -عىل تقنية البلوك
تشني ،ما يعنى متتعها بحجية ىف إثبات سالمة البيانات التى تسجل عليها ،وكذا صحة التوقيعات التى تتم من خاللها .ولكن هل
يعنى ذلك جواز االتفاق عىل البلوك تشني عىل تعديل بعض قواعد اإلثبات؟
بوجه عام ،وكام هو مسلم ،فإنه يجوز االتفاق عىل تعديل قواعد اإلثبات املوضوعية بحسبانها ال تتعلق  -وفق الراجح قضاء
 بالنظام العام ،كقاعدة عدم جواز ما يخالف أو يجاوز الكتابة إال بالكتابة ،إذ يجوز مخالفتها واالتفاق عىل اإلثبات بالبينة ىفالحاالت التى يجب فيها اإلثبات بالكتابة ،أو قاعدة عدم حجية الصور ،إذ يجوز  -أيضا -مخالفتها واالتفاق عىل اعتبار الصور
التى يقدمها الخصم أصوال (.((10
وقد آثر املرشع الفرنىس أن ينص عىل ذلك رصاحة ،إذ قضت املادة  1/1356مدىن فرنىس بصحة العقود (أو االتفاقات) التى
تتم بخصوص اإلثبات ،متى تعلقت بالحقوق التى يكون لألطراف حرية الترصف فيها( .((10وهو ما يؤخذ أيضا  -ولكن بطريق
غري مبارش -من املادة  1368مدىن( ،((11والتى أجازت للقاىض ،ىف حالة التعارض بني األدلة الكتابية ،عند عدم وجود نص أو اتفاق،
أن يأخذ بأكرثها رجحانا( ،((11ما يعنى جواز االتفاق بني األطراف ىف تلك الحالة عىل ترجيح دليل كتاىب عىل آخر ،ذلك أن تدخل
القاىض مقيد بعدم وجود مثل هذا االتفاق.
فاملبدأ ،إذن ،هو صحة االتفاقات املتعلقة باإلثبات ،وهو ما ينسحب عىل االتفاقات التى تتم من خالل البلوك تشني ،غري أن
هذا ال يعنى  -بداهة  -جواز مخالفة مثل هذه االتفاقات لقرينة قانونية قاطعة مستمدة من إقرار أو ميني ،وهو ما نصت عليه
رصاحة الفقرة الثانية من املادة ( ،1356((11ومن ثم ال تفيد مثل هذه االتفاقات سوى مجرد قرينة بسيطة ميكن دحضها أمام
القضاء(.((11
ملا كان ذلك ،فإن التساؤل يبقى قامئا عن حدود الدور الذى ميكن أن تلعبه البلوك تشني ىف مجال إثبات حق املؤلف ،وهو ما
ميكن أن نجد له جوابا فيام يىل من نواح(:((11
:M. Mekky, juge et blockchain, précité, n°32.مشار إليه لدى Civ. 1re, 6 avr. 2016, no 15-10.732.
( ((10انظر ىف ذلك :عبد الرزاق السنهورى ،الوسيط ىف رشح القانون املدىن ،ج  2نظرية االلتزام ،اإلثبات  -آثار االلتزام ،تنقيح املستشار أحمد مدحت املراغى ،بند  59؛ محمد
حسام محمود لطفى ،النظرية العامة لاللتزام ،اإلثبات ،طبعة  ،2020ص  880وما بعدها.
)(109
Art. 1356-1:« Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition».
( ((11وكانت تقابلها املادة (2-1316قديم).
)(111
Art. 1368: «A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout
moyen le titre le plus vraisemblable».
)(112
Art. 1356-2:«Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou
au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable».
)(113
Bruno Dondero, Les smart contracts,n°26: 29, p.21, publié dans Actes du colloque du Master 2 Droit privé général et du Laboratoire de
droit civil - Paris II - 21 avril 2017 (LE DROIT CIVIL À L’ÈRE NUMÉRIQUE).
)(114
Yves POULLET et Hervé JACQUEMIN, Blockchain: une révolution pour le droit …., n° 14, p. 5.
)(107
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 .25أوال  -إثبات حق املؤلف أثناء مراحل وضع مصنفه (أى قبل اكتامله):
وتظهر أهمية ذلك بوجه خاص ىف حالة تعدد املؤلفني أو أصحاب الحقوق عىل املصنف ،كام هى الحال ىف املصنفات املشرتكة،
أو املصنفات الجامعية ،والتى يستغرق وضعها عادة وقتا طويال ،إذ يخىش ىف مثل هذه األحوال أن يدعى أحد املساهمني ىف
املصنف املشرتك  -قبل اكتامله  -حقا استئثاريا عىل العمل دون سائر املساهمني ،أو أن ينكر القائم عىل وضع املصنف الجامعى
مساهمة بعض من يساهم ىف وضعه ،ففى مثل هذه الفروض تربز أهمية تقنية البلوك تشني ،حيث يتم تسجيل وتخزين كافة
مراحل وضع املصنف وفقا آللية التشفري الزمنى ،والتى تثبت كافة مراحل وضع املصنف ،وهوية صاحب األسبقية ىف كافة
مراحل وضعه.
وتظهر أهمية ذلك بوجه خاص بالنسبة ملؤلفى املصنفات الفنية واملوسيقية ،حيث تتيح هذه التقنية للمؤلف تسجيل عملية
وضع املصنف لحظة بلحظة بدءا من إنشاءه إىل حني االنتهاء منه ،وذلك دون حاجة إىل وسيط ،األمر الذى يوفر عىل املؤلف
نفقات التسجيل من خالل وسيط .وهذا ما تتجه إليه بالفعل العديد من املنصات الرقمية كمنصة  BlockchainyourIPالتى
تتيح للمؤلفني تسجيل كافة خطوات إنشاء املصنف من خالل تقنية البلوك تشني(.((11
وتجدر اإلشارة كذلك إىل هذه األهمية ىف مجال حامية املعلومات التجارية غري املفصح عنها Les informations
( commerciales non divulguéاألرسار التجارية) ،ملا لها من قيمة تجارية تخول املرشوعات صاحبة الحقوق عىل هذه
املعلومات ميزة تنافسية( ،((11وبالتاىل فإن تقنية البلوك تشني تساعد هذه املرشوعات ىف حامية معلوماتها غري املفصح عنها ىف
مواجهة املنافسة غري املرشوعة ،متى أثبت املرشوع قيامه باتخاذ التدابري املعقولة لالحتفاظ برسية هذه املعلومات ،وفقا لبصمة
الوقت التى تسجل لكل معلومة يتم تثبيتها أو تخزينها عىل الشبكة ،ما يجعل من هذه التقنية دليل إثبات عىل حق املرشوع
ىف هذه املعلومات.
وقد نصت عىل هذا القيد رصاحة املادة الثانية من التوجيه رقم  2016/943الصادر عن الربملان األورىب بتاريخ  8يونيو 2016
بشأن حامية املعرفة واملعلومات التجارية غري املفصح عنها (األرسار التجارية) ىف مواجهة استخدام هذه املعلومات أو الكشف
غري املرشوع عنها( ،((11وذلك حني عرفت األرسار التجارية بأنها تكون كذلك « متى كانت خاضعة لتدابري معقولة من قبل الشخص
الذى يسيطر عليها عىل نحو مرشوع ،ومع مراعاة الظروف التى تحفظ لها رسيتها»(.((11
وكام هو ظاهر ،فمن شأن هذا النص أن يحفز املرشوعات والرشكات الكربى نحو تثبيت وتخزين أرسارها التجارية وفق
تقنية البلوك تشني ،كام أنه يفتح الباب واسعا  -ولو بطريق غري مبارش  -أمام االعرتاف القانوىن بهذه التقنية كأحد أهم التدابري
املعقولة التى ميكن أن تستند إليها تلك املرشوعات والرشكات ىف حامية أرسارها التجارية .ولهذا فإذا كان من املتصور  -عمال
 أن يثور النزاع حول املقصود بالتدابري املعقولة التى أشار إليها هذا النص ،ومدى اعتبار وسيلة ما من قبيل التدابري املعقولةمن عدمه ،إلسباغ أو نفى صفة الرسية عن املعلومات التجارية ،إال أننا ال نعتقد أن مثل هذا النزاع ميكن أن يثور حني يتعلق
األمر باستخدام تقنية البلوك تشني ىف تخزين تلك املعلومات ،ذلك أنها توفر أقىص درجات األمان والرسية عن طريق آلية تشفري
AURORE BARREZ – MARGAUX BLANKIET – ALICE DE CHAZEAUX, Blockchain et droit d’auteur, DANS QUELLE MESURE LA
BLOCKCHAIN IMPACTERAIT-ELLE LE DROIT D’AUTEUR ?, PROJET D’ETUDE DANS LE CADRE DU MASTER 2 PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 2018, p. 16.
( ((11كالخربات الفنية ،واملعارف التقنية (التكنولوجيا) ،واملعادالت الرتكيبية ملنتج ما ،والخطط التسويقية ،والدراسات املالية واالقتصادية.
)(117
la directive (UE 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations
commerciales non divulgués )secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, J.O.U.E. L 157/1 à L 157/18 du 15 juin
وقد دخل هذا التوجيه حيز النفاذ بعد عرشين يوما من تاريخ نرشه ،وألزم ،ىف املادة 19منه ،الدول األعضاء بأن تضمن قوانينها الوطنية أحكامه خالل عامني من 2016.
:تاريخ نفاذه ،بحد أقىص يوم  9يونيو  .2018وللتفصيل حول هذا التوجيه ،انظر
Vincent CASSIERS, Alain STROWEL « La directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur les secrets d’affaires », J.T., 2017, p. 385. https://dial.
uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A188668/datastream/PDF_01/view.
)(118
Article 2-1 de la directive: «secret d’affaires», des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes: (C) «elles ont fait l’objet,
de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder
»;secrètes
)(115
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البيانات واملعلومات .وهو ما ميكن أن يقال أيضا بشأن تشفري املصنفات التى تتمتع بحامية قوانني حق املؤلف.

 .26ثانيا  -إثبات تاريخ وضع املصنف:

مل تستلزم ترشيعات حقوق املؤلف طريقا معينة إلثبات حق املؤلف ،فترسى عليها القواعد العامة ىف اإلثبات وبالتاىل يصح
ذلك بأى طريق من طرق اإلثبات( .((11وعليه ،ففى حال النزاع عىل أسبقية وضع املصنف ،ميكن إثبات ذلك بأى طريق كتقديم
شهادة إيداع للمصنف ،أو إثبات سبق تقديم املصنف إىل مجلة علمية ،أو دورية معتمدة( ،((12أو تقديم مراسالت كتابية كرسائل
الربيد اإللكرتوىن ،أو فواتري صادرة من الطابع إىل املؤلف ،أو غري ذلك من الوسائل.
والحقيقة أن هذه الوسائل ليس من شأنها أن تحول دون النزاع عىل تاريخ وضع املصنف ،أو التعدى عىل حق املؤلف ،حيث
ميكن التشكيك أو التالعب ىف أى من هذه الوسائل بوجه أو بآخر ،وهو ما ال ميكن تصوره بشأن تقنية البلوك تشني بسبب
طبيعتها الثابتة  ،son caractère immuableوغري القابلة للتالعب  ،infalsifiableوإتاحتها تسجيل التسلسل الزمني الدقيق
للمعامالت ،ما يجعل من تاريخ إنشاء أو وضع املصنف أمرا أكرث دقة ووضوحا ،مبا يجعلها جديرة ألن تحل محل وسائل اإلثبات
السابقة ،ومن ثم الحد من املنازعات حول أسبقية تاريخ وضع املصنف ،وتبعا لذلك الحد من التعدى عىل حق املؤلف(.((12

 .27ثالثا  -قرينة عىل تحديد املؤلف أو صاحب الحق املجاور:

كام هو ثابت ،فإن املؤلف أو صاحب الحق املجاور ،يتمتع بحامية تلقائية  « » une protection automatiqueعىل مصنفه
مبجرد وضعه أو إنشاءه  ،((12( du seul fait de sa créationحيث يكفى لنشوء حق املؤلف عىل املصنف أن يكون هذا األخري
مبتكرا ،ذا وجود محسوس( ،((12غري مخالف للنظام العام واآلداب.
ولهذا ،وىف ظل املفهوم الشخىص لالبتكار ،والسائد ىف النظام الالتينى والترشيعات العربية( ،((12ال يلزم إلسباغ الحامية عىل
املصنفات اتخاذ أية إجراءات شكلية ،كاإليداع القانوىن والتسجيل( ،((12إذ ينشأ املصنف  -كام ذكرنا حاال -مبجرد ابتكاره دون
حاجة إىل شكل معني ،وهو ما أكدت عليه اتفاقية برن( ،((12وتبنته الترشيعات الوطنية املقارنة(.((12
ورغم عدم استلزام أى من اإليداع أو التسجيل إلسباغ الحامية عىل املصنف ،إال أن ترشيعات امللكية الفكرية املقارنة قد
حرصت عىل النص عليها ،عىل تفاوت بينها من حيث مدى فرض التزام بذلك من عدمه(.((12

( ((11بل إنه حتى ىف نطاق العالمات التجارية التى ال تثبت ملكيتها إال بالتسجيل ،يجوز ملن كان استعامله أسبق للعالمة أن يثبت بطالن التسجيل خالل الخمس سنوات
التالية عىل هذا التسجيل (م  65من قانون حامية حقوق امللكية الفكرية املرصى).
( ((12محمود عىل عبد السالم واىف ،الحامية اإلجرائية لحقوق امللكية الفكرية ،مكتبة دار املتنبى ،اململكة العربية السعودية ،ط  ،2016 ،1هامش رقم ( )176ص  182وما
بعدها.
)(121
Frederique Boulanger , LA BLOCKCHAIN AU SOUTIEN DES AUTEURS, UNE RÉALITÉ ?, 2 mars 2018 , http://www.iredic.
fr/2018/03/02/la-blockchain-au-soutien-des-auteurs-une-realite/
( ((12انظر املادة ( )1-111 Lمن قانون امللكية الفكرية الفرنىس .وتقابلها،
( ((12ويتحقق ذلك بأمرين :األول أن يكون املصنف قد انفصل عن ذهن صاحبه ،وخرج إىل عامل الوجود ،فال يكون مجرد فكرة حبيسة ىف ذهن صاحبها .والثاىن أن يتخذ
املصنف شكال محسوسا يسمح بتوصيله للغري ،أى بأن يكون بإمكان هذا الغري إدراكه حسيا ،أو عقليا ،بأى طريقة كانت ،مبا ىف ذلك التمثيل أو األداء أو التالوة أو التثبيت
املادى أو بأية طريقة أخرى .انظر :عبد الرشيد مأمون ،ومحمد سامى عبد الصادق ،حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ىف ضوء قانون حامية حقوق امللكية الفكرية الجديد
رقم  82لسنة  .2002الكتاب األول حقوق املؤلف ،دار النهضة العربية  ،2007 / 2006ص .103
( ((12وذلك خالفا ملفهوم املوضوعى السائد ىف النظام األنجلوسكسوىن كالواليات املتحدة األمريكية وانجلرتا.
( ((12وذلك عىل خالف حقوق امللكية التجارية والصناعية التى ال ترسى بشأنها هذه الحامية التلقائية ،وإمنا البد من تسجيلها حتى تتمتع بالحامية القانونية .راجع  -عىل
سبيل املثال  -املادة ( )65من قانون حامية حقوق امللكية الفكرية املرصى بشأن تسجيل العالمات التجارية.
( ((12فقد ألزمت املادة  2/5من االتفاقية الدول األعضاء بعدم إخضاع التمتع بحقوق املؤلف ألى إجراء شكىل ،فنصت عىل أن “ال يخضع التمتع أو مامرسة هذه الحقوق
– وهى تلك املنصوص عليها ىف االتفاقية – ألى إجراء شكىل ،فهذا التمتع ،وهذه املامرسة مستقالن عن وجود الحامية ىف دولة منشأ املصنف.”...
( ((12وىف ذلك تنص املادة ( )2/184من قانون حامية حقوق امللكية الفكرية املرصى عىل أن “....ال يرتتب عىل عدم اإليداع املساس بحقوق املؤلف أو الحقوق املجاورة
املنصوص عليها ىف هذا القانون” .وىف ذات املعنى انظر :املادة  3/4من قانون حقوق املؤلف والحقوق املجاورة اإلماراىت رقم ( )7لسنة  2002إذ نصت عىل أنه “ وال يرتتب
عىل عدم إيداع املصنف أو تسجيل حقوقه أو ما يطرأ عليها من ترصفات إخالال بأى وجه من أوجه الحامية أو الحقوق التى يقررها هذا القانون “.
)(128
حيث  R)،إىل  R 1-133ومن  L، 1-131إىل  L 1-133وذلك ىف املواد (من  Code du patrimoine))، 1-131وقد أورد املرشع الفرنىس هذا االلتزام ىف قانون الرتاث
: https://www.أوجب عىل كل نارش أو طابع أو منتج أن يقوم بإيداع أى عمل يقوم بنرشه أو طباعته أو انتاجه ،وذلك لدى الجهة املرخص لها قانونا بذلك .راجع
legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845515.
55

IJDJL

المجلة الدولية للفقه و القضاء والتشريع

العدد  ،1لعام 2020

ويرجع هذا الحرص إىل ما ميثله كل من اإليداع والتسجيل من أهمية ىف نطاق إثبات حقوق امللكية الفكرية :فكالهام قرينة
قانونية بسيطة عىل تحديد صاحب الحق ،ما يساعد ىف الحد من النزاع حول تحديد صاحب حق امللكية الفكرية ،حيث يصعب
 عمال  -عىل غري صاحب الحق دحض هذه القرينة ،بإثبات أسبقية حقه عىل حق من تقدم بطلب اإليداع أو التسجيل .وباملقابليكون لصاحب الحق أن يثبت ،بكافة الطرق ،اعتداء من بادر باإليداع أو التسجيل عىل حقه .وتظهر أهمية ذلك ،بوجه خاص ،ىف
البيئة الرقمية التى تشهد فوىض انتهاكات لتلك الحقوق ،ويكون مدار النزاع فيها بني املؤلف ،وبني من يدعى حقا عىل املصنف،
حول إثبات األسبقية ىف ثبوت هذا الحق( .((12هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،فإن كليهام يساعد عىل حفظ ،أو أرشفة ،الرتاث
الفكرى ،أيا كان ،لكل دولة ،ما يسهم ىف التعرف عليه وتطويره.

 .28البلوك تشني كوسيلة إيداع رقمى للمصنفات :un moyen de dépôt numérique des oeuvres

وهكذا ،وىف ظل ما ميثله اإليداع من أهمية ىف إثبات أسبقية حق صاحب حق املؤلف ،أو الحق املجاور ،تبدو أهمية البلوك
تشني ىف تسجيل عملية إيداع (أو تثبيت املصنف) عىل املنصة ،حيث يتم إنشاء شهادة إيداع  un certificat de dépôtمبجرد
القيام بهذه العملية ،وىف كل مرة تتكرر فيها .وتتضمن هذه الشهادة معلومات املصنف الرقمية وهى -1 :اسم امللف -2 .اسم
املودع -3 .البصمة الرقمية للملف (كود التشفري) -4 .تاريخ (يوم وساعة) إنشاء كود التشفري عىل البلوك تشني(.((13
ويتم كل ذلك عن طريق آلية التشفري التى تتيح إنشاء كود تلقاىئ متفرد للمصنف مرتبط بكود الكتلة التى تحتويه .ويكون
هذا اإليداع مبثابة قرينة أو دليل أسبقية عىل الحق  .preuve d’antérioritéوميكن تطبيقه إىل جانب نظام اإليداع القانوىن
للمصنفات.

وهذا هو ما طبقته بالفعل العديد من هيئات اإلدارة الجامعية لحقوق املؤلف ،ىف فرنسا ،كجمعية املؤلفني وكتاب الدراما
 ،)((13()SACD/SCALAوالتى استحدثت نظام خدمة اإليداع اإلرادى (أو االختيارى) الرقمى للمصنفات le dépôt volontaire
 numérique des oeuvresملا يتميز به هذا النظام من رسعة ،وشفافية ،وقلة تكلفة ،وإتاحة ترجمة بيانات اإليداع بأكرث من
لغة ،فضال عن ضامن إصدار شهادات تصديق مطابقة لشهادات التصديق املعتمدة (فيام يتعلق بالتوقيع اإللكرتوىن ،وختم الوقت
الرقمى) ،واألهم من ذلك كله هو أنه يضمن موثوقية عملية اإليداع ،عن طريق التسجيل التلقاىئ لها لدى الربيد اإللكرتوىن
الخاص بجهة التوثيق الرسمى ،والتى ترسل إىل املودع ،فور إيداعه املصنف ،إفادة تسجيل إلكرتوىن (ىف شكل إيصال).
وال يبتعد هذا النظام ،ىف حقيقته ،كثريا عن نظام اإليداع الرقمى من خالل البلوك تشني ،مع ما يتمتع به هذا األخري من
خصوصية متيزه بالالمركزية والشفافية واألمان عىل نحو ما سبق تفصيله.
ومن جامع ما تقدم ميكن القول إن البلوك تشني ،إذ تتيح تخزين وحفظ ما ميكن أن يطلق عليه الحقوق الذكية (droits
 ،intelligents /(smart IP rightفهى تقوم بدور مزدوج ىف مجال إثبات حقوق املؤلف والحقوق املجاورة ،باعتبارها وسيلة
للكتابة اإللكرتونية ،وشكال من أشكال التوقيع اإللكرتوىن ،وكذلك باعتبارها وسيلة لإليداع الرقمى لتلك الحقوق ،ومن ثم فهى
كام فرض املرشع املرصى ىف املادة ( )184/1من قانون حامية حقوق امللكية الفكرية التزاما بذلك فنص عىل أن “يلتزم نارشو وطابعو ومنتجو املصنفات والتسجيالت
الصوتية واألداءات املسجلة والربامج اإلذاعية بالتضامن فيام بينهم بإيداع نسخة منها أو أكرث مبا ال يجاوز عرشة .”...وقد رتب جزاء عىل مخالفة ذلك ىف الفقرة الثالثة
من ذات املادة فنص عىل أن “يعاقب النارش والطابع واملنتج عند مخالفة أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة بغرامة ال تقل عن ألف جنيه ،وال تجاوز ثالثة آالف جنيه
عن كل مصنف أو تسجيل صوىت أو برنامج إذاعى ،وذلك دون اإلخالل بااللتزام باإليداع” .أما املرشع الكويتى فلم يفرض مثل هذا االلتزام ،وإمنا قد اكتفى بالنص ىف املادة
( )38من قانون حق املؤلف رقم  22لسنة  2016عىل أن “تنشئ املكتبة (مكتبة الكويت الوطنية) سجال إليداع املصنفات واألداءات والتسجيالت الصوتية والربامج اإلذاعية
الخاضعة ألحكام هذا القانون ،وتحدد الالئحة التنفيذية اجراءات وقواعد هذا اإليداع” .وبالرجوع إىل الالئحة التنفيذية املحال إليها نجدها أيضا مل تتضمن إلزاما بذلك،
كام مل ترتب جزاء عىل عدم التقيد باإليداع ،حيث نصت املادة ( )15منها عىل أن “يقدم طلب اإليداع من مؤلف املصنف أو صاحب الحق املجاور بحسب األحوال ،أو
خلفهام العام ،أو من ميثلهام قانونا إىل اإلدارة املختصة عىل النموذج املعد لهذا الغرض .”...كذلك اكتفى املرشع اإلماراىت بالنص ىف املادة ( )4من قانون حق املؤلف عىل
أن “ تضع الوزارة نظاما إليداع أو تسجيل حقوق املصنفات أو ما يطرأ عليها من ترصفات لدى الجهة املختصة بها وفقا ملا تقرره الالئحة التنفيذية لهذا القانون .وتعترب
سجالت اإليداع أو تسجيل الحقوق بالوزارة مرجعا لبيانات املصنف.”...
( ((12انظر املادة ( )1-113 Lمن قانون امللكية الفكرية الفرنىس.
)(130
Julie Jacob, La blockchain, un nouveau moyen de preuve pour la création artistique, Mis à jour le 03/04/19. https://www.journaldunet.com/
economie/finance/1423080-la-blockchain-un-nouveau-moyen-de-preuve-pour-la-creation-artistique/
)(131
La Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
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قرينة عىل نسبة املصنف إىل صاحبه إعامال للامدة  3/138من قانون حامية قانون حامية حقوق امللكية الفكرية املرصى التى
تنص عىل أن « ...يعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه ،أو ينسب إليه عند نرشه باعتباره مؤلفا له ما مل يقم الدليل عىل غري
ذلك»(.((13
وهكذا فليس هناك ما يحول ،ىف اعتقادنا ،دون حلول البلوك تشني بديال عن قواعد البيانات التقليدية التى تدار بواسطة
جمعيات حامية املؤلفني( ،((13وإن بقى األمر رهنا باعرتاف ترشيعى.
وليس الوضع ىف قانون حق املؤلف األمريىك ببعيد عام قررناه للتو ،ففى ظل هذا القانون ،ومع التسليم مبزايا نظام البلوك
تشني ىف تسجيل وحفظ البيانات ،ودوره ىف توفري حامية تكميلية لحقوق املؤلف ،واتجاه العديد من الرشكات إىل التسويق له ىف
هذا املجال ،إال أن الرأى مل يزل مستقرا عىل أنه ال ميكن لهذا النظام ،أن يحل بديال عن نظام تسجيل الحقوق لدى مكتب تسجيل
الحقوق األمريىك  ،The U.S. Copyright Officeقبل أن يكون هناك اعرتاف ترشيعى له بهذا الدور(.((13

خامتة
تناولنا ىف هذه الدراسة حقيقة البلوك تشني ،ومدى حجيتها ىف اإلثبات الرقمى بوجه عام ،وىف مجال حق املؤلف بوجه خاص.
وقد خلصنا من هذه الدراسة إىل بعض النتائج والتوصيات:

أوال – النتائج:
•البلوك تشني ليست  -كغريها  -مجرد تقنية تتيح تخزين املحتوى الرقمى ،بل هى تقنية متفردة كأكرب قاعدة بيانات ال
مركزية مفتوحة تضمن إدارة تبادل البيانات بأمان ،واستغالل حقوق االستغالل املاىل للمؤلف بشفافية.
•تنقسم البلوك تشني إىل ثالثة أنواع :عامة ،وخاصة ،ومختلطة ،تتألف بنية أى منها من أربعة عنارص هى الكتلة،
واملعلومة ،والهاش ،وختم (أو بصمة) الوقت.
•للبلوك تشني ،أيا كان نوعها ،ثالث وظائف رئيسة هى اإلرسال ،والحفظ (التخزين) ،واألمتتة.
•تستلزم طبيعة البلوك تشني إعادة النظر ىف مفهوم «الوسيط املؤمتن» الذى يقوم بدور توثيق املعامالت والتحقق من
سالمتها ،إذ مل تعد الثقة  -وفقا لهذه التقنية الواعدة  -تستمد فحسب من تدخل وسيطرة هذا الوسيط أيا كان ،وإمنا
من منظومة العقود الذكية.
•تعتمد العقود الذكية عىل وسيط خارجى يتمثل ىف برنامج (أوراكل) ،والذى يقوم بتزويدها بالبيانات التى تكون متاحة
عىل أنظمة خارجية.
•العقد الذىك ليس بعقد حقيقة ،كام أنه ليس بذىك ؛ هو مجرد برنامج إلكرتوىن يتضمن معلومات وأوامر إلكرتونية مخزنة
ومربمجة سلفا ،يقترص دوره عىل التنفيذ التلقاىئ لهذه األوامر.
•فتحت العقود الذكية الباب واسعا أمام العديد من التساؤالت واإلشكاالت حول مدى توافقها مع القواعد العامة ىف
نظرية العقد ،ما يعد مجاال خصبا الجتهادات ترشيعية وقضائية وفقهية قادمة.
( ((13وهو ذات ما نصت عليه املادة  1/113من قانون امللكية الفكرية الفرنىس.
( ((13وأهمها الجمعية األمريكية لرتخيص الحقوق الجامعية ( )ASCRLأو يف اململكة املتحدة ،جمعية الرتخيص والجمع (  )ALCSأو حقوق الطبع والنرش املحلية مثل
جمعية املؤلفني وامللحنني ونارشي املوسيقى ( )SACEMيف فرنسا.
)(134
Sarah Anderson, The Missing Link Between Blockchain and Copyright: How Companies Are Using New Technology to Misinform
Creators and Violate Federal Law, NORTH CAROLINA JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY, Volume 19 | Issue 4, 1-1-2018.
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•تستجمع البلوك تشني رشوط الكتابة اإللكرتونية ،من قابلية للقراءة ،واستمرارية ،وتوافر ضوابط تقنية تضمن
سالمتها .كام تتيح إمكان نسبة الكتابة إىل محررها وقت إنشاءها عن طريق آلية التشفري التى تتم بها عملية «ختم
الوقت».
•تستجمع البلوك تشني بعض رشوط التوقيع اإللكرتوىن ،بينام تواجه صعوبة فيام يتعلق بالبعض اآلخر من هذه
الرشوط:
•رشطان يتوافقان مع البلوك تشني :فيتحقق فيها رشط االرتباط بني املوقع والتوقيع اإللكرتوىن .كام تتيح
تحديد عالقة التوقيع بالبيانات املرتبطة به ،مبا يضمن سالمة هذه البيانات ،وذلك إلعتامد عمالتها الرقمية
(كالبيتكوين) عىل شفرة املفتاحني الخاص والعام.
•صعوبتان ىف مواجهة البلوك تشني :األوىل تتعلق برشط ارتباط التوقيع باملوقع وحده ،أو رضورة أن يدل
التوقيع عىل صاحبه ،نظرا لتعامل مستخدميها عادة بأسامء مستعارة ،وإن كان من املتصور التغلب عىل هذه
الصعوبة عن طريق تحديد الـ ( )IPالخاص باملستخدم .والثانية تتعلق برضورة استناد التوقيع إىل منظومة
تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكرتوىن مؤمنة ،والتى تقتىض وجود وسيط ثقة ،إذ ال وجود لهذا الوسيط باملعنى
املقصود ،ما يعنى عدم استيفاء البلوك تشني ملقتضيات التوقيع اإللكرتوىن املصدق أو املعزز.
•ىف ظل غياب نص ترشيعى ،يصعب القول بقيام تقنية البلوك تشني ،بدور جهة تصديق إلكرتوىن معتمد له صالحية
التحقق من هوية املوقع ،وإصدار شهادة تصديق تضمن ذلك.
ميكن اعتبار البلوك تشني وسيلة لإليداع الرقمى لحقوق املؤلف عن طريق آلية التشفري التى تتيح إنشاء كود تلقاىئ
متفرد للمصنف مرتبط بكود الكتلة التى تحتويه .ويكون هذا اإليداع مبثابة قرينة أو دليل أسبقية عىل الحق  ،ومن ثم
فهى قرينة عىل نسبة املصنف إىل صاحبه.

ثانيا – التوصيات:
ىف ضوء ما خلصت إليه هذه الدراسة من نتائج ،فإننا نتوجه مبا يىل من توصيات إىل كل من املرشع والفقه والقضاء
وكيانات اإلدارة الجامعية لحقوق املؤلف ( عىل املستويني الوطنى والعرىب):
1.1رضورة التدخل الترشيعى ىف نطاق قوانني اإلثبات والتوقيع اإللكرتوىن بالنص رصاحة عىل القيمة القانونية للبلوك
تشني ىف اإلثبات ،وتحديد دورها ىف نطاق التوثيق الرقمى للمعامالت اإللكرتونية.
2.2عىل القضاء أن يضع ىف االعتبار رضورة مواجهة اإلشكاليات التى تفرضها هذه التقنية خاصة فيام يتعلق باملنازعات
الناشئة عن تطبيق العقود الذكية.
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