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أستخدم تقنية البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية
أ/عبد هللا احلسن حممد السفري
جامعة امللك عبد العزيز

ملخص الدراسة:
تناولت الدراسة موضوع استخدام تقنية البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية ،وقد هدفت إىل التعرف على مقومات
وأبعاد هذه التقنية يف جمال حفظ حقوق امللكية الفكرية ،وكذلك معرفة مدى أتثيها يف بعض اجملاالت الرئيسية املستخدمة
يف حفظ حقوق امللكية الفكرية ،ومن مث معرفة القيود واملعوقات اهليكلية هلا يف جمال حقوق الطبع والنشر للملكية الفكرية،
ومناقشة الفرص والتحدايت اليت تواجه املؤسسات عند تطبيقها ،واستخدمت الدراسة املنهج الواثئقي النظري ،ومت مجع
املعلومات من الكتب واملراجع والدراسات ذات العالقة ،وخلصت الدراسة من حيث التتبع واالستقراء واملقارنة بني أراء
املختصني إىل عدد من النتائج من أمهها :اهنا تعترب من احدث التقنيات وامهها ،اليت بدا استخدامها يف جمال امللكية الفكرية
 ،حيث بدأت العديد من القطاعات تستكشف إمكانيات تلك التقنيات مع ظهور استخدامات ذكية جديدة ،واهنا تقنياً
هلا امكانيات كبية يف هذا اجلانب  .ان تطبيقها يف حفظ حقوق امللكية الفكرية من شانه ابراز استخدام نظام مكاتب
امللكية الفكرية تكنولوجيا والبحث عن السجالت املوزعة يف إنشاء سجالت ذكية للملكية الفكرية مثل تسجيل براءة
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االخرتاع او االسم التجاري او العالمة التجارية احملددة وهي عملياً أفضل من ادارة هذه السجالت تقليدايً ،وأن من أهم
مميزات استخدام تطبيقات البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية إن دفاتر األستاذ املوزعة مفتوح املصدر يساهم بشكل
فعال يف تقليل الكلفة مقارنة بقواعد البياانت التقليدية .وتبني أن هناك عدد من املعوقات والتحدايت اليت تواجه تطبيقها
يف حفظ حقوق امللكية الفكرية ومن أمهها البطء يف معاجلة املعلومات والبينات الوصفية بشكل كفئ وطريقة استدعاءها،
حيث يتعذر احياان معاجلة املشكالت التقنية ابلسرعة املطلوبة ،وأيضا التبين الواسع للشبكة والتذبذب يف أسعار العمالت
املشفرة ويف كثي من األحيان ال تتوافق مع األطر القانونية يف كثي من أشكاهلا وتصبح عدوة للسلطات.

اإلطار املنهجي للدراسة
املقدمة:
يعيش العامل اليوم يف عصر ثورة املعلومات واالتصاالت ،واصبحت السرعة يف اداء اخلدمات هي السمة املميزة ،وذهبت
الكثي من الدول بعيدا وذلك بتطبيقها اخلدمات احلكومية االلكرتونية عرب مواقع تنشئها خصيصا ،وىف اململكة العربية
السعودية بدأت الدولة شيئا فشيئا ولوج نطاق اخلدمات االلكرتونية والسعي لتعميمها على كافة خدماهتا املقدمة ومن
ضمنها تكنلوجيا املعلومات عرب استخداماهتا املختلفة ،كما فعلت ذلك العديد من الدول حول العامل ،ومن ضمن تكنلوجيا
املعلومات املستخدمة ما يسمي بتقنية سلسة الكتل ،ويف السياق فقد عرفت هذه اخلدمات خبدمات احلكومة االلكرتونية
ومفهوما ابهنا "قدرة القطاعات احلكومية املختلفة على توفي اخلدمات احلكومية التقليدية للمواطنني واجناز املعامالت عرب
شبكة االنرتنت بسرعة ودقة متناهية وبتكاليف وجهود أقل"( ،)1وابلتايل فان استخدام تقنية البلوكتشني يتم عرب تقنيات
االنرتنت املختلفة.
ويف ذات السياق تعترب تكنولوجيا املعلومات أبدواهتا املتقدمة ذات أمهية كبية ملتطلبات العصر احلايل ,حيث تعترب
مكمل حقيقي لعملية احلوكمة االلكرتونية اليت انتشرت يف العامل ،حيث انه مل يؤثر أي شيء على احلياة البشرية منذ الثورة
الصناعية كما أثرت عليها تكنولوجيا املعلومات ،حىت أصبحت ال غىن عنها يف حياة الناس واملؤسسات والبلدان ,ويشهد
ال عامل حتوالت تكنولوجية سريعة وتطورات متالحقة يف جمال احلواسيب والربجميات ووسائل االتصال ,مما جعل الكم اهلائل
 .1الزهرانى ،راشد بن سعيد2009( ،م1430-هـ) ،التعامالت االلكترونية الحكومية في المملكة العربية السعودية ،مكتبة
الملك فهد الوطنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
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من املعلومات تنمو وتتحرك بسهولة بني دول العامل ،حيث اصبحت تكنولوجيا املعلومات أداة مهمة يف مؤسسات األعمال
احلديثة ويتطلب من املؤسسات من مجيع األنواع واألحجام مواكبة هذا التقدم التقين اهلائل إذا كان هدفها هو البقاء يف بيئة
تنافسية.
يف ذات السياق ونظراً للتطور اهلائل واملتسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا االتصاالت وتقنية املعلومات واليت ابتت
تلعب دوراً حيوايً ومباشر يف شىت مناحي احلياة االقتصادية والتنموية واالجتماعية والثقافية والتعليمية وغيها من خالل
خمتلف االستخدامات لتطبيقاهتا اليت تشمل كذلك اجلوانب اإلدارية واخلدمية وكل ما يتصل بشؤون احلياة فقد كان لزاماً
على احلكومات يف العامل التفكي يف مواكبة التطور لالستفادة من كل هذه اإلمكاانت املتاحة يف تطوير أدائها احلكومي على
أكثر من صعيد( ،)1ويف ذلك فقد دخل العامل حقبة متقدمة دون حدود تُلعب فيها تكنولوجيا املعلومات دور ركائز هذا
التقدم ،الذي أصبح مسة مميزة هلذا العصر ومع ثورة اإلنرتنت واملعلومات والذي جعل االنرتنت جزءا من حياة البشر الذي
ادى اىل جعل العامل كقرية صغية يتفاعل فيها االشخاص كما لو كانوا يف بلد واحد.
ومع التقدم الكبي يف جمال تكنولوجيا املعلومات ادى ذلك اىل ظهور ما يسمى ابلبلـوك تشيـن ((Block chain
حيث تعد هي األحدث يف سلسلة التقنيات الرقمية وذلك بسبب طبيعتها الالمركزية واألفقية املوزعة واملفتوحة املصدر ،ومن
املتوقع أن تتسبب يف تغييات جوهرية واسعة النطاق يف كيفية تنظيم العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية احلالية
حيث ان تقنية البلوكتشني تعترب احد االبتكارات القائمة على املصدر املفتوح واليت حدثت ثورة يف الطريقة اليت يتم هبا تنفيذ
املعامالت بني األفراد والشركات وحىت اآلالت ،فهي تعد منوذج تنظيم جديد.
وهنالك العديد من التعريفات لسلسة الكتل واليت تطرق هلا الباحثني وقد عرفت ابهنا "تقنية رقمية جتمع بني آليات
التشفي وإدارة البياانت والشبكات واحلوافز لدعم التحقق من املعامالت وتنفيذها وتسجيلها بني األطراف ،دفرت األستاذ
لتقنية البلوكتشني عبارة عن قائمة (سلسلة) للمجموعات من (الكتل) املعامالت ،األطراف اليت تقرتح املعاملة تقوم إبضافتها
إىل جمموعة من املعامالت اليت هتدف إىل تسجيلها يف دفرت األستاذ ،أتخذ العقد املعاجلة داخل جمتمع البلوكتشني بعض
هذه املعامالت ،والتحقق من سالمتها ،وتسجيلها يف كتل جديدة على دفرت األستاذ ،ويتم نسخ حمتوايت دفرت األستاذ عرب
العديد من عقد املعاجلة املوزعة جغرافيا

(. (2

 .1المبيضين ،صفوان(2011م) ،الحكومة اإللكترونية النماذج والتطبيقات والتجارب الدولية .عمان :دار

اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  -ص(.)13
1. Daniel Conte de Leon, Antonius Q, and other. (2017).” Blockchain: properties and
misconceptions”, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol.
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اذن اهلدف من تقنية البلوكتشني هو خلق بيئة المركزية حيث ال يوجد طرف اثلث يتحكم يف املعامالت والبياانت ،فان
تقنية البلوكتشني هو حل قاعدة البياانت املوزعة اليت حتافظ على قائمة متزايدة ابستمرار من سجالت البياانت اليت يؤكدها
عقد املشاركة فيها .فهو احلل الالمركزي الذي ال يتطلب أي طرف اثلث يف الوسط .يتم مشاركة املعلومات حول كل معاملة
مكتملة يف البلوكتشني وهي متاحة جلميع العقد ،وهذه اخلاصية جتعل النظام أكثر شفافية من املعامالت املركزية اليت تتضمن
طرفًا اثلثًا ،ابإلضافة إىل ذلك ،تكون مجيع االطراف يف البلوكتشني جمهولة املصدر ،مما جيعلها أكثر أما ًان للجهة املاحنة لتأكيد
املعامالت.
ويف سياق اخر متصل مبوضوع هذه الدراسة واملتعلق ابمللكية الفكرية ومنظمتها اليت تتبع لألمم املتحدة واليت مسيت
مبنظمة امللكية الفكرية واليت تعين حبفظ حقوق املالكني لرباءات االخرتاع او االفكار والثقافات املختلفة فقد "مت إصدار
جمموعة جديدة من القوانني تسمى قوانني حقوق امللكية الفكرية لتوفي احلماية للمالكني حتت أمساء خمتلفة مثل براءات
االخرتاع والتصاميم وحقوق النشر والعالمات التجارية اىل غي ذلك فقد مت االعرتاف حبقوق امللكية الفكرية وموافقتها بشكل
أساسي يف مجيع أحناء العامل ويرجع ذلك لألسباب التالية توفي احلوافز واالعرتاف الواجب للمخرتعني ,وضمان مكافأة مادية
للملكية الفكرية ,وضمان توافر املنتجات األصلية وعند تدخل التكنولوجيا اصبح من الصعب التغلب على حفظ االفكار
اىل ان ظهرت تقنيات تقوم حبفظها على الوجه املطلوب ومنها تقنية البلوكتشني"(.)2
حيث تعـد بدورها أكرب سـجل رقمي مـوزع ومفتوح يسـمح بنقـل أصـل امللكيـة مـن طـرف إىل آخـر يف الوقـت نفسـه دون
احلاجة إىل وسـيط ،مـع حتقيـق درجـة عالية مـن األمان لعملية التحويـل يف مواجهة حمـاوالت الغش أو التالعـب وتشارك
املعلومات بني مجيع االفراد حول العامل وهذا يساعد يف حفظ امللكية الفكرية حيث ان امللكية الفكرية تلعب دورا أساسيا يف
احلياة اليومية فإهنا تعرب عن احلقوق الناشئة عن أي نشاط أو جهد فكري مما يؤدي إىل ابتكار يف اي جمال من اجملاالت
سواء كان ذلك صناعيا او علميا او غيها من اجملاالت وأصبحت من مفردات العصر احلديث وعادة ما تسن الدول القوانني

11 No. 3. pp. 286-300. APJIE 11,3. Available at: https://doi.org/10.1108/APJIE12-2017-034 Permanent link to this document:
2. Hassan, S and P De Filippi The Expansion of Algorithmic Governance: From Code
Is Law to Law Is Code, Field Actions Science Reports: The Journal of Field
)Actions Special, issue 17.(2017
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والتشريعات حلماية امللكية الفكرية ،وكذلك تربم الدول االتفاقيات الدولية لتنظيم ومحاية هذه احلقوق املتعلقة ابمللكية الفكرية
مبا يؤدي إىل التنمية وتشجيع التجارة املشروعة(.)1
مشكلة الدراسة:
تنبع مشكلة الدراسة احلالية من امهية حفظ حقوق امللكية الفكرية لألشخاص والكياانت املختلفة واليت تتوالها منظمة
امللكية الفكرية العاملية التابعة لألمم املتحدة ،حيث ان حقوق امللكية الفكرية هي أداة قوية حلماية املؤلفات ،والوقت واملال
واجلهد الذي يستثمره املخرتع او املؤلف حلفظ مثرة جهدة ،وتكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤل الرئيسي:
ما هو أثر استخدام تقنية البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية؟
أهداف الدراسة:
هذه الدراسة هتدف اىل ما يلي:
 .1التعرف على مقومات وأبعاد تقنية البلوكتشني اليت تساعدها يف حفظ حقوق امللكية الفكرية.
 .2معرفة مدى أتثي تقنيةالبلوكتشني يف بعض اجملاالت الرئيسية املستخدمة يف حفظ حقوق امللكية الفكرية.
 .3معرفة القيود واملعوقات اهليكلية لتقنية البلوكتشني يف جمال حقوق الطبع والنشر ضمن امللكية الفكرية.
 .4التعرف على الفرص والتحدايت على التطبيقات اليت تعمل على البلوكتشني من خالل بعض اخلصائص الرئيسية
هلذه التقنية.
 .5معرفة املشكالت اليت تواجه املؤسسات عند تطبيق تقنية البلوكتشني حلفظ امللكية الفكرية.
أسئلة الدراسة:
من خالل تساؤل الدراسة الرئيس تندرج حتته عدة تساؤالت وهي كااليت:
 .1ماهية ومقومات وأبعاد تقنية البلوكتشني اليت تساعد يف حفـظ حقوق امللكية الفكرية؟
 .2ما مدى أتثي تقنية البلوكتشني يف بعض اجملاالت الرئيسية املستخدمة يف حفظ حقوق امللكية الفكرية؟
 .3ماهي القيود واملعوقات اهليكلية لتقنية البلوكتشني يف جمال حقوق الطبع والنشر ضمن امللكية الفكرية؟
 .1كباشي ،هنادي كمال  ،حماية حقوق الملكية الفكرية  ،مجلة العدل  ،و ازرة العدل  ،مجلد ،19العدد  ،2017 ،50ص
-245

.220متاح

(.)2018/11/10

على:

https://search.madumah.com/record/908752
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 .4ماهي الفرص والتحدايت على التطبيقات اليت تعمل على تقنية البلوكتشني من خالل بعض اخلصائص الرئيسية
هلذه التقنية؟
 .5ما هي املشكالت اليت تواجه املؤسسات عند تطبيق تقنية البلوكتشني حلفظ امللكية الفكرية؟
أمهية الدراسة:
تنبع أمهية الدراسة من أمهية برجمة تقنية البلوكتشني واليت تؤثر بشكل بكبي على حفظ امللكية الفكرية لألفراد والكياانت
واجلماعات املختلفة ،حيث يتضح جليا اهتمام احلكومات واملنظمات يف الدول املؤثرة يف العامل تبنيها لتقنية البلوكتشني حيث
أصبح اجلميع يف سباق مع الزمن لالستفادة من ما تقدمة من حلول ،ولقد قدمت دعما قوايً ،وكذألك وفرت حلول األمن
والثقة وقللت من تكاليف احلماية ووفرت شفافية أعلى والغت دور الوسيط ،على الرغم من ان هذه التقنية فتية ومل تنضج
بعد اال اهنا تعد طفرة تتشعب منها حلول ملشكالت قدمية ،ومن هنا تتضح أمهية هذه الدراسة يف سعيها اىل حتليل وشرح
ابعاد تقنية تسهم وبشكل فاعل يف احلفاظ على امللكية الفكرية وأمهية البلوكتشني ودوره املتوقع يف حفظ امللكية الفكرية
لألفراد والكياانت املختلفة ،ومن هذا املنطلق تفرز الدراسة احلالية امهيتني مها :علمية (نظرية) وأمهية عملية (تطبيقية) كما
يلي:
 .1األمهية العلمية (النظرية) :وتتمثل يف تقدمي فائدة علمية أكادميية مبا يتوقع أن تضيفه نتائجها ملزيد من االهتمام إبدارة
املعلومات ،وزايدة يف أدبيات البحث العلمي ،ويوجد هلذه الدراسة أمهية أخرى من الناحية العلمية أيضا تتمثل يف الوصول
إىل إطار نظري لبناء أساس متني إلدارة املعلومات والتعرف على الربامج اخلدمية مثل برانمج تقنية البلوكتشني ،ومما يزيد من
أمهية الدراسة النقص الشديد يف الدراسات العربية اليت تطرقت إىل تقنية البلوكتشني ودورها يف امللكية الفكرية ،على أمل أن
تسهم هذه الدراسة يف سد الفجوة يف املواضيع املشاهبة ،ملا قد تشكله نتائج هذه الدراسة من حافز قوي للباحثني للقيام
بدراسات أخرى مكملة هلذه الدراسة.
 .2األمهية العملية (التطبيقية) :حيث إنه من املتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسة املهتمني واملعنيني ابألمر للتزود ببعض النتائج
والتوصيات اليت قد تثرى رؤاهم مما يساعدهم الختاذ القرارات املناسبة كما تكمن امهيتها املتوقعة يف ابراز بعض التوصيات
العملية اليت قد تساعد ذوي االختصاص يف عملهم.
وتكمن األمهية األساسية يف:
 .1أن موضوع الدراسة يعترب حبد ذاته من املواضيع اليت تستحق الدراسة.
567

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

 .2أثراء احملتوى العريب.
 .3أن حقوق امللكية الفكرية تشكل هاجس لدى الكثي من املؤلفني واملبتكرين والشعراء وغيه.
مصطلحات الدراسة:
 تقنية البلوكتشني :هي تقنية حديثة تسهم يف حفظ احلقوق وامللكيات .وقد مت ابتكار "تقنية البلوكتشني block "chainيف عام  ،2008وهي عبارة عن برانمج معلومايت مشفر يعمل كسجل موحد للمعلومات على الشبكة،
فكل جمموعة من املعامالت مرتبطة بسلسلة ،مما يعطي جلميع املشاركني صورة شاملة عن كل ما حيصل يف املنظومة
أبكملها.

( )1

 امللكية الفكرية :هي كل تلك احلقائق اليت ترد على اشياء معنوية من انتج الفكر ،مثل حقاملؤلف على أفكاره وحق املخرتع على مبتكراته وحق الفنان على لوحاته وحق امللحن على انغامه (.)1

منهج الدراسة:

إن أي دراسة حتتاج إىل منهج يكون الوسيلة اليت حتدد للباحث جماالت البحث كي تسهل له عملية اإلجابة عن
التساؤالت اليت ينطلق منها يف حبثه واملناهج العلمية على اختالف أنواعها تشكل اللباس املناسب واحلقيقي الذي يغطي
عناصر البحث لقد مت االعتماد على املنهج الواثئقي النظري ألنه املنهج املناسب ملوضوع الدراسة احلالية واملتعلق
ابستخدامات تقنية البلوكتشني وأثرها على امللكية الفكرية من خالل حتليل الدراسات والكتاابت نظراي.
حدود الدراسة:
حدود هذه الدراسة اشتملت على التايل:
 احلدود الزمنية :يتم إجراء الدارسة خالل العام الدراسي.2019-1440 : -احلدود املوضوعية :تقنية البلوكتشني وأثرها على امللكية الفكرية.

 .1اشرف شهاب" ،تقنية البلوك تشين في سطور" ،مجلة لغة العصر ،متاح على
 http://ahram.org.eg/news/87647.aspxبتاريخ ()2018/11/17
المفهوم
المعلومات
تكنلوجيا
للدراسات،
المتخصص
 .1المعهد

واألدوات،متاح

http://qu.edu.iq/el/plagingfile.php/87045/mod-resuoce-content/0

على:

 .2قاسم ،حشمت 2007( ،م) ،مدخل لدراسة المكتبات وعلم المعلومات ،الطبعه الثانية ،القاهرة :دار غريب،
ص .6
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اإلطار النظري /التطبيقي للدراسة
متهيد:
يف هذا الفصل الثاين والذي حيوي على اإلطار النظري للدراسة واحلديث فيه من خالل ثالث مباحث اوهلم ماهيه تقنية
البلوكتشني وخصائصها ومميزاهتا ،مث املبحث الثاين يتحدث عن اجلوانب اليت ميكن تطبيقها يف حفظ حقوق امللكية الفكرية،
أما املبحث الثالث للدراسة يشمل التحدايت واملعوقات اليت تواجهها  ،ومما الشك فيه ان تكنلوجيا املعلومات واملعرفة اصبح
احلصول عليها وامتالكها الشغل الشاغل للكثي من اجلهات ،حيث زاد االهتمام هبا واالعتماد عليها يف الكثي من القطاعات
االنتاجية او اخلدمية ،وبتطور وسائل االتصال واملعلوماتية ودخول شبكات االنرتنت ضمن منظومة متكاملة اصبح العامل كله
يعتمد على تكنلوجيا املعلومات ،ووسائل االتصاالت ،وشبكات االنرتنت ،لتكمل بعضها يف منظومه هي اقل ما توصف
ابهنا منوذج التقدم والتطور.
وأدت الزايدة اهلائلة يف كمية تكنلوجيا املعلومات املتوافرة اىل خلق ضرورة ملحة لوضع نظم متكاملة هلذه التكنلوجيا
تستعمل فيها أساليب جديدة وحديثة قادرة على التعامل مع أحدث األجهزة التقنية احلديثة القادرة على معاجلة البياانت
وخزن واسرتجاع حجم هائل من املعلومات"( .)1وعليه فقد تنبهت الدول املتقدمة اىل أمهية امتالك مواقع الكرتونية تسعى
من خالهلا اىل تقدمي اخلدمات املختلفة للمستفيدين الكرتونيا وبشكل حيقق هلا النجاح ويقلل من كلف الوقت واجلهد
املبذول فضال عن ختفيض الكلف املادية للمعامالت ابلنسبة للحكومات واملواطنني على حد سواء ومنها تقنية البلوكتشني.
لقد تبنت معظم احلكومات ضمن اسرتاتيجياهتا وأهدافها مفهوم احلكومة االلكرتونية كواحدة من أهم الوسائل واألدوات
اليت تسهم يف حتقيق النجاح والفاعلية يف أدائها ألعماهلا وبذلت يف سبيل ذلك جهودا عديدة وجبارة فضال عن حتمل
موازانهتا لكلف مادية عالية لتوفي البنية التحتية املالئمة .ظهرت يف السنوات األخية مفاهيم جديدة فرضت علينا نتيجة
للتقدم والتطور التكنولوجي ،مثل مفهومي البياانت واملعلومات ،وهذه املفاهيم هي اليت أضفت صبغة جديدة على مفهوم

 .1الشلبي ،فراس سليمان والخوالدة ،رياض عبد هللا ( .د ت) دور الحكومة االلكترونية في تعزيز الفاعلية
التنظيمية دراسة حالة و ازرة المالية االردنية ،دراسة مقدمه الى كلية عمان الجامعية ،عمان :جامعه البلقاء

التطبيقية.
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املعرفة ومفهوم املعرفة ليس ابألمر اجلديد ابلطبع فاملعرفة رافقت اإلنسان منذ أن تفتح وعيه وارتقت معه وابلتايل هي تعتمد
على املعلومات وميكننا التعرف على املعلومات وانظمتها ابعتبار ان نظام تقنية البلوكتشني يعتمد على تلك املعلومات ومن

بعدها يعتمد على شبكة االنرتنت وانظمة وتقنية املعلوماتية.
املعاهدات الدولية املهتمة مبجال امللكية الفكرية:
حتـدد (نـدمي  )٢٠١٨،املعـاهـدات واملبـادرات الـدوليـة املهتمـة مبجـال امللكيـة الفكريـة :تعـد قوانني حق املؤلف أحـد الركـائز
اليت قامت عليها النهضـ ـ ـ ـ ــة احلضـ ـ ـ ـ ــارية والثقافية احلالية .ذلك اهنا اقرت حقوق لكل مؤلف على مصـ ـ ـ ـ ــنفة ورتبت محاية هلا،
وانطلقا من أمهية اإلبداع واالبتكار ومحايته على الصـ ـ ـ ــعيد الدويل متمثال يف إبرام اتفاقية " بين " حلماية املصـ ـ ـ ــنفات األدبية
والفنية يف 18٨٦م ،ومازال التطور التشريعي على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي مستمرا.
اال ان أحدث هذه االتفاقيات هي اتفاقية اجلوانب املتصـلة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (تربس) واليت مت ابرامها
عـام  ١٩٩٤م ،واهتمـت حبمـايـة املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنفـات الرقميـة مثـل برامج احلـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب وقواعـد املعلومـات .يرجع اتريخ حقوق امللكيـة
الفكرية اىل س ـ ــنة  ١٨٧٣م ،وابلتحديد يف املعرض الدويل لالخرتاعات يف فينا حيث حدثت ص ـ ــدمة للقائمني على املعرض
وللجمهور عنــدمــا امتنع عــدد كبي من املخرتعني األجــانــب املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة ،وذلــك خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة من ان تتعرض أفكــارهم للنهــب
واالس ـ ـ ـ ــتغالل التجاري يف دول أخرى ،لقد أظهرت هذه املقاطعة احلاجة املاس ـ ـ ـ ــة اىل توفي احلماية الدولية لرباءات االخرتاع
وامللكية الفكرية بوجه عام.
االمر الـذي نتج عنـة انبثـاق اول معـاهـدة دوليـة مهمـة ترمي اىل منح مواطين بلـد معني حق محـايـة أعمـاهلم الفكريـة يف
دول أخرى وهي اتفاقية (ابريس) بشـ ــأن محاية امللكية الفكرية الصـ ــناعية ،اليت صـ ــدرت يف ٢٣مارس  /آذار عام ١٨٨٣م،
ودخلت حيز التنفيذ يف العامل التايل ،وكانت هذه االتفاقية جمرد البداية اليت توالت بعدها االتفاقيات على املس ـ ـ ـ ـ ــتوى الدويل
من اجل محاية امللكية الفكرية يف شىت صورها (املصنفات األدبية والفنية ..اخل).
ويف عام  ١٨٨٦م دخل مفهوم حق املؤلف اىل السـ ـ ــاحة الدولية بفضـ ـ ــل اتفاقية "برن" بشـ ـ ــأن محاية املصـ ـ ــنفات األدبية
والفنية .وتتوىل إدارة املعاهدتني منظمة دولية مكلفة أبدرهتا ،إبقرار من كل الدول األعضـ ـ ـ ـ ــاء يف األمم املتحدة بداء من ١٦
ديسمرب/كانون األول ١٩٧٤م ،وهي املنظمة العاملية للملكية الفكرية الويبو (.)Wipo
مث فوجئت الدول األعضــاء يف مفاوضــات اتفاقيات ( أجلأت ) بورقة مقدمة من الشــركات العمالقة متعددة اجلنســيات
اىل سـ ــكراترية" أجلأت " يف جنيف يف يونيو  ١٩٨٨م  ،خبصـ ــوص تضـ ــمني اتفاقية أجلأت اتفاقية خاصـ ــة مبا يسـ ــمى وايبو (
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حقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابلتجارة ) واجلدير ابلذكر ان ذلك قد مت من وراء منظمة الوايبو Wipoوابلفعل ص ـ ـ ــدرت
اتفاقيات ( أجلأت ) متضـ ـ ــمنة اتفاقية حلقوق امللكية الفكرية املرتبطة ابلتجارة  ،واليت يطلق عليها اختصـ ـ ــار اتفاقية تريبس (
 )Tripsوكانت حماولة تريبس التطوير يف مفاهيم احلماية  ،إض ـ ـ ـ ــافة اىل ولية اكرب يف توفي النص ـ ـ ـ ــوص القانونية اخلاص ـ ـ ـ ــة
ابألعمال اليت يتم تداوهلا عرب االنرتنت وضمان إدارة املعلومات املتناقلة عرب تلك الرسائل.
مراحل التطور يف سن التشريعات ملعاجلة حقوق امللكية الفكرية:
يتبني ان هناك ضـ ــرورة ملحة لسـ ــن تشـ ـريعات وقوانني جديدة لتواكب التطور السـ ـريع ل نرتنت وابلتايل حفظ حقوق
التأليف والنشر .يف عام ً ١٩٩٨م كان عام مواجهه التحدايت اجلديدة سواء أكان مالكي املعلومات ام مستهلكيها حيث

ان قوانني حقوق التأليف التقليدية ال تغطي جوانب اس ـ ــتخدامات اإلنرتنت واحلص ـ ــول على املعلومات من املص ـ ــادر الرقمية
واحلفــاظ على حق املبــدعني يف إبــداعــاهتم من خالل األنظمــة والقوانني اجلــديــدة مثــل قــانون األلفيــة الرقميــة .DMCA

ومعاهدات امللكية الفكرية  Wipoحلفظ حقوق النشر والتأليف.
واتضح ان قانون حقوق التأليف يتناسب مع األعمال التقليدية كالكتب واملواد املطبوعة واما ابلنسبة لألعمال الرقمية
واحلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاابت فهو غي كــاف ،حيــث يتم انتهــاك حقوق املؤلف يف كثي من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدامــات على اإلنرتنــت .من خالل
اسـ ـ ــتعراض التشـ ـ ـريعات الوطنية اخلاصـ ـ ــة حبقوق التأليف وتوجهاهتا احلديثة يف العصـ ـ ــر الرقمي يف اململكة العربية السـ ـ ــعودية،
يالحظ متيزهـا يف محـايـة حقوق امللكيـة الفكريـة عن غية من قوانني الـدول العربيـة بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاغـة منفردة جتعلـك واحـداً من أكثر
األنظمة والقوانني التصـ ــاقا مبسـ ــالة اهلوية اإلسـ ــالمية اليت متيز األنظمة السـ ــعودية .لقد صـ ــدر اول نظام للمطبوعات ابملرس ــوم
امللكي يف  ١٨ش ـ ـ ـ ــعبان  ١٣٧٨ه وحتول اس ـ ـ ـ ــم وكالة الوازرة املس ـ ـ ـ ــاعدة للعالم الداخلي قس ـ ـ ـ ــم (رقابة املطبوعات) اىل وزارة
املساعدة ل عالم الداخلي،
وينقسم اإلعالم الداخلي تنظيميا اىل:
أ -املديرية العامة للمطبوعات.
وتتوىل مهمـه رقـابـة كـافـة أوعيـة املعلومـات اإلعالميـة وتطبيق نظـام املطبوعـات والنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والئحـة التنفيـذ وإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الرتاخيص
اإلعالمية ملمارسة األنشطة اإلعالمية املختلفة.
ب -اإلدارة العامة حلقوق املؤلف.
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صدر مرسوم ملكي يف ١٤١٠/٥/١٩ه ابملوافقة على صدور (نظام محاية حقوق املؤلف) ويف عام ١٤١٥ه انظمت
اململكة اىل االتفاقية العاملية حلقوق املؤلف.
كما عملت الوزارة على االهتمام حبماية حقوق التأليف ورفع مستوى اإلدارة اىل إدارة عامة.
وقد انظمت اململكة اىل اتفاقية برن حلماية املصـ ـ ـ ــنفات األدبية والفنية مبوجب املرسـ ـ ـ ــوم امللكي يف عام ١٢/٧/١٤٢٤ه مما
عاف من مسؤوليات ومهمات هذه اإلدارة يف مكافحة أعمال القرصنة على املصنفات الفكرية:
كمـا أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـت اإلدارة معنيـة بتنفيـذ اتفـاقيـة اجلوانـب التجـاريـة املتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ابمللكيـة الفكريـة تريبس  Tripsوهي احـدى
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بعد انضمام اململكة للمنظمة يف هناية عام ١٤٢٦ه.
يف اململكة العربية السععودية الث جهات تتلفة حلماية احلقوق الفكرية مت ضعمها ييعا ا اييئة السععودية للملكية
الفكرية وهي كااليت:
 -١حقوق املؤلف والناشر وتتتبع وزارة اإلعالم
 -٢حقوق العالمات التجارية تتبع وزارة التجارة
 -٣حقوق املخرتعات واملبتكرات تتبع مدي امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

1

ويف 1438/06/26ه ـ ـ ـ ـ أنشئت اهليئة السعودية للملكية الفكرية مبوجب قرار وزاري رقم .410وتعد بوابة واحدة لتسهيل
تس ـ ـ ـ ـ ــجيل حقوق امللكية الفكرية وإص ـ ـ ـ ـ ــدار الرتاخيص ومنح واثئق احلماية وانفاذها وتوفي املعلومات املتعلقة حبقوق امللكية
الفكرية وااتحته ا للجمهور ،وكذلك متثيل اململكة يف املنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقة حبقوق امللكية الفكريه0.

املبحث االول /تقنية البلوكتشني:
نشأة تقنية البلوكتشني:
هي التقنية واهليكل األساسي لعملة البتكوين ،العملة املشفرة اليت أحدثت ضجيج يف مجيع األوساط سوى كانت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية وكذلك األكادميية منذ اتريخ نشر الورقة البيضاء من قبل املخرتع الغامض هلا الذي اطلق على
نفسة اسم سأتوشى انكموتو يف عام (2008م) اىل الوقت احلايل ،ان فكرة وجود نظام األموال الرقمية املستقلة عن سلطة
 1عفاف محمد ،نديم .) ٢٠١٨( ،حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي بين الحماية القانونية والوصول العادل ،المجلة األردنية
للمكتبات والمعلومات .ص .٦٣-١١
متاح على :دار المنظومة.
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الدولة هو هدف اسرتاتيجي جملموعة من األشخاص او منظمة يطلقون على أنفسهم (املشفرون االنريك )iاو (علماء
اإلنرتنت) ،لقد كانت تتم مناقشة كيف تعمل العملة املشفرة بتكوين من منظور مايل فقط ،اال ان االيدولوجية او الفرضية
اهليكلية هلذه التقنية هلا جذور سياسية قدمية وهلا بعد فلسفي اقرب ماتكون اىل الليربواترية ويصفها مناهضيها فوضوية
السلطوية يسارية متطرفة "راديكالية"(.)1
يف عام (1990م) مت طرح خمطط العملة املشفرة على قائمة بريد ( )Cypherpunksوهي قائمة بريد جملموعة غي
رمسية هتدف اىل حتقيق اخلصوصية من خالل االستخدام االستباقي للتشفي ،يتبنا االنريك بشكل عام فرضية ان التشفي
فن ،وعلم تشفي املعلومات ميكن استخدامه إلحداث تغيي سياسي واجتماعي إجيايب وابلتايل ميكن ان تؤدي اىل اليوتوبيا.
يقول ) (Tim Mayوهو احد مؤسسي القائمة الربيدية ( ،)Cypherpunkلقد استخدمت القائمة لتعزيز (تشفي
االنريك او االسلطوية) ابستخدام التشفي لتسهيل الطلب التعاقدي اخلاص ،وتعزيز احلرية الفردية ،وتفكيك الدولة القومية،
وعلى حسب قولة كانت احلكومات وتواصل قمع التشفي الشعيب(.)2
وبعد ذلك أوضح بيان املشفرون االنريك يف عام (1988م) التايل " :ستحاول الدولة إبطاء او وقف انتشار هذه
التكنولوجيا متحججه مبخاوف على األمن القومي او استخدام التكنولوجيا من قبل جتار املخدرات واملتهربني من الضرائب،
وكذلك خماوف من تفكيك اجملتمع ،وبطبيعة احلال كثي من هذه املخاوف ستكون صحيحة وسوف يسمح التشفي االنريكي
بتداول األسرار الوطنية حبرية "ويعد موقع ويكالكس انتصار لالنريك وخي دليل "وتسمح بتداول املواد غي املشروعة
واملسروقة ،وذ لك ألنه اذا وجد سوق حموسب جمهول سيكون جذاب لألعمال غي املشروعة من ابتزاز واغتياالت وهترب
عن الضرائب ،سوف ينشط استخدام شبكة املشفرون ( (Crypto Netمن قبل عناصر إجرامية ولكن هذا لن يوقف
انتشار التشفي االنريك .
حني ظهرت رسالة ( (Tim Mayاىل اجملتمع االنريكي او وطن مستخدمني االنرتنت بداء عليهم القلق واتضح
ابلفعل ان احلكومات اإلقليمية ستحاول تقييد احلرايت على حدود االلكرتونية اجلديدة وحتويلها اىل إدارة للمراقبة ( .)3واعترب
جمتمع االنريكي ان املقاومة من خالل التشفي ضرورية حىت يتمكنو من اهلروب من التهديد الذي يلوح يف األفق من جانب
1. See Wei Dai, supra note 14; Wei Dai, BITCOINWIKI, https://perma.cc/NLE2YM3Q (last visited Oct. 22, 2017); Wei Dai, THE BOOK OF BITCOIN,
https://perma.cc/A935-B8RF (last visited APRIL. 22, 2019
1. See Wei Dai, supra note 14; Wei Dai, BITCOINWIKI,
N,https://perma.cc/A935-B8RF

2. See Wei Dai, op.cit.
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احلكومة .يف  ٢٧نوفمرب  1998قام شخص يطلق على نفسه ( (Wei Daiإبرسال رسالة اىل ()Cypherpunk
واليت تتعلق بربتوكول جديد لتشفي الشبكة لكنة تضمن أيضا رابط ملقال قصي على موقع الويب اخلاص به ،والذي بداء
فيه بقول :اان مفتون ابلتشفي االنريكي ل )(Tim Mayالذي على عكس فرضية اجملتمعات املرتبطة تقليداي بكلمة
الفوضى يف الفوضى املشفرة أليتم تدمي احلكومة مؤقتا ولكنة حيضرها بشكل دائم وجيعلها غي ضرورية دائما.
بداية من هذا املنظور االيدولوجي او الفلسفي عزز  Wei Daiالرؤية املشبوه من خالل وضع تقنية من شائنها ان
ختلق نظاما لتبادل القيم املالية يطلق علية ) (B-Manyحيث تضمن ان مجيع املعامالت مت التحقق منها من قبل شبكة
المركزية حتمل دفرت احلساب او األستاذ املوثوق واألمن داميا ،ولن يرمز دفرت احلساب اىل القيمة احملتفظ هبا يف شكل اخر
ولكنة سيشكل تلك القيمة ابلفعل ،وكذلك سيتم انشاء أموال جديدة بشكل أساسي .مل تنجح هذه التقنية ألسباب لن
نتطرق هلا االن (.)1
بعد عشر سنوات ،يف عام (2008م) ارسل شخص او منظمة اطلق على نفسة سأتوشى انكموتو اىل عدة قوائم
بريدية ورقة بيضاء مكونه من ( )٩صفحات تصف تطبيق ( (Wei Daiمع إضافة مزيد من التعديالت والتفاصيل على
السمات األساسية القرتاحه اخلاص ابملال واطلق على هذا التطبيق اسم بتكوين نظام النقد نظي اىل نظي ونشر على موقع
الويب وتستشهد حاشية الورقة األوىل اخلاصة به برسالة ( (Wai Daiلعام (1998م) ،ان كل من سأتوشى انكموتو
) )Wai Daiشخصيات غامضة ،حيث أشار ملف تعريف املستخدم األصلي اىل اهنم عاشوا يف الياابن ،ومع ذلك كان
عنوان بريدهم االلكرتوين من مزود بريد جماين يف املانيا .على الرغم من احملاوالت العديدة للكشف عن شخصية سأتوشى
انكموتو اال أنه يبدو اهنا ستظل لغزا.
يف عام (2009م) مت إطالق اول عمله رقمية ومساها بتكوين عملة التكوين ابإلضافة اىل العديد من عمالت البتكوين
املبكرة ( .)2مما جيعله مرشحا حمتمل يف تقييمات أثرايء العامل يف التبادل األخي .لعدة سنوات كان هناك اهتمام كبي يف
بتكوين من قبل املنظمات االعالم واحلكومات واملقاالت األكادميية يف العلوم املالية واالقتصادية وعلم االجتماع والقانون
وكان تركيزها األكرب على التحدايت اليت متثلها العملة املشفرة على السياسة الوطنية والسياسة الضريبية وكيفية السيطرة على
هذه العمالت .لعل من أبرز األحداث اليت ساعدت يف التبين الكبي للعملة املشفرة بتكوين يرجع اىل األزمة العاملية لعام

1. Gervais Daniel, João Pedro,& Quintais Balázs Bodó. (2018), "Blockchain and
smart contracts: the missing link in copyright licensing?", Vol. 26, Issue 4.
2. Nakamoto,S.(2008),”Bitcoin:a peer-to-peer electronic cash system “,available at:
https://bitcoin.org/bitcoin .pdf
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(2008م) (أزمة الرهن العقاري) على الرغم من ان جذورها تسبق األزمة بفرتة طويلة .اال انه تردد صدى االهتمام هبا بعد
املناقشات اليت دارت حول طبيعة األموال والبنوك اليت تسببت يف األزمة على الرغم من تنوعها السياسي .يف عام (2015م)
ظهرت العقود الذكية من خالل تطبيق ) )Ethereumبداء صانعو السياسة واالقتصاديون واألكادمييون والقانونيون يف
مالحظة اإلمكاانت اهلائلة اليت متتلكها تقنية البلوكتشني املبنية على عملة البتكوين ،واتضح اهنا أكثر ااثرة لالهتمام من
خالل اخلصائص املكونة لدفرت األستاذ املوزع وكيفية توفي الشفافية وتنفيذ املعامالت مع عدم وجود طرف اثلث او وسطاء
موثوق هبم ومن هنا بداءات النظرة تتحول وتفصل وتفرق بني عملة بتكوين وتقنية تقنية البلوكتشني .وكما أشار تقرير اململكة
املتحدة حول استخدامات تقنية البلوكتشني يف مذكرات احلكومة " اهنا تقنية ميكن ان تساعد احلكومات على مجع الضرائب
وإصدار جوازات السفر وتسجيل األراضي وامللكيات وضمان سالمة سجالت وخدمات احلكومة عموما وتسجيل سندات
امللكية او غيها "(.)1

مت استخدام نظام البلوك تشن ألول مرة يف عام (2008م) ،أي منذ أكر من عشر سنوات ،وذلك ابعتباره
املنصة الرئيسية لعملة البتكوين االفرتاضية ،واليت استمدت قوهتا من ثقة املتعاملون فيها ،على األقل حىت اآلن،
بفضل ذلك النظام ،وخيلط كثر من الناس بني البتكوين والبلوك تشن ،ويعتربوهنا كياانً واحداً ،على الرغم من عدم
صحة هذا ،فالبلوك تشن هو العمود الفقري لعملة البتكوين ،وهو ما مييزها عن غيها من العمليات االفرتاضية
األخرى ،ومثال مت استخدامه يف حتويل العمات االفرتاضية ،ميكن أيضاً استخدامه يف العديد من التطبيقات
األخرى ،مثل تسجيل املمتلكات وتوثيق املعامالت وأعمال الوساطة(.(2
مفهوم تقنية البلوكتشني:
يعرفها ) (BIKRAMADITAYAواخرون من منظور وظيفي(االعمال) ومنظور فين (تقين) كما يلي (:)3

1. Jake Goldenfein and Dan Hunter, (2017). Blockchains, Orphan Works, and the
Public Domain, Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 41, No. 1, 2017, P.
p43. Posted: 11 Dec 2017, Available At: https://ssrn.com/abstract=3083153 .
2. An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology, KAYE Scholar, February
2016, accessible at: http://bit.ly/2o- IoDnV
3. Bikramaditya SinghalGautam DhamejaPriyansu Sekhar Panda,(2018).Beginning
Blockchain A Beginner's Guide to Building Blockchain,, Apress Media LLC ,
California , Berkeley, CA,PAGE
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 .1تقنية البلوكتشني هي نظام من سجالت املعامالت ذات القيمة (وليس املال فقط) يتم التبادل فيه بطريقة نظي
اىل نظي ،مما يعين انه ال توجد حاجة اىل وسيط كالبنوك او أطرف اثلث موثوق هبا ،وما مييزها اهنا متنع االزدواجية
يف الدفع .مع مالحظة ان املعاملة والتسوية او الوعاء ليست كياانت خمتلفة يف إعداد تقنية البلوكتشني ،حيث
املعاملة متماثلة مع التسوية ،مثال على ذلك :إذا قام أحدهم بدفع  ١٠رايل فانة ال ميلكها بعد ذلك ،يتم نقلها
جسداي اىل املستلم هلا.
 .2ومن منظور فين
• تقنية البلوكتشني هي نظام نظي اىل نظي من املعامالت ذات القيمة مع عدم وجود طرف اثلث.
• هي نظام مشرتك المركزي ،ودفرت األستاذ مفتوح املصدر ويتم نسخه عرب عدد كبي من العقد .مالحظة توجد
أنواع حديثة من دفرت األستاذ اخلاص سنتحدث عن ذلك الحقا.
• قاعدة بياانت دفرت األستاذ هي قاعدة بياانت احلاقية فقط ،ما يعين انه ألميكن اإلضافة اليها او تغيها حيث ما
يدخل من كتل هو دائم.
• ال توجد حاجه اىل أطراف اثلثة موثوقة للخدمة كوسيط ضامن للتحقق والتامني وتسوية الصفقة ،حيث توفر
آليات التوافق نفس دور الوسيط مع شفافية أكرب.
• اهنا طبقة أخرى فوق االنرتنت وميكن ان تتعايش مع تقنيات االنرتنت األخرى.
• لقد مت تصميم ) (TCP/IPلتحقيق وفتح النظام ،ومت تصميم تقنية البلوكتشني لتمكني الالمركزية احلقيقية ،لقد
جعل سأتوشى انكموتو اليتكوين مفتوح املصدر ما يعين انه أعطى ترخيص للجميع للتطوير مما اهلم وحفز الكثي
من التطبيقات الالمركزية.
مفهوم تقنية البلوكتشني من منظور املعلومات:
يعرفها (كالرك) ابهنا عبارة عن سجل مفتوح للمعامالت ميكن استخدامه لتسجيل املعامالت وتتبعها ،وتستخدم شبكة
نظي اىل نظي يف تبادل ذلك السجل والتحقق من سالمته ،والغرض منها ضمان شفافية السجل وموثوقيته ،اذ تتيح ملختلف
األطراف يف املعاملة التأكد مما سيدون يف السجل مسبقاً ومن عدم قدرة أي طرف على تغيي ذلك املضمون بعد تسجيله،
وترسل كل معاملة او (كتلة) اىل مجيع املشاركني يف الشبكة (أي حاسوب كل مشارك) عن طريق حل معادلة رايضية معقدة،
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ومبجرد التحقق من الكتلة ،تضاف اىل السجل او السلسلة ،يكمن االبتكار احلقيقي لتكنولوجيا دفرت األستاذ املوزع يف اهنا
تضمن سالمة السجل إبخضاعه لرقابة مجاعية ال تتطلب وجود سلطة مركزية.)1(،
مفهوم تقنية البلوكتشني من منظور قانون:
يف ابسط وصف له هو دفرت حساب موزع او قاعدة بياانت احلاقية فقط ،واليت يكون لكل مستخدم نسخة موثقة
وحمدثة ابستمرار ،ميكن ألي شخص لدية حق الوصول اىل دفرت األستاذ ان يصل اىل نفس حمفوظات املعامالت الكاملة
والقدرة على التحقق من صحة مجيع السجالت واملشاركة يف آليات اإلمجاع ،حيث تضمن هذه اآلليات أنه ألميكن إضافة
إدخاالت جديدة اىل دفرت األستاذ املوزع اال اذا كانت متوافقة مع السجالت السابقة ،وميكن استخدام دفرت األستاذ لتتبع
الرموز املميزة اليت تنتمي اىل حساابت حمددة او حمافظ وعمليات نقل هذه الرموز بني احلساابت حيث متكن هذه احلالة
ضمان ان املعامالت متسقة مع مرور الوقت وال يتم انفاق الرموز مرتني .اعتماد على التصميم التكنولوجي الفعلي ،ميكن
ان يكون صاحب احلساب (جمهول/اسم مستعار) فرداي او كيان قانوين او عقدا ذكيا (رمز الربانمج) او أي جمموعه أخرى.
الرمز ميكن ان ميثل أي شيء تقريبا ،مثل وحدة من عملة مشفرة ،او أصل او كيان مادي يف العامل احلقيقي ،او أي كيان
اخر مستخرج (.)2
نستنتج من هذه التعاريف ثالث نواحي خملفة:
 .1من الناحية الفنية (التقنية) :فإن تقنية البلوكتشني عبارة عن قاعدة بياانت احلاقية حتافظ على دفرت األستاذ املوزع
الذي ميكن فحصه بشكل مفتوح.
 .2من الناحية التجارية (االعمال) :فإن تقنية البلوكتشني هي شبكة تبادل لنقل املعامالت والقيمة واألصول بني
األقران ،دون مساعدة الوسطاء.
 .1بيرغيت كالرك".)2018( ،تقنية البلوكتشين وقانون الملكية الفكرية :سر النجاح في زمن التشفير؟" ،مجلة الويبو.
متاح

علىhttps://www.wipo.int/wipo_magazine/ar/2018/01/article_0005.html:

تاريخ

االطالع 2019/03/03م
1. Daniel Conte de Leon, Antonius Q, and other. (2017).” Blockchain: properties
and misconceptions”, Asia Pacific Journal of Innovation andEntrepreneurship,
Vol. 11 No. 3, 2017 pp. 286-300. APJIE 11,3. Available at:
https://doi.org/10.1108/APJIE-12-2017-034 .
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 .3من الناحية القانونية :فان تقنية البلوكتشني تساعد يف التحقق من صحة املعامالت ،لتحل حمل األطراف الثالثة
/الوسطاء.

سبب تسميتها بتقنية البلوكتشني:
معا .والكتلة ميكن أن تعين معاملة واحدة أو
هي يف الواقع بنية بياانت مبعىن أهنا عبارة عن سلسلة من الكتل مرتبطة ً

معامالت متعددة مجعت معا .ان وظائف التجزئة ،واليت هي لبنة البناء األساسية هليكل بياانت تقنية البلوكتشني هي جتزئة
تشفي تشي إىل كتلة البياانت ،حيث يكون مؤشر التجزئة هو جتزئة كتلة البياانت نفسها ،خبالف القوائم املرتبطة اليت تشي
إىل الكتلة التالية حىت تتمكن من الوصول إليها ،تشي مؤشرات التجزئة إىل كتلة البياانت السابقة وتوفر طريقة للتحقق من
احدا
عدم تعرض البياانت للعبث ،الغرض من مؤشر التجزئة هو بناء سلسلة كتل مقاومه للعبث ميكن اعتبارها
مصدرا و ً
ً

للحقيقة ،وذلك بسب الطريقة اليت تعمل هبا وهي ختزين جتزئة الكتلة السابقة يف رأس الكتلة احلالية ،وسيتم ختزين جتزئة
الكتلة احلالية يف رأس الكتلة التالية .ويؤدي هذا إىل إنشاء سلسلة من الكتل ،وهذا هو السبب يف تسميتها بتقنية البلوكتشني

على الرغم من ان سأتوشى انكموتو ذكر كلمة كتلة وسلسلة متفرقة يف الورقة البيضاء ومل جيمع بينهما اال ان تسميتها جاءت
من الطريقة اليت يتم فيها اهليكل البنائي هلذه التقنية.
كما ميكننا أن نالحظ ،كل كتلة تشي إىل كتلتها السابقة ،واملعروفة ابسم (الكتلة األم) ،كل كتلة جديدة تتم إضافتها
إىل السلسلة تصبح كتلة األصل إلضافتها إىل اجملموعة التالية ،يتم االنتقال إىل الكتلة األوىل اليت يتم إنشاؤها يف تقنية
البلوكتشني ،واليت تسمى (كتلة التكوين) ،يف مثل هذا التصميم حيث يتم ربط الكتل مرة أخرى ابلتجزئة ،من غي العملي
أن ي قوم شخص ما بتغيي البياانت يف أي كتلة .أن التجزئة لن تتطابق إذا مت تغيي البياانت .ان أي حماولة لتغيي حمتوى
رأس الكتلة أو حمتوى جسم الكتلة سيؤدي اىل كسر السلسلة أبكملها (.)1
مكوانت الكتلة:
تتكون الكتلة من العناصر التالية:

1. Bikramaditya SinghalGautam DhamejaPriyansu Sekhar Panda, (2018).
Beginning Blockchain A Beginner's Guide to Building Blockchain,,Apress Media
LLC , California , Berkeley, CA, Page36.
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 .1حمتوى رأس الكتلة :تتكون من سلسلة من الكتل اليت يتم ضمها مع منطق خاص .كل كتلة هلا رأس كتلة حتتوي
على املعلومات التالية:
 جتزئة الكتلة السابقة الطابع الزمين التعدين أو مستوى الصعوبة دليل على العمل جتزئة اجلذر لشجرة ( )Merkleiiاليت حتتوي على املعامالت اخلاصة هبذه الكتلة. .2حمتوى جسم الكتلة :ويتكون من معاملة واحدة او جمموعة معامالت يف الكتلة وبياانت أخرى .ويكمن إضافة
العناصر التالية:
 قائمة اختيارية من ( )OMMERS,OR UNCLEيف الكتلة ،وتعين نصف املكافئة للمنقبني عندالعثور على حلول مكررة للكتلة بسبب أوقات الكتل األقصر يف ايثيمي .العم يعين مكافأة أصغر من كتلة كاملة
(وإذا مت ارساهلا يف وقت الحق من الكتلة التالية تقل املكافئة وتنتهي عند الصفر بعد سبع كتل).
 شوكة اختيارية هنا او هناك).)1ويف تقسيم اخر تتكون كل كتلة من ثالث مكوانت رئيسية هي (:)2
 .1جمموعة من الرسائل او املعلومات (Block –Data).
 .2تسلسل التجزئة :نسخة من قيمة التجزئة للكتلة السابقة مباشرة ).(Chaining-Hash
 .3قيمة التجزئة احملوسبة لكتلة البياانت او الرسائل ابإلضافة اىل قيمة جتزئة التسلسل ().Block-Hash
مكوانت تقنية البلوكتشني:
تتكون من ثالثة عناصر متثل اجزائه االساسية وهي (:)3
1. Debajani Mohanty, (2018).” Ethereum for Architects and Developers”,Apress
Media LLC, California, page 14-15.
2. Daniel Conte de Leon, Antonius Q, and other. (2017). Blockchain: properties
and misconceptions, Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship,
Vol. 11 No. 3, 2017 pp. 286-300. APJIE 11,3. Available at:
https://doi.org/10.1108/APJIE-12-2017-034 .
3. Daniel Conte de Leon, Antonius Q, and other., op.cit, pp. 286-300.
.
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 .1شبكة من أجهزة الكمبيوتر :ميكن ان تتضمن كل شخص لدية جهاز كمبيوتر او جمموعة صغية من الكياانت
املعروفة اليت توافق على املشاركة .كل جهاز كمبيوتر يف شبكة معينة يسمى عقدة ،يف احلالة املثالية حتتوي كل
عقدة على نسخة من دفرت األستاذ ابلكامل ،على غرار قاعدة البياانت التقليدية ،وتعمل مع العقد األخرى
للحفاظ على تناسق او سالمة دفرت األستاذ وهذا خيلق التسامح مع اخلطاء لذلك إذا أخفقت عقدة واحدة ال
يضيع كل شي ،ما يعين عدم وجود نقطة فشل واحدة.
 .2بروتكول الشبكة :حيكم بروتكول الشبكة كيفية اتصال تلك العقد مع بعضها البعض.
 .3آلية التوافق (اإلمجاع) :هي جمموعة من القواعد اليت تستخدم الشبكة للتحقق من كل معاملة واالتفاق على احلالة
الراهنة لتقنية البلوكتشني ،ابلنسبة ل بتكوين تسمى آلية التوافق إثبات العمل ( ،)POWحيث يقوم املشاركون
يف الشبكة بتشغيل خوارزميات لتأكيد التوقيع الرقمي الرفق ابلكتل والتحقق من سالمة كل معاملة يف الشبكة.
اما آلية اإلمجاع يف تقنية البلوكتشني اخلاصة تكون اآللية ملشاركني معروفني وحددي من قبل كيان مركزي ،ويف
هذه احلالة ال حتتاج تقنية البلوكتشني لتأسيس الثقة ألهنا موجودة ابلفعل.
عناصر تقنية البلوكتشني:
يتكون من أربعة عناصر رئيسية تتمثل يف الكتلة ،واملعلومة ،واهلاش ،وبصمة الوقت ،متثل هذه العناصر يف جمملها تقنية
البلوكتشني وتشمل (:)1
 .1الكتلة :متثل وحده بناء السلسلة وهي عباره عن جمموعة من العمليات أو املهام املرجو القيام هبا أو تنفيذها داخل
السلسة ،ومن أمثلة الكتل حتويل أموال أو تسجيل بياانت أو متابعة حالة أو خالفه ،وعادة ما تستوعب كل
كتلة مقداراً حمدداً من العمليات واملعلومات ال تقبل أكر منه حىت يتم إجناز العمليات بداخلها بصورة هنائية ،مث
يتم إنشاء كتلة جديدة مرتبطة هبا ،واهلدف الرئيسي هو منع إجراء معامالت ومهية داخل الكتلة تتسبب يف
جتميد السلسلة أو منعها من تسجيل وإهناء املعامالت.
 .2املعلومة :يقصد هبا العملية الفرعية اليت تتم داخل الكتلة الواحدة ،أو هي“ األمر الفردي الذي يتم داخل
الكتلة ،وميثل مع غره من األوامر واملعلومات الكتلة نفسها

 .1خليفة ،ايهاب2018( .م) .البلوك تشين :الثورة التكنلوجية القادمة في عالم المال واالدارة ،ورقة علمية صادرة
عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة ،ص.3
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 .3اهلاش :هو عبارة عن احلمض النووي املميز لتقنية البلوكتشني ،ويرمز إليه البعض أحياانً هلا ابلتوقيع الرقمي فهو
عبارة عن كود يتم إنتاجه من خال خوارزمية داخل برانمج.
التشفري يف تقنية تقنية البلوكتشني.
هي اخلوارزميات اليت تدعم هذه اخلصائص ،حيث يتم استخدام تقنيات التشفي لضمان امن االتصاالت مثل املستخدمة
يف تلغرام او الواتس اب .سيكون احلديث عن التشفي يف بتكوين كوهنا التطبيق األساسي األكثر جناحا يف تقنية البلوكتشني،
هناك مبادئ أساسية تسمى أولوايت التشفي او الرتميز البدائية واليت ميكن اعتبارها اللبنات األساسية املفاهيمية لوظيفة تقنية
البلوكتشني وتشمل هذه املبادئ (:)1
 .1وظيفة جتزئة أولية "جتزئة التشفي"( :)Hashهي يف األساس دالة رايضية إلدخال البياانت من أي حجم ينتج
عنها انتج ذي حجم حمدد ميكن حسابة بكفاءة يف فرتة زمنية حمدودة تشتمل وظيفة التجزئة على العديد من
اخلصائص املهمة ،نذكر االن خصائص مفيدة بشكل خاص يف العمالت املشفرة:
 تكون وظيفة التجزئة مقاومة للتصادم :ما يعين ان اثنني من املدخالت املميزة او املتشابه ال تنتج نفس املخرجات،وهذا يعين يف املمارسة العملية أنه ميكن استخدام وظيفة التجزئة كخالصة للرسائل أي البياانت الوصفية للمحتوى
مع اختالف يف كوهنا ليست اختصار للمحتوى ،وهي أداة للتحقق من ان النسخة من الرسالة متطابقة مع
األصل.
 اخلاصية الثانية خمتبئة او غامضة مقاومة ) ،)Preimageمما يعين انه ابلنظر اىل املخرجات فقط ،ال ميكن الحدان يستنتج قيمة املدخالت او اإلدخال مبعىن من غي املمكن العثور على اإلدخال.
 اخلاصية الثالثة هي سهولة التعامل مع اللغز مقاومة ( )Preimageما يعين أنه ميكن تقدمي دالة التجزئة يفشكل لغز رايضي حيث حياول ادخال مدخالت خمتلفة لوظيفة دالة هاش معينة للحصول على انتج َذا قيمة
حمددة مسبقا؛ او مبعىن اخر يشي سهوله اللغز اىل عدم وجود اختصار للحل والطريقة الوحيدة للوصول اىل احلل
هي اجتياز مجيع اخليارات املمكنة يف مساحة اإلدخال.

1. Debajani , Mohanty, (2018). Ethereum for Architects and Developers, Apress Media
LLC, California, page 45.
.
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 ال يعد مالئمة األلغاز شرطا ضروراي لبنية البياانت على وجه اخلصوص ولكنة ضروري للعمالت املشفرة .هو مؤشريف علوم الكمبيوتر بشكل عام ويف هياكل البياانت على وجهه اخلصوص وهو يف األساس إشارة حيث يتم ختزين
املعلومات ،على غرار البياانت الوصفية يف فهرس املكتبة.
 .2التوقيع الرقمي :هي طريقة تشفي وظيفية لتوقيع الرسائل رقميا ،من اجل القيام بذلك تستخدم طريقة التوقيع
الرقمي التشفي غي املتماثل ثنائي املفاتيح .هو يف األساس قفل مع زوج مفاتيح ،واحد منها يفتح فقط واآلخر
فقط للقفل .االن يف الشكل الرقمي جعل مفتاح الفتح العام ،بينما يبقى مفتاح القفل خاص وابلتايل إذا قام
شخص ما بتشفي رسالة مبفتاح خاص وقدم اإلخراج الناتج "التوقيع" مع نسخة من الرسالة األصلية ،ميكن ألي
شخص لدية مفتاح عام فك تشفي التوقيع للتحقق من الرسالة قد مت توقيعها ابلفعل بواسطة صاحب املفتاح
اخلاص (.)1
ونظرا ألن قد يكون هناك مفتاح خاص واحد فقط ،يعرفه شخص واحد فقط ،فان طريقة التوقيع هذه توفر هوية ميكن
التحقق منها ،كما ميكن التتبع من خالهلا ( ،)2ابستخدام زوج املفاتيح ووظيفة التجزئة ،من املمكن انشاء عناوين بتكوين،
وهي عبارة عن جتزائت أساسية للجزء العام من زوج املفاتيح .يتيح اجلمع بني هاتني الطريقتني للتشفي البناء األساسي للعملة
املشفرة .لتوضيح ذلك بطريقة مبسطة نفرتض صفقة نقدية بني امحد وخالد .أوال يستطيع امحد ابستخدام زوج مفاتيح مت
إنشاؤه ،انشاء رسالة رقمية يقول انه ميتلك عشر عمالت رقمية وميكنه توقيعها ابستخدام املفتاح اخلاص .بعد ذلك من
اجل إمتام الصفقة مع خالد ،يضيف رسالة اىل القائمة واليت يقول فيها انه يرسل اىل خالد عشر عمالت رقمية ،يعتمد كل
هذا فقط على االتفاقية بني امحد وخالد اللذان يوافقان على التعامل معا ل متام الصفقة .تقوم العقد/املنقبون ابلتحقق من
ان ما أتفق علية امحد وخالد صحيح ومجيع االشرتاطات مطابقة .ومن مث يتم تنفيذ االتفاق املربم بينهما كما هو موضح يف
الشكل التايل:
شكل رقم ()1
هيكل ومعاجلة املعامالت ابستخدام ازواج املفاتيح العامة واخلاصة على تقنية البلوكتشني

1. G. Ishmaev, (2017).” Blockchain Technology as an Institution of Property, Wiley
online library Met philosophy / Volume 48, Issue 5. Cited by: 3 .AVIALBAL AT:
https://doi.org/10.1111/meta.12277
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Resource: Bikramaditya Singhal Gautam Dhameja Priyansu Sekhar Panda, (2018).,Page 16

للتوضيح أكثر ،أنه عندما يرسل امحد العملة املشفرة اىل خالد عرب تقنية البلوكتشني ،فإنه يرسل فعليًا نسخة جمزأة من

املفتاح العام ،واملفتاح اخلاص يكون خمفي .يستخدم هذا املفتاح اخلاص الشتقاق املفتاح العام ،كل شخص يف الشبكة
يعرف مفتاحه اخلاص ،إنه يشبه املفتاح الرئيسي لصندوق الودائع اآلمن اخلاص بك يف أحد البنوك وال جيب مشاركته مع
أي شخص ،إال إذا كنت تريد سرقة عمالتك املشفرة .يتم استخدام املفتاح اخلاص الشتقاق املفتاح العمومي حسابياً،
والذي يتم حتويله بعد ذلك ابستخدام دالة هاش (وظيفة التجزئة) إلنتاج العنوان الذي ميكن أن يراه اآلخرون ،وتتلقى
مستمدا
العمالت املشفرة اليت يرسلها اآلخرون إىل عنوانك .يف هذه املرحلة ،قد تسأل نفسك ما إذا كان املفتاح العمومي
ً
من مفتاح خاص ،أال ميكن ألحد أن ينشئ املفتاح اخلاص املستمد من عكس املفتاح العام مما يتيح له سرقة عمالت أي
شخص يف هذه العملية ،تعمل العمالت املشفرة على حل هذه املشكلة ابستخدام خوارزمية رايضية معقدة إلنشاء املفاتيح
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العامة :اخلوارزمية جتعل من السهل إنشاء مفاتيح عمومية من املفاتيح اخلاصة ،ولكن من الصعب "عكس" اخلوارزمية إلجناز
عكس ذلك (.)1
تطبيقات وظائف التجزئة.
لوظائف جتزئة التشفي العديد من االستخدامات املختلفة يف مواقف خمتلفة .فيما يلي بعض األمثلة على ذلك:
• استخدام داالت التجزئة ((Hashيف التحقق من سالمة وصالحية املعلومات.
أيضا استخدام وظائف التجزئة لفهرسة البياانت يف جداول التجزئة .هذا ميكن تسريع عملية البحث ،بدالً من
• ميكن ً

استنادا إىل التجزئة (ابفرتاض قيمة التجزئة األقصر بكثي مقارنة ابلبياانت أبكملها) ،فمن
البياانت أبكملها ،إذا حبثنا
ً

الواضح أنه جيب أن يكون أسرع.

• ميكن استخدامها ملصادقة املستخدمني أبمان دون ختزين كلمات املرور حمليًا .إذا كنت ال ترغب يف ختزين كلمات املرور

على اخلادم ،ألنه أنه إذا قام أحد اخلصوم ابخرتاق اخلادم فلن يتمكن من احلصول على كلمة املرور من التجزئة املخزنة.

• يف كل مرة حياول املستخدم تسجيل الدخول ،يتم حساب جتزئة كلمة املرور املثقوبة ومطابقتها مع التجزئة املخزن.
نظرا ألن وظائف التجزئة هي وظائف أحادية االجتاه ،فإهنا تستخدم يف تطبيق).)PRNG
مضمون ،أليس كذلك؟ ً

• تستخدم (( Bitcoinداالت التجزئة كدليل على خوارزمية العمل (.)Pow

أيضا وظائف التجزئة إلنشاء عناوين لتحسني األمان واخلصوصية أهم تطبيقني مها التوقيعات
• تستخدم (ً )Bitcoin
الرقمية ويف أجهزة  MACمثل رموز مصادقة الرسائل املستندة إىل التجزئة (.)2( )HMACs

ميكن تقسيم آليات اإلياع/التوافق بشكل أساسي إ األنواع التالية (:)3
• اثبات العمل ()POW
• إثبات احلصة /املخاطر ()POS
• إثبات حصة املفوض ()DPOS

1. Debajani Mohanty,(2018). Ethereum for Architects and Developers, Apress
Media LLC , California ,page 36.
1. Bikramaditya Singhal Gautam DhamejaPriyansu Sekhar Panda, (2018).
Beginning Blockchain A Beginner's Guide to Building Blockchain,Apress Media
LLC, California, Berkeley, CA, Page 58.

op.cit,page 56.
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• إثبات السلطة ()POA
• عملية التسامح مع األخطاء البيزنطية ()PBFT
• الرسوم البيانية احللقية املوجهة ( )DAGsحاليا مت اعتماد آليات التوافق هذه على نطاق واسع بواسطة تقنية البلوكتشني
خمتلفة وأطر دفرت األستاذ  .DLTمنوذج معني ميكن يتم اختيارهم على اآلخرين وف ًقا ملتطلبات أعمال املنظمة .األداء،
والتدرجية ،واألمن هي عوامل رئيسية قبل اختيار أي منها على اآلخرين.
 .1اثبات العمل) :)POWانه أول آلية إمجاع قدم مع بتكوين .فيه يتنافس مجيع املنقبون على حل مشكلة رايضية،
وييتم مكافئة الفائز يف حلها .واملنقبون االخرون يبذؤن يف التحقق من صحة ذلك تصل إىل نسبة متفق عليها
( )51ابملائة أو ( )90ابملائة حسب التكوين) ،يعمل املنقبون على قاعدة أطول سلسلة مبعىن آخر ،إذا كانت
هناك شوكات مت إنشاؤها بسبب اختالف املنقبون يف سالسل جانبية خمتلفة ،فإن السلسلة األطول هي األكثر
جدارة ابلثقة ،قريبًا سيبدأ آخرون ابتباع هذه السلسلة ،وسيتم التخلص من السالسل اجلانبية األخرى (الشوكة).
تصل مدة جتزئة الكتلة ( )10دقائق .تستخدم من قبل :بتكوين ،ايثيمي ،املزااي :وقت اختبارها وآمنة ،العيوب:
بطيئة للغاية يف قابلية التوسع ،واستهالك الطاقة اهلائل.
 .2إثبات املخاطر) :)POSإمجاع نقاط البيع ليس له عالقة ابلتعدين ،ومع ذلك ال يزال يتحقق من صحة الكتل
ويضيفها إىل تقنية البلوكتشني .تعتمد خوارزمية التوافق القائمة على الضمان هذه على احلصة االقتصادية للمدقق
يف الشبكة .مبعىن آخر ،جيب أن ميتلك كل مشارك يف التدقيق احلصة يف الشبكة عن طريق إيداع بعض األموال
يف الشبكة .يف اثبات املخاطر املعتمدة على تقنية البلوكتشني العامة ،يتناوب العديد من املدققني على االقرتاح
والتصويت على الكتلة التالية ،ويعتمد وزن تصويت كل مشارك يف التدقيق على حجم اإليداع .يستخدم من قبل:
( )Ethereumمنوذج ( )Casperالقادم ل مجاع .املزااي :األمان ،تقليل خماطر املركزية ،وكفاءة الطاقة.
العيوب :أكثر عرضة للهجوم ألنه ال يوجد عامل حسايب مثل (( POWللحفاظ على الشبكة آمنة.
ايدف من آليات االياع والتحقق من صحة املعاملة:
اهلدف الرئيسي خلوارزمية تقنية البلوكتشني هو التأكد من أن هيكل سلسلة البياانت حيتوي فقط على كتل صاحلة،
واليت تتكون بدورها من بياانت معامالت صاحلة ورؤوس كتل صاحلة ،يتم تقييم صحة هذه البياانت على أساس جمموعتني
متميزتني لقواعد التحقق من الصحة:
 .1قواعد التحقق من صحة بياانت املعاملة حتدد قواعد التحقق من صحة بياانت املعاملة البياانت املطلوبة لوصف
املعاملة ،وتشمل هذه القواعد الصحة الرمسية والدقة الداللية والرتخيص.
585

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

 .2قواعد التحقق من صحة رؤوس الكتل تركز قواعد التحقق من صحة رؤوس الكتل على الدقة الرمسية والداللية
لرؤوس الكتل .هذه القواعد غي مالئمة حملتوى بياانت املعاملة ،بدالً من ذلك ،يهتمون بطريقة إضافة املعلومات
إىل بنية ،يتمثل العنصر الرئيسي لرؤوس الكتل الصحيحة يف التحقق من إثبات العمل أو أن اللغز لديه على
التوايل .يتم فقط معاجلة الكتل اليت حتتوي رؤوسها على حل صحيح من أحجية التجزئة الفردية اخلاصة هبا (.)1
والشكل التايل يبني آليات االمجاع لسلسة الكتل:
شكل رقم ()2
آليات االمجاع/التوافق على تقنية البلوكتشني

Source: Daniel Drescher, (2017, PAGE 154-160

العقود الذكية.

1. Daniel Drescher, (2017)."BLOCKCHAIN BASICS: A NON-TECHNICAL
INTRODUCTION IN 25 STEPS, Springer Science+Business Media New York,
Pages 154-160,
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هو رمز كمبيوتر يعمل على طبقة البلوكتشني وحيتوي على جمموعة من القواعد اليت يتفق مبوجبها الطرفان يف ذلك العقد
الذكي على التفاعل مع بعضهما البعض وعندما يتم استيفاء الشروط احملددة مسبقا يتم تنفيذ االتفاقية تلقائيا ،لقد مت تصميم
دفرت األستاذ يف البداية لتبادل املال نظي اىل نظي دون احلاجة اىل وسيط وكان عددا قليل من األدوات املدجمة اليت تؤدي
دور أمتتة املعامالت.
جاء مشروع ايثيمي ( )Ethereumالذي قدم فكرة فصل طبقة العقد من طبقة البلوكتشني حيث يتم استخدام دفرت
األستاذ نفسة بواسطة عقود ذكية تعمل على تشغيل املعامالت تلقائيا عند حتديد حمدد مسبقا ومت استيفاء الشروط ،مت
إضافة ) )Turingكامل بلغة الكمبيوتر اىل التكنولوجيا ،حيث متكن هذه اللغة املستخدمني من كتابة برامج معقدة
تتفاعل مع دفرت األستاذ املوزع ،،ومن اشهر اللغات املستخدمة يف العقود الذكية هي ) )Solidityوهي اللغة الرمسية
استخداما يف شبكة ايثيمي ،ابستخدامها ،تتم كتابة العقود الذكية اليت يتم االتفاق عليها بني الطرفني ،هذه اشهر
واألكثر
ً

اللغات املستخدمة يف العقود الذكية ( ،)1تعد العقود الذكية اجليل الثاين من دفرت األستاذ العام وهي أجزاء من التعليمات

الربجمية اليت تنشى املعامالت اذا مت استيفاء الشروط املشفرة فيها ،على سبيل املثال اذا دفع  xمبلغا من العملة املشفرة اىل
حساب العقد الذكي فان العقد مينحه حق الوصول اىل نسخة رقمية من العمل .وعلى نفس املنوال قد يساعد العقد الذكي
يف توزيع العائدات؛ مثل إذا أنتج عمل فلم وكان املشاركون ف العمل متعددين مثل خمرج العمل ومنتج العمل واملمثلون
واملغنون وأخرين ميكن للعقد الذكي توزيع اإلاتوات الصغية بني املالكني وفقا لالتفاق املربم يف العقد (.)RML Token
كما ميكن للعقد اجراء وتنفيذ معامالت اشد تعقيدا .حيث ان هذه العقود هي جزء من التعليمات الربجمية اليت يتم
تشغيلها على قمة شبكة تقنية البلوكتشني .هتدف العقود الذكية اىل توفي امن معلومات متفوق على العقود التقليدية وختفض
تكاليف معامالت التنسيق والتنفيذ .حيث ميكن استخدامها يف جماالت متعددة سوء للمعامالت االقتصادية البسيطة مثل
إرسال املوال من  Y -Xاو تسجيل أي نوع من امللكية مثل سجالت األراضي او امللكية الفكرية او إدارة التحكم يف
األصول الذكية .كما ميكن استخدامها يف معامالت أكثر تعقيدا مثل إدارة جمموعة من األشخاص الذين يتشاركون نفس
االهتمامات واالهداف .تعترب املنظمات املستقلة الالمركزية ( )DAOsمثال على العقود الذكية األكثر تعقيدا ،كما ميكن
ان تلعب دورا يف توحيد شروط الرتاخيص ألعمال حقوق الطبع والنشر .عرب االستخدامات واالختصاصات القضائية
1. Josep Lluis de la Rosa1, and another, (2017). A SURVEY OF BLOCKCHAIN
TECHNOLOGIES FOR OPEN INNOVATION، ResearchGate. Available
at:https://www.researchgate.net/profile/Lutz_Maicher/publication/321381169_A
_Survey_of_Blockchain_Technologies_for_Open_Innovation/links/5a1fccd9aca
272cbfbc325cb/A-Survey-of-Blockchain-Technologies-for-OpenInnovation.pdf?origin=publication_detail.
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 ومع ذلك اليزال هناك تعقيدات. على غرار الطريقة اليت يتم هبا نشر تراخيص املشاع اإلبداعي على مستوى عاملي،املختلفة
 ال ينبغي اخللط بني العقد الذكي والعقد القانوين يف الوقت.كبية وقيود حتول دون تبنيها بشكل واسع ف الوقت احلايل
.)1( احلايل
ويوضح الشكل عملية بيع سيارة ابستخدام العقود الذكية

)3( شكل رقم
عملية بيع سيارة ابستخدام العقود الذكية

1. Balazs Bodo ́, Daniel Gervais† and Jo~ao Pedro Quintais, (2018). Blockchain and
smart contracts: the missing link in copyright licensing, Oxford
Source:International Journal of Law and Information Technology, VOLUM 26,
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Source: Bal ́azs Bodo ́, Daniel Gervais† and Jo~ao Pedro Quintais, (2018). Pages 311336. ISSUE 4, WINTER 2018, PAGES 311-336.November 2018 16. AVIALBE AT:
http://creativecom- mons.org/licenses/by/4.0

الغاز:GAS
الغاز هو الوقود الذي يشغل شبكة ايثيمي .إلغراء املزيد واملزيد من املدققني للعمل على التحقق من صحة الصفقة ،يقوم
ُمنشئ املعاملة بتخصيص كمية معينة من الغاز للمعاملة ،واليت جيب دفعها إىل عامل املناجم الذي يقوم بتعدين املعاملة
بشكل أسرع .حيث حتدد حد الغاز :وهو احلد األقصى ملقدار الغاز الذي ترغب يف دفعه إىل شركة التعدين للتحقق من
صحة املعاملة .كلما ارتفع السعر ،زادت فرصة أن يتم تنفيذ معاملتك بشكل أسرع ألن ذلك سيجذب املزيد من املدققني
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لتحديد أولوايت معاملتك على اآلخرين .أيضا ،فإن وضع مبلغ غي كايف يف حد الغاز سيؤدي إىل فشل الصفقة .ان سعر
الغاز :هو مقدار األثي أو جزء األثي الذي ترغب يف إنفاقه على كل وحدة من الغاز.

1

أين يتم ختزين البياانت يف ايثريمي؟
تستخدم ايثيمي يف إنشاء تطبيقات ال مركزية ابستخدام عقود ذكية .وهذه العقد عبارة عن مزيج من البياانت (مثل متغيات
احلالة) ووظائف لتخزين هذه البياانت إىل عنوان حمدد يف شبكة ايثيمي على تقنية البلوكتشني حيث ميكن اسرتداد البياانت
واستخدامها بشكل أكرب .شبكة ايثيمي حتمل جمموعة من احلساابت .كل حساب لديه صاحب وتوازن ،وهو بعض األثي.
إذا أثبتت هوييت ،فيمكنين نقل األثي (وهو العملة املشفرة ،أو املال يف منوذج آخر) من حسايب إىل حساب آخر.
تكلفة التخزين.
كلما زادت البياانت أو زادت مساحة التخزين ،زادت تكلفة املعاملة من حيث الوقود .ومع ذلك ،التخزين يف شبكة ايثيمي
أيضا ،قراءة البياانت من الشبكة جمانية .يف
غي مقيّد ابلوقت؛ إنه دفعة ملرة واحدة ،وقد تكون البياانت موجودة إىل األبدً .

الفصول الالحقة ،ستحد تكلفة كل تعليمات يف عقد ذكي من مقدار التخزين الذي تستخدمه .يسمح ايثيمي مبساحة

ختزين غي حمدودة نظرًاي ،ومع ذلك يتعني عليك توفي الغاز لكل عملية قراءة  /كتابة بعناية.

2

خصائص تقنية البلوكتشني:
هنالك خصائص متعددة لتقنية البلوكتشني حياول الباحث هنا التعرف على بعض من تلك اخلصائص وهي (:)3
 .1الثبات :اهنا اخلاصية األساسية للحفاظ على ذرية املعامالت يف تقنية البلوكتشني ،مبجرد تسجيل املعاملة ألميكن
تغيها .إذا مت بث املعامالت اىل الشبكة فسيحصل اجلميع تقريبا على نسخة منها ،ومع مرور الوقت عندما

1

Debajani Mohanty, (2018).” Ethereum for Architects and Developers”, Apress Media LLC,
California, page
2

Debajani Mohanty, (2018).” Ethereum for Architects and Developers”, Apress Media LLC,
California, page

1. Bikramaditya Singhal Gautam DhamejaPriyansu Sekhar Panda, (2018)., Page 63.
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تضاف كتل أكثر وأكثر اىل دفرت األستاذ تزداد قابلية الثبات وتصبح غي قابلة للتغي متاما .إذا حاول شخص ما
تغي بياانت بعض الكتل يف السلسلة ،فانة من غي املمكن عمليا ألهنا مؤمنة بشكل مشفر ومرتبطة ابلكتلة اليت
قبلها ،لذا فان أي معاملة يتم تسجيلها تبقى اىل األبد يف النظام .او من الصعب العبث هبا او تغيها.
 .2مقاومة التزوير :من خالل احلل الالمركزية تكون املعامالت عامة ومعرضة ألنواع خمتلفة من اهلجمات ،اال ان
حماوالت التزوير هي األكثر وضوحا ،خاصة عند التعامل مع أي شي َذا قيمة ،كما ميكن استخدام جتزئة التشفي
والتوقيعات الرقمية لضمان مقاومة التزوير يف النظام ،أنه من غي اجملدي حسابيا صياغة توقيع شخص اخر .حيث
إذا قمت أبجواء معاملة وقمت بتوقيع التجزئة منة فلن يتمكن أحد من تغيي املعاملة الحقا او يدعي أنك وقعت
معاملة خمتلفة ،وكذلك ألميكن ان تدعي الحقا أنك مل توافق على الصفقة ،ألنك انت الذي وقع عليها ،مينع
دفرت األستاذ املوزع التنصل.
 .3دميقراطية :جيب ان يكون أي نظام المركزي من نظي اىل نظي دمقراطيا وفقا للتصميم (قد ال يكون قابال للتطبيق
بشكل كامل يف تقنية البلوكتشني اخلاصة) ،كما جيب ان ال يكون هناك أي كيان يف النظام أكثر قوة من الكياانت
األخرى ،جيب ان يتمتع كل مشارك حبقوق متساوية يف أي موقف ،ويتم اختاذ القرارات عندما تتواصل األغلبية
اىل توافق يف اآلراء.
 .4مقاومة االنفاق املزدوج :ان اإلنفاق املزدوج شائع يف اهلجمات النقدية وغي النقدية .تكون حماوالت اإلنفاق
املزدوج يف العملة املشفر عندما حياول شخص إنفاق نفس املبلغ على عدة أشخاص ،مثال لديك  ١٠٠رايل يف
حسابك وتدفع ٩٠رايل اىل طرفني او أكثر تعترب هذه العملية نوع من أنواع اإلنفاق املزدوج .ملن مثل هذه العملية
جند يف العمالت املشفرة مثل بتكوين ال توجد فكرة رصيد إغالق ،ان اإلدخال يف املعاملة (عندما تدفع لشخص
ما) هو انتج معاملة أخرى حيث تلقيت على األقل املبلغ الذي تدفعه من خالل هذه املعاملة.
فوائد تقنية تقنية البلوكتشني:
لسلسة الكتل فوائد من استخدامها وهي بال شك ذات إثر واضح وكبي خاصة على حقوق امللكية الفكرية ،وهذه
الفوائد كما يلي (:)1
 .1ال ميكن تغيي البياانت املوجودة يف دفرت األستاذ.

1. Debajani Mohanty, (2018). Ethereum for Architects and Developers, page 89.
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 .2إهنا قاعدة بياانت آمنة للغاية تستخدم املفاتيح العامة واخلاصة للمعامالت.
 .3قاعدة البياانت متاحة للجميع وميكن للجميع لتحقق من صحة وإضافة املعامالت.
 .4مبا أن شبكة البلوكتشني غي مركزية ،فال يوجد وقت توقف يف الشبكة ،وابلتايل ميكن إضافة املعامالت يف أي
وقت ومن أي مكان.
خاصة وف ًقا الحتياجات الفرد أو العمل التجاري وابلتايل فهي مرنة.
عامة أو ً
 .5ميكن أن تكون ً
 .6دفرت األستاذ مفتوح للتدقيق يف أي وقت.
أنواع تقنية تقنية البلوكتشني:
لتقنية البلوكتشني انواع عديدة حتاول هذه الدراسة التعرف على بعض من هذه االنواع على النحو التايل (:)1
 .1تقنية البلوكتشني العامة :هي مفتوحة املصدر ،وبدون إذن؛ ما يعين أنه ميكن ألي شخص املشاركة بدون إذن،
كما ميكن ألي شخص تنزيل الشفرة وبداء تشغيل عقدة عامة على اجهزهتم والتحقق من صحة املعامالت يف
الشبكة ،وابلتايل املشاركة يف عملية اإلمجاع وهي عملية يتم حتديد ما يتم أضافته اىل السلسلة وما هي احلالة
الراهنة لسالمة الكتلة ،وميكن ألي شخص يف العامل ان يرسل املعامالت عرب الشبكة ويتوقع ان يراها ضمن تقنية
البلوكتشني اذا كانت املعاملة صاحلة ،وميكن ألي شخص قراءة املعاملة على مستكشف كتلة اجلمهور ،كما ان
املعامالت شفافة ،ولكنها جمهولة؛ أي ان صاحب املعاملة ميكن ان يكون اسم مستعار .ومن األمثلة على العامة:
) ،(Bitcoin, Ethereum, Dodgecah Litecoin, Dash, Monaroومن املميزات:
 القدرة على تعطيل مناذج االعمال احلالية من خالل عدم التدخل. ال تكاليف على البنية التحتية :ال حاجة للحفاظ على للخوادم او مسؤولية صيانة النظام ،كما يقلل من تكاليفإنشاء وتشغيل النظام النظام املركزي.
 .2تقنية البلوكتشني الفيديرالية او املتحدة ( :(Federatedتعمل تقنية البلوكتشني املوحدة حتت قيادة جمموعة
على عكس العامة ،ال تسمح ألي شخص ليس لدية احلق يف الوصول اىل شبكتها ابملشاركة يف عملية التحقق
من املعامالت .تكون أسرع (اعلى قابلية للتوسع) وتوفر املزيد من اخلصوصية للمعامالت .يتم التحكم يف عملية
التوافق بواسطة جمموعة من العقد احملددة مسبقا .على سبيل املثال حتاد  ١٥مؤسسة تعمل على تقنية البلوكتشني

2. Shermin

Voshmgir, And Valentin Kalinov,(2017),”BlockchainA Beginners
Guide”.BlockchainHub. Version 1.0 Available at https://blockchainhub.net/
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كل منها يشغل عقدة وجيب ان يوقع  ١٠منها على كل كتلة لكي تكون الكتلة صاحلة ،قد يكون احلق يف قراءة
تقنية البلوكتشني عام ،او يقتصر على املشاركني .ومن األمثلة على الفيدرايل، cord، B3Ilinsurance):
 (R3lbanks ،EWflenergyومن اهم املميزات:
 يقلل من تكاليف املعامالت والبياانت الزائدة عن احلاجة ويستبدل النظم القدمية ويبسط معاجلة املستنداتوالتخلص من آليات االمتثال شبة اليدوية.
 هبذا املعىن ميكن اعتبارك مكافئا ل ) )SARيف التسعينات :يقلل من التكاليف والكن ال يعطل .قد جيادلالكثيون ابن تقنية البلوكتشني الفدرالية او اخلاصة قد تعاين من مصي الشبكات الداخلية يف التسعينات عندما
قامت الشركات اخلاصة ببناء شبكاهتا احمللية او اخلاصة او شبكات  WANبدال من استخدام االنرتنت العام
ومجيع اخلدمات ،ولكنها عاف عليها الزمن خاصة مع ظهور )) SAAS Software As A Serviceيف
) . )Web2وهي برجميات تعمل خلف جدار انري يف شبكة حملية او حاسوب شخصي وهي تقدم كخدمة
عند الطلب.
 .3تقنية البلوكتشني اخلاصة :يتم االحتفاظ أبذوانت الكتابة مركزاي ملؤسسة واحدة ،قد تكون أذوانت القراءة عامة
او مقيدة اىل حد تعسفي ،وتشمل أمثلة تطبيقات إدارة قواعد البياانت والتدقيق وما اىل ذلك ،واليت تكون داخلية
لشركة واحدة .وابلتايل قد ألتكون قابلية القراءة العامة ضرورية يف كثي من احلاالت على اإلطالق ،يف حاالت
أخرى تكون قدرة التدقيق العام مطلوبة .تعترب طريقك لالستفادة من تقنيات تقنية البلوكتشني من خالل انشاء
جمموعات مشاركني ميكنهم التحقق من املعامالت الداخلية .هذا يضعك يف خطر االخرتاقات األمنية مثلما هو
احلال يف النظام املركزي على عكس العام املضمون من قبل آليات احلوافز لنظرية اللعبة .ومع ذلك فأهنا لديها
حاالت استخدام ،خاصة عندما يتعلق االمر بقابلية التطوير واالمتثال للدولة لقواعد خصوصية البياانت والقضااي
التنظيمية األخرى ،حيث لديها مزااي أمنية معينة ،وعيوب أمنية أخرى .ومن األمثلة على اخلاصة:
) (MONAX،Hyperledger, Multichainومن اهم املميزات:
 يقلل من تكاليف املعامالت والبياانت الزائدة عن احلاجة ويستبدل النظم القدمية ،ويبسط معاجلة املستنداتوالتخلص من آليات االمتثال شبة اليدوية.
 ميكن اعتباره مكافئة ل  SAPحيث يقلل من التكاليف وألكنة ال يؤدي اىل تعطيلها .تدرس الشركات تقنيةالبلوكتشني واملزيد حول حتسني نظامها احلايل وعملية توفي التكلفة او محاية البياانت (مثل تبسيط العملية) او
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انشاء أنواع جديدة من اخلدمات (مثل قاعدة بياانت مع محاية اقوى للنزاهة) .توجد معسكرات خمتلفة تقوم ببناء
اطر عمل تقنية البلوكتشني للمؤسسة اخلاصة ،واألكثر شيوعا االن هو) (Hyperledger Fabricوهي
جزاء من مشاريع ( )Fyperاليت تستضيفها ) )The Linux Foundatichainمع مالحظة ان مجيعها
لألشخاص املصرح هلم ،مما يعين أنه ميكن فقط لألشخاص املسموح هلم املشاركة يف تشغيل واستخدام تقنية
البلوكتشني ،مجيع العقد مملوكة ويتم صيانتها من قبل املؤسسة وابلتايل يتم حتديد التدابي األمنية من قبلهم ،مثال
تقرر املؤسسة عدد العقد اليت تعمل على التوافق ،وأين يتم توزيع العقد جغرافيا ،هذا حيدد مستوى املتانة ضد
اهلجمات ،ال يرى املستخدمون أي قيم إضافية ل تقنية البلوكتشني مالك ينعكس ذلك من خالل ختفيض التكلفة
على املستخدم واملرونة يف تنفيذ احتياجات املستخدم ،ما لفائدة اذا كان البنك يقوم بتبسيط نظام الواجهة اخللفية
اخلاصة به بتقنية تقنية البلوكتشني مامل ينعكس على املستفيد بتخفيض التكلفة.
أسباب تبين تقنية البلوكتشني:
تتم املعامالت التجارية بني األفراد من خالل وسطاء سواء كان بنكاً لتحويل نقود ،أو مسسار لشراء عقار أو
خالفه ،ودائماً ما حيصل هذا الوسيط على نسبة من املعاملة كرسوم أو أجر للقيام مبهام الوساطة ،وتساعد تقنية البلوك
تشن يف القيام أبي معاملة أو نقل أصل امللف إىل طرف آخر وختزينه وإدارته من دون أن تكون هناك حاجة إىل وسيط،
إذ إن الوسيط احلقيقي يتمثل يف مالين أجهزة احلواسب األخرى املتصلة ابلسلسة ،واليت تنتقل بينها املعاملة بصورة مشفرة
وآمنة وموثّقة حىت تصل إىل الطرف اآلخر ،مع ضمان عدم التالعب أو التزوير أثناء إجراء املعاملة ،كما تراعي هذه
العملية حق األولوية يف التسجيل .ويف حالة جناح هذا النظام ،وإقبال مزيد من األفراد على اعتماده يف تعامالهتم املالية،
فإن مالين الوظائف حول العامل سوف تكون مهددة وما جيعل نظام“ البلوك تشن ”أحد حمركات الثورة الذكية اليت
تشهدها احلياة البشرية وجيعل منه أحد أهم أدوات إدارة حياة األفراد هو توافر ميزتني رئيسيتني ميكن تلخيصها على النحو
(:(1
التايل
 .1نقل أصل امللفات :يتمثل اهلدف الرئيسي من البلوك تشن يف نقل أصل الشيء إىل الطرف اآلخر عرب
اإلنرتنت ،فما حيدث دائماً هو نقل نسخة من امللف ،وليس نقل امللف األصلي ،مبعىن عند إرسال إمييل أو
ملف عرب اإلنرتنت فما حيدث هو إرسال نسخة من امللف أو املعلومات املوجودة عن الطرف األول إىل الطرف
الثاين ،مع إمكانية الطرف األول ابالحتفاظ ابألصل ،وهو ما ال ميكن أن حيدث عند حماولة نقل أصل الشيء

1. Don Tapscott,(2018). How the blockchain is changing money and Business, TED
Summit, June 2016, accessible at: http:// bit.ly/2bp4XiI (Last accessed: February
5.
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مثل األموال ،فما ميكن أن تقوم إبرسال مبلغ مائة دوالر ألحد األفراد مث حتتفظ به مرة أخرى لنفسك ،وكذلك
األمر ينطبق على التصويت يف العملية االنتخابية ،واحلصول على حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع ،أو
شراء امللفات األصلية كاألغاين واألفالم األصلية اليت يتم شراؤها واالستحواذ عليها بصورة هنائية مبا يعين أنه ال
ينبغي لطرف آخر االحتفاظ هبا.
 .2محاية املعاملة من التالعب :تتميز البلوك تشن خباصية مهمة ،وهي التأكد من عدم الغش أو التدليس أثناء
تنفيذ املعامالت اليت يتم إجراؤها عرب تقنية البلوكتشني ،وعدم التالعب ابملعامالت بعد إمتامها ،وينطبق ذلك
على العديد من األنشطة اليومية ،مثل عمليات نقل األموال والطرود والشحنات واحلاوايت وعمليات تسجيل
العقود واملمتلكات وشحن البضائع والتأكد من خط سر املركبات واملواصالت وإجراء املعامالت احلكومية،
حيث متنع (البلوك تشن) من التالعب ابملعامالت بصورة تسبب اإلضرار بروات الدولة أو اإلخال مببدأ تكافؤ
الفرص ،وهو ما يساعد يف القضاء على الفساد بصورة كبية ،حيث يضمن نظام البلوك تشن عدم التالعب هبا
وعدم التعديل عليها أو حذفها الحقاً ،وهو ما يساعد يف خلق الثقة بن املستخدمني بصورة كبية.
تطبيقات تقنية البلوكتشني:
تتعدد استخدامات البلوك تشن يف عدة جماالت خمتلفة ،إذ ال يقتصر دوره فقط على حتويل األموال ،سواء كانت
افرتاضية أو تقليدية ،وميكن وتوضيح ذلك يف عدة نقاط رئيسية على النحو التايل:
 .1تسجيل املمتلكات :تتمثل أحد وظائف نظام البلوك تشن هو قدرة األفراد على تسجيل ممتلكاهتم ،أايً كانت
هذه املمتلكات ،سواء كانت عقارات أو أراضي ،أو جموهرات وأحجاراً كرمية ،أو سيارات وممتلكات شخصية
أو براءات اخرتاع وحقوق ملكية فكرية كالكتب واألغاين واألشعار ،بل وحىت جمرد األفكار العادية اليت مل ترتق
الخرتاع أو إجناز بشري ،أو غيها مما ميتلكه األفراد ويرغبون يف اإلعالن عنه أو تسجيله لضمان حقوقهم،
حبيث يستطيع األفراد بعد ذلك بيعها عرب نظام البلوك تشن ،أو إجراء معامالت عليها فيما بعد (.)1
 .2توثيق املعامالت :يقصد هبا أي معاملة سواء كانت شخصية بن األفراد أو داخل شركة أو مؤسسة حكومية أو
غي حكومية ،فالبلوك تشن مبنزلة سجل رقمي مفتوح وموزع ،يسمح للجميع إبدخال البياانت كافة عليه،
سواء كانت هذه البياانت إجراءات حكومية أو متابعة خطوط اإلنتاج يف مصنع ،أو خط سر طائرات أو

1. EYAL MALINGER, Blockchain could ‘Change Everything’ for Real Estate,
Venture
Beat,
November
18,
2017,
accessible
at:
https://venturebeat.com/2017/11/18/blockchain-could-change-everything-forreal-estate/
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حامالت البرتول ،فضالً عن تسجيل معامالت البيع والشراء ونقل امللكية ومتابعة خدمة العمالء وتسجيل
املعامالت كافة يف أي جمال مبا يتيح اكتشاف الثغرات ومكافحة الفساد ومراقبة اجلودة (. (1
 .3اعمال الوساطة :يقوم البلوك تشن بلعب دور الوسيط املوجود أثناء تقدمي اخلدمة ،فيحل حمل البنوك يف حتويل
األموال ،وحمل الشهر العقاري يف تسجيل املمتلكات ،وحمل إدارات املرور يف تسجيل السيارات ،وحمل
السماسرة يف عمليات البيع والشراء وحمل الشركات الوسيطة مثل أوبر يف تقدمي اخلدمات ،وذلك لصاحل وسيط
جديد ،هو مالين األفراد حول العامل الذين يستخدمون السلسلة ويستفيدون من العائد املادي الذي كان يعود
إىل الوسيط التقليدي .وعى الرغم من ضآلة هذا العائد ،فإنه حيقق مبدأ العدالة يف توزيع الثروة بن األفراد.

املبحث الثان /اجملاالت اليت ميكن فيها استخدام تقنية البلوكتشني حلفظ حقوق امللكية الفكرية.
اجملاالت الرئيسية اليت من احملتمل ان أتالر يف حقوق الطبع والنشر وهي كااليت:
 .1انشاء أنظمة قائمة على تقنية البلوكتشني إلدارة احلقوق الرقمية .DRM
 .2انشاء أنظمة تسجيل حقوق الطبع والنشر قائمة على تقنية البلوكتشني.
 .3الرتخيص االلية ابستخدام تقنية البلوكتشني.
 .4التقليل من احلاجة الوسطاء التقليدين او اإلدارة اجلماعية ابستخدام تقنية البلوكتشني.

 .1أنظمة إدارة حقوق امللكية الفكرية الرقمية ):(DRM
أدى التدفق اهلائل من املعلومات املؤمتتة اليت حوهلا جمتمع املعلومات من األصل امللموس اليت حتميها حقوق الطبع
والنشر اىل الشكل الرقمي خللق حتدايت كبية إلطار قانوين خاص كان يستند يف السابق اىل األصول امللموسة ،من حيث
املبدأ ميكن نسخ األصول الرقمية بسهوله وخلطها ودجمها مع أصول أخرى ومشاركتها مع ماليني األشخاص لو سلطنا

2. An Analysis of the Opportunities and Threats in Blockchain Technology,
Medium, February 13, 2017, accessible at:https://medium.com/the-mission/ananalysis-of-the-opportunities-and-threats-in-blockchaintechnology
6f55d647be3e ( last accessed: February 15, 2018).
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الضواء على القانون فهو جييز لك اهداء او التصرف يف الكتاب او أي اصل اخر حممي حبقوق الطبع والنشر اىل من تريد
يف هذه احلالة قانون حقوق الطبع والنشر جعلها متاحة بشكل أوسع ومل حيقق التوازن بني احلق العام واخلاص.
لقد أدى هذا اىل خلق قانون خاص يعرف ب األلفية يستند اىل اتفاقيه بين مينح القطاع اخلاص صالحيات أكرب يف
التحكم حبقوق امللكية الفكرية على حساب أهداف السياسة العامة مثل القيود وحق الوصول اىل املعلومات والتعلم .جيادل
أنصار إدارة احلقوق الرقمية ابن ذلك يضمن استمرار تدفق اإليرادات املالية ألصحاب احلقوق يف العصر الرقمي ويعد هذا
اقل حمفز إلبداعهم .لقد مت تصميم أنظمة إدارة احلقوق الرقمية ) (DRMملساعدة مالكي حقوق الطبع والنشر حلماية
اصوهلم الرقمية عن طريق تقييد االزدواج والتوزيع واالستخدام احملتمل من جمموعة من األشخاص غي املصرح هلم من قبل
مالك احلقوق الرقمية.
لقد استخدمت بعض الشركات القانون امللزم يف معاهدات الويبو ملصاحلها اخلاصة وأساءت استخدامه مما رسخ صورة
سائدة عند املستخدمني ان أنظمة إدارة احلقوق الرقمية سيئة وعدمية اجلدوى مما شجع على االستخدامات السيئة لألعمال
احملمية حبقوق الطبع والنشر .لقد كرس قانون حقوق النشر يف األلفية املركزية ألنظمة إدارة احلقوق الرقمية (.)1
بنية أنظمة إدارة احلقوق الرقمية:
هي جمموعة من الربامج واألجهزة اليت حتدد وحتمي وتدير القواعد للوصول اىل احملتوى الرقمي واستخدامه سواء كان
على شكل (نص ،صوت ،مقطع فيديو) لقد طرح النموذج األول من )) DRMيف أواخر التسعينات يف شكل نظام
يتحكم قواعد وشروط االستخدام يف شكل مقروء آلياً .لقد مت تصميمها إلعطاء أصحاب احلقوق أكرب قدر ممكن من
السيطرة على احملتوى الرقمي حمددة بذلك شروط وظروف الوصول واالنتفاع من احملتوى .على سبيل املثال ،مت تصميم
( )DRMلدعم نشر وبيع الكتب االلكرتونية واألفالم الرقمية واملوسيقى واأللعاب التفاعلية وبرامج الكمبيوتر وغيها من
األشياء املوزعة يف شكل رقمي ،يتم التعبي عن سياسات ومناذج اعمال أصحاب احلقوق يف اتفاقيات الرتخيص اليت تعزز
احلقوق احلصرية املعرتف هبا مبوجب حقوق الطبع والنشر لتحديد قواعد استخدام املواد الرقمية .ترتجم البنود والشروط
التعاقدية اىل حتديد كيف ميكن استخدام احملتوى من قبل أطراف اثلثة وتقييد إمكانيات االستخدام وفقا لذلك.
مكوانت أنظمة إدارة احلقوق الرقمية :(DRM).

1. Miche`leFinck . Valentina Moscon, Copyright Law on Blockchains: Between
New Forms of Rights Administration and Digital Rights Management 2.0.(2018).
SpringerIIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law
January 2019, Volume 50, Issue 1, pp 77–108
597

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

هناك مكوانت ذات صله أبنظمة إدارة احلقوق الرقمية وهي كالتايل (:)1
 تدابي احلماية التكنولوجية ) :(TPMتشتمل على األجهزة والربجميات حلماية القواعد وحتديد احملتوى ونظامتكنولوجيا املعلومات املستخدم .وتسعى اىل توفي آليه محاية فعالة يستطيع من خالهلا مالكو احملتوى من إدارة
موضوعهم ومتكني الوصول اليه من قبل أطراف اثلثة ،ان برجميات (( TPMsاملستخدمة على نطاق واسع هي
التشفي ،والعالمات املائية ،والتحكم يف النسخ ،وبصمات االصبع ،والتحكم يف الوصول ،وإدارة مفاتيح االستيقان
وغيها من القيود اليت تفرض مجيع الشروط على مستخدمي املواد الرقمية.
 معلومات إدارة احلقوق ) :(RMIهي املعلومات اليت حتدد احملتوى احملمي حبقوق الطبع والنشر او احلقوق اجملاورةوأصحاب احلقوق يف هذا احملتوى وشروط االستخدام املرتبطة به .وحتمي معاهدة الويبو مجيع هذه املعلومات.
 لغات التعبي عن احلقوق ) :(RELsتشمل معظم أنظمة )(DRMعلى لغات التعبي وهي لغات تقنية هلاقواعد تركيب وقواعد مفردات خاصة للتعبي عن نوع االستخدامات املسموح هبا او املمنوعة او اإللزامية مثل
التعبي عن عدد األذوانت يف تدفق املعلومات والنسخ ،واحلذف والتعديل.
عيوب أنظمة إدارة احلقوق الرقمية ):(DRM
ألنظمة احلقوق الرقمية بعض العيوب حياول الباحث ايضاحها هنا وهي كما يلي (:)2
 .1التشغيل البيين :تتنوع أنظمة إدارة احلقوق الرقمية وتتكون بنيتها من مكوانت مادية وبرجمية اليت هي يف معظمها مملوكة
وغي قابلة للتشغيل البيين ،ان التشغيل البيين بني األجهزة والربجميات امر ضروري للغاية.
 .2حيتاج كسر DRMمرة واحدة فقط وبعد ذلك ميكن اجراء مالين النسخ من العمل احملمي.
 .3متنع العديد من االعمال املشروعة مثل عمل نسخة احتياطية او تشغيل احملتوى من اجهزه متعددة وهذا أنشطة مشروعة
قانونيا ومت حضرها بواسطة أنظمة إدارة احلقوق الرقمية.
 .4مكلفة جدا حيث يصعب على مالك احلق دفع تكاليفها
1. Miche`leFinck .op.cit, pp 77–108
1. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018).” What Blockchain
Can and Can’t Do for Copyright,Australian Intellectual Property Journal 144
Pages14 .Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=322738.
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 .5سهولة اخرتاقه وقرصنته ،لقد اثبتت اهنا ال متنع القرصنة ولكن األسواء من ذلك اهنا حتبط املستهلكني الشرعيني من
خالل منعهم من التشغيل البيين لعدة أجهزة .غالبا ما ينظر املستخدمون اىل DRMعلى اهنا أنظمة خبيثة ومتثل
مشكلة ابلنسبة هلم ،كما اهنا يف كثي من األحيان للتعامل كما هو مقصود هلا ،اهنا مكلفة وتستغرق وقتا طويال للتطوير
والنشر لذلك غالبا ما تفشل أنظمة إدارة احلقوق الرقمية يف احلفاظ والسيطرة على األصول الرقمية .ويف معظمها تكون
عرضة للتالعب العدائي .وعلى الرغم من ذلك فان قانون حقوق الطبع والنشر يكرس مركزية أنظمة إدارة احلقوق الرقمية
يف محاية األصول الرقمية.
أتالري استخدام تقنية تقنية البلوكتشني يف إدارة احلقوق الرقمية وكيف ميكن االستفادة منة:
توفر تقنية تقنية البلوكتشني آلية بسيطة نسبيا للتحكم يف حقوق االستخدام واحلفاظ على أذوانت حقوق الطبع والنشر
كبديل عن االعتماد على أنظمة إدارة احلقوق الرقمية املسجلة ،على سبيل املثال ميكن ان توفر منصات تقنية البلوكتشني
استخداما غي حمدود وغي خاضع لألصول الرقمية للمستخدم ومع ضمان عدم إمكانية نسخ املادة ،لن حتتفظ تقنية
البلوكتشني نفسها ابألصل الرقمي وذلك بسبب احلجم وعدم النضج احلايل يف إمكاانت املعاجلة ولكنها بدل من ذلك
ستسهل عقدا ذكيا مشفرا ابملعلومات املتعلقة حبقوق األصل الرقمي ،ان العقد الذكي ليس عقدا قانونيا يف هذه احلالة ولكنة
جزء من التعليمات الربجمية اليت ميكنها تنفيذ البنود واألذوانت التعاقدية املشفرة تلقائيا .حيث ميكن للعقد الذكي تنفيذ
ختصيص استخدام األصول الرقمية عرب "الرموز" للعملة املشفرة بني املستخدمني ومالكي احلقوق بطريقة شفافة وحمايدة هذه
الوظيفة هي مفتاح األجر واملدفوعات .مثال على ذلك ،لنفرتض أنك اشرتيت كتااب إلكرتونياً من ابئع جتزئة عرب االنرتنت
يستخدم نظام إدارة احلقوق الرقمية املستندة على تقنية البلوكتشني ،سيتم تسجيل معاملة الشراء اخلاصة بك على شبكة
تقنية البلوكتشني يف سجل حيتوي على كافة املعلومات حول عمليه الشراء وحق الوصول اخلاصة بك ،عندما ترغب يف قراءة
الكتاب االلكرتوين فان فتحة على جهازك يؤدي اىل اتصال مع دفرت األستاذ املوزع الذي ميثل تقنية البلوكتشني ويقوم نظام
)(DRMبفحص السجل للحصول على اإلذن الالزم ومينحك إمكانية الوصول اىل الكتاب.

1

اما إذا كنت قد اشرتيت ترخيصا حمدود املدة فبإمكان النظام استشارة خادم التوقيت املوثوق ومقارنة الوقت  /التاريخ
احلايل مبوجز شروط العقد الذي مت االتفاق علية بشكل منتظم ومبجرد انتهى املدة يقيدك من الوصول اىل الكتاب .وابلتايل

1

G. Ishmaev ,(2017).” Blockchain Technology as an Institution of Property”, Metaphilosophy /
Volume 48, Issue 5. Cited by: 3 .Avialble At: https://doi.org/10.1111/meta.12277.
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ميكن ان يتغلب استخدام النظام األساسي لتقنية تقنية البلوكتشني على العديد من املشكالت املرتبطة أبنظمة ()DRM
احلالية ،وذلك ألنه (:)1
 .1أنه يتجنب منح امللكية املطلقة ملعظم أنظمة إدارة احلقوق الرقمية حيث ال يسمح شراء ترخيص لالستماع على
اغنية يف  Spotifyللمستخدم ابالستماع اليها على ( )iTunesوذلك بسبب مشكلة التشغيل البيين ،حيث
ميكن لنظام ( )DRMاملعتمد على منصة تقنية البلوكتشني جتنب هذه املشكلة.
 .2يتيح العقد الذكي ألصحاب احلقوق السيطرة على من ميكنه الوصول اىل منتجاهتم.
 .3يوفر لكل من املستخدم وصاحب احلق قدرا أكرب من األمن ويعزز نظام الالمركزية وحيقق الشفافية ويزيد من األمن
ضد أي هجوم معادي.
 .4يتم تسجيل العقد على دفرت األستاذ العام وهذا مينحه خاصية الثبات مما يعين انه غي قابل للتغي.
 .5تتيح الالمركزية اىل إمكانية خفض حمتمل يف رسوم اخلدمة ،ان أنظمة إدارة احلقوق الرقمية مكلفة ابلنسبة ألصحاب
احلقوق حيث يتطلب محاية ضد اهلجمات وكذلك رسوم خدمة وصيانة من خالص تقنية تقنية البلوكتشني سيتم
توفي اجلهد والتكلفة لصاحب احلقوق وذلك ألنه لن يتحمل مسؤولية احلفاظ على تقنية البلوكتشني.
ومبجرد شراء املستخدم األصل الرقمي من موقع الويب ،يتم تنفيذ العقد الذكي على الفور ويتم تنفيذ مجيع اإلجراءات
األخرى من توزيع اإلاتوات تلقائيا.
وابلتايل فان استخدام تقنية البلوكتشني كبديل ألنظمة إدارة احلقوق الرقمية ) )DRMتبدو انجحة حيث لدية القدرة
للتغلب على العديد من املشكالت التقنية واألمنية اليت يوجهها أصحاب احلقوق ،وتزيد من األمن ضد املتسللني ،وتوفر
قدرا أكرب من األذوانت واالستخدام وكذلك تضمن للمستخدمني عدم تثبيت تقنيات خمفية على اجهزهتم من عالمات
مائية وغيها (.)2

 .2أنظمة تسجيل حقوق الطبع والنشر القائمة على تقنية البلوكتشني:

2. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018),op.cit. Pages14 .
1. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018). Op.cit.Pages15 .
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ان أنظمة تسجيل حقوق الطبع والنشر القائمة على منصات البلكتشني مناسبة للتغلب على العديد من املشكالت
املرتبطة مبلكية حقوق النشر واثبات الوجود او األبوة وإمكانية وصول املستخدم اىل جمموعة من االعمال الرقمية اليت مت
إنشاؤها حيث تثبت أنظمة التسجيل وجود عمل وملكية الشخص الذي قام إبنشائه من خالل حتديد املعلومات يف سجل
متاح للجمهور ،من الناحية القانونية يف جماالت امللكية الفكرية مثل براءات االخرتاع والعالمات التجارية وأنظمة التصميم
الصناعي يعد التسجيل مطلبا رمسيا حيث انه بدون تسجيل يسقط عنك حق احلماية القانونية وطلب التمتع يف امللكية اليت
ابتكرهتا.
اما يف قانون حقوق الطبع والنشر ،تتمتع االعمال ابحلماية من اتريخ تثبيتها دون أي إجراءات رمسية ،كما حتظر
اإلجراءات اإللزامية من قبل السلطة احمللية للتسجيل اإلجباري مبوجب املادة اخلامسة من اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية
والفنية وتلزم مجيع الدول املوقعة هبذا البند .وتعترب حممية من اتريخ تثبيتها على أي وسيط سواء قد مت اختاذ خطوات لتسجيل
العمل يف نظام تسجيل رمسي او أي وسيط يثبت وجودها .على الرغم من حظر اإلجراءات اإللزامية ،التزال بعض السلطات
القضائية تتطلب التسجيل إلاتحة بعض احلقوق ،ان أنظمة التسجيل الرمسية توفر فائدة يف جمموعة متنوعة من اجملاالت
لذلك تعترب األنظمة آليات مفيدة للتنسيق االقتصادي لكل من صاحب احلق واملستخدم ،حيث ميكن لصاحب احلق إثبات
وجود العمل واحلقوق اجملاورة له ،بينما ميكن للمستخدم الوصول اىل املعلومات واحلقوق ذات الصلة املرتبطة ابلعمل (.)1
مزااي أنظمة التسجيل القائمة على تقنية البلوكتشني.
ميكن ان تتغلب أنظمة التسجيل القائمة على منصات تقنية البلوكتشني على العديد من الصعوابت ،حيث ابستخدامها
سيكون التسجيل بسيطا واستنادا اىل منوذج إثبات الوجود كل ما حيتاج صاحب احلقوق هو تشفي األصل الرقمي حبيث
يصبح عالمة جتزئة على تقنية البلوكتشني وميكن ان يتضمن السجل تفاصيل عن أصحاب احلقوق والنسب يف توزيع اإلاتوات
بني أصحاب امللكية .يف حال ظهور أي مشكالت يف املستقبل وحيتاج فيها اىل إثبات وقت ومكان عمله ،فستكون
املعلومات متاحة على دفرت األستاذ العام (.)2

1. Miche`leFinck . Valentina Moscon, Copyright Law on Blockchains: Between
New Forms of Rights Administration and Digital Rights Management
2.0.(2018).SpringerIIC - International Review of Intellectual Property and
Competition Law January 2019, Volume 50, Issue 1, pp 77–108
2. Miche`leFinck . Valentina Moscon, op.cit. pp 77–108
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من املعلوم عدم وجود حواجز جغرافية يف فضاء االنرتنت مما يوضح وجود فجوة واقعية على عدم وائمة القانون احلايل
مع التقدم املتسارع يف التقنية ،تقدم تقنية تقنية البلوكتشني العامة حلول من حيث القضاء على الوسطاء والشفافية ولكن
هناك حتدايت مثل السرعة يف تنفيذ املعاملة وكذلك احلوافز املقدمة للمنقبني الذين يفحصون ويتحققون من صحة املعاملة.
كما تقدم تقنية البلوكتشني اخلاصة حلول من حيث حتديد من ميكنهم املشاركة يف التحقق من صحة املعاملة ومن مث تشفيها
ولكن لن توفر الدرجة املرجوة من حيث األمن مقارنة ب العام .من املمكن أيضا احلصول على جمموعات من األنظمة
اخلاصة والعامة.

1

على الرغم من املزااي اليت تقدمها تقنية البلوكتشني اال ان بناء مثل هذا النظام اليزال يتطلب جهود متظافرة من قبل
األطراف املعنية على املستوى الدويل( ،يف ابدرة هي األوىل من نوعها أوصت اللجنة املعنية مبعايي الويبو يف الدورة السادسة
املنعقدة يف جنيف من  ١٥اىل  ١٩أكتوبر (2019م) انشاء مهمة إلعداد توصيات بشأن تقنية تقنية البلوكتشني وكانت
التوصية رقم  ١٢تتعلق إبنشاء سجل ملكية فكرية موزع؛ وهذا نص البيان " التوصية رقم  :١٢بتعاون مع الدول األعضاء
املهتمة ،ينبغي ان يطور املكتب الدويل منوذجا لسجل ملكية فكرية موزع .وميكن استخدام النموذج يف تطبيقات امللكية
الفكرية الستحداث سجل أصلي لعديد من تطبيقات امللكية الفكرية ،على سبيل املثال من اجل التحقق من صحة املطالبات
ابألولوية .ودراسة امكانية استخدام سجل ملكية فكرية موزع يربط بقاعدة البياانت )ٔ (WIPO CASEاو ابلسجل
الدويل .وينبغي أيضا استكشاف امكاانت تكنولوجيات تقنية البلوكتشني لربط هذه السجالت املوزعة.
واستلمت اللجنة اقرتاحني بشان تقنية البلوكتشني من اسرتاليا واالحتاد الروسي كلهما يقرتحان وضع منوذج لتوحيد
معايي استخدام تقنية البلوكتشني يف جمال امللكية الفكرية ،مبا يف ذلك مبادئ توجيهية وممارسات مشرتكة واستخدام
مصطلحات كإطار يدعم التعاون ويثبت صحة املفهوم ،وكذلك اقرتاح وضع معيار جديد للويبو ينطبق على تكنولوجيا تقنية
البلوكتشني يف عميات منح محاية حقوق امللكية الفكرية ،ومعاجلة املعلومات واستخدامها ،ويقرتح أيضا انشاء فرقة عمل
جديدة ابسم فرقة العمل املعنية بسالسل الكتل ،تتوىل هذه املهمة اجلديدة ،يف الوقت احلايل من اتريخ  ٣٠ابريل (2019م)
يتم مناقشة املوضوع يف برانمج عمل جلة املعايي ابسم (تقنية البلوكتشني للملكية الفكرية املهمة رقم  )٥٩على ان يتم
استعراض ت قرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املهمة يل تطلع علية اللجنة يف دورهتا السابعة .نود اإلشارة هنا اىل ان املنظمة

1
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العاملية للملكية الفكرية (الويبو) معنية فقط بتسجيل براءات االخرتاع والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية وتسميات
املنشاء وكذلك أمساء احلقول على االنرتنت وال تشمل حقوق الطبع والنشر (.)1
ميكن ان يكون سجل الويبو اخلاضع للرقابة حال سهال ألنظمة التسجيل احمللية مما يسمح للمستخدمني ابلوصول
الفوري اىل معلومات احلقوق املتعلقة ابألصول الرقمية .ومع ذلك مامل يكون للويبو القدرة على حل النزاعات على سلسة
الكتل على غرار التحكيم سيكون دورها فقط يف توفي السجل وإثبات الوجود ويتعني على أصحاب احلقوق التقاضي يف
احملاكم احمللية وسوف تتحمل الويبو عبئ تكلفة إدارة السجالت ،وعلى املستوى احمللي جيب ان يكون نظام التسجيل طوعيا
حىت ال يتعارض مع اتفاقية برن ،يف كلتا احلاليتني قد ال يكون نظام التسجيل عمليا.
ما فائدة الويبو لتمويل وتشغيل السجل إذا مل يكون شرط يف قانون حقوق التأليف والنشر:
بدون تغيي يف املادة ( )5من اتفاقية برن او اهليكل القانوين احمليط هبا يبدو اتباع هنج حكومي او الويبو مستحيال يف
املستقبل املنظور .ومن انحية أخرى بداء الالعبون من القطاع اخلاص يف استكشاف منصة تقنية البلوكتشني لتسجيل حقوق
الطبع والنشر وإدارة احلقوق .ومن املزااي الرئيسية له أنه ميكن للشركة انشاء نظام تسجيل دويل واحملافظة علية .هذا يعين أنه
ميكن للمستخدم ان يتحقق بسرعة وسهوله من األصل وتفاصيل صاحب احلقوق واالستخدام املتاح للعمل قبل استخدامه
(أي احلصول على املعلومات الببليوغرافية عن العمل) ومع ذلك من املرجح اال يهتم مواطن دولة معينة مبعرفة األصل
والتفاصيل لصاحب عمل يف دولة أخرى إذا مل يتمكن من استخدامها ألغراضه اخلاصة.
عالوة على ذلك ليس من اجملدي جتاراي تشغيل نظام على منصة تقنية البلوكتشني إذا كان كل ما ميكن فعله هو تقدمي
معلومات تتعلق ابلعمل سواء كانت اغنية او كتاب او فلم ،لذلك يكون سجل تقنية البلوكتشني حمدود إذا مل ميكن املستخدم
من الوصول اىل احملتوى .يف ضواء هذه االعتبارات سيحتاج الالعبون يف القطاع اخلاص ليس فقط إدارة السجل والكن أيضا
توفي الوصول اىل احملتوى او الرتخيص للمستفيدين .ان إثبات السجل فقط يعترب منهك ومكلف وبال جدوى ان مل يوفر
معه إمكانية الوصول اىل احملتوى وهذا أليتم اال برتخيص استخدام العمل (.)2
 .3أنظمة الرتخيص اآليل ابستخدام تقنية البلوكتشني.
على الرغم من عدم نضج العقود الذكية اال اهنا تشي يف حال لو تطورت كحل واسع االنتشار ملشاكل أنظمة إدارة
احلقوق الرقمية فمن املتوقع ان تتغي الوسائل التقليدية لرتخيص حقوق النشر .يف الواقع يعد الرتخيص على منصات تقنية

1. Miche`leFinck . Valentina Moscon, 1,op.cit. pp 77–108
1. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018).op.cit. Pages 26
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البلوكتشني أبحدث ثورة يف الصناعات اإلبداعية ألنه ميكن ان يوفر حتكما أكرب يف حمتوى حقوق الطبع والنشر ،وختفيض
تكاليف املعامالت للمؤلفني ،وإزالة الوسطاء ،وتوليد مكافأة فورية ملنشئ العمل .حيث ميكن تنفيذ العقود الذكية كوسيلة
لتوفي مكافأة عادلة وسريعة ألصحاب حقوق الطبع والنشر والتفاعل املباشر مع مجهورهم .بينما تتعامل أنظمة إدارة احلقوق
الرقمية  DRMمع الوصول اىل األذوانت والتحكم فيها ،فان ترخيص حقوق الطبع والنشر يتعلق بتبادل األذوانت
والكفاءات ،مبجرد اكتمال شراء األصل الرقمي ،يتم تشفي املعلومات املتعلقة ابلشراء يف جتزئة مضمنة بشكل دائم يف تقنية
البلوكتشني ،مما يتيح االستخدام التلقائي سيكون تبادل الدفع هو ترخيص لالستخدام وفقا لشروط العقد.
كما ميكن الدفع املباشر واملكافأة للمؤلف ،ستكون املعاملة بسيطة حيث يتم تسجيل املعلومات املتعلقة ابملالك سواء
كان املالك يريد ان يتقاضى األجر عن طريق البيع او التأجي على كل مرة يتم استخدام األصل الرقمي ،كما تستطيع العقود
الذكية التكيف مع أي شروط أخرى مثل حقوق إعادة االستخدام .كما ان العقود الذكية قادرة على تسهيل املعامالت
األكثر تعقيدا واليت تشمل على عدد من املؤلفني او اعمال متعددة وكذلك احلقوق اجملاورة حلق املؤلف او عن طريق التعاون،
على سبيل املثال مت انتاج فيلم ،أصحاب احلقوق هنا هم املخرج واملنتج وجمموعة من املمثلني واملصورين وطاقم فين وعدد
كبي من املشاركني يستطيع العقد الذكي أتدية تلقائية ملكافئة وتوزيع اإلاتوات على مجيع املدرجني يف العقد بناء على النسبة
املئوية احملددة يف االتفاق اخلاص هبم يف كل مرة يتم فيها شراء العمل او استخدامه.

1

أحد الفوائد احملتملة من استخدام وظيفة العقد الذكي يف الرتخيص هي الطبيعة الثابتة لسلة الكتل ،مبجرد ان يتفق
الطرفان على التوزيع اخلاص لنسب امللكية سيتم تشفيها على تقنية البلوكتشني وبعد ذلك ال ميكن تغيها او العبث هبا.
وابلتايل يعترب سجل اثبت ميكن الرجوع الية يف حل النزاع او خالفات حمتملة بشأن مدفوعات اإلاتوات وتطبيقها وفقا
لالتفاق على الرغم من ذلك فان اخلاصية الرئيسية اليت تتميز هبا تقنية البلوكتشني وهي الثبات من أي تغي او عبث ختلق
جمموعة من التحدايت حيث من املمكن ان يرغب صاحب احلق يف مزيد من املرونة للسماح إبجراء تغييات منتظمة على
شروط الرتخيص.

1
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ان من النتائج األكثر فائدة للرتخيص اآليل هي زايدة متكني أصحاب احلقوق بسلطة أكرب على الرتخيص .أنظمة
الرتخيص احلالية غالية الثمن وبطيئة من حيث االجراء وينقصها الشفافية يف توزيع مدفوعات اإلاتوات ،يف الوقت احلايل
لدينا ابلفعل مؤشرات مبكرة على التغيات اليت ميكن تنفيذها خاصة يف قطاع املوسيقى (.)1
 ٪اىل
على سبيل املثال؛ تشتهر صناعة املوسيقى بتدفقاهتا املالية الضعيفة ومن الصعب تتبعها حبيث يقدر ان من  ٢٠
 ٪ ٥٠من مدفوعات .املوسيقى التصل اىل اصحبها الشرعيني ،ويشتهر الوسطاء أبخذ كمية غي مربرة من األرابح .لقد
ظهر ت العديد من الشركات الناشئة اليت سعت اىل استخدام تقنية البلوكتشني حلل هذه املشكالت ،على سبيل املثال
 Ugo Musicاليت وصفت نفسها ابهنا مفتوحة املصدر وعاملية حيث نظام الرتخيص المركزي وقابل للقراءة آلياً.

2

تستخدم العقود الذكية على نظام  Ethereumحيث يقوم املوسيقي الذي يستخدم املنصة إبنشاء ملف تعريف
املستخدم يشبه امللفات اليت يتم عرضها على  Spotifyمث يقوم بتحميل املوسيقى اخلاصة به ،مما يتيح له التحكم فيها
وتوزيعها .تصف الشركة عملها كما يلي :تستخدم العقود الذكية يف بناء أنظمة ترخيص مرنة وقياسية ،متكن الدفع التلقائي
ألصحاب احلقوق استنادا اىل الرتاخيص اليت يصمموهنا يف واجهه سهله االستخدام.
ميكن متديد العقد ليشمل جمموعة واسعة من الوظائف اإلضافية ،وكذلك تغي التسعي وتوجيه الدفع .لقد حصلت
الشركة على تسويق إعالمي ضخم وأصدر بعض املشاهي يف الوسط الفين البومات على منصتهم ،وتستخدم شركة انشئة
أخرى تقنية تقنية البلوكتشني مثل  Mycelia Bit tunes،Ascribeبطرق خمتلفة سعني منهم اىل تعطيل الوسطاء
املوسيقيني كما يقولون او يزعمون ملالكي أصحاب احلقوق.
اال أنه يف اجلانب العملي هناك اعتبارات للرتخيص الفردي اآليل يتطلب إجاابت على سبيل املثال ،هل من العملي او
احملتمل ان يتجاهل املستخدمون منصات عاملية مثل  Spotifyاو  YouTubeاليت جتراي يوميا مئات املالين من األغاين
من اجل التعاقد بشكل فردي مع الفنانني على منصة تستند على سلسة الكتل؟
من اجل املنافسة ستحتاج هذه املنصات اىل ختزين وتشغيل مالين العقود ،ان مل يكن مليارات وستحتاج اىل معاجلتها بسرعة
ترضي املستخدمني وهذه اخلصائص تعد من التحدايت واملعوقات يف تقنية البلوكتشني " سنناقشها فيما بعد " .وستحتاج

1. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018) .op.cit, Pages 26
2
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(4 August 2017) http://musically.com/2017/08/04/ujo-music-blockchain-uphill-battle-existing/companies

605

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

أيضا اىل إجاابت على اإلسالة املتعلقة ابألمن خاصة وان العقود الذكية مرتبطة ابلعمالت املشفرة إللغاء املعاملة يف حالة
حدوث خرق ألي سبب فما هي العملية القضائية او اإلدارية إلرجاع هذه األموال او تتبعها؟
وهناك اعتبار اخر هو ما إذا كان املستخدمون سيغبون يف احلصول على عملة مشفرة من اجل شراء االغنية او األلبوم؟
سيكون من املثي لالهتمام مراقبة جناح او فشل هذه الشركات الناشئة على مدى السنوات القليلة املقبلة ،ولكن إذا جنحت
فستحيد حتما مناهج ترخيص حقوق الطبع والنشر التقليدية.

1

 .4التقليل من احلاجة ا الوسيط أو منظمات اإلدارة اجلماعية:
ان األطر القانونية واالقتصادية والتكنولوجية احلالية ال تسهل من وجود سوق عملية او قابلة للحياة او التنفيذ ألصحاب
احلقوق الفردية لرتخيص أعماهلم او مراقبة وإنفاذ حقوقهم ،دون اشراك الوسطاء ،توفر اإلدارة اجلماعية للحقوق فوائد
اقتصادية لكل من املؤلفني واملستخدمني السيما عن طريق خفض تكاليف املعامالت .ونتيجة لذلك يتم تشجيع أصحاب
احلقوق ابالنضمام اىل منظمات اإلدارة اجلماعية ذات الصلة مبجاهلم .جتعل هذه الرتتيبات يف بعض األحيان CMOs
وكيال للمؤلف ،ولكنها غالبا ما تتطلب تعيينا كليا للحقوق ،مما جيعلها املالك حلقوق التأليف والنشر .حيث تقوم بتجميع
الكتالوجات الكبية لألعمال اليت حتت رعايتها ،ومن مث تقوم بتنظيم الرتاخيص ومنحها وفرضها نيابة عن أصحاب احلق.
يعد استخدام اإلذاعة املوسيقية مثال شائع على استخدام مرخص به مجاعيا ،حيث التفاوض مع أصحاب احلقوق
الفردية غي عملي ،تتمتع منظمات اإلدارة اجلماعية بقدرة أكرب على املساومة كما ميكنهم حتديد جمموعة املستخدمني بسهوله
أكرب ،ولديهم موارد أكرب من اجل إنفاذ احلقوق .لقد ظهرت هذه املنظمات يف البداية على اهنا تقدم حلول عندما كانت
التكنولوجيا يف بدايتها ظهرت أدوات التصوير واالستنساخ الغي مرخص على نطاق واسع مما أدى اىل فقدان السيطرة من
جانب أصحاب احلقوق الفردية ،ومع ذلك فقد تعرضت للنقد على مر السنني بسبب االفتقار اىل الشفافية وأتخي وقت
دفع اإلاتوات وإساءة االستخدام واالحتكار .واستغالل االعمال اليتيمة ،وكذلك عدم املرونة يف التبادل البيين حيث
تستخدمه ضد املستخدمني الذين لديهم مورد واحد (.)2
يف الوقت احلايل توجد جمموعة كبية من الدعاوى القضائية والتعليقات العلمية اليت تتناول قانون املنافسة حول ممارسات
معينة من منظمات اإلدارة اجلماعية ،لقد أصبحت املشكالت املتعلقة ب  CMOsكثية بشكل كاف حيث تناقش
1

Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018).” What Blockchain Can and Can’t Do for
Australian Intellectual Property Journal 144 Copyright, Pages14
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=322738

1. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018), op.cit. Pages 34 .
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اهليئات يف مجيع أحناء العامل كيف ميكن للتكنولوجيا ،اجلديدة ان تتيح أنظمة أكثر عدال وأكثر شفافية يف تقسيم األجور.
توفر منصات تقنية البلوكتشني طريقا تقنيا واحد لتحديد وظيفة الوسيط اخلاصة ب ) )1( )CMOsكوهنا تقنيات شبكات
وقواعد بياانت احلافية يف نفس الوقت ،ابستطاعتها عمل اغلب وظائف  CMOsاليت جتمع بني املستخدمني مع االعمال،
ولكن تتميز بتخفيض تكاليف املعامالت بشكل كبي ،هذا يعد بتوفي سلسلة قيمة شفافة لألعمال ومن املمكن ان تساعد
أيضا يف مشكلة االعمال اليتيمة .عالوة على ذلك يف ظل الظروف احلالية ،تتقاضى منضمات اإلدارة اجلماعية ابستمرار
ضد بعضها البعض ملنع الرتاخيص متعددة الوالايت ،من املمكن ان تلغي منصات تقنية البلوكتشني احلاجة ملوفري احملتوى
عرب االنرتنت للحصول على ترخيص من مديري التسويق املعنني يف كل والية.
ميكن للنظام االيكولوجي او البيئة التقين القائم على تقنية البلوكتشني تنسيق وظائف التسجيل والرتخيص وإدارة احلقوق
الرقمية بطريقة تكفي إللغاء مراكز االحتكار يف منظمات اإلدارة اجلماعية ،ان وظيفة الشباك الواحد للرتخيص اآليل تعترب
ضرورية من الناحية االقتصادية من قبل اهليئات مثل املفوضية األوربية ميكن ان تؤديها بنية تقنية بدال من ذلك .لقد اطلعنا
على اجلانب النظري وما تتميز به تقنية تقنية البلوكتشني من إمكاانت ،بينما يف التطبيق العملي ستثي عدة حتدايت وبعض
اإلسالة املتعلقة هبا (سيتم احلديث بشكل موسع فيما بعد يف قسم التحدايت) .على الرغم من اخلصائص اليت توفرها العقود
ا لذكية اال اهنا تعد عقود تنفيذ اتفاق او إبرام مأمت االتفاق علية بني األطراف املشاركة وال تعرف على اهنا عقد قانوين.
من املمكن كذلك تسجل اعمال منتهكة من قبل شخص ما على منصة من منصات تقنية البلوكتشني ومن املمكن
أيضا ظهور منصات لتقنية تقنية البلوكتشني متخصصه يف االعمال املنتهكة ،صحيح اهنا تقنية ثورية وتعد بتحول جديد
واهنا سوف ختلق أسواق جديدة وال كن ال ميكن إلغاء بشكل كلي منظمات اإلدارة اجلماعية او أي وسيط الن أدوار
املنظمات ا ل من التسجيل وإصدار الرتاخيص وتوزيع اإلاتوات( ،)2ومن هنا نورد إجابة املدير العام ملنظمة الوييبو فرانسيس
غري حينما سؤل عن دور تقنية تقنية البلوكتشني يف استبدال أنظمة إدارة حقوق امللكية الفكرية؟ أجاب حينها "انه من غي
املمكن ان حتل حمل الوظيفة األساسية ملنح حق امللكية من قبل الدولة او سلطة عامة ،املكية الفكرية هي انشاء الدولة،
وخالفا للممتلكات املادية ،ليس هلا وجود اال من خالل انشاء حق من قبل الدولة ،ال أرى نظاما موزعا خاصا مثل تقنية
البلوكتشني حيل حمل الوظيفة األساسية ملكاتب الرباءات يف حتديد منح حق امللكية ام ال ،ارى اهنا شكل متفوق حمتمل يف
تسجيل املعامالت فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية احلالية ،هناك على سبيل املثال ،العديد من التطبيقات احملتملة لتقنية
2. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018). Op.cit. Pages 34 .
1. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018), op.cit. Pages 46 .
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تقنية البلوكتشني يف استخدام حقوق امللكية الفكرية والتداول هبا مثل الرتاخيص ،جتدر اإلشارة هنا اىل توضيح ان أنظمة
اإلدارة اجلماعية هي مؤسسات خاصة رحبية ختتلف عن مكاتب الرباءات اليت حتدث عنها ،يرى الباحث (ان فكرة التخلي
عن الوسيط بشكل كليا من خالل رمز الكمبيوتر يف تقنية تقنية البلوكتشني يثي الكثي من الشكوك ومن الصعب التنباء به
يف الوقت احلايل وذلك الن العقود الذكية تعد تقنية فتية وهناك تساؤالت عديدة من اجلانب العملي مل تثبت بعد جند ان
مجيع املهتمني واملطورين يربطون وصف خصائص التقنية بكلمة من املمكن على الرغم من اإلمكاانت اهلائلة اليت تقدمها
تقنية تقنية البلوكتشني اال اهنا تعاجل جوانب حمدودة من الدور اإلداري للوسطاء وال ميكنها يف الوقت احلايل ان تقوم ابلدور
اإلداري والقانوين واالستشاري وغيها من اعمال تقوم هبا املنظمات اإلدارية/الوسطاء.)1(،

املبحث الثالث :التحدايت واملعوقات اليت تواجه تقنية البلوكتشني:

كغيها من التقنيات تواجه العديد من التحدايت واملعوقات يف املراحل املختلفة لتطبيقها ،خاصة فيما خيص امللكية
الفكرية وكيفية احلفاظ على حقوق املخرتعني واملؤلفني لألفراد والكياانت املختلفة وستحاول الدراسة يف هذا املبحث
التطرق لبعض من التحدايت واملعوقات حبسب ما اورده اخلرباء يف هذا اجملال.
العيوب املصاحبة للعمثت املشفرة:

هناك بعض العيوب يف التكنولوجيا اليت جيب معاجلتها قبل استخدامها على نطاق واسع يف املعامالت اليومية لتقنية
البلوكتشني ومن هذه العيوب ما يلي (:)2
 .1قابلية التوسع يعد بتكوين ذو شعبية كبية .ومع ذلك ،ال ميكنها معاجلة سوى سبع معامالت يف الثانية حيث ميكن
ل (ـ (Hyperledgerالتعامل مع ( 10،000و )24,000 Visaيصبح من الصعب ختيل االستخدام العملي
لـتقنية البلوكتشني مع مسألة قابلية التوسع يف العرض ،حتتاج كل عقدة مشارك إىل التحقق من الصفقة واملوافقة عليها،
وابلتايل ميكن أن يستغرق تبادل بتكوين واحد ما يصل إىل عدة ساعات.

1. Annabel Tresise, Jake Goldenfein and Dan Hunter,(2018).op.cit. Pages 34 .
1. Maruti Techlabs,(2016.), Blockchain-benefits drawbacks and everything you
need to know. AVIALBLE AT:https://www.marutitech.com/blockchain-benefits
published on 18/11/2016 and has been updated on 20/11/2018.
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نظرا ألنه يتم ختزين قواعد بياانت البلوكتشني إىل أجل غي مسمى على مجيع عقد الشبكة ،فإن مسألة ختزين
 .2التخزين ً

األسطح ،مع ازدايد عدد املعامالت ،فإن حجم قاعدة البياانت سوف يتوسع ،وليس هناك طريقة لتخزين بياانت غي
حمدودة يتم إحلاقها على أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

 .3اخلصوصية – البياانت املوجودة على البلوكتشني العمومي مشفرة وجمهولة اهلوية ،ولكنها تقع يف أيدي مجيع العقد يف
الشبكة .لذلك ،كل شخص يف الشبكة لديه حق الوصول إىل هذه البياانت ،هناك احتمال أن يقوم شخص ما بتتبع
متاما كما تستخدم الشركات يف العادة أجهزة تتبع الويب
هوية شخص ما يف الشبكة من خالل بياانت املعامالتً ،
وملفات تعريف االرتباط ،هذا يثبت أن تقنية البلوكتشني ليست آمنة  100يف املئة ،لسوء احلظ.

حتداي لتطبيقها .سيتعني على تطبيقات تقنية البلوكتشني وضع عملية
 .4اللوائح  -تشكل األنظمة التنظيمية يف اجملال املايل ً
حتداي .جيب وضع اجلوانب التنظيمية األخرى لتكنولوجيا
حتديد اجلاين يف حالة حدوث عملية احتيال ،وهو ما ميثل ً
البلوكتشني أوالً لتسهيل اعتمادها على نطاق واسع.

 .5األمن – سأتوشى انكاموتو سلط الضوء على هجوم  ٪ 51عندما أطلق بتكوين ،ميكن توضيح اهلجوم ببساطة على
هذا النحو إذا كانت  ٪51من العقد يف الشبكة كاذبة ،فيجب قبول الكذبة كحقيقة ،لذلك سيتعني على كل فرد يف
الشبكة مراقبة ذلك ابستمرار إلدراك أي أتثي غي مرغوب فيه.
نظرا ألن تقنية تقرتب من اعتمادها على نطاق واسع ،فقد يتم حل هذه التحدايت مبرور الوقت .ملزاايها اهلائلة
و ً

.

التحدايت اليت تواجه تقنية البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية:

حيددها ) )Savelyevيف أربع حماور كالتايل (:)1
 .1التخزين وقابلية التوسع يف البلوكتشني :ان اإلسالة اليت حتتاج اىل إجاابت هي ما املكان الذي سيتم فيه ختزين
اعمال حقوق الطبع والنشر هل سيكون على نفس تقنية البلوكتشني او يف مكان اخر.
 تفرض احلالة احلالية لتكنولوجيا البلوكتشني قيودا كبية يف وضع احملتوى اإلبداعي مباشرة على البلوكتشني ،علىسبيل املثال بتكوين الذي يتكون من البياانت الوصفية فيه  ١٣٠جيجاابيت يف سبتمرب (2017م) وحيتوي على
بينات وصفية فقط وال توجد ملفات ثقيلة منذ يناير (2013م) ازداد حجم كتلة تقنية البلوكتشني ويتضاعف
احلجم كل عام ،وبغض النظر ان حجم كتلة البتكوين يف الوقت احلايل حمدود ابلشفرة اىل ( )1ميغاابيت لكل
1. Alexander Savelyev,2018. Copyright in the blockchain era: Promises, challenges,
Computer Law &Security Review Volume 34, Issue 3, June 2018, Pages 550-561.
Available AT: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2017.11.008
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كتلة لذا فان ختزين احملتوى على تقنية البلوكتشني ميثل مشكلة ،خاصة اذا كنّا نتحدث عن شبكة كبية من
املستخدمني مع زايدة كميات املعلومات واليت جيب ان تنعكس على تقنية البلوكتشني ،سيشكل العثور على حوافز
صحيحة للمستخدمني واليت تكون جاهزة لتخزين البياانت ذات الصلة مهمه صعبة للغاية وحيث قد تكون
التكاليف املرتبطة ابلتخزين كبية.
 اما إذا تقرر ان امللفات الرقمية ذات االعمال احملمية حبقوق الطبع والنشر سوف تكون موجودة خارج البلوكتشني،فأهنا تثي التساؤل التايل .كيف ميكن ضمان ان تظل بياانت البلوكتشني مرتبطة ابلعمل ذي النسخ املتماثلة ذات
الصلة ابلعمل نفسه ،مبعىن ان بياانت البلوكتشني تبقى فعلية يف مجيع األوقات ،قد يصبح هذا احملتوى غي متاح
بسبب األعطال الفنية للبنية التحتية للشخص املسؤول عن ختزينية او بسبب اإلجراءات املتعمدة من قبل هذا
الشخص مثل اإلمهال او تعمد العبث هبا وابلتايل فان ختزين احملتوى الرقمي خارج السلسلة خيلق مشكلة تتعلق
إبمكانية الوصول اىل مثل هذا احملتوى وتتحدى مدى فاعلية حل تقنية البلوكتشني الشاملة .ابإلضافة اىل ذلك،
على الرغم من أنه يبدو للوهلة األوىل اهنا يف الغالب مسالة تقنية ،اال ان اخليارات املعمارية املتعلقة بتخزين البياانت
يف البلوكتشني سيكون هلا ااثر قانونية أيضا .إذا كان هناك نوع من الصومعة املركزية لتخزين احملتوى الرقمي املرتبط
بقاعدة بياانت إدارة احلقوق على البلوكتشني ،فسيقوم املشرف على هذه الصوامع ابستخدام املصنفات احملمية
حبقوق النشر ذات الصلة على األقل يف شكل من أشكال إعادة إنتاجها ،من احملتمل ان جيعله هدفا الدعاءات
االنتهاك ،سوف يستويف هذا السؤال معيار الوسيط عرب االنرتنت ملنصات استضافة املعامالت ،وهي حالة متنح
اإلعفاءات من املسؤولية عن انتهاك حقوق النشر.
 .2الثبات :ان الطبقة الثابتة للمعلومات على البلوكتشني ختلق بعض املشاكل مع تطبيق اإلعفاءات او انفاذ امر
صادر من احملكمة إبزالة احملتوى ذي الصلة او منع الوصول الية (آلية اإلزالة) ،كما هو احلال يف اململكة العربية
السعودية اذا ثبت ان احملتوى خمالف فيتم توجيه وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات إبزالة احملتوى ،اذا مت ختزين
احملتوى الرقمي على البلوكتشني فقد يكون من املشكوك فيه حذفة او منع الوصول الية وابلتايل يصبح البلوكتشني
عدوة للدولة والسلطات القضائية ،ألنه سيكون خمالف ملبادئ نظام البلوكتشني ،يف هذه احلالة ،لن يتمكن مدير
النظام األساسي يف البلوكتشني االستفادة من اإلعفاء من املسؤولية للوسيط عرب االنرتنت ،اما اذا مت ختزين احملتوى
الرقمي خارج البلوكتشني ويوفر رابطا له فقط .فسيكون من املمكن تقنيا إزالة/حظر الوصول اىل هذا احملتوى.
ولكن يف هذه احلالة ستصبح البياانت الوصفية املخزنة على البلوكتشني ذات الروابط اليت تربط العمل اخلارجي
مؤرخة وتعتمد بشكل عام على تصرف طرف اثلث.
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 .3قضااي أتثي الشبكة او التبين لتقنية البلوكتشني :من اجل إطالق العنان ل مكاانت الكامنة لنظام جديد إلدارة
حقوق التأليف والنشر القائم على البلوكتشني .جيب استخدامه من قبل عدد كبي من أصحاب احلقوق
واملستخدمني وتغطية اإلعداد الكافية من االعمال املشهورة احملمية حبقوق النشر ،وكذلك فان مثل هذا النظام
سيعتمد بشكل كبي على ما يسمى " أتثي الشبكة" حيث تعتمد قيمة املنتج على عدد املستخدمني له ،وكلما
زاد عدد املستخدمني يصبح النظام أكثر قيمة وفعالية وقدرة على جذب قاعدة اوسع من املستخدمني .من األمثلة
الشائعة هي شبكة اهلاتف؛ حيث يتفق اجلميع ان قيمة خدمة اهلاتف تعتمد بشكل كبي على عدد األشخاص
الذين يستخدموهنا وينطبق الشيء نفسه على أنظمة إدارة حقوق الطبع والنشر املعتمد على البلوكتشني :كلما زاد
عدد قاعدة املستخدمني واملستفيدين لديهم زادت القيمة والفائدة لدى كل من املؤلفني (أصحاب احلقوق)
واملستخدمني كذلك .ان أحد التحدايت الرئيسية يف تنفيذ نظام إدارة حقوق الطبع والنشر الفعال القائم على
البلوكتشني هو جلب عدد كاف من الناس الية .ومن أكرب العقبات اليت حتول دون انشاء حلول إدارة حقوق
الطبع املستندة على البلوكتشني مع قاعدة بياانت كبية مبا يكفي من االعمال احملمية بقواعد حقوق الطبع وقاعدة
املستخدمني هي إعادة الثقة ابإلدارة اجلماعية والوسطاء اآلخرين سيصبح االمر غي حمبب ،إذا بداء الناشرون
برتخيص أعماهلم مباشرة دون أطراف اثلثة  /وسطاء.
 .4القضااي القانونية لسلسة الكتل :ان القضااي القانونية لسلسة الكتل والعقود الذكية والعمالت املشفرة هي حاليا
موضوع مناقشات ساخنة بني احملامني والساسة واألكادمييني واملنظمني يف مجيع أحناء العامل ،يف حني ان العديد
من الناس يفتنون ابإلمكاانت اليت يتيحها البلوكتشني ،اال ان هناك الكثي من البياانت املتناقضة والتحذيرية
الصادرة من املنظمني حول التعمية السرية واملخاطر املرتبطة هبا ،حيث متنع بعض الدول حاالت معينة من العمالت
املشفرة ،وأخرى حتظرهم متاما ،ان إضفاء الشرعية على العملة الشفرة اجملهولة والعمليات املصاحبة معها هو واحد
من الشروط األساسية لتيسي تبين تقنيات البلوكتشني بشكل واسع .يتطلب التحقق من املعامالت يف البلوكتشني
استثمارات كبية من الطاقة احلاسوبية وجيب تعويض هذه االستثمارات بطريقة ما لتكون قابلة للتنفيذ.
املعوقات والتحدايت اليت حتول دون تبين تقنية البلوكتشني بشكل عام.
 .1تسجيل كم هائل من املعلومات مما حيتاج اىل معاجلة البينات الوصفية بشكل كفاء وطريقة استدعاء هذه البياانت.
 .2التخزين وإمكانية التوسع.
 .3البطيء يف تنفيذ ومعاجلة املعامالت مقارنة ابألطراف الثالثة املوثوقة .اال اهنا أسرع من األطراف الثالثة يف التسوية.
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 .4أسعار العمالت املشفرة متذبذبة – إذا استخدمت يف حقوق الطبع والنشر من املمكن ان تزيد بشكل كبي من سعر
العمل او تنقصه.
 .5تقنية البلوكتشني تعمل على إلغاء دور بعض الوسطاء وإدخال وسطاء جدد يف السوق .اهليكل البنائي يتطلب العبني
جدد يف الوسط.
 .6ال يكاد متوافق مع األطر القانونية يف كثي من أشكاله.
 .7البطاء يف إجناز املعاملة إذا يستغرق يف بتكوين  ١٠دقائق لكل معاملة ويف الوقت احلايل حياول البعض زايدة املبلغ لكي
يتم إهناء معاملته.
 .8يف كثي من األوقات تكون عدوة للسلطة والقرارات اإللزامية من احملاكم؛ إذا أصدر حكم انفذ حبجب او منع الوصول
اىل حمتوى معني.
 .9عندما يتم تنفيذ الربانمج تلقائيا مل يعد ابإلمكان الرتاجع عن املعامالت غي املرغوبة فيه وذلك لعدم أهلية أحد األطراف
او التخلف عن الوفاء اباللتزامات.
مزااي تقنية البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية:
لتقنية البلوكتشني العديد من املزااي خالل تطبيقها فيما خيص حفظ حقوق امللكية الفكرية لألفراد والكياانت واملؤسسات
اضافة للدول ومن هذه املزااي ما يلي:
 .1حتتفظ تقنية البلوكتشني ابألصل الرقمي حيث توفر للمستخدم ضمان استخدام غي حمدود للمحتوى اخلاص لألصول
الرقمية مع ضمان عدم إمكانية نسخ املادة بسبب احلجم وعدم النضج احلايل يف إمكانية املعاجلة.
 .2سجل اثبت؛ ما يعين إثبات أبوة لصاحب العمل وكذلك اثبات وجود للعمل.
 .3عدم وجود نقطة واحدة للفشل؛ ما يعين ال ميكن تعطيل البلوكتشني بتعطل عقدة او عقدتني.
 .4سجل البياانت إحلاقي ومتزامن وال يتطلب نسخة جديدة لكل قاعدة بياانت.
 .5إمكانية التتبع
 .6تقليل التكاليف
 .7الشفافية.
 .8توفر الثقة
 .9عقد ذكي قابل لألنفاذ إذا ما توفرت الشروط احملددة مسبقا بواسطة رمز الكمبيوتر.
 .10توزيع اإلاتوات بواسطة العقود الذكية بشكل مؤمتت حسب النسبة احملددة يف العقد.
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 .11إصدار الرتاخيص االلية للمكية الفكرية.
 .12دفاتر األستاذ اإللكرتونية هي أرخص بكثي للحفاظ على أنظمة احملاسبة التقليدية؛ وميكن ختفيض عدد املوظفني يف
املكاتب اخللفية بشكل كبي.
.13أنظمة  DLTاملؤمتتة ابلكامل تقريباً تؤدي إىل أخطاء أقل بكثي وإلغاء خطوات التأكيد املتكررة.
أيضا تقليل رأس املال مقابل خماطر املعامالت املعلقة.
 .14يعين تقليل أتخي املعاجلة ً

اخلامتة:
تناولنا فيما سبق إثر استخدام تقنية البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية من خالل دراسة مت االعتماد فيها على
املنهج الواثئقي النظري ،وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على مقومات وأبعاد هذه التقنية اليت تساعدها يف حفظ حقوق
امللكية الفكرية ،وكذلك معرفة مدى أتثيها يف بعض اجملاالت الرئيسية املستخدمة يف حفظ حقوق امللكية الفكرية ،ومن مث
معرفة القيود واملعوقات اهليكلية هلذه التقنية يف جمال حقوق الطبع والنشر للملكية الفكرية ،ومناقشة الفرص والتحدايت اليت
تواجه املؤسسات عند تطبيق هذه التقنية.
وتناول الباحث من خالل الفصل األول اإلطار العام وتساؤالت الدراسة ويف فصوهلا التأليه تناول األدبيات النظرية
املتعلقة بتقنية البلوكتشني مفهومها واستخداماهتا ،ومن مث تناول استخدام البلوكتشني يف جمال امللكية الفكرية مفهومها
وانظمتها مث اختتم الباحث ابلتحدايت اليت تواجه تطبيقات تقنية سلسلة.
ومن أهم ما خلصت إليه من نتائج امجاع نسبة كبية من الدراسات ان تقنية البلوكتشني تعترب من احدث التقنيات وامهها
واليت بدا استخدامها يف جمال امللكية الفكرية وحفظ احلقوق الفكرية ،حيث بدأت العديد من القطاعات تستكشف
إمكانيات تلك التقنيات مع ظهور استخدامات ذكية جديدة ،وخلصت الدراسة اىل ان تقنية البلوكتشني هلا امكانيات كبية
ميكن تطبيقها إلدارة حقوق امللكية الفكرية وحفظها ألصحاهبا ،وابلتايل ظهرت أنظمة ولوائح وقوانني امللكية الفكرية من
خالل الربامج واألنظمة الذكية بدالً من إدارهتا ابلطريقة التقليدية وهذه تعترب مبثابة ميزه جديدة اكتسبتها امللكية الفكرية
بتطبيقها للبلكتشني ،ومن املتوقع ان يؤدي ذلك اىل تسجيل حقوق امللكية الفكرية يف سجل موزع عوضاً عن قاعدة بياانت
تقليدية إىل حتويلها إىل حقوق ملكية فكرية ذكية.
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كما ان تطبيق البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية من شانه ابراز استخدام نظام مكاتب امللكية الفكرية
تكنولوجيا والبحث عن السجالت املوزعة يف إنشاء سجالت ذكية للملكية الفكرية مثل تسجيل براءة االخرتاع او االسم
التجاري او العالمة التجارية احملددة وهي عملياً افضل من ادارة هذه السجالت تقليدايً ،ايضا وابستخدام تقنية البلوكتشني
وتطبيقها يف جمال حفظ حقوق امللكية الفكرية قد يؤدى ذلك لتقليل الوقت والتكلفة املالية مقارنة بتطبيقات الطريقة التقليدية
يف حفظ حقوق امللكية الفكرية من الناحية النظرية اال انه من املبكر احلديث عن فوائدها يف تقليل التكلفة والغاء دور
الوسيط يف حفظ حقوق امللكية الفكرية من اجلانب العملي.
أيضا من مميزات استخدام تطبيقات البلوكتشني يف حفظ حقوق امللكية الفكرية إن دفاتر األستاذ اإللكرتونية هي
أرخص بكثي للحفاظ مقارنة أبنظمة احملاسبة التقليدية ،وميكن ختفيض عدد املوظفني العاملني يف هذا اجملال من خالل
االستعاضة عنهم ابألجهزة والتقنيات احلديثة ،وكما خلصت الدراسة اىل أن استخدام البلوكتشني يف حفظ احلقوق الفكرية
يتيح الفرصة ألبرام العقود إلكرتونياً وهي ما تسمي ابلعقود الذكية واليت هلا القدرة على حفظ احلقوق الفكرية ألصحاهبا
بشكل احرتايف وغي قابل لالخرتاق والتعديل ،ومن مميزات استخدام البلوكتشني يف حفظ احلقوق الفكرية امكانية تتبع عقود
التوريد الذكية إلكرتونيا من قبل املستفيدين وذلك دون الرجوع للمستندات الورقية اليت مت التوقيع عليها.
ويف سياق اخر هناك العديد من املعوقات والتحدايت اليت تواجه تطبيق تقنية البلوكتشني يف حفظ احلقوق الفكرية
ومنها تسجيل كم هائل من املعلومات مما حيتاج اىل معاجلة البينات الوصفية بشكل كفئ وطريقة استدعاء هذه البياانت
حيث يتعذر احياان معاجلة املشكالت التقنية ابلسرعة املطلوبة وقد يستدعى ايضا استدعاء الشركات املنفذة هلذه الربامج
بغرض اصالحها اذا كانت االعطال واملشكالت كبية ،ايضا خلصت الدراسة اىل امكانية تعرض نظام البلوكتشني اىل
االخرتاق اذا مت ختزين البياانت خارج السلسلة وابلتايل ميكن تعرض العقود الذكية وحقوق امللكية الفكرية ألصحاب العالمات
التجارية او براءات االخرتاع اىل ضرر نتيجة اخرتاق نظام السلسة.
الباحث خلص اىل ان نظام البلوكتشني مازال يف بداايت تطبيقه ومل حيظى ابالنتشار يف املؤسسات االدارية وذلك نتيجة
لعدة حمددات منها عدم القبول العام نتيجة صعوبة التقنيات االلكرتونية املستخدمة فيه ،وعدم استخدامه يف مؤسسات
اخرى حبيث ميكن للراغبني يف تطبيقه استعراض التجارب االخرى لالستفادة من االجيابيات وجتاوز السلبيات يف تلك
املؤسسات املنفذة لتقنية البلوكتشني ،ايضا توجد قطاعات يصعب تطبيق نظام البلوكتشني فيها نتيجة استخدامها انظمة
الكرتونية منذ اوقات طويلة مثل املصارف وشركات التامني وغيها وابلتايل هنالك صعوبة يف التخلص من انظمتها واحالهلا
بنظام جديد ال يعرفون خماطر تطبيقه وال توجد معايي موحدة.
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اذن يعتقد الباحث ان نظام البلوكتشني ميكنه ابراز ثورة فنيه وتكنلوجية إذا ما مت تطبيقه بشكل اوسع يف املؤسسات
االدارية خاصه الكربى حول العامل ،وخيلص على ان حداثة البلوكتشني هي سبب يف ضعف انتشاره ،وقد يكون الرتدد
واخلوف يف تطبيق البلوكتشني أحد اهم اسباب عدم انتشاره عاملياً.

الدراسات السابقة:
تعترب الدراسات السابقة ركيزة هامة لتحقيق أهداف الدراسة ونقطة انطالق هامة ملعظم الدراسات حيث البدء من
حيث انتهى اآلخرون ,لذلك فقد سعى الباحث إىل مجع الدراسات املتصلة مبوضوع الدراسة احلالية يف حدود علم
وإمكانيات الباحث حيث استطاع أن جيمع بعض الدراسات اليت هلا عالقة غي مباشرة ابلدراسة احلالية نسبة لندرة
الدراسات اليت تناولت املوضوع ابلضبط اي تقنية البلوكتشني واثرها على امللكية الفكرية ،أما ما وجده الباحث من دراسات
فقد تناولت اما تقنية البلوكتشني أو امللكية الفكرية وحقوقها بشكل منفصل عن بعضهما البعض وقد وقع اختيار الباحث
على بعض الدراسات اليت تناولت كال احملورين على النحو التايل:
دراسة

()1

(الشاطر2018 ،م) ،بعنوان :تقنية تقنية البلوكتشني وأتثياهتا يف قطاع التمويل اإلسالمي ،دراسة وصفيه،

اوضحت ابنه تعترب تقنية البلوكشني وافدا جديدا حيمل معه العديد من املفاجآت لكثي من القطاعات متاما كما محلها
االنرتنت من قبل ،وهو ما دعا جمتمع خرباء التقنية بوصفها أهنا اجليل الثاين من االنرتنت ،وهذه املعلومة تستوجب قيام خرباء
كل قطاع معين بتأثياهتا ابملسارعة التقييمية ملا جتلبه هذه التقنية من فرص وحتمله معها من حتدايت وخماطر ،وذلك الختاذ
قرارات رشيدة وواعية جتاهها يف القريب العاجل ،ومن التحوالت اجلذرية اخلطية اليت تطال قطاع التمويل :تغي منوذج
األعمال وطريقة أداء املهام مبا يستلزمه ذلك من تغييات يف اجملال التعليمي والتدرييب والقانوين أيضا ،حيث أن التقنيات
اجلديدة يف عامل اليوم ،ومنها البلوكشني تزيد من الكفاءة ،وختفض من التكاليف ،وتوفر الوقت بشكل كبي ،وهذه املزااي هي
أهداف إسالمية مطلوبة ،وحنن نسعى يف هذا البحث األويل للتعريف ابلتقنية من حيث املاهية واآللية واخلصائص -وغي
ذلك مما يهم -لرسم تصور أفضل حوهلا ،ابإلضافة لرصد التأثيات احملتملة على منوذج األعمال والتدليل عليها ،واقرتاح
السبل ملواجهة الواقع احملتمل بعد توصيف الواقع العاملي ومواقفه جتاه هذه التقنية ،وقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج
والتوصيات منها :تبين التقنية يف عمليات التسوية بني البنوك ،واللجوء إىل الشبكات اخلاصة من التقنية عوضا عن العامة،

 .1الشاطر ،منير2018( .م) .تقنية سلسلة الثقة (البلوك تشين) وتأثيراتها في قطاع التمويل اإلسالمي :دراسة
وصفية.
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واستحداث ختصصات وجمالت علمية لدراسة مفصلة حول سبل االستفادة من التقنية ،وكان ذلك ابستخدام املنهج الوصفي
االستقرائي التحليلي.
دراسة(( )1خليفة2018،م) يف دراسته حول البلوك تشني :الثورة التكنولوجية القادمة يف عامل املال واإلدارة ،اىل ان البلوك
تشن  Blockchainأو تقنية البلوكتشينة يعد أكرب سجل رقمي موزع ومفتوح يسمح بنقل أصل امللكية من طرف إىل
آخر يف الوقت نفسه دون احلاجة إىل وسيط ،مع حتقيق درجة عالية من األمان لعملية التحويل يف مواجهة حماوالت الغش
أو التالعب ،ويشرك يف هذا السجل مجيع األفراد حول العامل وميكن اعتبار البلوك تشن حالياً أكرب قاعدة بياانت موزعة
عاملياً بني األفراد ،وابرزت الدراسة بعض من مميزات لنظام تقنية البلوكتشني (البلوك تشني) وهي كما يلي:
 .1مواجهة الروتني :حيث يساعد هذا النظام الدوائر احلكومية على حتقيق الفاعلية ،يف مجيع املعامالت اخلاصة
ابألفراد تكون واضحة داخل السلسلة.
 .2ضمان :حيث يسمح نظام البلوك تشن بتتبع مجيع اخلطوات اخلاصة ابملعاملة ،وهو ما يساعد يف النهاية على
ضمان تقدمي اخلدمة أبفضل جودة ممكنة.
 .3التصدي للفساد :ال يسمح نظام البلوك تشن ابلتعديل أو اإللغاء ،ومجيع املعامالت اليت تتم عليه مسجلة
خطوة خبطوة ابلتوقيت ،ويف حالة التالعب أو التزوير ال تقبل السلسلة إدخال املعاملة مرة أخرى ،مبا يساعد يف
القضاء على الفساد.
 .4التوزيع العادل للثروة :يساهم هذا النظام يف توزيع الثروة بن مجيع األفراد حول العامل وعدم احتكارها من قبل
بعض اهليئات أو املنظمات ،وذلك ألن مجيع األفراد حول العامل ميكن أن يشاركوا يف إهناء وحفظ املعامالت
واحلصول على نسبة منها.
دراسة(( )2صونيه2012،م) ،بعنوان :محاية امللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل التشريع اجلزائري،

هدفت الدراسة اىل معرفة مدى وعي املشرع اجلزائري ابلتغيات التكنولوجية احلديثة اليت من شاهنا اجياد
حلول قانونية ومنطقية لعدم الوقوع يف التهديدات واالعتداءات على حقوق امللكية الفكرية يف هذا الوسط ،ومتثل
 .1خليفة ،ايهاب2018( .م) .البلوك تشين :الثورة التكنلوجية القادمة في عالم المال واالدارة ،ورقة علمية صادرة
عن مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة ،ابوظبي ،االمارات المتحدة.

 .2صونية ،حقاص2012( .م) ،حماية الملكية الفكرية األدبية والفنية في البيئة الرقمية في ظل التشريع

الجزائري ،دراسة ماجستير مقدمه لقسم المعلومات االلكترونية االفتراضية واستراتيجية البحث عن المعلومات،

كلية العلوم االنسانية قسم المكتبات ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر.
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تساؤل الدراسة الرئيس يف ما مدى محاية النص القانوين الوطين اجلزائري حلقوق املؤلف يف البيئة الرقمية ،واعتمدت
الدراسة على املنهج الوصفي ابعتباره املنهج املناسب للدراسة ،ومن نتائج الدراسة ما يلي:
 .1إن املشرع اجلزائري ليس يف معزل عن األحداث والتطورات احلديثة اليت عرفها جمتمع املعلومات.
 .2التقدم التكنولوجي الذي أثر اجياابً وسلباً على حقوق املؤلف والتغيات املذهلة يف هذا العامل الرقمي.
 .3اكدت الدراسة على أمهية محاية احلقوق الفكرية.
 .4إرساء نظام االدارة اجلماعية حلقوق املؤلف لتسهيل تسيي هذه احلقوق يف ظل بيئة متطورة تقنياً.
دراسة (( )1عبد هللا2010،م) ،بعنوان :محاية حقوق امللكية الفكرية ومدى أتثيها على امن املعلومات ،تركز الدراسة على
محاية حقوق امللكية الفكرية ومدى أتثيها على امن املعلومات واليت تبني امهية محاية حقوق امللكية الفكرية يف الوقت
الراهن من خالل تناول امهية محاية امللكية الفكرية واالسرتاتيجية املطلوبة واآلليات القانونية الالزمة لتوفي تلك احلماية
والبعد التنموي هلذه احلماية وآاثر محاية امللكية الفكرية على امن املعلومات وخلصت الدراسة اىل جمموعة من التوصيات
كما يلي:
 .1جيب مراجعة القوانني والتشريعات العربية لكي تواكب التشريعات العاملية حلماية البيئة الرقمية.
 .2اصدار قانون عريب حيمي حق املؤلف واحلقوق املرتبطة يف البيئة الرقمية.
 .3العمل على ادخال بعض التعديالت على االتفاقيات الدولية لكي حتقق امال الشعوب وتنهض ابملستوى
االقتصادي هلا.
 .4توفي وتطوير احلماية القانونية حلقوق امللكية الفكرية دعما لتحقيق االمن املعلومايت ومكافحة اجلرمية املعلوماتية.
 .5جيب تنظيم جوانب امللكية الفكرية املرتبطة بربامج احلاسب واالنرتنت ،فيجب النص صراحة يف القوانني العربية
على محاية مواقع وامساء وعناوين االنرتنت والنشر االلكرتوين.

مراجع الدراسة:
 .1عبد هللا ،مصطفى حمد هللا ،)2010( .حماية حقوق الملكية الفكرية ومدى تأثيرها على امن المعلومات .
المؤتمر السادس لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية .البيئة المعلوماتية االمنة :المفاهيم والتشريعات
والتطبيقات  6 - 7ابريل الرياض.
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صونية ،حقاص2012( .م) ،محاية امللكية الفكرية األدبية والفنية يف البيئة الرقمية يف ظل التشريع اجلزائري ،دراسة
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َ  الالسلطوية وتُعرف أيضا ً باسم أناركية (وأحيانا ً تترجم َخi
طأ ً فوضوية) ويطلق على أتباعها اسم الالسلطويون هي فلسفة
ً سياسية رفض التسلسالت الهرمية التي يرونها غير عادلة أو
بدًل من ذلك تعارض السلطة في تسيير العالقات اإلنسانية يدعو
 استخدم.أنصار الالسلطوية (الالسلطويون) إلى مجتمعات من دون دولة مبنية على أساس جمعيات تطوعية غير هرمية
.المصطلح "تحررية" كمرادف لالسلطوية
 حاتم الشعبي: ترجمة/  وفي حوار مع بوب بالك: i
ما الال سلطوية*؟ ومن الال سلطويون؟
 تقوم فكرة الالسلطوية على أن الحكومة –الدولة غير،الال سلطوية هي أسلوب حياة أشبه بفكرة عن الطريقة المثلى للعيش
 يؤمن الالسلطويين بأن الالسلطوية هي الطريقة األمثل للعيش. والمجتمع الالسلطوي يقوم من غير حكومة، ومؤذية،ضرورية
 على عكس الذين يؤمنون بالحكومة – مثل،تماما ً كما كان أسالفُنا القدامى يعيشون في الماضي البعيد قبل قيام الدولة السلطوية
.“  اًلشتراكيين والفاشيين – ويطلق عليهم” الدوًلنيين، المحافظين،الليبراليين
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عندما تسمع” مصطلح الالسلطوية” ألول مرة قد تعتقد أنها فكرة سلبية بشكل بحت ،وتفكر بأنها فوضوية وعشوائية وهذا غير
صحيح أبدا ً فبمجرد التعرف على الالسلطوية ستعلم بأنها تحمل العديد من األفكار بخصوص العيش في مجتمع بغير دولة فهم
على عكس “الدوًلنيين” ًليقدمون أي مخطط تفصيلي للعمل مسبقاً.
ي آلن ثورنتون ”:الشرطة ًلتقوم بأعمال الحماية وإنما اًلنتقام “( .متاح على الرابط)
مثلما قال الالسلطو ّ
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( iiشجرة ميركل هي شجرة ثنائية من مؤشرات تجزئة التشفير ،وبالتالي فهي شجرة تجزئة ثنائية .سميت على اسم مخترعها
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حتى عقدة الجذر والتي تسمى جذر  .Merkleمثل أي شجرة أخرى ،يتم بناؤه من أسفل إلى أعلى .في بيتكوين ،األوراق
هي معامالت كتلة واحدة في تقنية البلوكتشين) .من المرجع
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