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  :التعريف

 تـــــــــا بف حقـــــــــوق امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة بشـــــــــكل عـــــــــام  عـــــــــرأ
احلقــــوق الــــيت يتمتــــع ــــا األشــــخاص لالنتفــــاع احلصــــري       

  .من نتاج أفكارهم لفترة حمددة من الزمن
أمـــــــــا اتفـــــــــاق منظمـــــــــة التجـــــــــارة العامليـــــــــة حلقـــــــــوق امللكيـــــــــة  

  :ابأفيعرف حقوق امللكية الفكرية ) TRIPS(الفكرية 
  .حقوق املؤلف واحلقوق املرتبطة ا -١
  .العالمات التجارية -٢
  .العالمات أو املؤشرات اجلغرافية -٣
  .التصاميم الصناعية -٤
  .براءات االختراع -٥
  .خمططات تصميم الدوائر املتكاملة -٦
  .محاية املعلومات السرية -٧
يــــــــــتلخص جــــــــــوهر محايــــــــــة امللكيــــــــــة الفكريــــــــــة يف أــــــــــا     و

محايـــــــة مـــــــا ابتكـــــــره، ومتكنـــــــه مـــــــن   يف  اًقـــــــتعطـــــــي للفـــــــرد ح
إال بإذنــه،  ه، ومتنــع عــن غــريه التصــرف فيــهفيــالتصـرف  

وتقــــــــــوم الــــــــــدول بصــــــــــيانة هــــــــــذا احلــــــــــق، فتعاقــــــــــب كــــــــــل مــــــــــن     
يعتـــــــــــدي عليـــــــــــه يف حيـــــــــــاة الفـــــــــــرد، وبعـــــــــــد موتـــــــــــه بعشـــــــــــرات      

علـــــــــــى  اًكمـــــــــــا أن هـــــــــــذه احلمايـــــــــــة تنســـــــــــحب أيضـــــــــــ    .الســـــــــــنني
. املســـــــــــتهلك حبمايتــــــــــــه مـــــــــــن التضــــــــــــليل واإليهـــــــــــام واخلــــــــــــداع   

الشك أن هذه احلماية تعد أحد العوامـل األساسـية يف   و
إرســــاء دعــــائم االقتصــــاد الــــوطين للــــدول، وحتقيــــق مكانــــة     

  .مرموقة على الصعيد العاملي

 

ــة هـــــــــي   حقـــــــــوق   * ــة الفكريـــــــ امللكيـــــــ
احلقــــــــــــــوق الــــــــــــــيت يتمتــــــــــــــع ــــــــــــــا  

ألشـــــــخاص لالنتفـــــــاع احلصـــــــري ا
مــن نتــاج أفكــارهم لفتــرة حمــددة  

  .من الزمن
مـــــن ميعـــــن النظـــــر يف مصـــــطلح    *

ــة يلحـــظ     ــة الفكريـ حقـــوق امللكيـ
ــأ  وثيقــــــــــاً يــــــــــرتبط ارتباطــــــــــاً  هنــــــــ

 اإلنســــــــان،مسى مــــــــا ميتلكــــــــه أبــــــــ
  .وهو الفكر

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوة إىل االبتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   *
)Creativity(  تقــوم علــى أســاس

العقـــــــــــل البشـــــــــــري هـــــــــــو أمثـــــــــــن    أن 
ــ مجيـــعصـــدر علـــى  غلـــى مأو  دولالـ

 .ومحاية حقوقه ،احلفاظ عليه



وتقســـــــــــــم حقـــــــــــــوق امللكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة عـــــــــــــادة إىل  
  : نوعني
 ،العمــــــــــــــــــل األديب :مثـــــــــــــــــل  ،حقـــــــــــــــــوق املؤلــــــــــــــــــف  -١

اللوحـــــــــــــــات، واملؤلفـــــــــــــــات، : مثـــــــــــــــال ذلـــــــــــــــك ، ووالفـــــــــــــــين
بـــــــــــــــــــــــــــرامج احلاســـــــــــــــــــــــــــب، وســـــــــــــــــــــــــــيقية، املؤلفـــــــــــــــــــــــــــات املوو
تتمتــــــــع باحلمايــــــــة ملــــــــدة هــــــــذه احلقــــــــوق و .األفــــــــالمو

احلقــــــــــــــوق و. مــــــــــــــن تــــــــــــــاريخ وفــــــــــــــاة املؤلــــــــــــــف  عامــــــــــــــاً ٥٠
: مثــــــــــــال ذلــــــــــــك   ،ينحقــــــــــــوق املــــــــــــؤد  ك ،املرتبطــــــــــــة ــــــــــــا  
وحقـوق   ،واملوسـيقيني  ،واملغـنني  ،حقوق املمـثلني 

  .منتجي التسجيالت الصوتية واإلذاعات
المــات الع :مثــل ،حقــوق امللكيــة الصــناعية  -٢

 ،واحلـــــــروف ،والكلمـــــــات ،اإلمضـــــــاءاتك ،التجاريـــــــة
 ،وعنوانــــات احملــــال ،والرمــــوز ،والرســــوم ،واألرقــــام

ــ ،واألختــــــــــــــــام ،والــــــــــــــــدمغات والنقــــــــــــــــوش  ،ويراوالتصــــــــــــــ
وأيـــــــــــــة عالمـــــــــــــات أخـــــــــــــرى، أو أي جممـــــــــــــوع   ،البـــــــــــــارزة

 -أو يـراد أن تسـتخدم    -منها إذا كانـت تسـتخدم   
والبيانــــــــــــــــــــــــــات التجاريــــــــــــــــــــــــــة،   ،يف متييــــــــــــــــــــــــــز منتجــــــــــــــــــــــــــات 

 ،م والنمــــــــــــاذج الصــــــــــــناعية، ومــــــــــــا إىل ذلــــــــــــك  والرســــــــــــو
ميــز منطقــة الــيت ت ،املؤشــرات اجلغرافيــةكــذلك و

إنتــــاج ســــلعة مــــا حيــــث يكــــون للمنطقــــة اجلغرافيــــة       
 :مثـــــــــــل ،ثـــــــــــر يف إضـــــــــــفاء خـــــــــــواص معينـــــــــــة للســـــــــــلعة   أ

طاملــــا  ةومــــدة احلمايــــة هنــــا مطلقــــ    .ســــيجار هافانــــا 
مــــــــــــــن حقــــــــــــــوق امللكيــــــــــــــة و .ةبقيــــــــــــــت العالمــــــــــــــة مميــــــــــــــز

االختــــــــــراع الــــــــــيت تتمتــــــــــع   بــــــــــراءاتالصــــــــــناعية أيضــــــــــاً 
 ،واألســـــــــــــرار التجاريـــــــــــــة ،عامـــــــــــــاً ٢٠باحلمايـــــــــــــة ملـــــــــــــدة 

  .وكوكاكوال ،خلطة منتجات ماكدونالدز :مثل
  

  :نظرة تاريخية
 للملكيــــــــــة الفكريــــــــــةالقانونيــــــــــة احلمايــــــــــة ليســــــــــت 

وإمنـــــــــا أو حـــــــــىت القـــــــــرن املاضـــــــــي،    ،وليـــــــــدة الســـــــــاعة 
فقــــــــــــد كانــــــــــــت مثــــــــــــرة    ،ســــــــــــنة ١٢٠إىل حنــــــــــــو   ترجــــــــــــع

يف بــــــــــــــــاريس عــــــــــــــــام الجتماعــــــــــــــــات مبكــــــــــــــــرة عقــــــــــــــــدت  
م، وعرفـــــــــــــت بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك باتفاقيـــــــــــــة بـــــــــــــاريس    ١٨٨٣

حلمايـــــــــــة امللكيـــــــــــة الصـــــــــــناعية بـــــــــــني الـــــــــــدول املوقعـــــــــــة   
معــــــــــــت ووقعــــــــــــت عــــــــــــام تجاعليهـــــــــــا، والــــــــــــيت عــــــــــــادت و 

م علـــــــى نظـــــــام محايـــــــة امللكيـــــــة الفكريـــــــة مبــــــــا      ١٨٨٦
، حيــــــــــث تتــــــــــوىل املنظمــــــــــة  )بــــــــــرن(عــــــــــرف باتفاقيــــــــــة 

العامليـــــة للملكيـــــة الفكريـــــة هـــــذه احلمايـــــة، كمـــــا أن      
اقيــة قــد وردت يف النظــام األساســي حلقــوق    االتف

ــ يت، الــــــــــــــــ٢٧اإلنســــــــــــــــان باملــــــــــــــــادة رقــــــــــــــــم   نص علــــــــــــــــى تــــــــــــــ
االســـــــتفادة مـــــــن محايـــــــة املصـــــــاحل املعنويـــــــة واملاديـــــــة     
النامجـــــــــة عـــــــــن النـــــــــاتج العلمـــــــــي أو األديب أو الفـــــــــين     

 :هـــــــــــــي ،احلقـــــــــــــوق إىل ثالثـــــــــــــة  تللمؤلـــــــــــــف، وصـــــــــــــنف 
احلمايــــــــــــة الفكريــــــــــــة حلقــــــــــــوق املــــــــــــؤلفني مــــــــــــن أدبــــــــــــاء     

شـــــــــــعراء ومنـــــــــــتجني لألفـــــــــــالم ومفكـــــــــــرين وفنـــــــــــانني و
واملسلســــــــــــالت والــــــــــــربامج، وبــــــــــــراءات اختــــــــــــراع لكــــــــــــل     
إنتـــــــــــــاج صـــــــــــــناعي أو طـــــــــــــيب أو علمـــــــــــــي، والعالمـــــــــــــات    

 ،الرســــــــــــــــــــــــوم، والنمــــــــــــــــــــــــاذج الصــــــــــــــــــــــــناعية والتجاريــــــــــــــــــــــــة، 
والبيانـــــــــــــــــات اجلغرافيـــــــــــــــــة، حيـــــــــــــــــث تضـــــــــــــــــمن ملـــــــــــــــــالكي  
العالمـــــــــــات واالختراعــــــــــــات ميـــــــــــزة االســــــــــــتفادة ممــــــــــــا   

ع قــدموه، وهــو مــا حفــز اآلخــرين ملواصــلة االختــرا    
والتأليف والنشر وحتقيق رفاهيـة عاليـة لإلنسـان    
يف هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود، فتوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االبتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات   
واالختراعــات الــيت أصــبح مــن الضــروري محايتــها     
مــــن أولئــــك القراصــــنة البــــاحثني عــــن الكســــب غــــري       

  .املشروع
  

  : مسوغات حماية حقوق امللكية الفكرية
 مصـــــــــــــــطلح حقـــــــــــــــوق امللكيـــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــة يـــــــــــــــرتبط

وهـــــو  اإلنســـــان،مسى مـــــا ميتلكــــه  أبــــ  وثيقـــــاً ارتباطــــاً 
  . الفكر

يكـــــــــون هنـــــــــاك حــــــــــق    أنوبطبيعـــــــــة احلـــــــــال البــــــــــد   



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٥

 ،طبيعـي  أمـر وهـو   ه،يف محاية فكر اإلنسانهلذا 
هــذا الفكــر قــد يقــود    أن وال شــك . هوال جــدال فيــ 
أو وجهـــــــــــــــة نظـــــــــــــــر  ،أو اختـــــــــــــــراع مـــــــــــــــا ،إىل اكتشـــــــــــــــاف

وبالتـــــــــايل ميكــــــــــن  . أو غــــــــــري ذلـــــــــك  ،فلســـــــــفية معينـــــــــة  
مللكيـــــة الفكريـــــة يبـــــدو   إن مفهـــــوم حقـــــوق ا : القـــــول

يف تلــــــــــــــــــــك احلقــــــــــــــــــــوق اخلاصــــــــــــــــــــة مبلكيــــــــــــــــــــة  واضـــــــــــــــــــحاً 
وذهنـه مـن    هملا قد ينتج عن عصارة فكر اإلنسان

ويســـــــهم اســـــــتغالل  . ات كـــــــثريةعـــــــمبتكـــــــرات وخمتر
حــــــــداث التقــــــــدم التكنولــــــــوجي   إالنتــــــــاج الــــــــذهين يف  

 األفكــــــــــــــــــــاراســــــــــــــــــــتخدام تلــــــــــــــــــــك  إنإذ  ،واالقتصــــــــــــــــــــادي
 اجيـة اإلنتواالختراعات والتكنولوجيـا يف العمليـة   

  . وزيادة معدالته اإلنتاج،رفع كفاءة  همن شأن
ونشــــــري فيمــــــا يلــــــي 
إىل مـــــــــــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــــــــــمنته   
الســطور الســابقة مــن  
مصــــــــــطلحات عديــــــــــدة 

مـــــــــــــــــن  اًتتطلـــــــــــــــــب نوعـــــــــــــــــ 
كـــاالختراع  اإليضـــاح،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  واالكتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حـــــــــد أاالختـــــــــراع مل يتفـــــــــق  : فمـــــــــثالً ،والتكنولوجيـــــــــا

حـــــــىت القـــــــوانني  ، لـــــــهعلـــــــى تعريـــــــف حمـــــــدد ودقيـــــــق    
إىل الشـــــــــــــــــــروط  شـــــــــــــــــــارةباإلاملنظمـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــه اكتفـــــــــــــــــــت  

يطلـق   أنالـذي ميكـن    يءلشـ االواجب توافرهـا يف  
 :حـــد قـــوانني الـــرباءةأفلقـــد ورد يف ، اختـــراع هعليـــ
يف حـــني ، جديـــدة مفيـــدة  آلـــةن االختـــراع هـــو أي  إ

الفنيــــة  األفكـــار ميثـــل   هنــــبأبعـــض القـــوانني    هتعرفـــ 
حـــــــــد أواملســــــــتخدم فيهــــــــا    ،املبتدعــــــــة بالغــــــــة التقـــــــــدم  

كـــــــــل ابتكـــــــــار  بأنـــــــــهوقـــــــــد يعـــــــــرف . قـــــــــوانني الطبيعـــــــــة
ســـــــــواء كـــــــــان   ،الل الصـــــــــناعيغالســـــــــتلجديـــــــــد قابـــــــــل  

 بطــــــــــــرق أو ،مبنتجــــــــــــات صــــــــــــناعية جديــــــــــــدة  متعلقــــــــــــاً
بتطبيـــــــق جديـــــــد  أو ،ووســـــــائل صـــــــناعية مســـــــتحدثة

وهنـاك تعريـف    .لطرق ووسـائل صـناعية معروفـة   
، حيـــــــث قـــــــرب مـــــــا يكـــــــون إىل املقصـــــــود بـــــــاالختراع أ

ــ يعـــــــرف  ،أي خمتـــــــرع إليهـــــــاالفكرة الـــــــيت يتوصـــــــل  بـــــ
مــن الناحيــة العمليــة حــل مشــكلة معينــة يف   وتتــيح 

يكـــــــــون االختـــــــــراع   أنوجيـــــــــوز  ،جمـــــــــال التكنولوجيـــــــــا 
  . امأو ما يتعلق بأي منه ،أو طريقة صنع اًمنتج

 ،خــــذ هــــذا التعريــــف بنــــوع مــــن احلــــذر أوينبغــــي 
يصــــــــــــــــــعب يتضــــــــــــــــــمن بعــــــــــــــــــض النقــــــــــــــــــاط الــــــــــــــــــيت    ألنــــــــــــــــــه

مـــــــا يكـــــــون االختـــــــراع  لـــــــيس دائمــــــاً  فمـــــــثالً ضــــــبطها، 
 إنإذ  .جمـــال التكنولوجيـــاملشـــكلة معينـــة يف  حـــالً

تعـــــــــــــــــديالت أو   الإغلـــــــــــــــــب االختراعـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي    أ
وبالتــــــــــايل ال ، يف اختراعــــــــــات موجــــــــــودة  تحتســــــــــينا

، ميكـــــــــن اســــــــــتخدام هــــــــــذا التعريــــــــــف بشــــــــــكل مطلــــــــــق 
فغايــــة مــــا يفيــــده هــــو متييــــزه لالختــــراع عــــن غـــــريه        

هــــــــذا هــــــــو  أنوال شــــــــك يف . يعــــــــد اختراعــــــــاًممــــــــا ال 
 ،عالختـــرالالســـبب يف عـــدم وجـــود تعريـــف حمـــدد  

إىل الشــــروط الواجــــب  باإلشــــارةواكتفــــاء القــــوانني 
  . كاختراععرف ي أنتوافرها يف ما ميكن 

كشـــف الغطـــاء عـــن     إالاالكتشـــاف فمـــا هـــو    أمـــا
 كاكتشــــــــــاف ،موجــــــــــود يف الطبيعــــــــــة بالفعــــــــــل  يءشــــــــــ

  . األرضالبترول يف باطن 
إن وفيمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق مبصــــــــــــــطلح التكنولوجيــــــــــــــا فــــــــــــــ    

ولكـــــــن  ،ههنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن املفـــــــاهيم الدالـــــــة عليـــــــ   
واحـــــداً منـــــها يعتـــــرب أمشـــــل وأعـــــم مـــــن غـــــريه، ذلــــــك        

يتضــــــــــــــــــــــــــمن جمموعـــــــــــــــــــــــــــة العناصــــــــــــــــــــــــــر املكونـــــــــــــــــــــــــــة    أنــــــــــــــــــــــــــه 
إىل  وهـــــــــــــــــو املفهـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــذي يشـــــــــــــــــري  ،للتكنولوجيـــــــــــــــــا

، املعرفــــة الفنيــــة و، جمموعــــة متكاملــــة مــــن الطــــرق  
إىل املبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادئ  باإلضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة واآلالت،، واألدوات

مة لزيــــــــــــــادة فعاليــــــــــــــة املصـــــــــــــم  واإلداريــــــــــــــةالتنظيميـــــــــــــة  
ومـــــــــــــــــــــن مث فالتكنولوجيـــــــــــــــــــــا  نتاجيـــــــــــــــــــــة،اإل األنشـــــــــــــــــــــطة

يتمثـــــــــل يف و ،ملمــــــــوس  أحــــــــدمها  :تتضــــــــمن شــــــــقني  

ية امللكية تنسحب محا 
الفكرية على املستهلك 

حبمايته من التضليل  أيضاً
 ..واإليهام واخلداع



 

 

 ٦ .. لكية الفكريةالم

يبـــــــــدو و ،غـــــــــري ملمـــــــــوس  واآلخـــــــــر واآلالت، األدوات
 واملعرفــــــة الفنيــــــة مــــــا   . يف املعرفــــــة الفنيــــــة   واضــــــحاً 

املعلومـــــــة الفنيـــــــة والتكنولوجيـــــــة املرتبطـــــــة  إالهـــــــي 
ســـــر  (ـ أو مـــــا يعـــــرف بـــــ   ،أو املنـــــتج  ،بطريقـــــة الصـــــنع 

  .)ملهنةسر ا(أو  ،)الصنعة
  

  :حماية العقل

 يقـــــــانون محايـــــــة امللكيـــــــة الفكريـــــــة يف أ  يقـــــــوم  
 ،حبمايـــــة أغلـــــى وأمثـــــن كـــــرت مـــــن ثـــــروات البلـــــد      بلـــــد

 وهــو العقــل، ولــذلك ميكننــا أن نطلــق عليهــا أيضــاً 
الــــــــــــــــيت ــــــــــــــــدف إىل و، <محايـــــــــــــــة امللكيــــــــــــــــة العقليــــــــــــــــة >

حفــظ حقــوق التــأليف الناجتــة بشــكل رئيســي مــن    
قـــــــــوم بـــــــــه،  وكـــــــــل جمهـــــــــود عقلـــــــــي ي   ،فكـــــــــر اإلنســـــــــان 

كتـــــأليف الكتـــــب،   :والـــــيت تتشـــــكل بصـــــور خمتلفـــــة   
ابتكـــــار طـــــرق إداريــــــة،   وكتابـــــة املقـــــاالت العلميـــــة،    و
األفــالم املرئيــة واملســموعة،   ووالرســوم،  ،الصــورو

. هــــــم مــــــن هــــــذا كلــــــه تطــــــوير بــــــرامج الكمبيــــــوتر    واأل
واإلجــراءات الروتينيــة الــيت تتبعهــا الــدول حلفــظ     

لــــــــب  غأهــــــــذه احلقــــــــوق تكــــــــون خمتلفــــــــة، ولكــــــــن يف     
األحـــوال تـــتم بعـــد قيـــام صـــاحب االبتكـــار والفكـــرة     

واحلصــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــى حقــــــــــــــــــــوق    ،بتســــــــــــــــــــجيل فكرتــــــــــــــــــــه 
خــــــــــــــــذ بــــــــــــــــراءة االختــــــــــــــــراع مــــــــــــــــن إحــــــــــــــــدى أو ،التـــــــــــــــأليف 

ولة عــــن محايــــة حقــــوق  ؤاجلهــــات احلكوميــــة واملســــ 
امللكيــــــــة الفكريــــــــة يف الدولــــــــة، وقــــــــد تكــــــــون هنالــــــــك  
رســــــــــــــــــــــــوم بســــــــــــــــــــــــيطة، ومبجــــــــــــــــــــــــرد قيــــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــــخص   

احلفــــــاظ بالتســــــجيل، فقــــــد ضــــــمن لنفســــــه وعقلــــــه  
أي  ،علـى ممتلكاتــه مــن النســخ والتزويــر والســرقة 

  . بشكل عام )Piracy(من القرصنة 
النظــــــــــــــرة االقتصــــــــــــــادية تشــــــــــــــري إىل أن اإلنســــــــــــــان   
لــــــــــــــــــيس حباجــــــــــــــــــة إىل شــــــــــــــــــهادة يف ختصــــــــــــــــــص علــــــــــــــــــم   

دخــــــــــــــول أي صـــــــــــــــناعة   أناالقتصــــــــــــــاد حــــــــــــــىت يقتنــــــــــــــع    

جديـــــــدة وتطـــــــور تقـــــــين تشـــــــهده أي بلـــــــد يـــــــؤدي إىل   
. للدولـــة  )GDP(زيـــادة يف النـــاتج القـــومي احمللـــي    

وأخــــــذت الصــــــناعات احلديثــــــة    ،ولــــــو فكــــــرت قلــــــيالً  
االتصـــاالت والطـــريان ووســـائل الترفيـــه وغريهـــا،     ك

ســـــــتجد أـــــــا ســـــــامهت يف زيـــــــادة اقتصـــــــاد الدولـــــــة،     
لـــــــــــــيس هـــــــــــــذا  . ووفـــــــــــــرت آالف الفـــــــــــــرص الوظيفيـــــــــــــة 

 جدخـــــــــول أي صـــــــــناعة جديـــــــــدة ينـــــــــت    إنفقـــــــــط، بـــــــــل  
عنــه ارتباطــات جلهــات أخـــرى، فلــو تأخــذ اهلـــاتف      

 ل املثــــــــــــال ال احلصــــــــــــر، ســــــــــــتجد فرصــــــــــــاً  علــــــــــــى ســــــــــــبي 
 وهنــــاكاجلـــوال واالتصـــاالت،    أجهــــزةأخـــرى لبيـــع   

شـــــــــــــــركات  كـــــــــــــــذاشــــــــــــــركات اإلعالنـــــــــــــــات اهلاتفيــــــــــــــة، و  
الترفيــــــــه املتخصصــــــــة يف النغمــــــــات والرمــــــــوز علــــــــى  

 أجهـزة لصـيانة   أخرى، وظهرت شركات األجهزة
اجلــــــــــــــــــوال وخــــــــــــــــــدمات الــــــــــــــــــدعم الفــــــــــــــــــين، وعشــــــــــــــــــرات   

 )Contractors(املتعاقـــــــــدة  األخـــــــــرىالشـــــــــركات 
وكلـه يف النهايـة   ، ، واملزيد املزيداألممع الشركة 

من مصلحة املواطن يف توفري املزيد مـن الفـرص   
مجيعهــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــرت  أنالوظيفيــــــــــــــــة، فلــــــــــــــــو تالحــــــــــــــــظ 

 وأــابســبب دخــول شــركة اتصــاالت يف دولــة مــا،   
  .وثيقاً ارتباطاًهذا  كلمرتبطة ب

كـــــــــــــــــــــــذلك احلــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــناعة الربجميــــــــــــــــــــــــات   
)Software Industry(دما تثبــت هــذه  ، فعنــ

الصــــناعة وجودهـــــا يف أي دولـــــة، ســـــتالحظ زيـــــادة  
يف مبيعــــــات أجهــــــزة الكمبيــــــوتر، وســــــتظهر املزيــــــد  
مــــــــــــــن معاهــــــــــــــد تقــــــــــــــدم دورات تدريبيــــــــــــــة، وســــــــــــــتكون     
هنـــــــــــــــاك جهـــــــــــــــات وشـــــــــــــــركات استشـــــــــــــــارية للمشـــــــــــــــاريع 

مـــــــــــن أالكـــــــــــبرية، وســـــــــــيزداد الطلـــــــــــب علـــــــــــى شـــــــــــركات    
وشــركات إنتــاج وحــدات   ،)Security(املعلومــات 
، وســـتكون )Storage Mediums(التخـــزين 

احلاجــــــــــــــــــــــة ملزيــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــربجمني واملصــــــــــــــــــــــممني     
وهـــــــــذه القفـــــــــزات  . الكـــــــــثري مواملهندســـــــــني، وغريهـــــــــ 



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٧

جيابيــــــة نتيجتــــــها قاعــــــدة ثابتــــــة عنــــــد دخـــــــول أي      اإل
  . صناعة جديدة

 ،حــــد األشــــخاص بإنتــــاج برنــــامج   أعنــــدما يقــــوم  
أو تطبيــــــــــق فكــــــــــرة ناجحــــــــــة هلــــــــــا صــــــــــدى، فالنتيجــــــــــة   

االســـــــــتمرار يف  إمـــــــــا: ســـــــــتكون واحـــــــــدة مـــــــــن اثنـــــــــتني 
وزيـــــــــــــــــــــــــــادة اإلنتاجيـــــــــــــــــــــــــــة  ،تطـــــــــــــــــــــــــــوير هـــــــــــــــــــــــــــذه الفكـــــــــــــــــــــــــــرة

)Productivity(  ،أن  وإمـــــــــــــــــــــــــــــاالـــــــــــــــــــــــــــــيت تقـــــــــــــــــــــــــــــدمها
 ىفلــو قضــ . اإلحبــاط واليــأس ســيكون مــن نصــيبه  

أو  ،يف كتابـــــــــــة كتـــــــــــاب   األشـــــــــــهر عشـــــــــــرات  شـــــــــــخص  
 هتطــــــــــوير برنــــــــــامج، ومتــــــــــت محايــــــــــة حقــــــــــوق ملكيتــــــــــ     

الفكريــة، فمــاذا ســتكون النتيجــة؟ بكــل تأكيــد لــن   
اعراً باالكتفـــــاء الـــــذايت،  قـــــف مكتـــــوف األيـــــدي شـــــ  ي

طلع إىل ســـــــــــــيتوه، مـــــــــــــن محاســـــــــــــ ذلـــــــــــــك زيد يبـــــــــــــل ســـــــــــــ 
التطــــوير والتنميــــة يف هــــذا اــــال، ويبــــدأ بالعمــــل      

  .أكثر من املرة السابقة الستمرار إنتاجيته
عنــــد قيــــام املخــــربني  فإنــــه مــــن ناحيــــة أخــــرى،  و

مـــــن التعـــــب، وبـــــادر   هبنســـــخ مـــــا جفـــــت عليـــــه أقالمـــــ 
الفكريـــــــــة، اجلميـــــــــع خبـــــــــرق قـــــــــانون محايـــــــــة امللكيـــــــــة    

اإلحبـاط واليـأس عنـد هـذا الشـخص      من فستجد 
مـــــا ال يعلمـــــه إال الـــــذي ذاقـــــه فقـــــط، بـــــل قـــــد تصـــــل      

 ماألمـــــــــــــور إىل كـــــــــــــره اتمـــــــــــــع الـــــــــــــذي حولـــــــــــــه، وعـــــــــــــد 
بـــــــنفعهم أو تطـــــــويرهم، وإن كـــــــان  الــــــتفكري مطلقـــــــاً 

قـــــد يبـــــدأ يفكـــــر يف الســـــفر أو  ف حمظوظـــــاً شخصـــــاً
 ،اهلجـــــــــــــرة، أو جتـــــــــــــده يف املقـــــــــــــاهي يســـــــــــــب ويشـــــــــــــتم

  . اة بائسة تقليديةوميارس حي
تقـــــــــوم  )Creativity(الـــــــــدعوة إىل االبتكـــــــــار  ف

غلــــى  أالعقــــل البشــــري هــــو أمثــــن و   علــــى أســــاس أن  
ومحايـــــــــة  ،مصـــــــــدر علـــــــــى أي دولـــــــــة احلفـــــــــاظ عليـــــــــه  
ن تطـــــــــــور  أحقوقـــــــــــه، وال خيتلـــــــــــف شخصـــــــــــان علـــــــــــى    

وخلــــــــــق  ،األفــــــــــراد واتمعــــــــــات نــــــــــاتج مــــــــــن االبتكــــــــــار 
والــــــــــــتفكري يف حلــــــــــــول تزيــــــــــــد مــــــــــــن   ،أفكــــــــــــار جديــــــــــــدة

  .الفرد واتمع إنتاجية
مـــن الثقافـــات الـــيت تربينـــا عليهـــا منـــذ نعومـــة        و

 نتيجة للعوامل التعليميـة واالجتماعيـة   -أظفارنا 
– يف اســــــــتخدام  وعــــــــدم الــــــــتفكري مطلقــــــــاً   االنقيــــــــاد

فتجــــــــدنا منقــــــــادين دون أن نعــــــــرف   ،<ملــــــــاذا>كلمــــــــة 
 ىل أيـــــن ننقـــــاد، ويصـــــبح تفكرينـــــا حمـــــدوداً  إو ،ملـــــاذا

ذي سنقضــي فيــه الليلــة   ال يتعــدى نطــاق املكــان الــ  
أو مكــــــــان قضــــــــاء العطلــــــــة    ،بعــــــــد ايــــــــة يــــــــوم العمــــــــل  

 - مـــــع األســـــف الشـــــديد  -الصـــــيفية، وهـــــذا الشـــــيء  
بــــدأ الشــــخص   إن أمــــا. منغــــرس فينــــا ويف ثقافتنــــا 

فهنــــــا  <ملــــــاذا>يســــــأل ويكثــــــر مــــــن اســــــتخدام الكلمــــــة    
ســـتكون بدايـــة الطريـــق إىل عـــامل االبتكـــار والنظـــر    

رى مشــكلة نــنـدما  ، فعأخــرىمــن زوايـا   األمـور إىل 
 أســــئلةطــــرح ن أنســــتطيع نمــــا يف جهــــة تنظيميــــة،   

ملــــاذا ال نقــــوم بتغــــيري طريقــــة إجــــراء هــــذه   .<ملــــاذا>
ال نقـــــــــــوم   ملـــــــــــاذا  ؟املعاملـــــــــــة حـــــــــــىت خنتصـــــــــــر الوقـــــــــــت   

 ةبتحويــــــــــل اســــــــــتخدام هــــــــــذه اخلطــــــــــوات مــــــــــن قاعــــــــــد     
ورقيــــــــــــــــــة إىل قاعــــــــــــــــــدة معلوماتيــــــــــــــــــة؟ وغريهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن  

 وحلـــــــــــوالً أفكـــــــــــاراًالـــــــــــيت تنـــــــــــتج يف النهايـــــــــــة  األســـــــــــئلة
  .االختراع أمجديدة، فاحلاجة هي 

ثبـــــــت قـــــــانون محايـــــــة امللكيـــــــة الفكريـــــــة وعـــــــوده      أ
عنـــــد تطبيقــــــه يف الـــــدول املتقدمــــــة ـــــدف محايــــــة    

نتاجـــــام الفكريـــــة يف اتمـــــع،   إعقـــــول األفـــــراد و 
وهـــــــو يـــــــؤدي إىل زيــــــــادة منـــــــو اتمعــــــــات مـــــــن نــــــــواح     

كـــــــــــــــــــــــــــــــالنواحي االقتصـــــــــــــــــــــــــــــــادية والتنمويـــــــــــــــــــــــــــــــة   ،عـــــــــــــــــــــــــــــــدة
امـــــــــــل الرئيســـــــــــي خللـــــــــــق  الع أيضـــــــــــاًوالبشـــــــــــرية، وهـــــــــــو 

  .جديدة وتطوير الصناعات أفكار
نظرنـــــــا يف  مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر الـــــــبعض أننـــــــا إذا    و

الــــــــــــــــدعوة إىل  أنشــــــــــــــــريعتنا الســــــــــــــــمحة، الكتشــــــــــــــــفنا  
ســـنة مـــذكورة    ١٤٠٠محايـــة امللكيـــة الفكريـــة منـــذ     

 أَيهــــــــا يــــــــا{ :يف القــــــــرآن الكــــــــرمي يف قولــــــــه تعــــــــاىل



 

 

 ٨ .. لكية الفكريةالم

ينــواْ الَّــذنــأْكُلُواْ الَ آمالَكُ تــوأَمم كُمــنيــلِ باطبِالْب 
 تــــــــــــــــــــــــــــراضٍ عــــــــــــــــــــــــــــن تجــــــــــــــــــــــــــــارةً تكُــــــــــــــــــــــــــــونَ أَن إِالَّ

نكُم٢٩ :النساء/[}م[.  
  

  :امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية
بشـكل فاعـل علـى    تقنية املعلومات  لقد أثرت

 ،خمتلــــــــــــف قواعــــــــــــد النظــــــــــــام القــــــــــــانوين ومرتكزاتــــــــــــه    
 ،األوضـــــح يف حقـــــل امللكيـــــة الفكريـــــة  أثرهـــــاوكـــــان 

فيمــا يتصــل بتــوفري احلمايــة للمصــنفات     وحتديــداً
ثــــــورة املعلومــــــات والفتــــــوح    أفرزــــــااجلديــــــدة الــــــيت  

العلميــــــــــــة يف حقلــــــــــــي الكمبيــــــــــــوتر واالتصــــــــــــاالت، أو   
املصــــــنفات  أمنــــــاطتــــــوفري احلمايــــــة للمعــــــروف مــــــن    

التقنيـــــــــة مـــــــــن ســـــــــهولة   أتاحتـــــــــهاحملميـــــــــة بســـــــــبب مـــــــــا  
  .االعتداء عليها

حتديــــــــــــد مفهــــــــــــوم املصــــــــــــنف    إن القــــــــــــولميكننــــــــــــا 
ســـــــــيما ال ،ســــــــيبقى مثــــــــار جــــــــدل إىل حــــــــني     الرقمــــــــي 

نــه اصــطالح مل ينتشــر بعــد يف حقــل الدراســات   أو
القانونيـــــــــــــة، ورمبـــــــــــــا حيتـــــــــــــاج حتديـــــــــــــد مفهومـــــــــــــه إىل     

 أو توصـيفاً  حـد مـا تعريفـاً   أشجاعة فقهية ليطلـق  
للوصـول إىل   ويصار إىل احلـوار حولـه متهيـداً    ،له

  .حوله إمجاعأو  ،غالب رأي
مـــــــن يكـــــــون  إن حتديـــــــد هـــــــذا املفهـــــــوم البـــــــد وأن 

يف حقــــــــــــــل املتــــــــــــــوفرة عــــــــــــــارف املدراســــــــــــــات والواقــــــــــــــع 
دراســات القــانون وتقنيــة املعلومــات، وهــو مفهـــوم      

  .مطروح للبحث واحلوار
علـــــــم احلوســــــــبة برمتــــــــه قـــــــام علــــــــى العــــــــددين    إن

ن الربجميـــــــــــــات هــــــــــــــي ترتيــــــــــــــب  إ، و)صـــــــــــــفر وواحــــــــــــــد (
ن نقــــــــــــــــل إتبادليــــــــــــــــة، و أرقــــــــــــــــامألوامــــــــــــــــر تتحــــــــــــــــول إىل 

 صـــواتاًأكتابـــة أو أو  رمـــوزاًســـواء كانـــت  –البيانـــات 
عـــــــــــــــرب وســـــــــــــــائل االتصـــــــــــــــال انتقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الوســـــــــــــــائل      -

لكترومغناطيســــــــــية والتناظريــــــــــة إىل  الكهربيــــــــــة واإل

وكـــــــــذا الصـــــــــوت   ،ن الصـــــــــورةإالوســـــــــائل الرقميـــــــــة، و 
حــــــــــــدث تطــــــــــــور لوســــــــــــائل   أواملوســــــــــــيقى والــــــــــــنص يف  

رقميــــة، وحــــىت عنــــوان    أصــــبحتإنشــــائها وتبادهلــــا  
 وكــــــــذا العنــــــــوان الربيــــــــدي -نترنــــــــت املوقــــــــع علــــــــى اإل

تحـــــــــــــــول مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــارات املكتوبـــــــــــــــة   ي -لكتـــــــــــــــروين اإل
وتتعامـــل  ،متثـــل هـــذه املواقـــع  أرقـــامإىل  بـــاألحرف

  .معها الشبكة ذا الوصف
ال  ،نــه ملــا يــزل هنــاك تبــادل تنــاظري أوصــحيح 

، يف نظــــــــــــــــــام الكمبيــــــــــــــــــوتر اآليلرقمــــــــــــــــــي، فالقــــــــــــــــــارئ 
يــــدخل الرســــم  ) Scanner() نرســــك( واملســــمى بـــــ 

علـــى شـــكل   ولـــيس ،الوثيقـــة علـــى شـــكل صـــورة    وأ
ن العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن املواقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى  أنـــــــــــــــص، وصـــــــــــــــحيح 

ومواقــــــــــع اللغــــــــــات   -غلبــــــــــها العربيــــــــــة  أو -نترنــــــــــت اإل
جنليزيــــــــــــــــة ملــــــــــــــــا تــــــــــــــــزل تســــــــــــــــتخدم الوســــــــــــــــائل   غــــــــــــــــري اإل

ولــــــيس  ،التناظريــــــة يف تثبيــــــت املــــــواد علــــــى املوقــــــع   
وعــــــــــــرب  -لكــــــــــــن املوقــــــــــــع نفســــــــــــه . الوســــــــــــائل الرقميــــــــــــة

حنـــــــــــــو التبـــــــــــــادل  فشـــــــــــــيئاً يتحـــــــــــــول شـــــــــــــيئاً -مكوناتـــــــــــــه 
فاعــل  وأداءملـا حيققـه مـن سـرعة وجـودة      الرقمـي  
  .بالوسائل غري الرقمية قياساً

ومــــــــــــــــــن الوجهــــــــــــــــــة القانونيــــــــــــــــــة، تعاملــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــنظم  
القانونيـــــــــــــــــــــــــة والدراســـــــــــــــــــــــــات القانونيـــــــــــــــــــــــــة والقواعـــــــــــــــــــــــــد    
التشـــــــــــريعية مــــــــــــع مصــــــــــــنفات املعلوماتيــــــــــــة بوصــــــــــــفها  
تنتمـــي إىل بيئـــة الكمبيـــوتر، وهـــو اجتـــاه تعـــرب عنـــه  

م دراســــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــرع قــــــــــــــــــــانون الكمبيــــــــــــــــــــوتر يف الــــــــــــــــــــنظ 
املقارنــــة، وقــــد مشلــــت هــــذه املصــــنفات ابتــــداء مــــن  
منتصـــف أوائـــل الســـبعينات وحـــىت وقتنـــا احلاضـــر     

الربجميــــات، وقواعــــد  : مــــن املصــــنفات  أنــــواعثالثــــة 
وهـــــــي   ،وطبوغرافيـــــــا الـــــــدوائر املتكاملـــــــة    ،البيانـــــــات

مصـــــنفات جـــــاءت وليـــــدة علـــــوم احلوســـــبة مســـــتقلة   
عـــــــن علـــــــوم االتصــــــــال وتبـــــــادل املعطيـــــــات وشــــــــبكات     

 الـــيت –ومـــع ظهـــور شـــبكات املعلومـــات   .تاملعلومـــا



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٩

نترنـــــــــــت ارتبطــــــــــت يف الذهنيــــــــــة العامـــــــــــة بشــــــــــبكة اإل   
كمعــــــرب عنــــــها وعــــــن التفاعــــــل والــــــدمج بــــــني وســــــائل      

جديـــدة مـــن   أمنـــاطظهـــرت  -احلوســـبة واالتصـــال 
املصـــــــــــــــنفات أو عناصـــــــــــــــر مصـــــــــــــــنفات تـــــــــــــــثري مســـــــــــــــألة  

 أمســـــــــــاء: وهـــــــــــي ،احلاجـــــــــــة إىل احلمايـــــــــــة القانونيـــــــــــة  
املواقــــــــع علــــــــى الشــــــــبكة   أو ،أو امليــــــــادين ،النطاقــــــــات

)Domain Names( ، الربيـــــــــد   وعنـــــــــاوين
لكتـــــروين، وقواعـــــد البيانــــــات علـــــى اخلـــــط الــــــيت     اإل

مــــــــــــا يتعلــــــــــــق  حتديــــــــــــداًونترنــــــــــــت، تضــــــــــــمها مواقــــــــــــع اإل
 ،واســــــــــــــــــترجاع البيانــــــــــــــــــات منــــــــــــــــــها   إليهــــــــــــــــــا،بالــــــــــــــــــدخول 

والتبـادل املتعلـق مبحتواهـا احلاصـل علـى اخلـط،       
ل وهــــو تطــــور ملفهــــوم قواعــــد البيانــــات الســــائدة قبــــ 

انتشـــــــــــار الشـــــــــــبكات الــــــــــــيت   
خمزنـة   أافهوم املكان 

أو تنقــــــل  ،داخــــــل النظــــــام 
علـــــــــــــــــــــى واســـــــــــــــــــــطة ماديـــــــــــــــــــــة   

  .حتتويها
 أنوحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى  

املصــــنف الرقمــــي يشــــمل  
كافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفات   
املتقدمــــــــة، فربنــــــــامج الكمبيــــــــوتر مــــــــن حيــــــــث البنــــــــاء      

مصـــــــــــــنف رقمـــــــــــــي، وقاعـــــــــــــدة البيانـــــــــــــات مـــــــــــــن   واألداء
 واألوامـــــــــــــر الـــــــــــــيت ،حيـــــــــــــث آليـــــــــــــة ترتيبـــــــــــــها وتبويبـــــــــــــها 

تــــــتحكم بــــــذلك تنتمــــــي إىل البيئــــــة الرقميــــــة، وذات  
القـــــــــول يـــــــــرد بالنســـــــــبة لكافـــــــــة العناصـــــــــر املتقدمـــــــــة،     

عقلــــــــــــــي  إبــــــــــــــداعيأي مصــــــــــــــنف  أنوبالتــــــــــــــايل نــــــــــــــرى  
 ينتمـــــــــي إىل بيئـــــــــة تقنيـــــــــة املعلومـــــــــات يعـــــــــد مصـــــــــنفاً  

وفـق  و ،الـتقين  لـألداء وفق املفهوم املتطور  رقمياً
القريـــــــب،   املســـــــتقبل اجتاهـــــــات تطـــــــور التقنيـــــــة يف    

ال يؤثر على انتمـاء املصـنف بذاتـه إىل فـرع     وهذا 
أو آخــــر مــــن فــــروع امللكيــــة الفكريــــة، ونقصــــد هنــــا        

 كأحــــــــدينظــــــــر هلــــــــا  - مــــــــثالً -النطاقــــــــات  أمســــــــاء أن
 األمســــــــــــــــــــاءلنظــــــــــــــــــــام  إخضــــــــــــــــــــاعهااملســــــــــــــــــــائل املــــــــــــــــــــتعني 

مــــــــــــــــــن  أثارتــــــــــــــــــهوالعالمــــــــــــــــــات التجاريــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــبب مــــــــــــــــــا  
 واألمســــــــــــاءمنازعــــــــــــات جــــــــــــراء تشــــــــــــاها بالعالمــــــــــــات  

أو  ،ا يف حــــــــــــــــــــاالت عديــــــــــــــــــــدة وتطابقهــــــــــــــــــــ ،التجاريــــــــــــــــــــة
 .يف البيئـــة الرقميـــة  لقيامهـــا بـــذات املهمـــة تقريبـــاً   

والربجميــــــــــــات وقواعــــــــــــد املعلومــــــــــــات حســــــــــــم اجلــــــــــــدل   
حتمـــــــــــــــــــى  أدبيــــــــــــــــــة ن اعتــــــــــــــــــربت مصـــــــــــــــــــنفات  أ بشــــــــــــــــــأا 

مـــــــــع وجـــــــــود اجتـــــــــاه  ،مبوجـــــــــب قـــــــــوانني حـــــــــق املؤلـــــــــف
وأوروبــــا يعيــــد طــــرح    أمريكــــايف  وحتديــــداً ،حــــديث

 جناعــــــــــــــــــــة محايتــــــــــــــــــــها عــــــــــــــــــــرب آليــــــــــــــــــــة محايــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــراءات  
 نترنـــت جـــدالً وســـيثري حمتـــوى موقـــع اإل  ،االختـــراع
، فهـــــــــل حتمـــــــــى حمتوياتـــــــــه كحزمـــــــــة واحـــــــــدة     واســـــــــعاً

جيـــــــــــــري  أمضـــــــــــــمن مفهـــــــــــــوم قـــــــــــــانون حـــــــــــــق املؤلـــــــــــــف،   
تفصـــــــــيل هـــــــــذه العناصـــــــــر ليســـــــــند اســـــــــم املوقـــــــــع إىل      

املوقــــــــع إىل العالمــــــــات  وشــــــــعار  ،التجاريــــــــة األمســــــــاء
والنصـــــــــــــــــوص   ،التجاريـــــــــــــــــة كعالمـــــــــــــــــة خدمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــثالً   

ىل قـــــــــــــــانون حـــــــــــــــق املؤلـــــــــــــــف  واملوســـــــــــــــيقى والرســـــــــــــــوم إ
  دبية؟أكمصنفات 

عنـــــــــــــــــــدما ختفـــــــــــــــــــق محايـــــــــــــــــــات حقـــــــــــــــــــوق امللكيـــــــــــــــــــة  و
. الفكريـــــــــــــة، قـــــــــــــد يســـــــــــــفر ذلـــــــــــــك عـــــــــــــن نتـــــــــــــائج قاتلـــــــــــــة   

فخـــــــــالل تفشـــــــــي داء التـــــــــهاب الســـــــــحايا يف النيجـــــــــر    
ألــــف نســــمة  ٥٠، مت تلقــــيح أكثــــر مــــن  م١٩٩٥عــــام 

جبرعــــات لقــــاح مزيــــف، ممــــا أدى إىل وفــــاة ألفــــني      
ضـــيعاً طفـــالً ر ٣٠وقـــد تـــويف . ومخســـمئة شـــخص

يف هايييت عـام   ولداً ٨٩و ،م١٩٩٨يف اهلند عام 
دواء ضــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــعال   تنــــــــــــــــــــــــــاوهلمنتيجــــــــــــــــــــــــــة  م١٩٩٥

اســــتعملت يف صــــنعه مــــادة كيمائيــــة ســــامة تضــــاف   
وأُعيـــــــــــد . للتجمـــــــــــد مقاومـــــــــــةإىل الســـــــــــوائل جلعلـــــــــــها  

 م١٩٨٩ســبب ســقوط طــائرة ركــاب نروجييــة عــام  
إىل اســــــــــــــتخدام مســــــــــــــمار ملولــــــــــــــب غــــــــــــــري أصــــــــــــــلي يف     

نظام امللكية الفكرية 
املالئم لدولة نامية 

خيتلف عن النظام الذي 
قد يصلح لدولة صناعية 

 ..متقدمة



 

 

 ١٠ .. لكية الفكريةالم

  . شخصاً ٥٥ذلك احلادث وقتل يف  ،جتميعها
مــا هــو ســوى  <حقــوق امللكيــة الفكريــة>وتعــبري 

 ،اســـم الفـــت مختـــار إلخضـــاع املنتجـــات للمحاســـبة   
إنــــــــه اآلليــــــــة القانونيــــــــة  .وحلمايـــــــة اإلبــــــــداع البشــــــــري 

مــــن خــــالل حقــــوق النشــــر وبــــراءات    - الــــيت تضــــمن
 كـــــــــونَ -االختـــــــــراع والعالمـــــــــات التجاريـــــــــة املســـــــــجلة   

ية، وكـون أفكارنـا لـن    املنتجات اليت نشـتريها أصـل  
فحقـوق امللكيـة الفكريـة    . تعزى إىل شـخص آخـر  

وإمنــــــا حتمــــــي كــــــل   ،ال حتمــــــي املختــــــرعني وحســــــب 
شــــــــــــــــخص تعتمــــــــــــــــد ســــــــــــــــالمته علــــــــــــــــى القــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــى   

  . التعويل على املنتجات يف كل بلد يف العامل
محايـــــة حقـــــوق امللكيـــــة الفكريـــــة تعـــــزز التنميـــــة      
يف خمتلــــف البلــــدان، كمــــا تعــــزز مناخهــــا التجــــاري   

وحتفـــــــــــز مثـــــــــــل هـــــــــــذه احلمايـــــــــــات التقـــــــــــدم     ،الفـــــــــــينو
الـــــــــــــــــــــــــذي يفيـــــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــــامل برمتـــــــــــــــــــــــــه، علـــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــكل  

وغريهـــــــــــــا مـــــــــــــن  ،والعقـــــــــــــاقري الطبيـــــــــــــة ،التكنولوجيـــــــــــــا
فحماية امللكيـة الفكريـة حامسـة األمهيـة     . األمور

لصــيانة الصــحة والســالمة العــامتني يف الــدول يف    
  . شىت أحناء العامل

لكيـــة م ينبغـــي علينـــا االهتمـــام بـــأمر محايـــة امل لـــ
الفكريـــة؟ إن اخلـــدمات، الـــيت يعتمـــد الكـــثري منـــها  
علـــــــــــى التكنولوجيـــــــــــات اجلديـــــــــــدة واملتطـــــــــــورة، هـــــــــــي  

مـــــن النـــــاتج االقتصـــــادي العـــــاملي      % ٧٠الـــــيت تولـــــد   
وقـــــــــد منـــــــــا    ،يف بدايـــــــــة القـــــــــرن احلـــــــــادي والعشـــــــــرين   

النــاتج احمللــي اإلمجــايل العــاملي يف القــرن املاضــي     
تريليـــــــــــون  ٢عشـــــــــــرين ضـــــــــــعفاً، حبيـــــــــــث ارتفـــــــــــع مـــــــــــن   

تريليــــــــــــــــــون دوالر، وجــــــــــــــــــاءت معظــــــــــــــــــم    ٤١دوالر إىل 
  .هذه الزيادة نتيجة لالبتكار

وذكــــــــــــــــــر املنتــــــــــــــــــدى االقتصــــــــــــــــــادي العــــــــــــــــــاملي عــــــــــــــــــام   
أن الــدول العشــرين الــيت ينظــر إليهــا علــى   م٢٠٠٤

أـــــــــا األكثـــــــــر تشـــــــــدداً يف محايـــــــــة امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة   

األوىل يف العــــــــــامل مــــــــــن    ٢٧ تقــــــــــع ضــــــــــمن الــــــــــدول الـــــــــــ    
وعلـــــــــــــــــــى . ديحيـــــــــــــــــــث تنافســـــــــــــــــــية منوهـــــــــــــــــــا االقتصـــــــــــــــــــا   
الـــــيت   عشرينالنقـــــيض مـــــن ذلـــــك، كانـــــت الـــــدول الــــــ     

ينظــر إليهــا علــى أن لــديها أضــعف محايــة للملكيــة   
الــيت يــأيت ترتيبــها يف   ٣٦ الفكريــة، بــني الــدول الـــ 

  . أسفل القائمة
ويف عــــــــــــــــــــــامل تشــــــــــــــــــــــكل فيــــــــــــــــــــــه األفكــــــــــــــــــــــار العملــــــــــــــــــــــة     

، تــــــــؤدي ســــــــرقة املمتلكــــــــات الفكريــــــــة إىل    املتداولــــــــة
مــــــــــة األف ،الثقافيــــــــــةتآكــــــــــل اقتصــــــــــاد البلــــــــــد وهويتــــــــــه 

مـــــة أالـــــيت ال حتتـــــرم حقـــــوق امللكيـــــة الفكريـــــة هـــــي      
هلـذا السـبب عنـدما نتجاهـل     . على شفري االيار

حقـــــوق امللكيـــــة الفكريـــــة، تصـــــبح نعمـــــة اخللـــــق يف      
  .باإلخفاقويحكم على املؤلف  ،خرب كان

إن القــوانني الــيت حتفــظ حقــوق النشــر تشــجع  
 ،روبــــــــــــــــرامج الكمبيــــــــــــــــوت ،إبـــــــــــــــداع األعمــــــــــــــــال األدبيــــــــــــــــة 

والنتـــاج الـــذي يعـــرب عـــن الثقافـــة   ،واألعمـــال الفنيـــة
  . القومية

وتشـــــــــــــــــــجع قـــــــــــــــــــوانني بـــــــــــــــــــراءات االختـــــــــــــــــــراع علـــــــــــــــــــى    
اكتشــــــــاف منتجــــــــات وعمليــــــــات جديــــــــدة وحمســــــــنة،    
يف نفـــــــــــس الوقـــــــــــت تضـــــــــــمن ألفـــــــــــراد الشـــــــــــعب أكـــــــــــرب    
قـــدرة ممكنـــة للحصـــول علـــى املعلومـــات عـــن هــــذه       

  . املنتجات والعمليات اجلديدة
اريـــــــــــــــــة املســـــــــــــــــجلة   أمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــوانني العالمـــــــــــــــــات التج  

فتشـــــجع علـــــى تطـــــوير منتجـــــات وخـــــدمات ممتـــــازة    
واحملافظـــــــة عليهـــــــا، وتســـــــاعد الشـــــــركات      ،النوعيـــــــة

  . يف تعزيز إخالص املستهلك ملنتجاا
تكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــا املعلومـــــــــــــــــــــــــــــــات واالتصـــــــــــــــــــــــــــــــاالت،   إن

والعقـــــــــــــــاقري الطبيـــــــــــــــة املأمونـــــــــــــــة، وغـــــــــــــــري ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن      
املبتكــــــرات الــــــيت تشــــــكل عصــــــب االقتصــــــاد اليــــــوم،  

أن تتحقـــــــق إال نتيجـــــــة حلقـــــــوق    باإلمكـــــــانمل يكـــــــن 
فاآلمـــــــــال الـــــــــيت حنملـــــــــها مجيعـــــــــاً  . امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة



 

  
 

..التقرير الفقهي  ١١

مبســتقبل أفضــل تتوقــف علــى أولئــك املختــرعني     
إذا  الــذين سـيجعلون العــامل أكثـر عطــاء  واملبـدعني  

وعملــــــــــــهم  ،مــــــــــــا متــــــــــــت محايــــــــــــة جهــــــــــــودهم اخلالقــــــــــــة  
  .الشاق

وعلـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــرغم مـــــــــــــــــــن أن االهتمـــــــــــــــــــام بامللكيـــــــــــــــــــة    
صـــــــــــــناعية األوىل يف  الفكريـــــــــــــة بـــــــــــــدأ مـــــــــــــع الثـــــــــــــورة ال   

أوروبــــــــــا، حيــــــــــث تعــــــــــددت االبتكــــــــــارات واإلبــــــــــداعات     
الــــيت أســــهمت بشــــكل فعــــال يف النمــــو االقتصــــادي   
يف البلــدان الصــناعية الكــربى، إال أن الثمانينيــات   

) العشــــــــــــــرين(والتســــــــــــــعينيات مــــــــــــــن القــــــــــــــرن املاضــــــــــــــي   
شـــهدت موجـــة واســـعة مـــن التـــدابري التشـــريعية يف     

لـــه،  اورةاـــواحلقـــوق  ،حقـــل محايـــة حـــق املؤلـــف  
عــــــــــــــن إقــــــــــــــرار قــــــــــــــوانني عديــــــــــــــدة، أو تعــــــــــــــديل    فضــــــــــــــالً

القـــــــــــــــوانني القائمـــــــــــــــة، وخاصـــــــــــــــة يف جمـــــــــــــــال محايـــــــــــــــة      
وقواعــــــــــــــــــد البيانــــــــــــــــــات، ولعــــــــــــــــــل  ،بــــــــــــــــــرامج احلاســــــــــــــــــوب

الســـــــــــــــــــبب يف ذلـــــــــــــــــــك يعـــــــــــــــــــود إىل تطبيـــــــــــــــــــق اتفاقيـــــــــــــــــــة   
وهــــــــــــــي االتفاقيــــــــــــــة    م،١٩٩٤التــــــــــــــريبس منــــــــــــــذ عــــــــــــــام   

املعنيـــــــــــة باجلوانـــــــــــب التجاريــــــــــــة املتصـــــــــــلة بــــــــــــاحلقوق    
قـــوانني منظمـــة التجـــارة  الفكريـــة، ضـــمن منظومـــة

  . العاملية
   

  : احلقوق على شبكة اإلنترنت
ومــــــــــــــــــع ظهــــــــــــــــــور شــــــــــــــــــبكة اإلنترنــــــــــــــــــت يف عاملنــــــــــــــــــا،   
واتســــــــــــــاع نطــــــــــــــاق ثــــــــــــــورة النشــــــــــــــر اإللكتــــــــــــــروين، ومــــــــــــــا   
حققتـــــــــــــه مـــــــــــــن حلـــــــــــــول جذريـــــــــــــة، ومـــــــــــــا أبرزتـــــــــــــه مـــــــــــــن      

 كــــــان البـــــد مــــــن مشـــــاكل جديـــــدة علــــــى جمتمعاتنـــــا،    
محايـــــــة مـــــــا ينشـــــــر علـــــــى هـــــــذه الشـــــــبكة، مـــــــن خطـــــــر    

ولصــــــــــــــــــوص واملــــــــــــــــــراهقني،  )اهلــــــــــــــــــاكرز(القراصــــــــــــــــــنة 
، يف ظـــــــــــــل تقـــــــــــــاعس أو عـــــــــــــدم مواكبـــــــــــــة   املعلومـــــــــــــات

التشـــــريعات التقليديـــــة، للســـــرعة الـــــيت تتطـــــور ـــــا   
التكنولوجيـــــــــــــــا احلديثـــــــــــــــة، ولعصـــــــــــــــر املعلوماتيـــــــــــــــة أو   

كــــــــان البــــــــد مــــــــن الــــــــتفكري يف    -انفجــــــــار املعلومــــــــات  
حلـــــــــــــــــــــــــول قانونيـــــــــــــــــــــــــة تتماشـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــع روح العصـــــــــــــــــــــــــر     

ل قمـــــــــم  التكنولـــــــــوجي اجلديـــــــــد، ومـــــــــن هـــــــــذه احللـــــــــو     
املعلوماتيـــــــــــــــــــة، وقـــــــــــــــــــد انعقـــــــــــــــــــدت القمـــــــــــــــــــة األوىل يف    

والقمــــــــة الثانيــــــــة يف تــــــــونس    م،٢٠٠٣جنيــــــــف عــــــــام  
، ولكـــــــــــــن اتضـــــــــــــح مـــــــــــــن خـــــــــــــالل هـــــــــــــاتني  م٢٠٠٥عـــــــــــــام 

القمـــــــــــتني مـــــــــــدى إصـــــــــــرار الواليـــــــــــات املتحـــــــــــدة علـــــــــــى     
انفرادهــــــــــــا بــــــــــــإدارة شــــــــــــبكة اإلنترنــــــــــــت، رافضــــــــــــة أي   

ملشـــاركتها يف هـــذا األمـــر، ضـــاربة عـــرض   حماولـــة
 أو مــؤمترات، أو أفكــار تقــال   احلــائط بــأي قــوانني  
وعلــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــبري الكاتــــــــــــــــــب  . يف هــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــأن

لنـــا أن نتخيـــل أن  > :الصـــحفي حســـام عبـــد القـــادر   
كــل هــذا الكــم مــن املعلومــات يــدار مــن خــالل دولــة    
واحــــــدة فقــــــط هــــــي الواليــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة،    
ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن هيمنـة واحـتالل أقـوى مـن          

بــــــــــــــل إن  ،فقــــــــــــــطلــــــــــــــيس هــــــــــــــذا . االســــــــــــــتعمار قــــــــــــــدمياً
الــــــربامج الرئيســـــــية الـــــــيت يعمـــــــل مـــــــن خالهلـــــــا جهـــــــاز   
احلاســــــــــــب اآليل، وشــــــــــــبكة اإلنترنــــــــــــت هــــــــــــي بــــــــــــرامج  
أمريكية، ومن إنتاج شركة مايكروسـوفت، والـيت   

، وــــــا ثغــــــرات مســــــتمرة يــــــدخل مــــــن    ختتــــــرق دائمــــــاً 
خالهلـــــــــــــــــــــــــــــا اهلـــــــــــــــــــــــــــــاكرز واجلواســـــــــــــــــــــــــــــيس، أو بـــــــــــــــــــــــــــــرامج  

   .<التجسس، والفريوسات
ل يكمــــن يف  ويــــرى حســــام عبــــد القــــادر أن احلــــ    

اســــــــتخدام الــــــــربامج املفتوحــــــــة الــــــــيت لــــــــو حــــــــدث ــــــــا    
تالعـب يف الكــود أو الشـيفرة اخلاصــة ـا، ميكــن    

  .للكل معرفة ذلك، ألا مفتوحة
   

  : الرقابة املركزية على الشبكة
وإذا كنــا نتحــدث عــن محايــة امللكيــة الفكريــة،      
وحــــق املؤلــــف، علــــى شــــبكة اإلنترنــــت، فــــإن هنــــاك   

الل استخدام تلـك الشـبكة   آخر ظهر من خ وجهاً



 

 

 ١٢ .. لكية الفكريةالم

العامليـــــــــــــــــة، وهـــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــه الرقابـــــــــــــــــة املركزيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى  
أن الواليـات املتحـدة    الشبكة، فقـد أصـبح معروفـاً   

تراقـــــــــــــــب كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء عـــــــــــــــرب الشـــــــــــــــبكة     - حتديـــــــــــــــداً -
أن شـركة مايكروسـوفت    الدولية، وأصبح معروفاً

تســــــــــــلم الســــــــــــلطات األمريكيــــــــــــة الكــــــــــــود أو الشــــــــــــيفرة   
تر تبيعـــــــه، اخلاصــــــة بكـــــــل جهـــــــاز أو برنــــــامج كمبيـــــــو  

ممــــــــا يســــــــهل هلــــــــذه الســــــــلطات مراقبــــــــة كــــــــل شــــــــيء،  
واختــــــــــــــراق الشــــــــــــــبكة يف أي وقــــــــــــــت مــــــــــــــن األوقــــــــــــــات،   
واحلصــــــول علــــــى املعلومــــــات الــــــيت تريــــــدها مــــــن أي    
مكان يف العامل، من خالل برامج التجسـس الـيت   
هــــي عبــــارة عــــن كــــود أو شــــيفرة يــــتم تنفيــــذها يف       

 ونقلـها سـراً   ،الكمبيوتر جلمع املعلومات املطلوبـة 
ونشــــري يف هــــذا  . جهــــة أخــــرى تقــــوم باملراقبــــة    إىل

الصــدد إىل كتــاب مهــم صــدر يف هــذا الشــأن، هــو      
الرقابــــــة املركزيــــــة األمريكيــــــة علــــــى شــــــبكة    >كتــــــاب 

  . للدكتور مصطفى عبد الغين <اإلنترنت
لـــــــــذا كـــــــــان البـــــــــد مــــــــــن اإلســـــــــراع يف يئـــــــــة بيئــــــــــة      
تشـــــــــــريعية مناســـــــــــبة حلمايـــــــــــة امللكيـــــــــــة الفكريـــــــــــة يف  

دة، واقتـــــرح الـــــبعض إنشـــــاء  البيئـــــة الرقميـــــة اجلديـــــ 
منظمــــــة رمسيـــــــة حتفـــــــظ حقـــــــوق امللكيـــــــة الفكريـــــــة  
علـــــــى شـــــــبكة اإلنترنـــــــت، وترســـــــيخ احتـــــــرام حقـــــــوق  
امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة كأســـــــــاس الزم لتشـــــــــجيع اإلنتـــــــــاج   
الفكـــــــــــري واألديب والفـــــــــــين والتكنولـــــــــــوجي، ونشـــــــــــر  
الـــــــــوعي العـــــــــام حبقـــــــــوق امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة، ودعـــــــــوة      

نشـــــــــــــر منظمـــــــــــــات اتمـــــــــــــع املـــــــــــــدين للمســـــــــــــامهة يف   
  .وعي وثقافة امللكية الفكرية

  
  :الوظيفة القانونية للمصطلح

 يعتــــــــــــرب مصــــــــــــطلح امللكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة مصــــــــــــطلحاً  
يســــــــــــــــــتخدم بشــــــــــــــــــكل شــــــــــــــــــائع لإلشــــــــــــــــــارة إىل    قانونيــــــــــــــــــاً

جمموعـــــــــــــة مـــــــــــــن احلقـــــــــــــوق الـــــــــــــيت متنحهـــــــــــــا أشـــــــــــــكال      

  :امللكية الفكرية التالية
حقــــــــــــوق املؤلــــــــــــف واحلقــــــــــــوق ذات الصــــــــــــلة، مــــــــــــن   

العالمــــــات وجاريـــــة،  األســـــرار الت والـــــرباءات،  : قبيـــــل 
الــــــــــدوائر واملنافســــــــــة غــــــــــري املشــــــــــروعة،   والتجاريــــــــــة، 
األصـــــــــــــــناف والتصـــــــــــــــاميم الصـــــــــــــــناعية، واملتكاملـــــــــــــــة، 

  . اجلديدة من النباتات
كمــــــــــــا ميكــــــــــــن تقســــــــــــيمها ببســــــــــــاطة إىل جمــــــــــــالني   

 ،حقــــوق املؤلــــف واحلقــــوق ذات الصــــلة  : خمــــتلفني
  .، وامللكية الصناعيةااورةاحلقوق  أو

فكريـــــــــــــة لألشـــــــــــــخاص  متـــــــــــــنح حقـــــــــــــوق امللكيـــــــــــــة ال 
 إلبـــــــــداعام الفكريـــــــــة حيــــــــــث تقـــــــــدم للمبـــــــــدع حقــــــــــاً    

مــــــــــــــن أجــــــــــــــل اســــــــــــــتعمال واالســــــــــــــتفادة مــــــــــــــن      حصــــــــــــــرياً
  .إبداعاته لفترة زمنية معينة

إىل حقـــــــــــــوق امللكيـــــــــــــة   )يت سيمبســـــــــــــونز(يشـــــــــــــري 
الفكريــــــــة بأــــــــا حقــــــــوق األفكــــــــار واملعلومــــــــات الــــــــيت  
تســـــــــــــتعمل بشـــــــــــــأن االختراعــــــــــــــات أو طـــــــــــــرق الصــــــــــــــنع    

قــــــــــــوق مــــــــــــالكي تلــــــــــــك  ن هــــــــــــذه احلاجلديــــــــــــدة، ومتكِّــــــــــــ 
االختراعــــــــــــــــــــات أو طــــــــــــــــــــرق الصــــــــــــــــــــنع مــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتبعاد    
املقلـــــدين مـــــن تقليـــــد اختراعـــــام أو طـــــرق الصـــــنع   
لفتـــرة زمنيـــة معينـــة مقابـــل أن يفصـــح املالـــك عـــن    

. الصــــــــــــيغة أو الفكــــــــــــرة أو طريقــــــــــــة الصــــــــــــنع للمنــــــــــــتج 
وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك، تعمــــــل حقـــــوق امللكيـــــة الفكريــــــة      

للفكــــــــــــــرة أو علــــــــــــــى احتكــــــــــــــار االســــــــــــــتغالل التجــــــــــــــاري  
  . علومة لفترة زمنية حمددةامل
  :حق املؤلف -

القــانون الــذي يــتم مبوجبــه محايــة      ويتمثــل يف
احلقــــــــــــــــــــــــــوق اإلبداعيــــــــــــــــــــــــــة واملصــــــــــــــــــــــــــاحل االقتصــــــــــــــــــــــــــادية  

ي حــــــــــــــــق املؤلــــــــــــــــف  كومــــــــــــــــال ،والناشــــــــــــــــرين ،للمــــــــــــــــؤلفني
 ،أصـــــــــــــحاب النظريـــــــــــــات العلميـــــــــــــة  :مثـــــــــــــل ،اآلخـــــــــــــرين

 ،ومربجمـــــــــي الكمبيـــــــــوتر ،والرســـــــــامني واملهندســـــــــني
حـــــــق قـــــــانوين مللكيـــــــة    وحـــــــق املؤلـــــــف هـــــــو    . وغريهـــــــم



 

  
 

..التقرير الفقهي  ١٣

املصـــــــنفات األصـــــــلية بشـــــــرط أن تكـــــــون مثـــــــل تلـــــــك     
املصـــــــــــــنفات مثبتـــــــــــــة يف شـــــــــــــكل ملمـــــــــــــوس أو شـــــــــــــكل    
مـــــــــــــادي حيـــــــــــــث أن مـــــــــــــا يـــــــــــــتم محايتـــــــــــــه هـــــــــــــو طريقـــــــــــــة      

مبعـــىن أنـــه ميكـــن محايـــة   ، ولـــيس الفكـــرة  ،التعـــبري
. أو ملســـه مـــا يكـــون بإمكـــان املـــرء رؤيتـــه أو مساعـــه 

للقيــام  حصــريةولــدى مــالكي حــق املؤلــف ســيطرة  
أو ، خ وعــرض وتوزيــع وتعــديل وأداء أعمــاهلم  بنســ

ويـدوم حـق املؤلـف    . السماح آلخرين للقيام بـذلك 
ملـــــــــــــــدة معينـــــــــــــــة تكـــــــــــــــون عـــــــــــــــادة مـــــــــــــــدة حيـــــــــــــــاة املؤلـــــــــــــــف     

  .بعد مماته عاماً ٥٠باإلضافة إىل 
ايــــــــــة املصــــــــــنفات  ومبوجــــــــــب اتفاقيــــــــــة بــــــــــرين حلم 

فإنــــه يــــتم محايــــة تلــــك املصــــنفات      األدبيــــة والفنيــــة 
لــدول األطــراف بتلــك  دون أيــة شــكليات يف كافــة ا 

ويعـــــــــين ذلـــــــــك أن محايـــــــــة حـــــــــق املؤلـــــــــف     . االتفاقيـــــــــة
وتكـــــــون قائمـــــــة حاملـــــــا يـــــــتم إبـــــــداع    ،الدوليـــــــة تلقائيـــــــة

وينطبـــــــــــــق هـــــــــــــذا املبـــــــــــــدأ يف كافـــــــــــــة الـــــــــــــدول       ،العمـــــــــــــل
  .تفاقيةاالاألطراف يف 

   :االختراع براءة -
احلــــــــــــــــــــــــق وهــــــــــــــــــــــــي  - نح بــــــــــــــــــــــــراءة االختــــــــــــــــــــــــراع متــــــــــــــــــــــــ

يعـه  االستئثاري الستغالل االختراع واستعماله وب
 ،عامـــاً  ٢٠لفتـــرة زمنيـــة حمـــددة عـــادة مـــا تكـــون       -

ويــتم مــنح الــرباءة مــن قبــل الســلطات املختصــة يف     
) منـــــتج(أو ســــلعة   ،)عمليــــة ( الدولــــة ملالــــك طريقـــــة  

ـــا مفيـــدة وجديـــدة وغـــري بديهيـــة    يوتـــدومثبـــت أ ، 
 ٢٠مــــدة احلمايــــة املمنوحــــة مبوجــــب الــــرباءة عــــادة     

  .عاماً
   :األسرار التجارية -

مـــــــــــات املســـــــــــتخدمة يف العمـــــــــــل غـــــــــــري    املعلوهـــــــــــي 
 ،والــيت متنحــه ميــزة تنافســية  ،املعروفــة لآلخــرين

واخلطــــــــــــــط  ،املعــــــــــــــادالت أو الصــــــــــــــيغ  تــــــــــــــهامثلأ ومــــــــــــــن
 ،وأســــــــــــاليب العمــــــــــــل ،وطــــــــــــرق التصــــــــــــنيع ،والنمـــــــــــاذج 

  .وتكون مجيعها حممية
  :جيب أن تكون واملعلومات اليت تعترب أسراراً

أو تكــــــــون  ،غــــــــري معروفــــــــة بشــــــــكلها النــــــــهائي  -١
أو يكـــــــــون مـــــــــن الصـــــــــعب عـــــــــادة    ،ا دقيقـــــــــةعناصـــــــــره

احلصـــــــــول عليهـــــــــا يف اـــــــــاالت الـــــــــيت يتعامـــــــــل ـــــــــا   
  .األشخاص ذا النوع من املعلومات

  .ذات قيمة جتارية بسبب سريتها -٢
خيضــعها مالــك احلــق لتــدابري منطقيــة مــن    -٣

  .أجل احملافظة على سريتها بوضعها احلايل
   :العالمة التجارية -

موعــة مــن اإلشــارات  هــي إشــارة مميــزة أو جم و
مثــل الكلمــات أو احلــروف أو األعــداد أو األشــكال    
أو اخلطــــــــــوط أو صــــــــــورة ثالثيــــــــــة األبعــــــــــاد، وكــــــــــذلك 
مثــــــــــــل األصـــــــــــــوات أو الـــــــــــــروائح أو األلـــــــــــــوان مبوجـــــــــــــب  

  .قوانني بعض مناطق السلطات القضائية
بيانـــــات منشـــــأ  دور العالمـــــات التجاريـــــة   تـــــؤديو

لتحديـــــــد مصـــــــدر الســـــــلع أو اخلـــــــدمات الـــــــيت حتمـــــــل  
عـــــن تلـــــك الســـــلع أو اخلـــــدمات   هـــــالعالمـــــة، ومتييزا

  .املنافسة األخرى
ن مــــــــدة احلمايــــــــة املمنوحــــــــة مبوجــــــــب العالمــــــــة   إ

إال أنــــــه ميكــــــن جتديــــــد   ،ســــــنوات ١٠التجاريــــــة هــــــي 
  .العالمة التجارية بدون حتديد

بعــــــــــــــــــــــض الوظـــــــــــــــــــــــائف الـــــــــــــــــــــــيت تؤديهـــــــــــــــــــــــا العالمـــــــــــــــــــــــة  
  :التجارية

تســـــــــاعد املســـــــــتهلكني علـــــــــى حتديـــــــــد ومتييـــــــــز      -
  .دماتاملنتجات واخل

  .تفرق بني املنتجات واخلدمات -
  .السلعة تسويقلأداة تمثل  -
تعتــــــــــــرب األســــــــــــاس الــــــــــــذي تــــــــــــبىن عليــــــــــــه صــــــــــــورة   -

  .وشهرة املاركة



 

 

 ١٤ .. لكية الفكريةالم

 ميكــــــــــــــــن ترخيصــــــــــــــــها وبالتــــــــــــــــايل تــــــــــــــــوفر مصــــــــــــــــدراً   
  . للعوائد عن طريق منح حق االمتياز مباشراً

   :عالمات اخلدمة -
مـــــــــــــــن  معينـــــــــــــــاً تعتـــــــــــــــرب عالمـــــــــــــــات اخلدمـــــــــــــــة نوعـــــــــــــــاً   

والـــــــــــــيت تســـــــــــــتخدم لتحديـــــــــــــد   ،تجاريـــــــــــــةالعالمـــــــــــــات ال
ومثـــــــال علـــــــى  ،مـــــــن الســـــــلع ومتييــــــز اخلـــــــدمات بـــــــدالً 

وخدمــــــة  ،)أرامكــــــس(ذلــــــك خدمــــــة النقــــــل الســــــريع   
  .البنك العريب املصرفية

  :املؤشرات اجلغرافية -
وهي كافة اإلشارات أو التعبريات املسـتخدمة  
علـــى الســـلع أو اخلـــدمات للتعريـــف بأـــا تنشـــأ مـــن  

حيـــــث تعـــــزى   معينـــــة، جهـــــة بلـــــد معـــــني أو إقلـــــيم أو 
اجلـــــــــودة أو الشـــــــــهرة لتلـــــــــك الســـــــــلع أو اخلـــــــــدمات أو   

. ملنشـــــــئها اجلغـــــــرايف  اخلصـــــــائص األخـــــــرى أساســـــــاً 
واألمثلــــــة علــــــى املؤشــــــرات اجلغرافيــــــة هــــــي ماركــــــة     

لزيـــــت الزيتـــــون املنـــــتج يف منطقـــــة يف     )توســـــكانغ(
  .إيطاليا حتمل نفس االسم

   :املنافسة غري املشروعة -
م بـــــه بعـــــض اجلهـــــات  الـــــذي تقـــــو جـــــراء اإلهـــــي و
يتســـــبب بأضـــــرار اقتصـــــادية  و أطـــــراف معينـــــةضـــــد 
األعمــال  ةمــن خــالل ممارســ   تلــك األطــراف  لعمــل

واملثـــــال علـــــى املنافســـــة غـــــري     ،املضـــــللة أو اخلاطئـــــة 
  .املشروعة هو التعدي على عالمة جتارية

  :التصاميم الصناعية -
 ،هــــــــــي مظهــــــــــر املنــــــــــتج بالكامــــــــــل أو جــــــــــزء منــــــــــه     و

حديــد عــن خطــوط أو  والنــاتج عــن خصائصــه وبالت 
حمـــيط أو ألـــوان أو شـــكل أو نســـيج أو مـــادة املنـــتج    

ببســـــــــاطة شـــــــــيء إضـــــــــايف   إـــــــــا. أو زخرفتـــــــــه نفســـــــــه
  . للمنتج

وحــىت ميكــن محايــة التصــميم الصــناعي جيــب   
ومت  ،يتميـــــــــــــــــز باجلـــــــــــــــــدة جديـــــــــــــــــداً أن يكـــــــــــــــــون مرئيـــــــــــــــــاً

  . وقابل إلعادة إنتاجه ،إبداعه بشكل مستقل
انني إن مــــــــــدة احلمايــــــــــة املمنوحــــــــــة مبوجــــــــــب قــــــــــو 

التصـــــاميم الصـــــناعية تكـــــون عـــــادة مخـــــس ســـــنوات   
مــــــــع إمكانيـــــــــة التجديـــــــــد لفتــــــــرات أخـــــــــرى تصـــــــــل يف   

  .عاماً ١٥معظم احلاالت إىل 
  :األصناف النباتية اجلديدة -

تـــــــــــــوفر االتفاقيـــــــــــــة الدوليـــــــــــــة حلمايـــــــــــــة األصـــــــــــــناف  
محايـــــــــــــــة  ) اتفاقيـــــــــــــــة األوبـــــــــــــــوف  (النباتيـــــــــــــــة اجلديـــــــــــــــدة  

 حـق خـبري اسـتنبات   (لألصناف النباتية عن طريـق  
  .وهي حقوق ملكية فكرية خاصة ،)النبات
لـــــــزم اتفـــــــاق النـــــــواحي املتصـــــــلة بالتجـــــــارة مـــــــن  وي

مــــــن  )ب(٢٧.٣حقــــــوق امللكيــــــة الفكريــــــة يف املــــــادة  
أعضــــــــــــــــاء منظمــــــــــــــــة التجــــــــــــــــارة   االتفاقيــــــــــــــــة املتقدمــــــــــــــــة 

مــــــــــا إ ،ةالعامليــــــــــة بتــــــــــوفري محايــــــــــة لألصــــــــــناف النباتيــــــــــ
أو مبوجـــــــــــــب أنظمــــــــــــــة خاصــــــــــــــة   ،مبوجـــــــــــــب الــــــــــــــرباءات 

  .فريدة فعالة
 :ت أغلــــــــــــــب البلــــــــــــــدان العربيــــــــــــــة مثــــــــــــــل  ســــــــــــــنوقــــــــــــــد 
قـــــوانني متـــــنح احلمايـــــة   ،وتـــــونس ،ومصـــــر ،األردن
 خاصـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــواننيناف النباتيـــــــــــــــــــة مبوجـــــــــــــــــــب  لألصـــــــــــــــــــ
  .وليس احلماية مبوجب الرباءات ،مفصلة

وحــــىت ميكــــن محايــــة الصــــنف النبــــايت مبوجــــب  
االتفاقيــــــــــــــة الدوليــــــــــــــة حلمايــــــــــــــة األصــــــــــــــناف النباتيــــــــــــــة   

  :اجلديدة جيب أن يكون
عـــــــــــــــىن أنـــــــــــــــه مل يـــــــــــــــتم اســـــــــــــــتغالله   ، مبجديـــــــــــــــداً  -١

خـــــــــــالل فتـــــــــــرة زمنيـــــــــــة قبـــــــــــل تقـــــــــــدمي طلـــــــــــب   جتاريـــــــــــاً
  .احلماية
، مبعـــــــــىن أنــــــــــه مـــــــــن املمكـــــــــن متييــــــــــزه    مميـــــــــزاً  -٢

 اًبوضــــــوح عــــــن أي صــــــنف آخــــــر يكــــــون وجــــــوده أمــــــر      
  .اًومعروف اًشائع
، مبعـــىن أن نباتـــات الصـــنف جيــــب    متمـــاثالً  -٣

 أن تكـــــــــون متماثلـــــــــة يف اخلصـــــــــائص املعنيـــــــــة وفقـــــــــاً    



 

  
 

..التقرير الفقهي  ١٥

توقعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن اخلصـــــــــــــــائص احملـــــــــــــــددة   للمـــــــــــــــتغريات امل
  .لتكاثره
ن الصــــــــــــــنف جيــــــــــــــب أن  أ، مبعــــــــــــــىن اًمســــــــــــــتقر -٤

يبقــــــى بــــــدون تغـــــــيري مــــــن حيـــــــث خصائصــــــه املعنيـــــــة     
  .خالل فترة من التكاثر املكرر

لـــــــه تســــــــمية مناســــــــبة، مبعــــــــىن أن يكــــــــون لــــــــه   -٥
  .اسم يتم تعيينه من خالله

وأدىن مدة محاية ممنوحة مبوجـب االتفاقيـة   
ناف النباتيـــــة اجلديـــــدة هـــــي الدوليـــــة حلمايـــــة األصـــــ

ســـــنة للنباتـــــات  ٢٠ و ،ســـــنة لألشـــــجار والكرمـــــة ٢٥
 .األخرى
تســـــبب انتــــــهاك حقــــــوق امللكيــــــة الفكريــــــة يف  وي

خســــــــــــــائر فادحــــــــــــــه علــــــــــــــى    
 ،والتجـــــــــــــــــــار ،املصـــــــــــــــــــنعني

 ،وأصـــــــــــــــــــــــحاب احلقـــــــــــــــــــــــوق
 بشـــــــكلمحايتــــــها  تــــــؤثر  و

  : يف إجيايب
تشــــــــجيع ومكافـــــــــأة   -

   .العمل اخلالق
يف  اإلبـــــــــــــــــــــــداع الـــــــــــــــــــــــتقين نتيجـــــــــــــــــــــــة االســـــــــــــــــــــــتثمار -

   .التقنية والبحث العلمي
املنافســة العادلــة مــن خــالل محايــة العالمــات   -

   .التجارية املميزة للمنتجني
فالعالمــــــــــــــــات التجاريــــــــــــــــة   ،محايــــــــــــــــة املســــــــــــــــتهلك  -

تســـــــمح للمســـــــتهلك باختيـــــــار مـــــــا يفضـــــــله مـــــــن ســـــــلع      
  .وخدمات

نقل التكنولوجيا من خالل االسـتثمار األجـنيب    -
  .راخيصاملباشر واملشاريع املشتركة والت

  
  :وجهة نظر أخرى

ملــــا ظهــــرت الطباعــــة وظهــــر علــــى أثرهــــا الــــرتاع     

علــــى حــــق النشــــر والتوزيــــع صــــدرت القــــوانني الــــيت    
وأقـــــــــــرت هـــــــــــذه  ،مسيــــــــــت بقـــــــــــوانني حقـــــــــــوق املؤلــــــــــف  

 ،القــــــــوانني ملكيــــــــة املؤلــــــــف لألفكــــــــار الــــــــيت يبــــــــدعها     
واســــتئثاره وحــــده حبــــق االســــتغالل التجــــاري هلــــذه     

يف كافــــــــــــــة  وتكــــــــــــــاد التشــــــــــــــريعات احملليــــــــــــــة  . األفكــــــــــــــار
بلـــدان العـــامل جتمـــع علـــى اعتبـــار ملكيـــة كـــل مبـــدع    
لألفكــار الــيت يبــدعها، وتــنص علــى ذلــك صــراحة     

مـــــــن خـــــــالل األحكـــــــام والبنـــــــود املختلفـــــــة،   أو ضـــــــمناً
بــــل إن األمــــر مل يقتصــــر علــــى التشــــريعات احملليــــة  
داخــــل بلــــدان العــــامل وإمنــــا كانــــت هنــــاك اتفاقيــــات       

ات عامـــــــــــة ومنظمـــــــــــات وقـــــــــــوانني دوليـــــــــــة تتعلـــــــــــق بـــــــــــذ    
  .املوضوع

إن الـــذي دفـــع الـــدول الكـــربى لتـــبين هـــذا األمـــر     
يتمثـــــــــــــــــل يف أمـــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــم إفـــــــــــــــــرازات املبــــــــــــــــــدأ     

الرتعـــــة االســـــتعمارية،  : ومهـــــا ،الرأمســـــايل الغـــــريب
وهـو الرتعـة    -فأما األمر األول . والرتعة الفردية

ســـــيطر علـــــى عقليـــــة ساســــــة    فإنـــــه ي  – االســـــتعمارية 
كيـــــــــــــــــــة ن للملأفهـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــرون   ،الـــــــــــــــــــدول الرأمساليـــــــــــــــــــة 

الفكريــــــــــــــــــــــة عالقــــــــــــــــــــــة وطيــــــــــــــــــــــدة باحتكــــــــــــــــــــــار األفكــــــــــــــــــــــار    
الصناعية والثقافية، وذلـك االحتكـار يعطـي تلـك     
الـــــــدول احلـــــــق الشـــــــرعي يف منـــــــع الـــــــدول الضـــــــعيفة   

وحيـــــــول دون   ،مـــــــن التقـــــــدم الصـــــــناعي والعســـــــكري   
مشــــــــاركتها يف األحــــــــداث علــــــــى الســــــــاحة الدوليــــــــة،     

خــــــذ أن تقــــــدم الصــــــناعة قــــــد ينــــــبين علــــــى  وذلــــــك أل
وقــــــــــــد  ،ن الــــــــــــدول املتقدمــــــــــــة أفكــــــــــــار تكنولوجيــــــــــــة مــــــــــــ  

ينـــبين علـــى التوصـــل الـــذايت إىل هـــذه األفكـــار مـــن   
خــــــــــالل البحــــــــــث والتطــــــــــوير، ولكــــــــــن تلــــــــــك القــــــــــوانني   

  .متنع الكيفيتني معاً
وممـــــــــا جيـــــــــدر ذكـــــــــره هاهنـــــــــا أن بـــــــــاحثي الفقــــــــــه      
املقـــــــــــــــارن يرجعـــــــــــــــون تـــــــــــــــاريخ امللكيـــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــة إىل    

 م،١٦٢٣جنليـــــــــــــــــــــــــزي الصـــــــــــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــــــــــام   القـــــــــــــــــــــــــانون اإل

العديد من أكثر األفكار 
 –كالعلوم الرياضية  –أمهية 

غري خاضعة حلماية قوانني 
 ..امللكية الفكرية



 

 

 ١٦ .. لكية الفكريةالم

ه نـــــــ ويعتربو ،ن االحتكـــــــارات واملعـــــــروف باســـــــم قـــــــانو  
أول تنظـــــــــــيم قـــــــــــانوين لـــــــــــرباءات االختـــــــــــراع وامللكيـــــــــــة  

  .الصناعية
وهكـــذا ارتـــبط مفهـــوم بـــراءة االختـــراع بفكـــرة    

ومل يـــتغري هـــذا الوضـــع يف  ،االحتكـــار منـــذ البدايـــة
اجنلتــرا وال يف غريهــا مــن الــبالد رغــم التعــديالت  

  .اجلوهرية اليت أصابت ذلك النظام القانوين
عــــــــــــد ذلــــــــــــك أن نعلــــــــــــم أن بريطانيــــــــــــا   وال عجــــــــــــب ب

كانــــــــــت متنــــــــــع عمــــــــــال النســــــــــيج مــــــــــن اهلجــــــــــرة خــــــــــارج      
الـــــــــــــــــــــــبالد حـــــــــــــــــــــــىت ال تتســـــــــــــــــــــــرب املعـــــــــــــــــــــــارف التقنيـــــــــــــــــــــــة     
الصـــــــــــــــــــــناعية للخـــــــــــــــــــــارج، وحـــــــــــــــــــــىت تظـــــــــــــــــــــل بريطانيـــــــــــــــــــــا   
حمتكــــــــــــــــرة لصــــــــــــــــناعة النســــــــــــــــيج املتقدمــــــــــــــــة، وحــــــــــــــــىت    

  .لفائض إنتاجها تصبح البالد األخرى سوقاً
 –هـــــــو الرتعــــــــة الفرديــــــــة  و -وأمـــــــا األمــــــــر الثــــــــاين  

يـرتع إليـه مفكـرو املبـدأ الرأمسـايل بصــفة      مـا  فهـو  
    ب مصـــــــلحة غلّــــــ عامــــــة، فالرأمساليــــــة مبــــــدأ فــــــردي ي

إىل كـــــون  الفـــــرد علـــــى مصـــــلحة اجلماعـــــة مســـــتنداً 
مــــــا  متجــــــاهالًاتمــــــع مكــــــون مــــــن أفــــــراد فحســــــب، 

يف اتمــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــن عالقــــــــــــــــــــــات وأنظمــــــــــــــــــــــة وأفكــــــــــــــــــــــار     
  .ومشاعر

بسبب هـذه الرتعـة الفرديـة الرأمساليـة رأينـا      و
ومـــن خـــالل بعـــض القـــوانني    ربى حتمـــي  الـــدول الكـــ 

حقــــــــــــــــــوق شــــــــــــــــــركات  املشــــــــــــــــــرعة للملكيــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــة   
األدويـــــــــــــة الكـــــــــــــربى املنتجـــــــــــــة لـــــــــــــدواء مضـــــــــــــاد ملـــــــــــــرض     

تصـــر  -مـــع كلفتـــه الرخيصـــة    -اإليـــدز، رغـــم أـــا   
وعــــــــــــــــــــــدم منحــــــــــــــــــــــه  ة،علــــــــــــــــــــــى بيعــــــــــــــــــــــه بأســــــــــــــــــــــعار عاليــــــــــــــــــــــ 

للمؤسســـــــــــــــات اخلرييـــــــــــــــة بأســـــــــــــــعار أرخـــــــــــــــص، رمحـــــــــــــــة  
ن الشـــــــــــركة الكـــــــــــربى املنتجـــــــــــة مالكـــــــــــة  باملرضـــــــــــى، أل

  .وهلا وحدها حق استغالله ،االختراع
وألمــــــــــــــــــــــــر أراد اهللا إظهــــــــــــــــــــــــاره جنــــــــــــــــــــــــد احلكومــــــــــــــــــــــــة 
األمريكيــــــــــــــة زعيمــــــــــــــة املبـــــــــــــــدأ الرأمســــــــــــــايل الفـــــــــــــــردي    

وقعــــــــــــــــت فيمــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت حترمــــــــــــــــه عنــــــــــــــــدما أصــــــــــــــــيبت      
جبرثومـــــــــــة اجلمـــــــــــرة اخلبيثـــــــــــة الـــــــــــيت متتلـــــــــــك إنتـــــــــــاج   

 ،املضــــــــــــــاد احليــــــــــــــوي اخلــــــــــــــاص ــــــــــــــا شــــــــــــــركه واحــــــــــــــده 
ة ، فقـــــــد أعلـــــــن الساســـــــ وتبيعـــــــه بســـــــعر مرتفـــــــع جـــــــداً 

األمريكـــــان أـــــم بصـــــدد إصـــــدار قـــــانون جيـــــرب تلـــــك      
الشــركة علــى بيــع هــذا االختــراع أو حــق اســتغالله     
للدولــــة لتتــــوىل بيعــــه لشــــركات أخــــرى حــــىت ميكــــن    

وجــدير بالــذكر أن  . خفــض ســعره بفعــل املنافســة 
سر ارتفاع معظم أنـواع األدويـة لـيس مـا فيهـا مـن       

وإمنــــــا هــــــو مــــــا تتمتــــــع بــــــه شــــــركات األدويــــــة    ،تكلفــــــه
  .وانني تساعدها على احتكار التصنيعمن ق

غــــــــري أن املشــــــــرعني الرأمســــــــاليني يزعمـــــــــون أن    
 ،محايــــــــــــة امللكيــــــــــــة هــــــــــــو يف مصــــــــــــلحة اتمــــــــــــع كلــــــــــــه  

ويســـــــــــــــــتندون يف ذلـــــــــــــــــك إىل أـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــوفر للمؤلـــــــــــــــــف   
وللمبدع الفرصـة لينـال اجلـزاء املـادي املناسـب ملـا       
بذلـــــــه مـــــــن وقـــــــت وجهـــــــد ومـــــــال، ويف هـــــــذا تشـــــــجيع    

نــــــه إذا مل يلــــــق املبــــــدع   علــــــى االختــــــراع والتقــــــدم، وأ 
ه لــــن يكــــون هنــــاك إنـــ العـــوض أو اجلــــزاء املناســــب ف 

مـا يدفعـه إىل اإلبـداع، وهـذا يهـدد بتوقـف عمليـة        
ولكــــــــــــن هــــــــــــذا الــــــــــــزعم يكذبــــــــــــه    . التقــــــــــــدم واالزدهــــــــــــار 

  .الفكر املستنري بل يكذبه أيضاً ،التاريخ والواقع
فنظـــره ســـريعة إىل حجـــم املؤلفـــات اإلســـالمية  

بــل نظــره ســريعة بــني  يف شـىت املعــارف والفنــون، 
أو بـــــــــــــــــني  ،مؤلــــــــــــــــف اليـــــــــــــــــوم ومؤلـــــــــــــــــف ذلـــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــر 

متوســــــــــط مؤلفــــــــــات كــــــــــل منــــــــــهما طــــــــــوال حياتيهمــــــــــا     
ة هــــــــذا الــــــــزعم، كمــــــــا أن عــــــــدم رجاحــــــــيشــــــــهد علــــــــى 

حتـــــــــــرم فـــــــــــتح بـــــــــــراءات   الـــــــــــيتهنـــــــــــاك بعـــــــــــض الـــــــــــدول  
اختـــــــــــــــــــــــــــــــــــراع يف جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــناعات الدوائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

إىل رغبـــــة املشـــــرع   والكيميائيـــــة والغذائيـــــة اســـــتناداً 
احتكــــــــــارات يف تلــــــــــك الصــــــــــناعات   يف عــــــــــدم إقامــــــــــة  

قـد تقـدمت   و ،الـيت متـس حيـاة األفـراد وصـحتهم     



 

  
 

..التقرير الفقهي  ١٧

هـــــــــــذه الصـــــــــــناعات وازدهـــــــــــرت رغـــــــــــم عـــــــــــدم محايـــــــــــة      
القــــــوانني ملــــــا يســــــمى حبقــــــوق املختــــــرعني يف هــــــذا      

ــ. اــــال الفكر املســــتنري يــــرى أن دوافــــع اإلنســــان   فــ
عديـــــــــدة، والقيمـــــــــة املاديـــــــــة أحـــــــــد تلـــــــــك    إىل اإلنتـــــــــاج 
ف اإلنتـــــــــــــــــاج  وال يصـــــــــــــــــح افتـــــــــــــــــراض توقـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــدوافع، 

وأن  ،واإلبــــداع اإلنســــاين عنـــــد غيــــاب تلــــك القيمـــــة    
فســـــــــــــد اتمعـــــــــــــات املعاصـــــــــــــرة هـــــــــــــو ســـــــــــــيادة    أالـــــــــــــذي 

  علـــــــي مـــــــن شـــــــأن القيمـــــــة    الفكـــــــر الرأمســـــــايل الـــــــذي ي
ويكــــــــاد يعتــــــــرب الســــــــلوك اإلنســــــــاين مجيعــــــــه     ،املاديــــــــة
  .هاعن ناشئاً

يـــــــــؤدي  والـــــــــزعم بـــــــــأن عـــــــــدم تعـــــــــويض املبـــــــــدع ماديـــــــــاً 
بــداعي هــو زعــم   بالضــرورة إىل توقــف النشــاط اإل  

باطـــــــــــــــــــل ينكـــــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــاقي القـــــــــــــــــــيم، الروحيـــــــــــــــــــة   
واألخالقية واإلنسانية يف حيـاة اإلنسـان، وحيـول    

 ،احليــــاة اإلنســــانية إىل صــــراع حممــــوم علــــى املــــادة    
  .وال يؤدي يف النهاية إال إىل شقاء اإلنسان

  
  :حقوق امللكية الغايات واملسارات

قـــــــــــــــررت اجلمعيـــــــــــــــة   م٢٠٠٦يف شـــــــــــــــهر أكتـــــــــــــــوبر  
منظمـــــــــــــة العامليـــــــــــــة للملكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة     العموميـــــــــــــة لل

)WIPO (ــ مللكيــــــــــــــــــــــــة اوراً لنظــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــع تصـأن تضــــــــــــــــــــــ
ومل حيـــــــظ هـــــــذا   ،الفكريـــــــة يتكيـــــــف وفقـــــــاً للتنميـــــــة   

، لكنــه مــن بعــض   االنتبــاهالتحــرك بقــدر كــبري مــن   
اجلوانــب كــان علــى قــدر مــن األمهيــة ال يقــل عمــا  
كــــــان لقـــــــرار منظمـــــــة التجـــــــارة العامليـــــــة بتخصـــــــيص  

ضـــــــات التجـــــــارة للتنميـــــــة   وادورـــــــا احلاليـــــــة مـــــــن مف  
وكــــــل مــــــن القــــــرارين حيمــــــل يف طياتــــــه     . يف العــــــامل

  عبـــــــــة االقتصـــــــــاد  لُاعترافـــــــــاً بـــــــــأن القواعـــــــــد احلاليـــــــــة ل
الـدويل تعكــس مصــاحل الـدول الصــناعية املتقدمــة   

 -وعلــى حنـــو خـــاص مصــاحل شـــركاا الضـــخمة    -
  .أكثر مما تعكس مصاحل العامل النامي

ايـــــــــــة ممـــــــــــا ال شـــــــــــك فيـــــــــــه أن االفتقـــــــــــار إىل احلم   
الكافيـــة للملكيــــة الفكريـــة يعــــين إضـــعاف احلــــوافز    
الالزمـــة لالخنـــراط يف أمنـــاط معينـــة مـــن اجلهـــود    

لكــــــــــــــــن امللكيــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــة   . واألنشــــــــــــــــطة اإلبداعيــــــــــــــــة 
فاألفكــار تـــعد   . تــرتبط بــبعض التكــاليف الباهظــة   

أكثـــــــــــــر املــــــــــــــدخالت أمهيــــــــــــــة يف اــــــــــــــاالت البحثيــــــــــــــة  
 املختلفــــــــــة، وإذا مــــــــــا تســــــــــببت امللكيــــــــــة الفكريــــــــــة يف
تعطيــــــل القــــــدرة علــــــى اســــــتخدام أفكــــــار اآلخــــــرين،     
فهـــــــــذا ال يعـــــــــين ســـــــــوى املعانـــــــــاة والعواقـــــــــب الســـــــــيئة      

  .بالنسبة للتقدم التكنولوجي
واحلقيقــة أن العديــد مــن أكثــر األفكــار أمهيــة   

الــيت تشــكل األســاس   مــثالً، والعلوم الرياضــية كــ -
الــذي قامــت عليــه علــوم احلاســب اآليل احلديثــة،      

تندت إليهـــــــا علـــــــوم الطاقـــــــة    أو النظريـــــــات الـــــــيت اســـــــ   
غـــــــــري خاضـــــــــعة هـــــــــذه األفكـــــــــار  –النوويـــــــــة أو الليـــــــــزر 

وينفــق العــاملون  . حلمايــة قــوانني امللكيــة الفكريــة  
يف احلقـــــــل األكـــــــادميي قـــــــدراً كـــــــبرياً مــــــــن طاقـــــــام  
فـــــــــــي نشــــــــــر نتــــــــــائجهم البحثيــــــــــة علـــــــــــى أوســــــــــع نطــــــــــاق  

املصــــــــــــــــــــادر (ويؤكــــــــــــــــــــد لنــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــو حركــــــــــــــــــــة   . ممكــــــــــــــــــــن
 - ن اإلنتـــــــــــاجأعلـــــــــــى شـــــــــــبكة اإلنترنـــــــــــت   )املفتوحـــــــــــة

مــــــــــــن املمكــــــــــــن أال   -دون محايــــــــــــة امللكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة  
يقتصـــر علـــى األفكـــار األساســـية فحســـب، بـــل إنـــه       

إىل املنتجــات ذات القيمــة التجاريــة    يتجاوزهــاقــد 
  .املباشرة الضخمة

وعلـــــــى النقــــــــيض مــــــــن هــــــــذا فــــــــإن نظــــــــام امللكيــــــــة   
الفكريــــــــة يكــــــــافئ املبــــــــدعني مــــــــن خــــــــالل خلــــــــق قــــــــوة   

بتقاضــــــــــــي أمثــــــــــــان  احتكاريــــــــــــة مؤقتــــــــــــة تســــــــــــمح هلــــــــــــم    
يحصــــلون عليــــه لــــو كانــــت  ستفــــوق كــــثرياً مــــا كــــانوا 

ويف غمــار هــذه العمليــة   . هنــاك منافســة حقيقيــة  
تنتشــر األفكــار وتســتخدم بصــورة أقــل كــثرياً ممــا      

  .لو كان ذلك قد مت على حنو آخر



 

 

 ١٨ .. لكية الفكريةالم

األســــــــــــــاس االقتصــــــــــــــادي املنطقــــــــــــــي للملكيــــــــــــــة   إن 
الفكريــــــــــة يقتضــــــــــي أن يــــــــــؤدي تســــــــــارع اإلبــــــــــداع إىل     

اليف اهلائلـة ألسـباب العجـز والقصـور     موازنة التك
ولكن بات من الواضح علـى حنـو متزايـد أن     ،هذه

يــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــة أو   كاملبالغــــــــــــــــــة يف قــــــــــــــــــوة حقــــــــــــــــــوق املل  
صـــياغتها علـــى حنـــو رديء مـــن شـــأنه أن يـــؤدي يف  

 ،واقـــع األمـــر إىل تعويـــق اإلبـــداع واعتـــراض ســـبيله  
فقــــــــــــط مــــــــــــن خــــــــــــالل زيــــــــــــادة تكــــــــــــاليف   ذلــــــــــــك ولــــــــــــيس 
  .البحوث

فز الــيت تــدفع احملتكــرين إىل  وقــد تكــون احلــوا 
. اإلبـداع أقـل كـثرياً ممـا لـو اضـطروا إىل التنـافس       

ولقـــــــــــــــــــــد أثبتـــــــــــــــــــــت البحـــــــــــــــــــــوث احلديثـــــــــــــــــــــة أن اخلـــــــــــــــــــــبري     
االقتصــــــــــــادي العظــــــــــــيم جوزيــــــــــــف ســــــــــــكومبيتر كــــــــــــان    
خمطئــاً حـــني تصـــور أن املنافســـة يف عـــامل اإلبـــداع  

واحلقيقـــة . ال أكثـــر ،تـــؤدي إىل توريـــث الشـــركات 
ســخ أقدامــه، يصــبح   أن االحتكــاري، مبجــرد أن ير 

مــــــــــــن العســــــــــــري إزاحتــــــــــــه، كمــــــــــــا برهنــــــــــــت لنــــــــــــا شــــــــــــركة    
  .مايكروسوفت على حنو جلي

شــــــــركة أو  د االحتكــــــــار  ومبجــــــــرد أن يوطِّــــــــ فإنــــــــه 
فإنـــــــــــــــــه يســـــــــــــــــتطيع أن يســـــــــــــــــتخدم قوتـــــــــــــــــه يف   إنســـــــــــــــــاناً 

ذلـــــــك أثبتـــــــت لنـــــــا  وقـــــــدالســـــــوق لســـــــحق املنافســـــــني، 
متصـــفح (شـــركة مايكروســـوفت مـــن خـــالل قضـــية 

 Netscape( )نيتسـكيب علـى شـبكة اإلنترنـت    
Web browser .(إســــــاءة اســــــتغالل قــــــوى  ف

الســـــــــــوق علـــــــــــى هـــــــــــذا النحـــــــــــو مـــــــــــن شـــــــــــأا أن تثـــــــــــبط   
  .اإلبداع وتعوقه

غابـــــــة (فضـــــــالً عـــــــن ذلـــــــك فـــــــإن مـــــــا يطلـــــــق عليـــــــه   
والــــــذي يعكــــــس اخلــــــوف مــــــن    - )بــــــراءات االختــــــراع 

أن تطــــــــــــــــأ التطــــــــــــــــورات احلديثــــــــــــــــة بــــــــــــــــراءات اختــــــــــــــــراع     
موجـــــــــــــودة مســـــــــــــبقاً، والـــــــــــــيت قـــــــــــــد ال يـــــــــــــدرك املبـــــــــــــدع    

قــــــــد يـــــــؤدي أيضـــــــاً إىل تثبـــــــيط    -وجودهـــــــا األصـــــــلي 

 ،فبعـــــد األعمـــــال الرائـــــدة لألخـــــوين رايـــــت    . اإلبـــــداع
خــــــــــوة كريتــــــــــز يف عــــــــــامل الطــــــــــريان علــــــــــى ســــــــــبيل   واإل

املثـــــال، أدت املطالبـــــات العديـــــدة بتســـــجيل بـــــراءات   
االختــــــــــــــراع املتشــــــــــــــابكة إىل إحبــــــــــــــاط منــــــــــــــو صــــــــــــــناعة    
الطــــــــــــــــــــــائرات، إىل أن جلــــــــــــــــــــــأت حكومــــــــــــــــــــــة الواليــــــــــــــــــــــات  

أصـــــــــبحت احلـــــــــرب العامليـــــــــة    املتحـــــــــدة أخـــــــــرياً، وقـــــــــد  
األوىل تلوح يف األفق، إىل فـرض اتفاقيـة خاصـة    

واآلن خيشـــــــــى الكـــــــــثريون مـــــــــن   . االختـــــــــراع بـــــــــرباءات
العــــــــــــــاملني يف صــــــــــــــناعة احلاســــــــــــــب اآليل أن تــــــــــــــؤدي   

هــــــــــذه إىل إعاقــــــــــة منــــــــــو   )غابــــــــــة بــــــــــراءات االختــــــــــراع (
  .برامج احلاسب اآليل

إن ابتكــــــــــــــــــار أي منــــــــــــــــــتج يتطلــــــــــــــــــب العديــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن     
ــ األفكــــــــــــــــار، ومــــــــــــــــن هنــــــــــــــــا  ن تصــــــــــــــــنيف املســــــــــــــــامهة  إفــــــــــــــ

النســــــبية لكـــــــل مـــــــن هـــــــذه األفكـــــــار يف التوصـــــــل إىل  
بصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن األســــــــبقية    -املنــــــــتج النــــــــهائي  

قـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون أقـــــــــــــــــرب إىل    -الزمنيـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــها   
  .املستحيل

فــــــــإذا ضــــــــربنا مــــــــثالً بعقــــــــار طــــــــيب يعتمــــــــد علــــــــى      
معرفــــــــة دوليــــــــة لعشــــــــب طــــــــيب مشــــــــهور خبصائصــــــــه    

ـــا مــــــــــــــدى أمهيـــــــــــــة إســـــــــــــهام الشـــــــــــــرك     ة العالجيـــــــــــــة، فمـــــــــــ
األمريكيــــــة الــــــيت قامــــــت بعــــــزل واســــــتخالص املــــــادة    
الفعالــــــــــــــة؟ تؤكــــــــــــــد شــــــــــــــركات إنتــــــــــــــاج املستحضــــــــــــــرات  
الصـــــــــــيدالنية أنـــــــــــه البـــــــــــد وأن حتصـــــــــــل علـــــــــــى بـــــــــــراءة    
االختراع كاملة، وأنه لـيس مـن الواجـب عليهـا أن     
تـــدفع أي شـــيء للدولـــة الناميـــة الـــيت اســـتقت منـــها     
املعرفـــــــــــــة التقليديـــــــــــــة، علـــــــــــــى الـــــــــــــرغم مـــــــــــــن أن تلـــــــــــــك    

اجلهـــــــــــد مـــــــــــن أجـــــــــــل احلفـــــــــــاظ علـــــــــــى    الدولـــــــــــة تبـــــــــــذل
التنــــــوع األحيــــــائي الــــــذي مــــــن دونــــــه مــــــا كــــــان العقــــــار     

وال ينبغــــــــــــــــي لنــــــــــــــــا أن  . ليصــــــــــــــــل إىل األســــــــــــــــواق قــــــــــــــــط  
نندهش إذا مـا علمنـا أن الـدول الناميـة تنظـر إىل      

  .األمور على حنو خمتلف



 

  
 

..التقرير الفقهي  ١٩

كـــــان اتمـــــع يـــــدرك دومـــــاً أن قيمـــــاً أخـــــرى قـــــد  
ولقــــــــــد كانــــــــــت   . مكانتــــــــــها امللكيــــــــــة الفكريــــــــــة   تســــــــــلب

اجـــــــــــــة إىل منـــــــــــــع القـــــــــــــوى االحتكاريـــــــــــــة املفرطـــــــــــــة   احل
ســــــــبباً يف دفــــــــع ســــــــلطات منــــــــع االحتكــــــــار إىل إلــــــــزام  

كمـــا  (الشــركات باحلصــول علــى تــرخيص إلزامــي     
فعلــــــــــــــت حكومـــــــــــــــة الواليـــــــــــــــات املتحـــــــــــــــدة مــــــــــــــــع شـــــــــــــــركة  

وحـــــــــــــــــــــــــــني ). AT&T( )يت آنـــــــــــــــــــــــــــدي يت أ(اهلـــــــــــــــــــــــــــاتف 
واجهــــــــــت أمريكـــــــــــا ديـــــــــــد األنثـــــــــــراكس يف أعقـــــــــــاب  

، م٢٠٠١هجمـــــــــــــات احلـــــــــــــادي عشـــــــــــــر مـــــــــــــن ســـــــــــــبتمرب     
للعقــــــــــــــــــــار  اًولون ترخيصــــــــــــــــــــاً إلزاميــــــــــــــــــــؤأصــــــــــــــــــــدر املســــــــــــــــــــ

، وهــــــــــــــــــــــــــــو أفضــــــــــــــــــــــــــــل تريــــــــــــــــــــــــــــاق معــــــــــــــــــــــــــــروف  )كيربيــــــــــــــــــــــــــــو(
  .لألنثراكس

 املفاوضـــــــــــــــــنيولكــــــــــــــــن ممــــــــــــــــا يــــــــــــــــدعو لألســــــــــــــــف أن     
التجــــــــاريني الــــــــذين تولــــــــوا صــــــــياغة اتفاقيــــــــة امللكيــــــــة     
الفكريــــــــــــــة أثنــــــــــــــاء جولــــــــــــــة أوروجــــــــــــــواي التجاريــــــــــــــة يف    
أوائــــــــــــل تســــــــــــعينيات القــــــــــــرن العشــــــــــــرين كــــــــــــانوا غــــــــــــري      

ه احلقــــائق، أو علــــى األرجــــح مل  مــــدركني لكــــل هــــذ 
يكترثــــــــــــوا ــــــــــــا، وكــــــــــــان مــــــــــــن الواضــــــــــــح أن االهتمــــــــــــام   
بإرضـــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــركات املستحضـــــــــــــــــــرات الصـــــــــــــــــــيدالنية     
والشـــــركات العاملـــــة يف صـــــناعة الترفيـــــه أكـــــرب مـــــن     
االهتمـــــــام بكفالـــــــة نظـــــــام للملكيـــــــة الفكريـــــــة يصـــــــب    
يف مصـــلحة العلـــم، ولـــن نقـــول يف مصـــلحة الـــدول    

  .النامية
ين وقعــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى ظــــــــــــــــن أن أغلــــــــــــــــب الــــــــــــــــذنا نـــــــــــــــ نإو

االتفاقيــــة مل يــــدركوا علــــى حنــــو كامــــل مــــاذا كــــانوا     
فهــــل لــــو كــــانوا قــــد تفكــــروا مليــــاً قبــــل أن  . يفعلــــون

يفعلــــــــوا مــــــــا فعلــــــــوا، أكــــــــانوا حيكمــــــــون علــــــــى اآلالف  
مــــــــن مرضــــــــى اإليــــــــدز بــــــــاملوت ألــــــــم قــــــــد ال يصــــــــبح      
بوســــعهم احلصــــول علــــى عقــــاقري عالجيــــة متاحــــة     

طُــــــرِح بأســـــعار معقولـــــة؟ لـــــو كـــــان هـــــذا الســـــؤال قـــــد   
 فمـن املتـيقن  على برملانات العامل ـذه الطريقـة،   

أن اتفاقيـــــــــــــــــة امللكيـــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــتقابل      
  .بالرفض على نطاق واسع

ال أحــــــــد ينكــــــــر أمهيـــــــــة امللكيــــــــة الفكريــــــــة، لكـــــــــن     
نظــام امللكيــة الفكريــة املالئــم لدولــة ناميــة خيتلــف  
عــــــــــــن النظــــــــــــام الــــــــــــذي قــــــــــــد يصــــــــــــلح لدولــــــــــــة صــــــــــــناعية     

ط اتفاقيـــــــــة امللكيـــــــــة  لقـــــــــد أخفـــــــــق خمطـــــــــ . متقدمـــــــــة
والواقـــــــــــع أن . الفكريـــــــــــة يف إدراك هـــــــــــذه احلقيقـــــــــــة 

امللكيــــة الفكريــــة مــــا كــــان ينبغــــي هلــــا أن تــــأيت أبــــداً      
ضــــــمن اتفاقيــــــة جتاريــــــة، وذلــــــك علــــــى أقــــــل تقــــــدير       

علـــــــــى حنـــــــــو  يتجـــــــــاوزألن تنظـــــــــيم امللكيـــــــــة الفكريـــــــــة  
  .التجاريني املفاوضنيواضح اختصاصات 

إضــــــــــــــــافة إىل ذلـــــــــــــــــك، فهنــــــــــــــــاك منظمـــــــــــــــــة دوليـــــــــــــــــة   
. جـــودة بالفعـــل وتتـــوىل محايـــة امللكيـــة الفكريـــة    مو

ولنأمــــــــــــــــل أن تــــــــــــــــتمكن املنظمــــــــــــــــة العامليــــــــــــــــة للملكيــــــــــــــــة    
الفكريــــــــــــــة مـــــــــــــــن خــــــــــــــالل إعــــــــــــــادة النظــــــــــــــر يف أنظمــــــــــــــة  
امللكيــة الفكريــة، مــن إمســاع العــامل أصــوات الــدول   

 مفاوضـــاتالناميـــة علـــى حنـــو أوضـــح ممـــا كـــان يف    
ولنأمــــل أيضــــاً أن تــــنجح    ، منظمــــة التجــــارة العامليــــة  

مــــــــــــــــة العامليــــــــــــــــة للملكيـــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــة يف وضـــــــــــــــــع    املنظ
اخلطـــوط العريضــــة لنظـــام ملكيــــة فكريـــة حيــــرص    
علــى حتقيــق مصــاحل التنميــة يف العــامل؛ وحيــدونا       
األمـــــــــــــل يف النهايـــــــــــــة أن تنصـــــــــــــت منظمـــــــــــــة التجـــــــــــــارة  

فاهلـــــدف مـــــن حتريـــــر التجـــــارة هـــــو تعزيـــــز  : العامليـــــة
  .وليس إحباطها ،جهود التنمية

  
  :داعاملصادر املفتوحة، وحتفيز اإلب

صـــــــــــــــــالح النظـــــــــــــــــام التعليمـــــــــــــــــي عامـــــــــــــــــل مهـــــــــــــــــم   ن إإ
، ولكـــــــــــــن مبـــــــــــــدعني يف اتمـــــــــــــعإلجيـــــــــــــاد أشـــــــــــــخاص 

ملــاذا ميضــي أحــدهم ســنةً    >القــدرة ليســت كافيــة،   
يكتــب روايــة إذا كــان بإمكانــه شــراء واحــدة بقليــلٍ       

كيــــف  > :لنغيــــر ســــؤالنا ليصــــبح   ،<مــــن الــــدوالرات؟ 



 

 

 ٢٠ .. لكية الفكريةالم

حتـت  و ،<حنفز اإلبداع يف حال وجود املبـدعني؟ 
 :مثــــــــــــــل  ،ة شــــــــــــــركات ومنظمــــــــــــــات ضــــــــــــــغط مــــــــــــــن عــــــــــــــد  

)SPA(، احتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الربجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    :أي
)Software Publishers Association (

ومت تعـديل   ،)امللكيـة الفكريـة  (مت صياغة قـوانني  
قـــــــــــوانني حقـــــــــــوق النســـــــــــخ بذريعـــــــــــة دعـــــــــــم املبـــــــــــدعني      

  .البتكاراتاوتشجيع 
تـــــا  عـــــرــ>ف امللكيـــــة الفكريـــــة بأ ك األفكـــــار متلّـــ

ــ والــــــتحكم بكــــــل متثيــــــل هلــــــا   أو  ةاديــــــالناحيــــــة املن مــــ
ــ. <ةعنويــــــــــــــــــامل إن اســــــــــــــــــتعمال ممتلكــــــــــــــــــات ولــــــــــــــــــذلك فــــــــــــــــ

أو /اآلخــــــــــــــرين الفكريــــــــــــــة قــــــــــــــد يلــــــــــــــزم دفــــــــــــــع أجــــــــــــــرة و   
أي حـــــــــــــــــق متلّـــــــــــــــــك   – احلصـــــــــــــــــول علـــــــــــــــــى إذن، لكنـــــــــــــــــه  

بفضـــل  بــاالعتراف دائمــاً  اإلنســـان لــزم  ي -األفكــار  
  .الذي استقى منه الفكرة املصدر

إعطــــــــــاء حــــــــــق >: بأــــــــــاوتعــــــــــرف حقــــــــــوق النســــــــــخ 
ملالـــــك احلقـــــوق علـــــى العمـــــل    ) احتكـــــاري(حصـــــري 

وأن  ،بـــأن يعمـــل ويـــوزع وحيضـــر األعمـــال املشـــتقة   
وهــــــــــــذا  ،ميــــــــــــارس أو يعــــــــــــرض هــــــــــــذا العمــــــــــــل للعامــــــــــــة   

 ،ينطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املســــــــــــــــــــــــــــــــــــرحيات والرقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
الدســـــــــــتور وقـــــــــــد أعطـــــــــــى   .<، وغريهـــــــــــاوالربجميـــــــــــات

 ، ولكــــــــــــــن األمريكــــــــــــــي هــــــــــــــذه احلقــــــــــــــوق قبــــــــــــــل قــــــــــــــرون    
) ال كحقــــــــوق أصــــــــيلة (كحقــــــــوق اســــــــتثنائية مؤقتــــــــة  

  .قدم العلميلتحفيز الت
هـــــــــــــــــذه القـــــــــــــــــوانني أعطـــــــــــــــــت الناشـــــــــــــــــرين حقوقـــــــــــــــــاً     
مكتســــبة علــــى حســــاب احلــــق الطبيعــــي للنــــاس يف   

 قليــــل وهــــو مثــــن  ،التصــــرف حبريــــة فيمــــا يشــــترون   
منتجـــــــــــــات >يف مقابـــــــــــــل مـــــــــــــا سنحصـــــــــــــل عليـــــــــــــه مـــــــــــــن  

 ،األرواح إنقــــــــــاذ وابتكــــــــــارات تســــــــــاهم يف    ،<فكريــــــــــة
احتــاد ، حبســب وزيــادة رفاهيتــها  البشــرية،وتقــدم 

  .)SPA(ت ناشري الربجميا
لقــد قيــل لنــا أن ال أحــد ســيقدم علــى االبتكــار   

دون مقابـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــادي ملمـــــــــــــــــــــــــوس، جيـــــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــــى     
احلكومــــــات صــــــياغة القــــــوانني الــــــيت تفــــــرض علــــــى      

أو غـــــري  ،غـــــري فطريـــــة (النـــــاس قيـــــود غـــــري طبيعيـــــة   
جتعــــــــــــــــــل ) مالزمـــــــــــــــــة لطبيعـــــــــــــــــة العالقـــــــــــــــــات البشـــــــــــــــــرية    

ســنذكر يف هــذا  . اســتثمار ناشــري الــربامج جمــدياً   
حقــــــوق وواجبــــــات مقــــــررة    مــــــن البنــــــد هــــــذه القيــــــود   

مـن  ختتلـف  التشـريعات  ، علمـاً أن  على كـل طـرف  
  .بلد آلخر

مــــــــع زيــــــــادة تعقيــــــــدات احليــــــــاة وتطــــــــور البحــــــــوث    
 ،العلميـــة الـــيت أصـــبحت تســـتهلك الكـــثري مـــن املـــال   

وتتطلــــــب معــــــدات وبيئــــــة خاصــــــة مل يعــــــد العــــــامل أو    
 ق،بـــل ضـــمن فريـــ ،املبتكــر يســـتطيع العمـــل وحيــداً  

إضــــافة إىل  ،ل النفقــــاتكمــــا أنــــه ال يســــتطيع حتمــــ  
ه حباجــــــة إىل كســــــب رزقــــــه، مــــــن هنــــــا ظهــــــرت    كونــــــ

احلاجــــــة إىل شــــــخص يعمــــــل عنــــــده املؤلــــــف مقابــــــل  
يف . ذاك هــــــــــو الناشــــــــــر ،حصــــــــــة أو أجــــــــــرة أو راتــــــــــب
غـــــري حمصـــــورة يف نشـــــر  هـــــذا الســـــياق كلمـــــة ناشـــــر

الكتــــــــب بــــــــل تشــــــــمل ناشــــــــري الربجميــــــــات، وبــــــــنفس    
  .الطريقة كلمة مؤلف تشمل املربجمني

ســـــوا أغبيـــــاء ليضـــــعوا نقـــــودهم يف  الناشـــــرون لي
أي جمــــــــــــال دون مقابــــــــــــل، إــــــــــــا ليســــــــــــت أفكــــــــــــارهم،     
لـــــيس بالضـــــرورة أن يكـــــون هلـــــم خلفيـــــة يف اـــــال    

. وال رسـالة يريـدون توصـيلها    ،الذي ينشـرون فيـه  
الناشـــرون يريــــدون أن حيمـــوا اســــتثمارهم، بشــــكل   
أساســــــــــــي مــــــــــــن الناشــــــــــــرين اآلخــــــــــــرين، ويريــــــــــــدون أن      

قــط أن يكســبوا يصــبح مــن املمكــن أمــامهم لــيس ف
إـم يســتخدمون  . بـل أن يصــبحوا أثريـاء   ،رزقهـم 

ال ليشـري إىل الوسـيط    <املنتج الفكـري >املصطلح 
بــــــــل إىل   ،أو األداة الــــــــيت حتمــــــــل أو تطبــــــــق الفكــــــــرة   

الفكــرة نفســها، إــم يريــدون لــه أن يكــون جــاهزاً     
، هلــذا ضــغطوا علــى  )mass market(للســوق 



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٢١

وإعــــــادة احلكومـــــات لتكســـــبهم قيـــــوداً علـــــى النســـــخ      
إنتـــــاج املنـــــتج الفكـــــري مـــــن قبـــــل آخـــــرين، وهـــــذا مـــــا     

  .حصلوا عليه
اآلن ويف كـــــــــــــل مكـــــــــــــان هنـــــــــــــاك أنظمـــــــــــــة حقـــــــــــــوق  

حقـــــــوق النشـــــــر، وهـــــــي  ، أو )copyright( النســـــــخ
نظــــــــــام يعلــــــــــن فيــــــــــه احلاصــــــــــل علــــــــــى هــــــــــذه احلقــــــــــوق      

أن ) وغالبـاً مـا يكـون الناشـر     ،الذي نسميه املالك(
أو  اً،كتابــــــــســــــــواء كــــــــان   –الفــــــــالين  املنــــــــتج الفكــــــــري 

لـــــــــيس املـــــــــادة (ملـــــــــك لـــــــــه  -اً، أو مـــــــــا شـــــــــاكل برناجمـــــــــ
اليت حتمل املنتج الفكري بل املنـتج املعنـوي غـري    

، ويكـــون هـــذا اإلعـــالن بتســــجيله    )امللمـــوس نفســـه  
 ،لـــــــــــــــدى اهليئـــــــــــــــة احلكوميـــــــــــــــة املســـــــــــــــؤولة عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك  

هـــــذه امللكيـــــة ال  . وتســـــمى عمليـــــة التســـــجيل إيـــــداع   
 ، بـــل)تنتقـــل بتوقيـــع تنـــازل (تنتقـــل بـــالبيع العـــادي  

شـراء الكتـب أو   (إن ما تظن أنـه شـراء هلـذا املنـتج     
يســـــــمى ، وهـــــــو شـــــــراء رخصـــــــة باســـــــتعماله   ) الـــــــربامج

لــــــــــــــــه  اًأو مرخصــــــــــــــــ ،)user( اًمســــــــــــــــتخدماملشــــــــــــــــتري 
)licensee( ،ب أنـــــت اشـــــتريت افـــــي مثـــــال الكتـــــف

اســـــتعمال  أنـــــت مـــــأذون يف  و ،الـــــورق دون مـــــا عليـــــه  
تســــــــمى جمــــــــازاً  والــــــــيت  –ملعلومــــــــات الفكريــــــــة فيــــــــه   ا

يف مثــــــــــــال و اســــــــــــتعماالً مقيــــــــــــداً، - كريــــــــــــةاملــــــــــــادة الف
 ،الربامج تكون قد ملكت األقراص دون ما عليهـا 

واإلذن باالســـــــــــــتعمال املقيـــــــــــــد ملـــــــــــــا عليهـــــــــــــا، ونقـــــــــــــول      
إذ ال جيـــــــوز نســـــــخ مـــــــادة املنـــــــتج    <اســـــــتعمال مقيـــــــد >

علـــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــتعمال، كمـــــــــــــــــــــا ال جيـــــــــــــــــــــوز تـــــــــــــــــــــأجري   
كمــا ال جيــوز  ،ألــا حتمــل مــا ال متلــك، األقــراص

، إال بـــــإذن خطـــــي االتعـــــديل فيهـــــوال  إعـــــادة بيعهـــــا،
مــن املالـــك، ولــيس بالضـــرورة أن يكــون املالـــك هـــو    
املبــــدع أو املؤلــــف إذ غالبــــاً مــــا يكــــون ناشــــر الكتــــاب    

. أو الشـــــــــــــــــــــــــــركة املطـــــــــــــــــــــــــــورة أو املوزعـــــــــــــــــــــــــــة للربنـــــــــــــــــــــــــــامج   
وحتـــــتفظ اهليئـــــة املســـــؤولة عـــــن ذلـــــك بنســـــخة مـــــن      

الســـــــــــــــــرقة أو ( اخلروقـــــــــــــــــاتوذلـــــــــــــــــك لتتبـــــــــــــــــع  ،املنـــــــــــــــــتج
  .يف حال طلب املالك ذلك) القرصنة األدبية

مـــن األمـــور الـــيت قـــد تلتـــبس مـــع حقـــوق النســـخ   
وهـــــــــــــــــــي  ،)trademarks(العالمـــــــــــــــــــات التجاريـــــــــــــــــــة  

ميلكهـا شـخص   ) اتأيقون(ات كلمات وغالباً رمس
ـــــلـــــريوج ملنـــــتج أو شـــــركة حبيـــــث يزه حـــــىت األمـــــي مي

  .عن املنتجات املنافسة
بعــــــــــــــض املنظمــــــــــــــات والشـــــــــــــــركات تكــــــــــــــون نســـــــــــــــبة    

ة عـــــــــــــــن بيـــــــــــــــع رخــــــــــــــــص   كـــــــــــــــبرية مـــــــــــــــن أرباحهـــــــــــــــا ناجتـــــــــــــــ    
باســـــــــــتعمال عالماـــــــــــا التجاريـــــــــــة لشـــــــــــركات أخـــــــــــرى  

أو  ،<متوافــــــق مــــــع كــــــذا > ا،لتضــــــعها علــــــى منتجاــــــ 
تقـــــــدم الشـــــــركات علـــــــى   و، <صـــــــمم مـــــــن أجـــــــل كـــــــذا  >

شــــــــراء الــــــــرخص علــــــــى الــــــــرغم مــــــــن أــــــــا تقلــــــــل مــــــــن  
مــــــــن  ف ،هــــــــامش الــــــــربح إال أــــــــا تســــــــهل بيــــــــع املنــــــــتج     

بيــــــــع حلويــــــــات إذا كانــــــــت حتمــــــــل   -مــــــــثالً  –الســــــــهل 
وحـــــــــــىت يف  ،صـــــــــــية كرتونيـــــــــــة حمبوبـــــــــــة  صـــــــــــورة شخ

عــــــــــــامل التكنولوجيــــــــــــا كمــــــــــــا يف ملحقــــــــــــات األجهــــــــــــزة     
لــــــــــيس  <ملحقــــــــــات أصــــــــــلية>ســــــــــمى تاخللــــــــــوي، فمــــــــــا 
بـل   ،الشركة نفسـها  إنتاجكون من تبالضرورة أن 

قــد يكــون مــن شــركة أخــرى حصــلت علــى رخصــة      
ذلـــــك أنـــــه غالبـــــاً    ،وضـــــع العالمـــــة التجاريـــــة للخلـــــوي  

هــــــــــدأصــــــــــلية ملحقــــــــــات غــــــــــري >د مــــــــــن يشــــــــــتري  مــــــــــا ي> 
  .حبجب الكفالة عنه

تبدأ الكثري من الكتب باإلعالم عـن العالمـات   
تجاريــــــــــة العالمــــــــــة ال إن هــــــــــذه>التجاريــــــــــة ومالكيهــــــــــا  

ولكــــــــــن ال يوجــــــــــد أي  ،<...شــــــــــركة مســــــــــجلة باســــــــــم 
 ، ويترتـــــــــب علـــــــــى ذلـــــــــك  م قـــــــــانوين لعمـــــــــل ذلـــــــــك  الـــــــــزإ

   .من قبل اآلخرين هذه العالمة جتنب استعمال
المة جتاريـة،  ع )يونكس(ن ألنفرض  :مثالًف

فإنـــــــــه جيـــــــــوز أن   افـــــــــإذا قمـــــــــت بتـــــــــأليف كتـــــــــاب عنـــــــــه  
ولكـــــن ال جيـــــوز أن   ،<كتـــــاب عـــــن يـــــونكس >تســـــميه 



 

 

 ٢٢ .. لكية الفكريةالم

  .دون إذن صاحبها <كتاب يونكس>تسميه 
لقـــــــــــد ظهــــــــــــرت عــــــــــــدة مشـــــــــــاكل ممــــــــــــن يســــــــــــجلون   
حقــــــوق نســــــخ علــــــى أشــــــياء قــــــام ــــــا غريهــــــم ألــــــم        

اد أو مشــــغولني، أو علــــى أشــــياء مــــن  كســــاىل أو زهــــ
تســــــــــــــــجل باســــــــــــــــم   ) مــــــــــــــــثالً  قصــــــــــــــــة شــــــــــــــــعبية  (التــــــــــــــــراث  
  .معاصرين
 ،مشكلة مشاة مع العالمـات التجاريـة  هناك 

 ،بتســـجيل كلمـــات عامـــة مثـــل رياضـــة القيـــام هـــي و
   ).X(أو حىت حرف وحيد مثل 

حصـــــــــلت مـــــــــع كلمـــــــــة الـــــــــيت شـــــــــكلة ومـــــــــن ذلـــــــــك امل
 .Jr(ادعــــى م ١٩٩٥يف أيلــــول إنــــه ليــــنكس، إذ 

William R. Della Croce(   مــن بوســطن
مــــــــــــــــــــن أربــــــــــــــــــــاح %  ١٠ســــــــــــــــــــبة وطالــــــــــــــــــــب بن ،ملكيتــــــــــــــــــــها

الشـــــــــــركات العاملـــــــــــة يف تســـــــــــويق ليـــــــــــنكس جتاريـــــــــــاً،     
قــــــــــام لينــــــــــوس تورفلــــــــــدز وغــــــــــريه يف تشــــــــــرين  حيــــــــــث 

وســــــــــاهم   ،برفــــــــــع قضــــــــــية  م١٩٩٦الثــــــــــاين مــــــــــن عــــــــــام   
 ،معهــــــــــــم عــــــــــــدد مــــــــــــن الشــــــــــــركات واملنظمــــــــــــات ماديــــــــــــاً   

العديـــــد مــــــن  باإلضـــــافة إىل دعـــــم معنـــــوي مـــــن قبـــــل      
قامــــــــت شــــــــركة احملامــــــــاة  واألفــــــــراد برفــــــــع عريضــــــــة،  

صصـــــة بتخفـــــيض أجرهـــــا كمســـــامهة لصـــــاحل  املتخ
 ٢٠تســـــــوية القضـــــــية يف   تمتـــــــ وجمتمـــــــع ليـــــــنكس،  

عـــــن  )Della Croce(بــــأن تنــــازل    م١٩٩٧آب 
لينـــــوس : ؤلــــف ليــــنكس  ململكيــــة العالمــــة التجاريـــــة   

حتمـــــــل و لـــــــه، دفع تعـــــــويض، الـــــــذي قـــــــام بـــــــ تورفلـــــــدز
 )Linux.org(وتقــــــــــــــــوم اآلن  ،تكــــــــــــــــاليف القضــــــــــــــــية

  .مبتابعة العالمة التجارية
ــ رغم مــــــــــــــــــــن أن العالمــــــــــــــــــــة التجاريــــــــــــــــــــة  وعلــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــ

ولكـــن يف   ،أصـــبحت مصـــدر أربـــاح لـــدى الشـــركات    
احلقيقــــــة مل يكــــــن اهلــــــدف وراء قــــــوانني العالمــــــات    

بــل  ،التجاريــة تشــجيع أي نشــاط جتــاري أو علمــي   
جمــــــــــــــرد إثبــــــــــــــات حــــــــــــــق املشــــــــــــــتري يف معرفــــــــــــــة مــــــــــــــاذا     

  .يشتري
بعــــــــــــد أن  فإنــــــــــــه  إىل حقــــــــــــوق النســــــــــــخ،   العودةبــــــــــــو

إن أي حيصــــــــــــــــل املالــــــــــــــــك علــــــــــــــــى حقــــــــــــــــوق النســــــــــــــــخ فــــــــــــــــ 
اســــــتعمال للمنــــــتج الفكــــــري حمظــــــور دون إذن مــــــن     

هــذا اإلذن يســمى رخصــة االســتعمال، أي   ،املالــك
أي أنـــــــه يبيـــــــع   ،أن املالـــــــك يصـــــــمم رخصـــــــة ويبيعهـــــــا   

اإلذن باســـــــــــــتعمال املـــــــــــــادة الفكريـــــــــــــة وفـــــــــــــق شـــــــــــــروط     
الرخصـــــــة، واملـــــــال الـــــــذي يدفعـــــــه الزبـــــــون هـــــــو مثــــــــن       

ممــــــــــا يعــــــــــين أنــــــــــه مل     ،ولــــــــــيس مثنــــــــــاً للمنــــــــــتج    ،اإلذن
وختتلــــــف شــــــروط   .بــــــل ملــــــك اإلذن  ،نــــــتج ميلــــــك امل

أو بـــني منـــتج   ،الـــرخص املختلفـــة بـــني ناشـــر وآخـــر  
أو حـــــــــــــىت عـــــــــــــرض وآخـــــــــــــر  ،وآخـــــــــــــر لـــــــــــــنفس الناشـــــــــــــر

ولكــــــن بشــــــكل عــــــام هنــــــاك شــــــروط  . لــــــنفس املنــــــتج
عامـــــة يف حـــــال مل حيـــــدد املالـــــك شـــــروط الرخصـــــة  

  :خصوصاً يف حالة الكتب اليت تكون كما يلي
"No part of this product may be 
reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted in any form 
or by any means, electronic, 
mechanical, photocopying, 
recording, or otherwise, without 
the prior written permission of the 
publisher".  

ال يســــــــمح بإعــــــــادة إصــــــــدار أي جــــــــزء مــــــــن   > :أي 
أو  ،و ختزينـــــــــه يف نظـــــــــام اســـــــــترجاع  أ ،هـــــــــذا املنـــــــــتج 

أو  ،أو استنســـــــــــــاخه ،نقلـــــــــــــه بـــــــــــــأي هيئـــــــــــــة أو وســـــــــــــيلة  
تســـجيله بــــأي شـــكل مــــن األشـــكال دون إذن خطــــي    

  .<مسبق من الناشر
رخصــة الكتــب هــذه تســمح ألكثــر مــن شــخص      

دون احلاجـــــــــــــــة لشـــــــــــــــراء  ، نفـــــــــــــــس الكتـــــــــــــــاب  أقـــــــــــــــرأن ي
رخصــــــة أخــــــرى طاملــــــا أنــــــه ال يعــــــاد إنتاجــــــه بالنســــــخ      

 ه يف املكتبــــــات العامــــــة ، كمــــــا تســــــمح بوضــــــع  وغــــــريه



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٢٣

  .وما شاها
رخصــــــــــة أخــــــــــرى أقــــــــــل شــــــــــيوعاً للكتــــــــــب  وهنــــــــــاك 

-Non( تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى ،ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر الربجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
Disclosure Agreement(، أي: )اتفاقيـــة 

تــذهب أبعــد مــن ذلــك   ،)NDA( ،)عــدم املكاشــفة
بكثري حبيث يصـبح مـن املخـالف للقـانون أن ختـرب      

أو حــــــىت أن تفــــــتح   ،أي شــــــخص عمــــــا تعلمتــــــه منــــــه  
وبالتأكيــــــــد مينــــــــع   ،حبضــــــــور شــــــــخص آخــــــــر  الكتــــــــاب

يف  تداولـــــــــــــــــــــــــهأو  ،وضــــــــــــــــــــــــعه يف املكتبـــــــــــــــــــــــــات العامــــــــــــــــــــــــة  
  .األسواق العامة

وبـــــــــــني هـــــــــــذه وتلـــــــــــك تـــــــــــأيت اتفاقيـــــــــــة املســـــــــــتخدم      
 EULA ()End User License( األخـــري

Agreement(،    وهنــا يقــوم املالــك ببيــع رخصــة
ولكـــــــــــــن هـــــــــــــذا اإلذن يعطـــــــــــــى    ،اســـــــــــــتخدام الربجميـــــــــــــة 

كــــــذا برجميــــــات ال هوحصــــــرياً للمســــــتفيد األخــــــري، 
  .جيوز أن توضع يف مكتبة عامة

الربجميـــات الــــيت تــــأيت مـــع الكتــــب تكــــون غالبــــاً   
 )demonistration(برجميــــــــــــــــــــــــــــــات تروجييــــــــــــــــــــــــــــــة  

كمـــــا حتـــــدد   ،ذات وظـــــائف أقـــــل ورخصـــــة خمتلفـــــة   
)EULA ( ـــة االســـتعمالكيفي)ـــدفقـــد ) اإلذن مقي

االنتقــال  ، مبعــىن  تفكيــك الربجميــة   حماولــة متنــع  
فهــــم   حماولــــةأو  ،لغــــة التجميــــع مــــن لغــــة اآللــــة إىل   

ـــ تســــــــــمى ، وهــــــــــي مــــــــــا  طريقــــــــــة عملــــــــــها  اهلندســــــــــة (بــــــــ
أو  ،، بــــل ومتنــــع إصــــالحه )اهلنــــدرة(أو  )العكســــية

فهــذا  .أم ال ،معرفــة إن كــان معيبــاً   حماولــةحــىت 
املنـــــــــــتج صـــــــــــندوق أســـــــــــود يبـــــــــــاع كمـــــــــــا هـــــــــــو، وقــــــــــــد ال       

لكــــــن . يســــــمح لــــــك بأخــــــذك صــــــورة لــــــه وهــــــو يعمــــــل    
د دول اإلحتـــــــــــــــــــــــا :مثـــــــــــــــــــــــل ،بعـــــــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــــــدول هنـــــــــــــــــــــــاك

ميكنــــهم أن يــــذهبوا  األورويب ت ــــد إىل أي مــــدىقي
بنـــــــــد منـــــــــع اهلندســـــــــة   نيلغـــــــــونـــــــــراهم بشـــــــــروطهم، ف

اً للشـــــــــــــروط  ودحـــــــــــــد ونضـــــــــــــع ، أو يالعكســـــــــــــية مـــــــــــــثالً 

، ومــن ذلــك إلغــاء بعــض  الــواردة يف هــذه الــرخص 
ولكـــــــــــــن يف هـــــــــــــذه  مـــــــــــــثالً، بنودهـــــــــــــا   الـــــــــــــدول لـــــــــــــبعض 

احلالـــة قـــد يـــرد املالـــك حبظـــر اســـتعمال املنـــتج يف  
 ،لغــــــــي أي بنــــــــد مــــــــن بنــــــــود الرخصــــــــة   الــــــــدول الــــــــيت ت 

والــــــبعض اآلخــــــر مــــــن املــــــالكني يقــــــوم بتعليــــــق تلــــــك  
أن املالـــك  - مـــثالً -قـــد تـــذكر الرخصـــة   ف ،البنـــود

أو عــــــــن مــــــــدى  ،غــــــــري مســــــــؤول عمــــــــا حيدثــــــــه املنــــــــتج 
بينمــــــــــا قــــــــــد تــــــــــنص   ،صــــــــــدق مــــــــــا بــــــــــه مــــــــــن معلومــــــــــات 

القـــــــــــــوانني يف بعـــــــــــــض الــــــــــــــدول بـــــــــــــأن املالـــــــــــــك يعتــــــــــــــرب     
ــ ،مســــــــــؤوالً عــــــــــن املنــــــــــتج الفكــــــــــري  تحمــــــــــل به وتلزمــــــــ

التبعـــــــــــــــــــات القانونيــــــــــــــــــــة خالفــــــــــــــــــــاً ملــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد حتتويــــــــــــــــــــه  
  . الرخصة

تلصـــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــبء مكافحـــــــــــــــــــة   )EULA(كمـــــــــــــــــــا أن 
كمـــــا حتـــــب  -< القرصـــــنة>النســـــخ غـــــري املشـــــروع أو 

)SPA( علــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــاتق املســــــــــــــــــــــتفيد  - أن تســــــــــــــــــــــميه
أي أن ضـــــــــــــــــــــحية  ،<القرصـــــــــــــــــــــان>ولـــــــــــــــــــــيس  ،األخـــــــــــــــــــــري

النصــــــب املســــــتفيد األخــــــري الــــــذي اشــــــترى أقــــــراص    
ــ <قرصــــان>مقلــــدة مــــن  رف جعلــــها تبــــدو مثــــل  حمتــ

مـــرة  :دفع الـــثمن مـــرتني يـــهـــذا الضـــحية   ،األصـــلية
ومت اعتبــــــــــــــــــاره  ،وأخــــــــــــــــــرى للشــــــــــــــــــركة ،<للقرصــــــــــــــــــان>
، أمـــــــــــا القرصـــــــــــان <جمـــــــــــرم معلومـــــــــــات>و <اًقرصـــــــــــان>

ألنـــــــــــــه لـــــــــــــيس   ،احلقيقـــــــــــــي فقـــــــــــــد فـــــــــــــر مـــــــــــــن العقـــــــــــــاب   
ألن ، باتفاقيــــــــــــــــــــــــــــة املســــــــــــــــــــــــــــتفيد األخــــــــــــــــــــــــــــري  مشــــــــــــــــــــــــــــموالً

)EULA(     يف  تـــــــــــــــنص أن عمليـــــــــــــــة القرصـــــــــــــــنة تـــــــــــــــتم
 ،لربنـــــــامجا بـــــــل املســـــــتفيد األخـــــــري مـــــــن  مـــــــن قالعـــــــادة 

وألنـــــــــه لـــــــــيس املســـــــــتفيد   ،والقرصـــــــــان مل يســـــــــتعمله 
الفكريـــة وحـــق   امللكيـــةصـــحيح أن قـــوانني   .األخـــري

 -إال أن الشــــــــــركات  <القراصــــــــــنة>املؤلــــــــــف تالحــــــــــق  
فإـــا ال  -وخالفـــاً ملـــا تظهـــره مـــن غضـــبها علـــيهم     

وكـــــــــأم   ،ألـــــــــم يقـــــــــدموا هلـــــــــا خدمـــــــــة    ،ـــــــــتم ـــــــــم 
يها حيـــــــــــث أن مثـــــــــــن رخصـــــــــــة منـــــــــــدوبو مبيعـــــــــــات لـــــــــــد



 

 

 ٢٤ .. لكية الفكريةالم

)EULA( ــــــــــــــحصل بــــــــــــــأثر رجعــــــــــــــي مــــــــــــــن املســــــــــــــتفيد  ي
وقـــــــــــــبض  ،<القرصـــــــــــــان> عـــــــــــــرِفاألخـــــــــــــري حـــــــــــــىت لـــــــــــــو 

عليــــــــــه، هلــــــــــذا جتــــــــــد اســــــــــتثمارات كــــــــــبرية يف جمــــــــــال     
عاليـة مثـل    <القرصـنة >الربجميات حيث معدالت 

  . وبعض دول آسيا إسرائيل
ة نســــمع عــــن يـــ ويف ســـياق محايــــة امللكيــــة الفكر 

، حيـــــــــــــث يســـــــــــــجل )patents(بـــــــــــــراءات االختـــــــــــــراع 
وتطويرهــــا  إنتاجهــــااملبــــدعون ابتكــــارام فيصــــبح   

أو يف مـــــــــن يســـــــــمح لـــــــــه برخصـــــــــة    م،فـــــــــيه اًحمصـــــــــور
وقـــــد وضـــــعت هـــــذه القـــــوانني . خطيـــــة مقابـــــل املـــــال

ز الشــــــــــركات علــــــــــى نشـــــــــر ابتكاراــــــــــا حتــــــــــت  يـــــــــ حفتل
حيث ميكن للشركة أن تربح مـن   ،محاية القانون

ف االبتكــــار ببيـــــع رخـــــص اإلنتــــاج والتطـــــوير ألطـــــرا  
  .أخرى
علـــــــى  يكـــــــون منـــــــها   ا ن بـــــــراءات االختـــــــراع مـــــــ   ومـــــــ 

 :يأ ،)Software Patents(الربجميـــــــات 
بـــــــــــــراءات االختـــــــــــــراع املتعلقـــــــــــــة بأفكـــــــــــــار الربجميـــــــــــــات    

)Software idea patents(،  كمــا تســميها
وهـي تلـك الـيت يكـون      ،مؤسسة الربجميـات احلـرة  

واملعـــــــــــــــــادالت يف حـــــــــــــــــد    اخلوارزميـــــــــــــــــات موضـــــــــــــــــوعها  
حيــــــث حيصــــــل   ،ذي يطبقهــــــاال الربنــــــامج الــــــ ، ذاــــــا

املالـــــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــالحية منـــــــــــــــــــــع اســـــــــــــــــــــتخدامها أو     
 ،ن يفوضـــــهممـــــأو  هتطويرهـــــا دون إذن مســـــبق منـــــ 

مـــــــــبين علـــــــــى   آخـــــــــر  يف منتجـــــــــه أو أي منـــــــــتج    ســـــــــواء
الفــرق هنــا أن القيــود ليســت  ونفــس اخلوارزميــة، 
بل على الفكرة، ممـا يعـين    ،على التطبيق وحده

 .هـــــم أـــــم ميلكـــــون التطبيقـــــات الـــــيت قـــــام ـــــا غري     
مـــــــثالً، إذا امتلـــــــك أحـــــــدهم بـــــــراءة اختـــــــراع طريقـــــــة     

وكتـــــب  ،Aومساهـــــا خوارزميـــــة   ،لتخـــــزين الصـــــوت 
فــــــإذا  ،Aبرنـــــامج يقـــــوم بتخـــــزين امللفــــــات مـــــن نـــــوع      

قـــــــام أي شـــــــخص آخـــــــر بعمـــــــل برنـــــــامج يتعامـــــــل مـــــــع    

 ،حــــىت ولــــو بطريقــــة أخــــرى منفصــــلة    - Aملفــــات 
فــــــــــــــــــإن عليــــــــــــــــــه أن   - Aودون أن يــــــــــــــــــرى خوارزميــــــــــــــــــة  

ن املالـــــــــــــــك ليشـــــــــــــــغل  حيصـــــــــــــــل علـــــــــــــــى إذن خطـــــــــــــــي مـــــــــــــــ 
بــل وحــىت اإلذن يف  .برناجمــه الــذي كتبــه بنفســه 

  .أن يكتبه أصالً
 هإذا كتــــــــــــب بنفســــــــــــ وهــــــــــــذا يعــــــــــــين أن الشــــــــــــخص  

يســــــــــــــتخدم خوارزميـــــــــــــــة مملوكــــــــــــــة بـــــــــــــــرباءة    اًبرناجمــــــــــــــ 
تــاج اإلذن  حي هوأنــ  ه،لــيس لــ   هاختــراع فــإن برناجمــ   

أو إذا  .ســـــــتعمل مـــــــا كتـــــــب   يلكـــــــي  ) الـــــــثمن  مـــــــدفوع(
وحصـــــــل  ،يناختـــــــرع أحـــــــدهم طريقـــــــة بـــــــث تلفزيـــــــو  

وهــــــــــــــي خوارزميــــــــــــــة  ( ،فيهــــــــــــــا اختــــــــــــــراععلــــــــــــــى بــــــــــــــراءة  
، فـــــــــــــــإن )لتضـــــــــــــــمني اإلشـــــــــــــــارة يف موجـــــــــــــــات الراديـــــــــــــــو 

شـــــــــــركات تصــــــــــــنيع التلفــــــــــــاز ممنوعـــــــــــة مــــــــــــن تصــــــــــــنيع   
أجهــــــزة تســــــتقبل هــــــذه املوجــــــات حــــــىت لــــــو عرفـــــــت       

أو عـــــــــــــرب اهلندســـــــــــــة  ( ،الطريقـــــــــــــة بصـــــــــــــورة مســـــــــــــتقلة  
  .)العكسية

ر شـــيء يوأكثـــر مـــن ذلـــك إذا أراد شـــخص تطـــو  
لطريقــــــة فـــــــإن عليــــــه احلصـــــــول   يعتمــــــد علــــــى تلـــــــك ا  

إذا كــــــان هنــــــاك  أنــــــه ممــــــا يعــــــين   ،علــــــى إذن مســــــبق 
ورفــــــض املالــــــك إعطــــــاء    ،مبــــــدع لديــــــه شــــــيء جديــــــد   

فـــــــــــــإن االختـــــــــــــراع اجلديـــــــــــــد ميـــــــــــــوت قبـــــــــــــل أن      ،اإلذن
  .يولد

عـــــــــدد قليـــــــــل مـــــــــن الـــــــــدول متـــــــــنح هكـــــــــذا بـــــــــراءات    
معظــــــــــــم دول ف ،اختــــــــــــراع منــــــــــــها الواليــــــــــــات املتحــــــــــــدة  

ين املعـــادالت د بــراءات االختــراع لتســتث   العــامل تقيــ  
  .واخلوارزميات

  
  :امللكية الفكريةحماية سلبيات 

مايـــة لتشـــريعات القانونيـــة املتعلقـــة حب  يســـت ال
امللكيــة الفكريــة إجيابيــة متامــاً، بــل إن هلــا  حقــوق 

علـــى حـــق االبتكـــار، لعـــل أقلـــها أمهيـــة      اًســـلبي اًأثـــر



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٢٥

إجــــــــــراءات  (عرقلــــــــــة االبتكــــــــــار بالبريوقراطيــــــــــة     هــــــــــو 
ليــة بــإجراءات إليــداع    ، حيــث تــربط العم  )املكاتــب 

حقـــــــــــــــــــوق النســـــــــــــــــــخ أو بـــــــــــــــــــراءات االختـــــــــــــــــــراع، حيـــــــــــــــــــث  
ويتخــــــــــــــــــــــذوم  ،يتجـــــــــــــــــــــاهلون املبتكـــــــــــــــــــــرين األفـــــــــــــــــــــراد   

كــــــــــــــل مــــــــــــــا ميكــــــــــــــن أن   > :موضــــــــــــــع ســــــــــــــخرية مبقولــــــــــــــة  
يختـــــــــــــــرع قــــــــــــــــد مت اختراعــــــــــــــــه منــــــــــــــــذ زمــــــــــــــــن وانتــــــــــــــــهى  

ويف املقابـــــــــــــــــــل تعطـــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــركات ذات   ، <األمـــــــــــــــــــر
رؤوس األمـــــــــوال اهلائلـــــــــة واحملـــــــــامني الكبـــــــــار احلـــــــــق     

بـــــل   ،فقـــــط مـــــا ابتكـــــره غريهـــــم   يف تســـــجيل لـــــيس  
وهــــــــــذا يعكــــــــــس م، ومــــــــــا هــــــــــو مســــــــــجل باســــــــــم غريهــــــــــ 

يف قســــــــــــــــــــــــم مكتــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــراءات االختــــــــــــــــــــــــراع   خلــــــــــــــــــــــــالً
والعالمــــــــــــــــــــــــــات التجاريــــــــــــــــــــــــــة األمريكــــــــــــــــــــــــــي، املشــــــــــــــــــــــــــهور  

  .بأحكامه اهلزيلة وتراخيه
إن اســــــــــــتخدام حقـــــــــــــوق النســـــــــــــخ لتقييـــــــــــــد إعـــــــــــــادة  

وأمـــــــــــر غــــــــــــري   ،التوزيـــــــــــع هـــــــــــو يف احلقيقـــــــــــة خطيئـــــــــــة    
لعمليــــــــــات  جــــــــــاء نتيجــــــــــة  ،وغــــــــــري شــــــــــرعي  ،أخالقــــــــــي

 وانتهازيــــــــــــــــــةغســـــــــــــــــل دمــــــــــــــــــاغ قـــــــــــــــــام ــــــــــــــــــا احملتكـــــــــــــــــرون    
إن حقــوق . إنــه خـرق حلقــوق كـل فــرد  . الشـركات 

النســـــــــــــخ وبـــــــــــــراءات االختـــــــــــــراع عبـــــــــــــارة عـــــــــــــن أغـــــــــــــالل     
للتقــــــدم التكنولــــــوجي بتحويلــــــها اخلامــــــات الشــــــائعة  

الكــــــــــــــــــــثريون مــــــــــــــــــــن   وهنــــــــــــــــــــاك . بــــــــــــــــــــالفطرة إىل نــــــــــــــــــــدرة 
الشـــــيوعيني إىل أقصـــــى الـــــيمني الليـــــربايل املتحـــــرر    

خرافــــــــــــــة امللكيــــــــــــــة  >: مــــــــــــــا يســــــــــــــمونه غــــــــــــــاء إل حيــــــــــــــاولون
  .<الفكرية

يف االقتصـــاد املعـــريف يقســـم العـــامل إىل ثـــالث    
  :طبقات

مـــــــــــــــــــــالكني حلقـــــــــــــــــــــوق النســــــــــــــــــــــخ   : الطبقـــــــــــــــــــــة األوىل 
وبــــــراءات االختــــــراع ممــــــن لــــــديهم احلــــــق احلصــــــري  

  .يف التفكري والتطوير والنسخ
مســــــــــــــتهلكي املعرفــــــــــــــة ممــــــــــــــن  : الطبقــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة

، ا املقيــــدرخــــص هلــــم مقابــــل املــــال حبــــق اســــتعماهل    

 ،ال يشــــــــــــمل النســــــــــــخ والتطــــــــــــوير والترمجــــــــــــة  والــــــــــــذي 
  .بشرط أن حيرموا بقية العامة منهاو

ن ال يقــــــــــدرون علــــــــــى دفــــــــــع   مــــــــــ: ةثالثــــــــــالطبقــــــــــة ال
وال ميلكــــــــــــون احلــــــــــــق أو القــــــــــــدرة   ،كلفــــــــــــة الرخصــــــــــــة 

  .على عملها بأنفسهم
 تعـرف حبال احلضارات الـيت مل   اهذا يذكرنو

ســــنة  ٢٠٠٠اهلنديــــة منــــذ  احلضــــارةاإلســــالم مثــــل 
كانـــــــــــــــــت الكتابـــــــــــــــــات باللغـــــــــــــــــة  حيـــــــــــــــــث  ،قبـــــــــــــــــل املـــــــــــــــــيالد 

. السنســــــكريتية الــــــيت ال جيــــــوز أن يتعلمهــــــا العامــــــة  
بأوروبــــــــا يف القــــــــرون الوســــــــطى عنــــــــدما    يــــــــذكرنا أو 

كانـــــت العلـــــوم باللغـــــة الالتينيـــــة الـــــيت ال يتقنـــــها إال     
  . النبالء

أن  )EULA(ئات علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــي  ومــــــــــــــــــــن األمثلــــــــــــــــــــة 
ولــيس ، الكلفــة حتــدد بعــدد املســتفيدين النــهائيني 

ممـــا يزيـــد مـــن كلفـــة    ،بعـــدد األقـــراص أو األجهـــزة 
ألن الدولــــــــــة  ،التحـــــــــديث علــــــــــى دول العـــــــــامل الثالــــــــــث  

إىل  ١٠٠٠الــيت ختطــط لزيــادة عــدد األجهــزة مــن   
عليهـــــــــا أن تضـــــــــيف إىل مثـــــــــن األلـــــــــف جهـــــــــاز     ٢٠٠٠

ثـــــــــــل إن مل. )EULA(اجلديـــــــــــد مثـــــــــــن ألـــــــــــف رخصـــــــــــة  
مـــــــــــردود ســـــــــــليب علـــــــــــى دول العـــــــــــامل   هـــــــــــذه الـــــــــــرخص

نــــــــاك عـــــــدد قليــــــــل مـــــــن الشــــــــركات   الثالـــــــث، حيـــــــث ه  
 نالــيت تنــتج الربجميــات، إــا جنــة احملتكــرين الــذي   

 ومــــا ال   ،بــــه أن يقومــــواســــمح للنــــاس  حيــــددون مــــا ي
مـــــــثالً قـــــــد يكـــــــون االختبـــــــار أو التطـــــــوير أو     ،ســـــــمحي

وهــــو أمــــر    ،التعريــــب ممنوعــــاً وفــــق هــــذه الرخصــــة    
  . يشبه قانون منع التفكري

ال  نســــــــــــــتنتج أن مــــــــــــــالكي الربجميــــــــــــــات اململوكــــــــــــــة   
يرحبـــــون مـــــن بيـــــع بضـــــاعة وال مـــــن تقـــــدمي خدمـــــة،    
وال مــــــــــــــــــــــــن تزويــــــــــــــــــــــــد اتمــــــــــــــــــــــــع بالربجميــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــيت 

. حيتاجهـا، بـل مـن حجـب املعلومـات عـن األغلبيـة       
قـــــــــــال ريتشـــــــــــارد ســـــــــــتاملان يف إعالنـــــــــــه عـــــــــــن إطـــــــــــالق    



 

 

 ٢٦ .. لكية الفكريةالم

 العامليــــــــــــــــةمشــــــــــــــــروع املوســــــــــــــــوعة ومصــــــــــــــــادر التعلــــــــــــــــيم   
 :أي -متتلـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــبكة العنكبوتيـــــــــــــــــــــة  >: احلـــــــــــــــــــــرة

علــــــــــــــــى أن تتطــــــــــــــــور لتصــــــــــــــــبح   القــــــــــــــــدرة  -اإلنترنــــــــــــــــت 
موســــــــــوعةً كونيــــــــــة تغطــــــــــي مجيــــــــــع حقــــــــــول املعرفــــــــــة      

وأن تكـــــــــــــــــون مكتبـــــــــــــــــة كاملـــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــاقات  ،والعلـــــــــــــــــم
هـذه  . )Instructional Courses(اإلرشـادية  

النتيجـــة كـــان ميكـــن أن حتصـــل دون أي جهـــد، لـــو     
ولكــــــــن الشــــــــركات تتحــــــــرك  . مل يعرقــــــــل ذلــــــــك أحــــــــد

ذلــــــــــك الــــــــــذي   ،حلــــــــــرف املســــــــــتقبل إىل مســــــــــار آخــــــــــر 
مـــــن الـــــتحكم وحصـــــر الوصـــــول إىل املــــــواد      نـــــهم مكِّي

التعليميــــــة مــــــن أجــــــل اســــــتالل املــــــال ممــــــن يريــــــد أن    
   .<يتعلم

يـــــــــــــــــــــــــــــــدفعنا املـــــــــــــــــــــــــــــــالكون 
احلـــــــــــــــــــــــــــــق >ـ لإلميـــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــ 

وأن  ،<الطبيعـــي للمؤلــــف 
الربنـــــــــــــامج جـــــــــــــاء كنتيجـــــــــــــة   

 ،لعمــــــــــــــــــــــــل دؤوب وحبــــــــــــــــــــــــث 
وأن ذلــــك الشــــخص دون   
غــــــــــــريه مــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــــــن يف  
العـــــــــــــــــــامل ميكنـــــــــــــــــــه ابتكـــــــــــــــــــار  
الربنـــــــامج بـــــــنفس الـــــــروح،  

هذا الربنـامج مبثابـة   وأن 
وأنــــه لــــن يتخلــــى  ،ولــــد لــــه

ألنـــــه جـــــزء    ،عـــــن الكـــــود املصـــــدري مهمـــــا دفعنـــــا لـــــه     
: مــــــن روحــــــه، إــــــم يقــــــدمون جــــــداالً عاطفيــــــاً مثــــــل   

وقلــــــيب وروحــــــي   ،لقــــــد وضــــــعت بــــــه عــــــرق جبــــــيين   >
  .<إنه يل ،إنه مين ،فيه

درك أن مــــــــــن ميلــــــــــك الربنــــــــــامج هــــــــــو  نــــــــــجيــــــــــب أن 
ملـــربمج أي أن ا ،ولـــيس املـــربمج  ،)الناشـــر(الشـــركة 

قـد ختلـى فعليــاً عـن ذلــك اجلـزء مــن روحـه مقابــل      
عبــــــــــــارة عاطفيــــــــــــة تنشــــــــــــرها    إــــــــــــا جمــــــــــــرد . الراتــــــــــــب

 ،الشـــــــــــــــركات مـــــــــــــــىت كـــــــــــــــان هلـــــــــــــــا مصـــــــــــــــلحة يف ذلـــــــــــــــك     
كمــــــا أن هــــــذه  . وتناقضــــــها مــــــىت كــــــان هلــــــا مصــــــلحة  

العبــــــــارة تقــــــــوم علـــــــــى أن حقــــــــوق املؤلـــــــــف أهــــــــم مـــــــــن     
ولكــــــن مــــــا يــــــدفع النــــــاس للتعــــــاطف    . حقــــــوق النــــــاس 

ة املاديــة مـــن أن أخــذ الشـــيء   مــع املؤلــف هـــو الفكــر   
وهـذا غـري صـحيح     ،يستلزم فقـده مـن طـرف آخـر    
 اًأي أنــــــــه لــــــــيس حقـــــــــ  . عنــــــــد احلــــــــديث عــــــــن الـــــــــربامج   

ــ بــــــــــــــل هــــــــــــــو حــــــــــــــق مكتســــــــــــــب يقيــــــــــــــد احلــــــــــــــق     اً،طبيعيــــــــــــ
، والتعـاون حرية النسخ واملشـاركة  وهو  ،الطبيعي

  .احلق الطبيعي بأن نكون أحراراً
  

   :لملكية الفكريةل اإلطار القانوني
يـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــريبس إحـــــــــــــــــدى اتفاقيـــــــــــــــــات     تعـــــــــــــــــد اتفاق 

منظمــــة التجــــارة العامليــــة الــــيت تقــــوم عليهــــا أســــس     
وقـد مت االعتـراف بامللكيـة    . نظام التجارة العـاملي 

الفكريـــــــــة، بأشـــــــــكال متنوعـــــــــة ومبســـــــــتويات محايـــــــــة     
خمتلفــة، منــذ القــرن الثــامن املــيالدي يف الصــني،  

  .والقرن السادس عشر امليالدي يف أوروبا
يف األصــــل مــــن إدراك   نشــــأت امللكيــــة الفكريــــة  

 ،النــــــاس للحاجــــــة إىل محايــــــة التعــــــبري عــــــن األفكــــــار      
كالوثـــــــائق الثقافيـــــــة الـــــــيت حظيـــــــت حبمايـــــــة أبـــــــاطرة  

أما يف أوروبا فقد دارت الكـثري مـن   . الصني مثالً
تطـــورات مفهـــوم امللكيـــة الفكريـــة حـــول العالمـــات      
التجاريــــــة الــــــيت يصــــــعب تعريفهــــــا بأــــــا تعــــــبري عــــــن   

ت االختـــــراع الـــــيت تتعلـــــق   اإلبـــــداع الفكـــــري، وبـــــراءا 
  .باالختراعات أكثر مما تتعلق بالتعبري الفكري

وهكــــــــذا، حيــــــــدث خلــــــــط مــــــــا بــــــــني حــــــــق املؤلــــــــف،   
 ،الـــــــذي يتعلـــــــق بالضـــــــبط بعمليـــــــة التعـــــــبري الفكـــــــري     

ويســــــــهل إدراكــــــــه كحــــــــق فــــــــردي مــــــــن ناحيــــــــة، وبــــــــني     
بـــــــــــــــراءات االختـــــــــــــــراع، الـــــــــــــــيت هـــــــــــــــي بـــــــــــــــاألحرى نتـــــــــــــــاج  

  . لألحباث واالستثمارات الصناعية

نظام امللكية الفكرية 
ملبدعني من يكافئ ا

خالل خلق احتكارية 
مؤقته تسمح هلم 

بتقاضي أمثان تفوق 
سيحصلون ما كثرياً 

عليه لو كانت هناك 
 ..منافسة حقيقة



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٢٧

يف بعــض احلــاالت قــد تــؤثر حقــوق     ورغــم أنــه 
أو حــــــــــــــىت حــــــــــــــق املؤلــــــــــــــف يف   ،العالمــــــــــــــات التجاريــــــــــــــة

التزامـــــات الدولـــــة وقـــــدرا علـــــى محايـــــة احلـــــق يف      
الصــحة، غــري أن اجلــدل الــراهن حــول مســألة حــق    
األفــــــــــــــراد يف احلصــــــــــــــول علــــــــــــــى الــــــــــــــدواء يتركــــــــــــــز يف   
الغالــــــــــب حــــــــــول مــــــــــا إذا كــــــــــان جيــــــــــب محايــــــــــة حقــــــــــوق     

ساســــــــــية يف أصـــــــــحاب بـــــــــراءات اختـــــــــراع األدويـــــــــة األ    
   .الدول النامية

يواجـــــــــــه العـــــــــــامل علـــــــــــى اخـــــــــــتالف قـــــــــــدرات دولــــــــــــه      
هجمـــة شرســـة مـــن القرصـــنة الفكريـــة والصـــناعية    
والتجاريــة تكبـــد الـــدول خســـائر ماديـــة تقـــدر بنحـــو   

مـــــن إمجـــــايل حركـــــة التجـــــارة العامليـــــة، ممـــــا      % ١٠
اســـــــــتوجب مواجهــــــــــة هــــــــــذا االعتــــــــــداء علــــــــــى حقــــــــــوق  

 ،لـــــة اآلخـــــرين بقـــــوة النظـــــام بشـــــكل فـــــردي لكـــــل دو     
ومجـــــاعي عـــــرب املنظمـــــة العامليـــــة للملكيـــــة الفكريـــــة     

 التعـــاونعـــن  فضـــالً) الوبيـــو(ـ ــــباملعروفـــة اختصـــاراً 
  .الثنائي بني الدول

  
  :اإلطار القانوني العربي

وعلــــــــــــــــى الــــــــــــــــرغم مــــــــــــــــن إنشــــــــــــــــاء املركــــــــــــــــز العــــــــــــــــريب     
، م١٩٩٨للملكية الفكرية وتسـوية املنازعـات عـام    

ومهمتـــــــــــــــــه تســـــــــــــــــجيل ومحايـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــنفات امللكيـــــــــــــــــة   
كريـــة، ومـــن بينـــها املصـــنفات األدبيـــة والفنيـــة،    الف

إال أنــــــــــه يالحــــــــــظ أن ظــــــــــاهرة التقاضــــــــــي يف حقــــــــــل     
امللكيــــــــة الفكريــــــــة قليلــــــــة بصــــــــفة عامــــــــة يف الـــــــــوطن      

فـــــــــــإن مشـــــــــــكلة حقـــــــــــوق امللكيـــــــــــة     وعمومـــــــــــاً . العـــــــــــريب
واملرحلــة  ،مرتبطــة باملســتوى احلضــاري للمجتمــع 

احلضــــــارية الــــــيت جيتازهــــــا، فامللكيــــــة حمترمــــــة إىل  
ة يف اتمعـــــــــــــــــــــــات املتحضـــــــــــــــــــــــرة،  درجـــــــــــــــــــــــة القداســـــــــــــــــــــــ

ومســــــــــــــــــــــــتباحة إىل حـــــــــــــــــــــــــد اهلــــــــــــــــــــــــوان يف اتمعـــــــــــــــــــــــــات   
  . املتخلفة

   :احتاد كتاب اإلنترنت العرب
وقــــــــد أسســــــــت يف الســــــــنوات األخــــــــرية مجعيــــــــات  
أهليــــــــــــــة، ومنظمــــــــــــــات أو هيئــــــــــــــات ثقافيــــــــــــــة عربيــــــــــــــة،  

اجلمعيـــــــــــــــــة املصـــــــــــــــــرية لقـــــــــــــــــانون اإلنترنـــــــــــــــــت،    :مثـــــــــــــــــل
واحتـــــاد كتـــــاب اإلنترنـــــت العـــــرب، ـــــدف احلفـــــاظ   

مللكيـــة الفكريـــة، وحقـــوق الكتـــاب واملـــؤلفني   علـــى ا
وقـــــــــد طالبـــــــــت . واملبــــــــدعني علـــــــــى الشـــــــــبكة الدوليـــــــــة 

اجلمعيـــة املصـــرية لقـــانون اإلنترنـــت بوضـــع قـــانون   
لإلنترنــــــــــت جيــــــــــرم األفعــــــــــال غــــــــــري املشــــــــــروعة علــــــــــى    

ويعاقــــــــــــــــب مرتكبــــــــــــــــها، ومنــــــــــــــــها جــــــــــــــــرائم   ،اإلنترنــــــــــــــــت
 ،النشــــــــــــــــر الــــــــــــــــيت ــــــــــــــــدر حقــــــــــــــــوق امللكيــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــة 

  . وحقوق املؤلف
أمــا احتــاد كتــاب اإلنترنــت العــرب، فمــن ضــمن    
أهدافــــــــه الــــــــواردة بالئحــــــــة التأســــــــيس، الــــــــدفاع عــــــــن       
حقـــــوق امللكيـــــة الفكريـــــة للكتـــــاب الـــــذين ميارســـــون      

وعلـــى شـــبكة اإلنترنـــت، وكونـــت    ،كتابـــام رقميـــاً 
جلنــة محايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ضــمن جلانــه    

مـــــن مهـــــام هــــــذه   واملتعـــــددة لتحقيـــــق هـــــذا اهلــــــدف،    
  :اللجنة
التوعيـــة حبقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ملنتســـيب    -١

خاصـــــــــــــة فيمـــــــــــــا يتعلـــــــــــــق حبقـــــــــــــوق امللكيـــــــــــــة     ،االحتـــــــــــــاد
  . لكتروينوالنشر اإل ،والفنية ،األدبية
إنشـــاء زوايـــا إلكترونيـــة علـــى موقـــع االحتـــاد     -٢

تتضـــمن معلومـــات متعلقـــة حبمايـــة حقـــوق امللكيـــة      
 ،ونـــــــــدوات ،حماضـــــــــراتو ،ونشـــــــــر كتـــــــــب ،الفكريـــــــــة

  . واتفاقيات ،ةوقوانني عربية ودولي
إنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم إلكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروين لتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي   -٣

االستشــــــارات القانونيــــــة خبصــــــوص محايــــــة حقــــــوق   
  . امللكية الفكرية والنشر اإللكتروين

إعــــــــــــــــــــــداد دراســــــــــــــــــــــات مقارنــــــــــــــــــــــة لالتفاقيــــــــــــــــــــــات   -٤
 ،العربية والدولية حلمايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة    



 

 

 ٢٨ .. لكية الفكريةالم

  . والنشر اإللكتروين
ة إعــــــداد دراســــــات مقارنــــــة للقــــــوانني العربيــــــ  -٥

  . حلماية حقوق امللكية الفكرية
إعــــــــــــــــــداد منــــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــــن عقــــــــــــــــــود واتفاقيــــــــــــــــــات      -٦

  . لتنظيم العالقة بني الناشر واملؤلف
تنظــــــــــــــــــيم نــــــــــــــــــدوات ومــــــــــــــــــؤمترات خبصــــــــــــــــــوص   -٧

رير امحايــة حقـــوق امللكيــة الفكريـــة، وعــرض التقـــ   
واقـــــــــــــــع االعتـــــــــــــــداءات علـــــــــــــــى حقـــــــــــــــوق   تتنـــــــــــــــاولالـــــــــــــــيت 

  . املؤلفني
لرصـد   تعيني منـدوبني يف البلـدان العربيـة    -٨

واإلبــــــــالغ عنــــــــها مــــــــع التوثيــــــــق مــــــــا    ،أعمــــــــال التزويــــــــر
ونشـــر قضــايا االعتــداءات علـــى    ،أمكــن ملعلومــام  
  . حقوق املؤلفني

إعـــــــــــداد تقريـــــــــــر ســـــــــــنوي عـــــــــــن واقـــــــــــع محايـــــــــــة        -٩
حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة يف كــــل البلــــدان العربيــــة،    
والتنســـــــــــــيق مـــــــــــــع منظمـــــــــــــات اتمـــــــــــــع املـــــــــــــدين ـــــــــــــذا  

  . اخلصوص
 الشــــــــــــــــــــــــكاوى  إنشــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــجل الســــــــــــــــــــــــتقبال   -١٠

  . املتعلقة باالعتداءات على حقوق املؤلفني
اخلاصــــــــــــــــــة حبقــــــــــــــــــوق  التعميمــــــــــــــــــاتإصــــــــــــــــــدار  -١١

  .املؤلفني على موقع االحتاد
  

  :مواقع تبيح النسخ والنقل
وإذا كانـــــت حقـــــوق امللكيـــــة الفكريـــــة حمفوظـــــة     

أو  ،أو املؤلــــــــــف ،أو الكاتــــــــــب ،للمبــــــــــدع بشــــــــــكل عــــــــــام
املوقـــــــــــع نفســـــــــــه، فـــــــــــإن هنـــــــــــاك مواقـــــــــــع علـــــــــــى شـــــــــــبكة  

أو  ،أو النقـــــــــــل ،نترنـــــــــــت أباحـــــــــــت عمليـــــــــــة النســـــــــــخ  اإل
األخـــــــــــذ منـــــــــــها، وتنقســـــــــــم هـــــــــــذه املواقـــــــــــع إىل ثـــــــــــالث  

  : هي ،فئات
  . املواقع احلكومية العامة -١
الوثــــــــــــــــــائق أو املواقـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــيت انتـــــــــــــــــــهت مـــــــــــــــــــدة   -٢

  . حقوقها، وأعلن أا لالستخدام العام
  .املواقع اليت حجبت عنها احلقوق -٣
   

  :املوافقة تلفت االنتباه وتشترط منتديات
هنــــــاك بعــــــض املواقــــــع فــــــإن ومـــــن ناحيــــــة أخــــــرى  

واملنتـــــــــــــــــديات الـــــــــــــــــيت التفتـــــــــــــــــت إىل مســـــــــــــــــألة محايـــــــــــــــــة    
امللكيــــة الفكريــــة، ومــــا ينشــــر مــــن مــــواد منقولــــة مل     
تنســـب ألصـــحاا، فأرســـلت رســـائل إىل أعضــــائها     
حتـــثهم علـــى التقيـــد بـــبعض البنـــود، وعلـــى ســـبيل      

  : املثال أرسلت إدارة منتديات أقالم تقول
نلفـــــــــــت انتبـــــــــــاهكم إىل أن إدارة أقـــــــــــالم   نـــــــــــود أن

العليــــــــــــــا قــــــــــــــد توصــــــــــــــلت إىل مقترحــــــــــــــات خبصــــــــــــــوص     
املواضــــــــــــيع املنقولــــــــــــة، واملواضــــــــــــيع الــــــــــــيت مل تنســــــــــــب   

  : ألصحاا، آملني التقيد مبا هو آت
نقــــول، يمــــنح األخ مــــدير  بالنســــبة للــــنص امل  -١

كـــــــــــــــــــــل حبســـــــــــــــــــــب (والثقافيـــــــــــــــــــــة  املنتــــــــــــــــــــديات األدبيـــــــــــــــــــــة 
الـــالزم مـــن  كامـــل الصـــالحية يف إجـــراء  ) منتدياتـــه

 ،للـــــــنص أو حذفـــــــه ) منقـــــــول(حيـــــــث إضـــــــافة كلمـــــــة   
وإشــــــعار صـــــــاحب الــــــنص بـــــــذلك، إذا مل يقــــــم ناقـــــــل    
الــــــــنص مبــــــــا متليــــــــه األمانــــــــة العلميــــــــة، لكــــــــي يبتعــــــــد       
الناقـــل عـــن املســـاءلة القانونيـــة، إذا مـــا حـــدث ذلـــك   

  . ال مسح اللـه تعاىل
 أو قــــــــــــــــوم األخ مــــــــــــــــدير املنتــــــــــــــــديات األدبيــــــــــــــــة   ي -٢

مبطالبـــــــــة مـــــــــن  ) اتـــــــــهكـــــــــل حبســـــــــب منتدي (الثقافيـــــــــة 
ــ( املوضـــــوع بـــــذلك عـــــن طريـــــق بريـــــد أقـــــالم،      )بكتـــ

وإذا ما وجد مدير املنتـديات ضـرورة للتعـديل يف    
ن املوضـــــــوع فيجـــــــب أن تتضـــــــمن الرســـــــالة دعـــــــوة مــــــــ     

  . كاختصاره مثالً ،إىل إجراء تعديل عليه )نقل(
بالنســــــــــــــــــبة للنصــــــــــــــــــوص الطويلــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــيجري    -٣

 ألنــه لــو ،إخطــار أصــحاا، وعــدم التــدخل بــالنص 
فقــــــــد يشـــــــــوه   أو تعـــــــــديالً تــــــــدخلنا يف الـــــــــنص حــــــــذفاً  



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٢٩

لـــذلك نلفـــت نظـــره إىل  . ذلـــك وجهـــة نظـــر الكاتـــب 
أو إنزالـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى   ،ضـــــــــــــــــــرورة اختصـــــــــــــــــــار املوضـــــــــــــــــــوع  

وإذا لـــــــــــــوحظ عـــــــــــــدم التزامـــــــــــــه،   . حلقـــــــــــــتني أو أكثـــــــــــــر 
وكــــــــــــــــــــان موضــــــــــــــــــــوعه مــــــــــــــــــــن املوضــــــــــــــــــــوعات اململــــــــــــــــــــة أو   
الصــــــــــــعبة، فيخطـــــــــــــر بإمكانيـــــــــــــة حـــــــــــــذف شـــــــــــــيء مـــــــــــــن  

 ،عــــــــد ذلــــــــك موضــــــــوعه، وليتحمــــــــل هــــــــو املســــــــؤولية ب  
  . ويقوم بترتيل بقية النص يف حلقة ثانية

مــــــــــــــن  -وال نقـــــــــــــول الســــــــــــــرقة   -ولكثـــــــــــــرة النقــــــــــــــل  
مواقــــــــــــــع إىل مواقــــــــــــــع أخــــــــــــــرى، ومــــــــــــــن منتــــــــــــــديات إىل   
منتــــــــــــــديات أخــــــــــــــرى، ومــــــــــــــن مــــــــــــــدونات إىل مــــــــــــــدونات   
أخــــرى، نشـــــر صـــــاحب أو  
مـــــدير أحـــــد املواقـــــع علـــــى   
صدر املوقع هذه العبارة 

زوار املوقـــــــــــــــــــــــــــع >: الدالـــــــــــــــــــــــــــة
بـــــــــــــــــــة  حتيـــــــــــــــــــة طي، الكـــــــــــــــــــرام
أرجــــــــــــــــــــو  ، عفــــــــــــــــــــواً ، وبعــــــــــــــــــــد 

عـــــــــــدم نســـــــــــخ أي نـــــــــــص أو  
أو  نقلــــــــه إىل موقــــــــع آخــــــــر  

نشـــــــــــــــــــــره بـــــــــــــــــــــأي صـــــــــــــــــــــحيفة  
 ،دون الرجــــــــــــــــــــــــــــــوع إيل، إلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــة أو مطبوعــــــــــــــــــــــــــــــة 

لكـــــــــــــم مـــــــــــــين جزيـــــــــــــل  ، ومـــــــــــــوافقيت علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك أوالً 
   .<الشكر

أمـــــا احتـــــاد كتـــــاب اإلنترنـــــت العـــــرب فقـــــد وضـــــع   
  : ملنتدياته جاء فيها شروطاً
ح، االلتـــــــــــــــــزام بالتســــــــــــــــــجيل باالســــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــري  -١

  . التسجيل والنشر باسم مستعار باتاً ومينع منعاً
، ووجــــــــــوب اإلهليــــــــــةعــــــــــدم املســــــــــاس بالــــــــــذات   -٢

والكتــــــــــــــــــــــب واألديــــــــــــــــــــــان  األنبيــــــــــــــــــــــاء، مجيــــــــــــــــــــــع احتــــــــــــــــــــــرام
  . السماوية

عـــــــــــــــــــــــــــــــدم التعـــــــــــــــــــــــــــــــرض بـــــــــــــــــــــــــــــــالتجريح اــــــــــــــــــــــــــــــــرد     -٣
 ،كالعلمــــــــــــــــــــاء املهمـــــــــــــــــــة،  للشخصـــــــــــــــــــيات االجتماعيــــــــــــــــــــة 

كـــــل وأعيـــــان اتمـــــع، وضـــــرورة جتنـــــب    ،واحلكـــــام
ارة النعـــــــرات القبيلـــــــة واإلقليميـــــــة    إثـــــــمـــــــا مـــــــن شـــــــأنه   

  .واملذهبية
مــــــــــع إتاحــــــــــة الفرصــــــــــة ملمارســــــــــة النقــــــــــد اهلــــــــــادف  
واملنضـــــــــــــــــــبط للمواقـــــــــــــــــــف واألفكـــــــــــــــــــار دون املســـــــــــــــــــاس   

، كمــــــــــــا ال يســــــــــــمح بــــــــــــالتجريح والســــــــــــب  باألشــــــــــــخاص
واالنتقـــــــــــــــاص لشــــــــــــــــخص أو عضــــــــــــــــو يف االحتــــــــــــــــاد أو  

  . املنتديات
احلـــــــق  وحـــــــده  علـــــــى املنتـــــــدى  وللمشـــــــرف العـــــــام  

أي موضـــــــــــــوع أو   و تعـــــــــــــديل ، أأو حـــــــــــــذف  ،لغـــــــــــــاء إيف 
إثـــــــــارة النعـــــــــرات  تســـــــــبب يف أنـــــــــه سي يعتقـــــــــدنقـــــــــاش 
أو مـــــــا شـــــــابه   ،أو املذهبيـــــــة ،أو اإلقليميـــــــة ،القبليـــــــة
  . ذلك
أو  ،عــــــــــــــــــــدم اســــــــــــــــــــتخدام األلفــــــــــــــــــــاظ البذيئــــــــــــــــــــة   -٤

  . أو اخلارجة على اآلداب العامة ،الفاحشة
االلتــــــــــزام بوضــــــــــع بريــــــــــد إلكتــــــــــروين صــــــــــحيح     -٥

ن صـالحيته  ميكن املراسلة مـن خاللـه، والتأكـد مـ    
  . لالستقبال

االلتـــــــــــــــــــزام بكتابــــــــــــــــــــة املشــــــــــــــــــــاركة يف القســــــــــــــــــــم   -٦
  . اخلاص ا

ويف جمـــــــــــــــــــال حقـــــــــــــــــــوق األعضـــــــــــــــــــاء وواجبـــــــــــــــــــام،  
  : ةاآلتي ت الضوابطجاء
حفـــــظ معلومـــــات التســـــجيل اخلاصـــــة ـــــم،      -١

وعـــــــــــــــــــــدم إعطائهـــــــــــــــــــــا ألي جهـــــــــــــــــــــة مهمـــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــت إال   
  . مبوافقة العضو نفسه

مـــــــــــــن حـــــــــــــق العضـــــــــــــو معرفـــــــــــــة ســـــــــــــبب حـــــــــــــذف     -٢
علــــــى أن يــــــتم ذلــــــك   . د حذفــــــه كــــــامالً املوضــــــوع عنــــــ 

االلكتــــروين الــــذي   هعــــرب بريــــد  املراســــلةمــــن خــــالل  
 تهوصــــــــــــــالحي تهالتحقــــــــــــــق مــــــــــــــن صــــــــــــــح  يــــــــــــــهجيــــــــــــــب عل

  . ملراسلته عليه
مــــــــــــن حــــــــــــق العضــــــــــــو االحتجــــــــــــاج علــــــــــــى قــــــــــــرار    -٣

إن املبالغة يف حقوق 
امللكية أو صياغتها على 

يء يف واقع األمر حنو رد
تؤدي إىل تعويق اإلبداع 

 ..واعتراض سبيله



 

 

 ٣٠ .. لكية الفكريةالم

املشرفني ضد مشاركته، وإبـداء املالحظـات علـى    
  .أو تعديل عرب الربيد اإللكتروينأي حذف 

د سياســـــة املشـــــرفني  مـــــن حـــــق العضـــــو انتقـــــا    -٤
  . ومن حقه طلب الرد ،عرب القسم املخصص

مسـؤولية كاملـة عـن     يكون العضـو مسـؤوالً   -٥
عـــــــــــــن  مجيـــــــــــــع مداخالتـــــــــــــه، حـــــــــــــىت لـــــــــــــو كانـــــــــــــت نقـــــــــــــالً   

مل يكـــــــن النقـــــــل يف ســـــــياق النقـــــــد أو    اآلخـــــــرين، مـــــــا 
  . التوضيح

يلتـــــــــزم العضـــــــــو باحملافظـــــــــة علـــــــــى معلومـــــــــات   -٦
ة الـــــــدخول الشخصـــــــية، ويتوجـــــــب عليـــــــه إبـــــــالغ إدار  

  . املنتدى يف حالة سرقة بياناته
مجيــــــع املشـــــــاركات املنشـــــــورة يف املنتـــــــديات   -٧

تعـــرب عـــن وجهـــة نظـــر كتاـــا، واستضـــافة املنتـــدى    
للمشــــــــــــــــــــــــــــــاركني ال حيملــــــــــــــــــــــــــــــه املســــــــــــــــــــــــــــــؤولية األدبيـــــــــــــــــــــــــــــــة    
والقانونيـــة جتـــاه مـــا ينشـــر، وعليـــه فيجـــب احتـــرام      
مجيــع منــابر النشــر األخــرى، وحصــر النقــد البنــاء    

ن قضـــــــايا متثـــــــل وجهـــــــات   علـــــــى مـــــــا يطـــــــرح فيهـــــــا مـــــــ   
نظـــر كتاـــا حبيـــث تنـــاقش وفـــق الضـــوابط أعـــاله      

وإرفـــاق الـــرابط   ،بعـــد أن يكتـــب مصـــدر االقتبـــاس   
  . وحفظ احلقوق ،بأمانة النشر التزاماً

ملسـؤولية املشـرفني يف    - أيضـاً  -وهناك ذكر 
  : منتديات االحتاد، ومنها

العـــــــدل بـــــــني   جيـــــــب علـــــــى املشـــــــرفني مجيعـــــــاً    -١
 ،م بتطبيــــــــــــق الضــــــــــــوابط أعــــــــــــالهوااللتــــــــــــزا ،اجلميــــــــــــع
 ،أو وجهـــــات نظـــــرهم  ،عـــــن آرائهـــــم اخلاصـــــة   بعيـــــداً

أو  ،أو مـــــــواقفهم الشخصـــــــية مـــــــن بعـــــــض األعضـــــــاء  
  . بعض األطروحات

  : من حق املشرفني القيام مبا يلي -٢
عـــــدم نشـــــر أي مشـــــاركة خمالفـــــة للضـــــوابط     -أ

 هلــــا جزئيــــاً ، وحــــذف مــــا يرونــــه خمالفــــاً أعــــاله كليــــاً
  . نشر املفيد منهامن داخل املشاركة مع 

مــــــــــــــن حــــــــــــــق املشــــــــــــــرف العــــــــــــــام وحــــــــــــــده إنــــــــــــــذار   -ب
مث  ،العضــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــد املخالفــــــــــــــــــــة األوىل للضــــــــــــــــــــوابط  

  . إيقاف العضو عند املخالفة الثانية
ــ -٣ ولية املشـــــــــــــــرفني باحملافظـــــــــــــــة ؤتتحـــــــــــــــدد مســـــــــــــ

وإجـــــــــازة املـــــــــداخالت وفـــــــــق   ،علـــــــــى ضـــــــــوابط النشـــــــــر 
  . الضوابط املوضحة أعاله

 )٣(أي مشــــــــــــــــــــــاكل متعلقــــــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــــــري البنــــــــــــــــــــــد    -٤
  . ختتص باملشرف العام

تطبيـــــــــــــــق الضـــــــــــــــوابط هـــــــــــــــو اجتـــــــــــــــهاد بشـــــــــــــــري   -٥
ومـــــــــن حقهـــــــــم علـــــــــى   ،حمـــــــــض مـــــــــن قبـــــــــل املشـــــــــرفني 

األعضـــــــــاء تقبـــــــــل هـــــــــذا االجتـــــــــهاد الـــــــــذي بـــــــــذل فيـــــــــه     
ملـــــــــــــــــــا مت  الوســـــــــــــــــــع والطاقـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا مل يكـــــــــــــــــــن خمالفـــــــــــــــــــاً   

  .توضيحه
  

  :تيسير وسائل احلماية
 -لتيسري وسائل محاية امللكيـة الفكريـة    اًأخري

عـــــــــادي، أو الواقـــــــــع االفتراضـــــــــي   ســـــــــواء يف الواقـــــــــع ال 
هنـــــاك عـــــدة ســـــبل ميكـــــن   - علـــــى شـــــبكة اإلنترنـــــت 

  :تفعيلها منها
مــــــــــــــــــا اقترحــــــــــــــــــه املفكــــــــــــــــــر الفرنســــــــــــــــــي روجــــــــــــــــــر    -١

تشــــــــــــــارتري بوجــــــــــــــوب حتــــــــــــــالف الناشــــــــــــــر مــــــــــــــع املؤلــــــــــــــف       
 ،)األدبيـــــــــــــة(حلمايـــــــــــــة حقـــــــــــــوق املؤلـــــــــــــف األخالقيـــــــــــــة    

ومـــــــــن احملتمـــــــــل أن يـــــــــؤدي  ). املاليـــــــــة(واالقتصـــــــــادية 
ق يف بنيــــــة العــــــامل هــــــذا التحــــــالف إىل حتويــــــل عميــــــ

اإللكتـــــــروين، حيـــــــث ستتضـــــــاعف كفـــــــاءة األنظمـــــــة     
األمنية اإللكترونية اليت تسـتهدف محايـة الكتـب    

  . وقواعد البيانات ،اإللكترونية
 الـــــــــــدعاوىإجيــــــــــاد ســـــــــــبل للتقاضـــــــــــي أو رفـــــــــــع   -٢

القضـــــــائية علـــــــى الطـــــــرف، أو األطـــــــراف، املعتديـــــــة  
مـــع تبســـيط  اـــاورة،علــى حـــق املؤلـــف واحلقـــوق  

  . ت القانونية يف هذا الشأناإلجراءا



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٣١

االتفـــــــــــــاق مـــــــــــــع الشـــــــــــــركات مـــــــــــــوفرة اخلدمـــــــــــــة    -٣
بتجميــــــــد املوقــــــــع أليــــــــام أو أســــــــابيع، إذا     )الســــــــريفر(

ثبــــت نشــــر مــــادة مســــروقة، أو حــــذف عضــــوية مــــن    
ثبت يف حقه السرقة، أو التشـهري بـه، واالعتـذار    
للمؤلــــــف أو املبــــــدع احلقيقــــــي، ويف حالــــــة التكــــــرار    

 ، برفـــــــــع دعـــــــــوى ميكـــــــــن اســـــــــتخدام احلـــــــــق القـــــــــانوين   
أو  ،أو احلــــــــــــــــــبس ،واملطالبــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالتعويض املــــــــــــــــــادي  

  . بكليهما
االتصـــــــــال بشـــــــــركات النطاقـــــــــات الـــــــــيت تبيـــــــــع     -٤

ومطالبتــــــــــها بإلغــــــــــاء الـــــــــــدومني    ،االســــــــــم أو الــــــــــدومني  
 اخلــــــــــاص بـــــــــــاملوقع الـــــــــــذي ثبــــــــــت أنـــــــــــه ينشـــــــــــر أعمـــــــــــاالً  

  . مسروقة
نشر ثقافة امللكيـة الفكريـة، ونشـر الـوعي      -٥

ات واملـؤمترات الـيت تنشـر    العام ا، وإقامة الندو
وترســــــخ مثــــــل هــــــذه الثقافــــــة، وخاصــــــة يف البلــــــدان      
الناميــــــــــــــــــــــــــة، ووضــــــــــــــــــــــــــع إطــــــــــــــــــــــــــار منــــــــــــــــــــــــــهجي لتــــــــــــــــــــــــــدريس  
موضـــــــوعات امللكيــــــــة الفكريـــــــة، ممــــــــا يزيـــــــد الــــــــوعي    

  . بأمهيتها
فـــــــــــــــرض أنظمـــــــــــــــة احلمايـــــــــــــــة الرقميـــــــــــــــة الـــــــــــــــيت    -٦

تعطــــــــي للجهــــــــاز الــــــــذي يقــــــــوم بترتيــــــــل امللفــــــــات مــــــــن     
بفـــــــتح اإلنترنـــــــت، كـــــــود أو شـــــــيفرة معينـــــــة، تســـــــمح  

  .هذه امللفات على هذا اجلهاز فقط
  

  :تدابير حماية امللكية الفكرية
  :السعودية -

أصـــــــــــــــدرت اململكـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة الســـــــــــــــعودية عـــــــــــــــدة    
أنظمــة تشـــكل مبجموعهـــا حلقــة متكاملـــة حلمايـــة   

  :هذه احلقوق
نظـــــــــــــــام محايـــــــــــــــة حقـــــــــــــــوق املؤلـــــــــــــــف، وحيمـــــــــــــــي   -١

 ،والفنـــــــــــــــــــــــــــــــون  ،املصـــــــــــــــــــــــــــــــنفات املبتكـــــــــــــــــــــــــــــــرة يف اآلداب 
  .والعلوم

العالمـــــــــــــــــــــــــات التجاريـــــــــــــــــــــــــة، وحيمـــــــــــــــــــــــــي  نظـــــــــــــــــــــــــام  -٢
العالمــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــيت ابتكرهــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــحاا لتميــــــــــــــــــــــــز   

 ،أو احلرفيــــــة ،أو التجاريــــــة ،منتجــــــام الصــــــناعية
  . أو غريها ،أو الزراعية

نظـــــــــــــــــــــام املنافســـــــــــــــــــــة، ويهـــــــــــــــــــــدف إىل محايـــــــــــــــــــــة     -٣
  . املنافسة املشروعة

والتصــــــــــــــميمات  ،نظــــــــــــــام بــــــــــــــراءات االختــــــــــــــراع  -٤
 التخطيطيــــــــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــــــدارات املتكاملــــــــــــــــــــــــــة، والنمــــــــــــــــــــــــــاذج
الصـــــــناعية، ويهـــــــدف إىل تــــــــوفري احلمايـــــــة الكاملــــــــة    

  . هلذه االبتكارات واإلبداعات
الئحـــــــــــــــة اإلجـــــــــــــــراءات احلدوديـــــــــــــــة اخلاصـــــــــــــــة   -٥ 

حبمايــــــــــــة حقــــــــــــوق امللكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة، فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق  
وحقـــــــــوق املؤلـــــــــف، وـــــــــدف   ،بالعالمـــــــــات التجاريـــــــــة

قفــــل الطريــــق أمــــام دخــــول الســــلع واملصــــنفات       إىل
علــى حقــوق الغــري  األدبيــة الــيت متكــن مــن التعــدي 

  . يف هذا اال
العربيــــــــــــــــــــــــــــة ومل يقتصــــــــــــــــــــــــــــر اهتمــــــــــــــــــــــــــــام اململكــــــــــــــــــــــــــــة  

يف هــــــــــــــذا اــــــــــــــال علــــــــــــــى إصــــــــــــــدار تلــــــــــــــك     الســــــــــــــعودية 
األنظمــة، فقــد صــدر قــرار جملــس الــوزراء بتــاريخ      

هــــــــــــــ، باملوافقـــــــــــــة علـــــــــــــى إنشـــــــــــــاء جلنـــــــــــــة     ١٧/٢/١٤٢٠
 ةدائمـــة حلقـــوق امللكيـــة الفكريـــة، مكونـــة مـــن وزار 

الثقافــــــــــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــــــــدل،  واخلارجيـــــــــــــــــــــــــة،  والداخليـــــــــــــــــــــــــة،  
املاليـــــــــــــــــــــــــــة، والتجـــــــــــــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــــــــــــناعة، وواإلعــــــــــــــــــــــــــالم،  

 البتـــــــرول والثـــــــروة املعدنيـــــــة، ومدينـــــــة امللـــــــك عبـــــــد و
العزيــــــــــــز للعلــــــــــــوم والتقنيــــــــــــة، باإلضــــــــــــافة إىل ديــــــــــــوان  
املظـــــــــــــــامل باعتبــــــــــــــــاره اهليئــــــــــــــــة القضــــــــــــــــائية املختصــــــــــــــــة  

املتعلقـــــــــــــة حبقـــــــــــــوق امللكيـــــــــــــة  الـــــــــــــدعاوىبـــــــــــــالنظر يف 
  . الفكرية

جــــــارة مقــــــراً وتتخــــــذ هــــــذه اللجنــــــة مــــــن وزارة الت 
 هلـــــــــــــــــــا بوصـــــــــــــــــــفها رئيســـــــــــــــــــة اللجنـــــــــــــــــــة، حيـــــــــــــــــــث تعــــــــــــــــــــىن     
بالسياســـات العامـــة، واخلطـــوط العريضـــة للملكيـــة     



 

 

 ٣٢ .. لكية الفكريةالم

الفكريــــة، ومراقبــــة ودراســــة مــــا يســــتجد مــــن أمــــور       
يف هــــــــــــذا اــــــــــــال، إىل جانــــــــــــب دورهــــــــــــا الفعــــــــــــال يف   

الـــــيت تـــــتم مـــــع الـــــدول األخـــــرى متهيـــــداً   املفاوضـــــات
  .النضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية

 موعـــــــة ىل ثـــــــالث جهـــــــات تنفيـــــــذ هـــــــذه ا   وتتـــــــو
 ،وزارة الثقافــــــــــة واإلعــــــــــالم : وهــــــــــي ،مــــــــــن القــــــــــوانني 

املعنيــــــــــة حبقــــــــــوق املؤلــــــــــف الفكريــــــــــة والفنيــــــــــة، ومــــــــــا   
 ،ووزارة التجـــارة والصـــناعة  .ينـــتج عنـــها مـــن نشـــر   

املعنيــــــة بالعالقــــــات التجاريـــــــة، واألمســــــاء التجاريـــــــة    
العزيــــــــــز للعلـــــــــــوم   ومدينـــــــــــة امللــــــــــك عبـــــــــــد  .واملنافســــــــــة 
هـــــــــــي اجلهـــــــــــة الوحيـــــــــــدة يف  والـــــــــــيت  ،جيـــــــــــاوالتكنولو

اململكة الراعية لـرباءة االختراعـات علـى اخـتالف     
أنواعها، وهناك توجـه إىل أن تتـوىل جهـة واحـدة     
هــــــذه املســــــؤولية ممــــــا ســــــيوفر الوقــــــت واجلهــــــد يف      

والتعامـــــــــل مـــــــــع العصـــــــــابات الـــــــــيت   ،تنفيـــــــــذ القـــــــــوانني
متـــــــــارس القرصـــــــــنة بأشـــــــــكاهلا املتعـــــــــددة، واململكـــــــــة   

ل املوقعــــــة علــــــى اتفاقيــــــة بــــــاريس    واحــــــدة مــــــن الــــــدو  
وبـــرين وملحقاـــا، وهـــي يف طريقهـــا إىل التوقيـــع  

 -علـــى االتفاقيـــة الثالثـــة حلقـــوق امللكيـــة الفكريـــة   
) يبسرتـــ (واملعروفـــة اختصـــاراً   ،املتصـــلة بالتجـــارة 

يف إطـــــــــــــــــــــــار انضـــــــــــــــــــــــمامها إىل منظمـــــــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــــــارة   -
  .العاملية

والقرصــــــــــــنة علــــــــــــى اخــــــــــــتالف أنواعهــــــــــــا مل تعــــــــــــد     
 ةميكــــــــــــــن هلــــــــــــــا أن ختتفــــــــــــــي يف أيــــــــــــــ  حــــــــــــــاالت فرديــــــــــــــة  

حلظــــــــــــة، بــــــــــــل أصــــــــــــبحت عمليــــــــــــة منظمــــــــــــة تــــــــــــديرها       
وتســــتخدم عوائــــدها الطائلــــة يف  ،عصـــابات املافيــــا 

اجلرميــــــــة املنظمــــــــة، وجرميــــــــة القرصــــــــنة موجــــــــودة      
إال أـــــــــا تنشـــــــــط يف الـــــــــبالد   ،يف خمتلـــــــــف البلـــــــــدان

األقـــل قـــدرة علـــى تطبيـــق الـــنظم احملليـــة والدوليـــة       
ت يف شــبكة جــدو حلمايــة امللكيــة الفكريــة، والــيت

املعلومــــــــــــــــــات العامليــــــــــــــــــة اإلنترنــــــــــــــــــت املكــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــهل     

النتقــــــاء مــــــا تريــــــد وتســــــويقه، وقــــــد نزلــــــت بالنســــــبة    
م فيمـــا خيـــص االحتـــاد األورويب فقـــط   ٢٠٠٣عـــام 
 ٤٩ بــ  م تقـدر ١٩٩٤بعد أن كانت عـام  %  ٢٦إىل 
  .من إمجايل التجارة العاملية% 

وتواجه اململكة هذه اجلرمية بـاحلزم الشـديد   
اماً مــــــــــــع الشــــــــــــريعة اإلســــــــــــالمية الــــــــــــيت حتــــــــــــرم   انســــــــــــج

االعتــــداء علـــــى حقـــــوق اآلخــــرين املاديـــــة والفكريـــــة   
وجــاءت االتفاقــات الدوليــة لتضــع يــدها    ،واملعنـــوية

 ١٤٠٠علـــــى أمـــــر ســـــبقها اإلســـــالم إليـــــه بـــــأكثر مـــــن  
أنظمـــــــة احلمايـــــــة يف اململكـــــــة بـــــــني    وتســـــــاوي .ســـــــنة

احلقـــوق الفكريـــة واإلبداعيـــة والتجاريـــة للمـــواطن   
دي وغـــــــــــري الســـــــــــعودي، باعتبـــــــــــار أنـــــــــــه عمـــــــــــل   الســـــــــــعو

  .إنساين يهدف إىل إثراء اجلنس البشري
  

  :الصني -
علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن شـــــــــكوى العـــــــــامل الغـــــــــريب مـــــــــن  

يؤكــد  لصــني حبمايــة امللكيــة الفكريــةعــدم التــزام ا
ن انتـــــــهاك حقـــــــوق امللكيـــــــة الفكريـــــــة   مســـــــؤولوها بـــــــأ 

دولـــــــة منفـــــــردة،  يفلـــــــيس قضـــــــية مفـــــــردة، حتـــــــدث  
وعلـــــــــــى  بأســـــــــــره،العـــــــــــامل  ولكنـــــــــــها قضـــــــــــية يواجههـــــــــــا 

حــل هلــا مــن خــالل     إلجيــاد  الســعي اتمــع الــدويل 
الفهـــــــم املتبــــــــادل،   أســـــــاس علــــــــى  والتعـــــــاون  التشـــــــاور 

  . الشكاوىواملساعدات املتبادلة، وليس 
قـــــانغ مـــــدير مكتـــــب الدولـــــة     يوذكـــــر تشـــــانغ تشـــــ  

صـــــــحفي أن  مـــــــؤمتر   يفحلمايـــــــة امللكيـــــــة الفكريـــــــة   
ق تصــــــميم الصــــــني وموقفهــــــا ووضــــــعها فيمــــــا يتعلــــــ >

، <حبمايــــــة حقــــــوق امللكيــــــة الفكريــــــة واضــــــح وثابــــــت  
ن اـــــام إظـــــل هــــذه الظـــــروف، فـــــ  يف>وأضــــاف أنـــــه  

أو  حقــــــوق امللكيــــــة الفكريــــــة،   إدارة بإســــــاءةالصــــــني 
  . <االفتقار إىل محايتها غري معقول

عــــــــــــن  يمريكــــــــــــأرده علـــــــــــى ســــــــــــؤال ملراســـــــــــل    ويف



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٣٣

ســـــــــــالف الصـــــــــــينيني العديـــــــــــد مـــــــــــن  ســـــــــــبب ابتكـــــــــــار األ
لــــــــــه، بينمــــــــــا بــــــــــدأ بعــــــــــض  املفيــــــــــدة للعــــــــــامل ك األشــــــــــياء

 أعمــــــــــــــــالنســــــــــــــــخ ب األخــــــــــــــــريةالعقــــــــــــــــود  يفالصــــــــــــــــينيني 
الشـــــــــــــعب  إن>: وتزييفهـــــــــــــا، قـــــــــــــال تشـــــــــــــانغ  اآلخـــــــــــــرين
 املاضـــــــي االبتكـــــــار منـــــــذ   يف كـــــــان عبقريـــــــاً  الصـــــــيين

الســـــحيق، وال تســـــتبعد الصـــــني عنـــــد حـــــديثك عـــــن    
تعـــــــــاىن مــــــــــن انتـــــــــهاك حقــــــــــوق امللكيــــــــــة    الــــــــــيتالـــــــــدول  
ن انتــــــهاك حقــــــوق امللكيــــــة   إ>: ، وأضــــــاف<الفكريــــــة

 يفمشـــــــــــــكلة ال حتـــــــــــــدث  يالفكريـــــــــــــة جرميـــــــــــــة، وهـــــــــــــ 
  . <الصني وحدها

يصــــــــــل عــــــــــدد  الــــــــــيتالصــــــــــني  إن>: وقــــــــــال تشــــــــــانغ
زالــــــــــــت عنــــــــــــد  مليــــــــــــار نســــــــــــمة، مــــــــــــا ١,٣ســـــــــــكاا إىل  

مســـــــــــــــــــــــتوى مـــــــــــــــــــــــنخفض مـــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــث االقتصـــــــــــــــــــــــاد،     
 ولكننـــــــــــا حـــــــــــددنا هـــــــــــدفاً . والثقافـــــــــــة، والتكنولوجيـــــــــــا

وحنـن  . فيما يتعلق حبقـوق امللكيـة الفكريـة    صعباً
العمليــــة التشــــريعية حلمايــــة  ــــاءإفقــــط  حنــــاولال 

غضـــــــــــــون عقـــــــــــــدين،   يفحقـــــــــــــوق امللكيـــــــــــــة الفكريـــــــــــــة   
مـــــن مائـــــة عـــــام   أكثـــــرقضـــــت الـــــدول الغربيـــــة   والـــــيت

مــــن وعــــى اجلمــــاهري    أيضــــاً ، ولكننــــا نرفــــع  إلائهــــا
  . <ذه احلماية
احلــــرب  يف أبــــداًلــــن نتراجــــع   إننــــا>: وممــــا قالــــه
  .<ضد القرصنة

هاك حالــة انتـــ  ٢٤١٨٩تعاملــت الصـــني مــع   وقــد  
مليــون  ١٦٧مــن  أكثــرلعالمــات جتاريــة، وضــبطت  

قطعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن املنتجـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــمعية املرئيـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــري   
واملنتجـــــــات املـــــــزورة منـــــــذ بـــــــدأت محلـــــــة      ،القانونيـــــــة

  . شاملة ضد انتهاكات حقوق امللكية الفكرية
خــــط  ٢٤إىل ذلــــك، دمــــرت الصــــني  وباإلضــــافة

 وأغلقــــــــــتمدجمــــــــــة غــــــــــري قانونيــــــــــة،    أقــــــــــراص إنتــــــــــاج
  . قانونية ورشة طبع غري ٢٩٦٠
ــ بـــــــــــــو رئـــــــــــــيس مصـــــــــــــلحة الدولـــــــــــــة    ال تيـــــــــــــان يلوقـــــــــــ

منتــــــــــــدى  يفحلقــــــــــــوق امللكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة الصــــــــــــينية   
ن عـــــدد طلبـــــات بـــــراءات إ عقـــــد يف ووهـــــان مـــــؤخراً

 ويف. الصـــــــــــني يفمليـــــــــــونني  جتـــــــــــاوزاالختـــــــــــراع قـــــــــــد 
قـــــــــــــــــارب عـــــــــــــــــدد م ٢٠٠٥النصـــــــــــــــــف األول مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــام 

 ،مليـــون ٣.٨٧طلبـــات تســـجيل املاركـــات التجاريـــة    
 ٥٨٨ده بلـــــــــــــغ هـــــــــــــذا الـــــــــــــرقم   وحـــــــــــــ م٢٠٠٤عـــــــــــــام  ويف
طلـــــــــــب مـــــــــــن دول  ألــــــــــف  ٦٠مـــــــــــن  أكثــــــــــر منـــــــــــها  ،ألفــــــــــاً 

  . أجنبية
جمـــــــــــال محايــــــــــــة حقــــــــــــوق امللكيــــــــــــة الفكريــــــــــــة   ويف

ــ يففــــــ أيضــــــاً، كــــــبرياً حققــــــت الصــــــني تقــــــدماً  ٢٠ـ الــــ
نطـــــــــــاق  وســـــــــــعت الصـــــــــــني تـــــــــــدرجيياً   ،ســـــــــــنة املاضـــــــــــية 

ــ الـــــــذيالقضـــــــائية  األعمـــــــال  ،حقـــــــوق الطبـــــــع  ييغطـــــ
 ،تــــــــــــــــــــــــــــراعوبــــــــــــــــــــــــــــراءات االخ ،واملاركــــــــــــــــــــــــــــات التجاريــــــــــــــــــــــــــــة

 ،والقضـــــــــــــــــــايا املتعلقــــــــــــــــــــة باملنافســـــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــري العادلــــــــــــــــــــة  
والســــالالت النباتيـــــة   الكمبيــــوتري، والســــوفت ويــــر   

  . وتصميم الدوائر املتكاملة ،اجلديدة
عمـــوم  يفعاجلـــت احملـــاكم  م١٩٩٨ومنـــذ عـــام 

قضــــــية مدنيــــــة متعلقــــــة    ألــــــف ٣٨مــــــن  أكثــــــرالــــــبالد 
قضـية   ٢٠٠٠مـن   وأكثـر  ،حبقوق امللكيـة الفكريـة  

  . جمرم ٢٣٠٠من  أكثرقبت وعا ،جنائية
احملــاكم الصــينية  إنقــال قــاض كــبري يف بكــني  

قضــــــــــــية تتعلــــــــــــق بانتــــــــــــهاك حقــــــــــــوق     ١٢٨٠عاجلــــــــــــت 
وبيــــــع املنتجــــــات الرديئــــــة    وإنتــــــاج ،امللكيــــــة الفكريــــــة 

الالمشــــــــــروعة مــــــــــن   األنشــــــــــطةوممارســــــــــة  ،اجلــــــــــودة
   .م٢٠٠٥العام من يناير إىل مايو 

قــــــــــــــال شـــــــــــــــن ده يونـــــــــــــــغ نائــــــــــــــب رئـــــــــــــــيس حمكمـــــــــــــــة   و
الــــرقم قفــــز   إن صــــحفيمــــؤمتر  يفليــــا الشــــعب الع

عــــــــــــــــــــــــــــن الفتــــــــــــــــــــــــــــرة  م٢٠٠٥يف العــــــــــــــــــــــــــــام %  ٢٣,٩إىل 
نــــــــــه أب مضــــــــــيفاً، الــــــــــذي ســـــــــبقه املنـــــــــاظرة مــــــــــن العـــــــــام   

 % ٢٨,٢٩قضـــــــــــــية بزيـــــــــــــادة  ١٠٦١متــــــــــــت تصـــــــــــــفية  
  .يساس سنوأعلى 



 

 

 ٣٤ .. لكية الفكريةالم

  :اتفاقية التربس
الــــــــــــــــيت  -) Trips(أدت اتفاقيــــــــــــــــة التــــــــــــــــربس 

تعتـــــرب نافـــــذة بالنســـــبة جلميـــــع الـــــدول األعضـــــاء      
بـــدًء مـــن  ) اجلـــات(التجـــارة العامليـــة   يف منظمـــة

إىل إحــــــــــــــــــــــــداث تغــــــــــــــــــــــــريات  -م ١٩٩٥أول ينــــــــــــــــــــــــاير 
أساســـــــــــــــــية يف السياســـــــــــــــــات التشـــــــــــــــــريعية للـــــــــــــــــدول  
باجتاه محاية امللكية الفكرية، حيث أصـبحت  
واحــــدة مــــن املوضــــوعات الــــيت جــــرى التفــــاوض   

  .عليها بإشراف منظمة التجارة العاملية
حيــــــــث ألزمــــــــت االتفاقيــــــــة الــــــــدول األعضـــــــــاء     

ظمـــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــارة العامليـــــــــــــــــــة أن تســـــــــــــــــــن يف   يف من
أطرهـــــــــا القانونيـــــــــة الداخليـــــــــة مـــــــــا يـــــــــوفر محايـــــــــة      
حلقــــوق امللكيــــة الفكريــــة وفــــق معــــايري حــــددا  

وملــــــــــا كــــــــــان ملثــــــــــل هــــــــــذه التشــــــــــريعات  . االتفاقيــــــــــة
بعـــض التـــأثريات الســـلبية علـــى الـــدول الناميـــة،  
فقـــد وضـــعت بعـــض االســـتثناءات لتجـــاوز مثـــل  

  .هذه التأثريات
االتفاقيــــــة اتاحــــــت إمكانيــــــة    مــــــن ٢٧فاملــــــادة 

احلصـــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــراءة اختـــــــــــــــــــراع يف كافــــــــــــــــــــة    
اـــــــاالت التكنولوجيـــــــة، عنـــــــد تـــــــوفر الشـــــــروط     
القانونيــــــــــــة ملنحهــــــــــــا، ولتجــــــــــــاوز اآلثــــــــــــار الســــــــــــلبية    
الــــيت قــــد تترتــــب علــــى مــــنح بــــراءة اختــــراع مــــن       
هـــــــــذا القبيـــــــــل، فقـــــــــد أكـــــــــدت اتفاقيـــــــــة التـــــــــربس    
علـــــى مبـــــدأ هـــــام يف هـــــذا اـــــال يتمثـــــل يف أن  

ختراعـــــات ميكـــــن أن تكـــــون موضـــــوعاً  مجيـــــع اال
للحصـــــول علـــــى بـــــراءات االختـــــراع، ســـــواء كـــــان      
ذلـــــــــــــــــــــــــك يف جمـــــــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــــــناعات الدوائيـــــــــــــــــــــــــة أو  
الغذائيـــــــــــــــــــة، فضـــــــــــــــــــالً عـــــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــناعات   

كانـــــــــــــت يف داخـــــــــــــل احلـــــــــــــدود   ســـــــــــــواء  التقنيـــــــــــــة، و
اإلقليميــــــة للدولــــــة أو خارجهــــــا، مــــــن غــــــري فــــــرق      
بــــــــــــــــــــني جمــــــــــــــــــــال وآخــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــث الشــــــــــــــــــــروط   

  .واحلقوق
 ٢٧مـــــن املــــــادة  ) ١(الفقــــــرة وبـــــذلك ألزمـــــت   

مـــــن االتفاقيـــــة إلغـــــاء التفرقـــــة يف املعاملـــــة بـــــني      
  .االختراعات املختلفة

  :استثناءات اتفاقية التربس
ولكــــن اســــتثين مــــن ذلــــك االختراعــــات الــــيت  
تــــــــــــؤثر يف النظــــــــــــام العــــــــــــام للمجتمــــــــــــع، أو متــــــــــــس   
بــــــــــاألخالق العامــــــــــة لألفــــــــــراد، كوســــــــــائل اإلثــــــــــارة     

، وأجهـــــــــزة اجلنســـــــــية املختلفـــــــــة، وآالت القمـــــــــار
تزييـف النقـود، أو الوثـائق الرمسيـة ملؤسســات     

  .الدولة، أو املؤسسات اخلاصة
وكـــــــــــــــــــــذلك طـــــــــــــــــــــرق تشـــــــــــــــــــــخيص األمـــــــــــــــــــــراض،    
وأســـــــــــــــــــــــاليب العـــــــــــــــــــــــالج واجلراحـــــــــــــــــــــــة املتبعـــــــــــــــــــــــة يف   
معاجلــــــة البشــــــر أو احليوانــــــات، الرتبــــــاط هــــــذه     
الطـــــــرق واألســـــــاليب بـــــــالقيم اإلنســـــــانية الـــــــيت ال    

  .ميكن التنكر هلا
أجــــــــــازت  –التــــــــــربس  أي اتفاقيــــــــــة –ولكنــــــــــها 

مـــنح بــــراءة االختـــراع لألجهــــزة الـــيت قــــد يكــــون    
هلــــــــا حنــــــــو مــــــــن التــــــــأثري يف العــــــــالج مــــــــن غــــــــري أن      
تكـــــــون أداة مباشـــــــرة لـــــــه، كمـــــــا يف جهـــــــاز يـــــــزرع      
داخـــــــل اجلســـــــم، ويســـــــتخدم يف قيـــــــاس ضـــــــغط    

  .الدم
ومــن ذلــك أيضــاً اســتثناء األصــناف النباتيــة  
واحليوانية علـى تنوعهـا، والطـرق البيولوجيـة     

خدمة يف إنتاجهـــــــــــــــــــــا، حيـــــــــــــــــــــث جـــــــــــــــــــــاء يف   املســـــــــــــــــــــت
مـــــــــــــن اتفاقيـــــــــــــة   ٢٧ب مـــــــــــــن املـــــــــــــادة  ) ٣(الفقـــــــــــــرة 

التــــــــــــــــــربس أنــــــــــــــــــه جيــــــــــــــــــوز للبلــــــــــــــــــدان األعضــــــــــــــــــاء أن   
تســـــــــتثين مـــــــــن قابليـــــــــة احلصـــــــــول علـــــــــى بـــــــــراءات    

النباتــــــات واحليوانــــــات، والطــــــرق  ... االختــــــراع 
البيولوجيــة الــيت تســتخدم يف معظمهــا إلنتــاج    
النباتــــات أو احليوانــــات خــــالف األســــاليب غـــــري     



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٣٥

املتعارفـــــــة يف ذلـــــــك، ســـــــواء كانـــــــت مـــــــن الطــــــــرق      
  ...البيولوجية، أو ال

حبســــــب  –ولكــــــن هــــــذا االســــــتثناء ال يســــــري   
بالنســـــــــــــــــــــــــبة لألحيـــــــــــــــــــــــــاء الدقيقـــــــــــــــــــــــــة    –االتفاقيـــــــــــــــــــــــــة 

)micro-organism (  الــــــيت ال تــــــرى بــــــالعني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردة، كالبكترييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ، )bacteria(اــ

، والفريوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات )fungi(والفطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
)viruses( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ، )algae(، والطحالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأحاديــات اخلليــة )ditomes(الـدايتومات  و
)unicellular.(  

قـــــــــــــــــانون امللكيـــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــة وجتـــــــــــــــــاوز  
  :السلبيات

ويف خطـــــــــــــوة مشـــــــــــــاة نالحـــــــــــــظ أن قـــــــــــــانون    
محاية امللكية الفكريـة حـاول أن حيـدد طريقـاً     
خيفـــــــــف وبقـــــــــدر اإلمكــــــــــان مـــــــــن اآلثـــــــــار الســــــــــلبية     
الــــــيت ميكــــــن أن تــــــنجم عــــــن االلتــــــزام بنصــــــوص     

خــــــــــــالل التوجــــــــــــه حنــــــــــــو    االتفاقيــــــــــــة، وذلــــــــــــك مــــــــــــن  
تضــــــييق مــــــنح بــــــراءات االختــــــراع إىل أدىن حــــــد   
ممكـــــــن، ومتـــــــت ترمجـــــــة ذلـــــــك عمليـــــــاً بالتوســـــــع      
يف االســــــــــــــــــــــــــــتثناءات املســــــــــــــــــــــــــــموحة يف اتفاقيــــــــــــــــــــــــــــة   

  .التربس
مـــــــــن قـــــــــانون محايـــــــــة امللكيـــــــــة    ٢ففـــــــــي املـــــــــادة  

  :الفكرية ورد النص التايل
  :يلي ملا اختراع براءة متنح ال>
 شأن من يكون اليت االختراعات -١

 اإلخالل أو ،القومي باألمن املساس استغالهلا
 اجلسيم اإلضرار أو ،اآلداب أو ،العام بالنظام
 أو اإلنسان صحة أو حبياة اإلضرار أو ،بالبيئة
  .النبات أو احليوان

 والطرق ،العلمية والنظريات االكتشافات -٢
  .واملخططات ،والربامج ،الرياضية

 اإلنسان وجراحة وعالج تشخيص طرق -٣
  .واحليوان

 درجة كانت أياً واحليوانات النباتات -٤
 تكون اليت الطرق وكذلك ،غرابتها أو ندرا

 الدقيقة والبيولوجية ،بيولوجية أساسها يف
 الكائنات عدا احليوانات، أو النباتات إلنتاج

 والبيولوجية البيولوجية غري والطرق الدقيقة
  .احليوانات أو النباتات إلنتاج الدقيقة
 احلية واخلاليا واألنسجة ألعضاءا -٥
 النووي واحلمض الطبيعية البيولوجية واملواد

  .<واجلينوم
وداللة هذا النص واضحة على مقدار 
التوسع يف االستثناءات غري املشمولة ذا 
القانون، فما ميس األمن القومي للبلد، سواء 
كان معلومات عن الثروات اليت ميلكها البلد، 

نتاج الطاقة بأنواعها، أو وتدخل يف عملية ا
معلومات جغرافية معينة، بل حىت املعلومات 

، )العرقي(املتعلقة مبواطنيه، كتوزيعهم األثين 
أو الطائفي، فضالً عما يتصل باملعلومات 
العسكرية بشكل مباشر، كل هذا مما استثنته 

  .مواد قانون محاية امللكية الفكرية
لمية بل إنه استثىن أيضاً االكتشافات الع

والنظرية احلديثة يف ااالت املختلفة، 
وكذلك الطرق الرياضية اليت تستخدم يف حل 
املعادالت املعقدة يف الفيزياء والكيمياء، أو 

  .غريها، وحىت املخططات العلمية
ورمبا يرجع السبب يف عدم مشول هذه 
احلاالت بقانون احلماية للملكية الفكرية هو 

ميع البشر، من غري تيسري العلوم واملعارف جل
أن تستأثر به جهة بعينها، ومتنع غريها من 

  .اإلفادة منها يف جماالت التطوير والتحديث



 

 

 ٣٦ .. لكية الفكريةالم

  :ةالتشريعات القانوني
  

   املنظمة العاملية للملكية الفكرية
  )ويبو(

 م١٩٩٨جنيف 
حلماية املصنفات األدبية  اتفاقية برن

  والفنية
 ، واملكملةم١٨٨٦أيلول / سبتمرب ٩املؤرخة 

، واملعدلة م١٨٩٦أيار / مايو ٤بباريس يف 
، م١٩٠٨تشرين الثاين / نوفمرب ١٣بربلني يف 

، م١٩١٤آذار / مارس ٢٠واملكملة بربن يف 
 م،١٩٢٨حزيران / ويوني ٢واملعدلة بروما يف 

 م،١٩٤٨حزيران / ويوني ٢٦وبروكسل يف 
 م،١٩٦٧متوز / ويولي ١٤واستكهومل يف 

واملعدلة  م،١٩٧١متوز / ويولي ٢٤وباريس يف 
  .م١٩٧٩أيلول / سبتمرب ٢٨يف 

إن دول االحتاد، إذ حتدوها الرغبة على حد 
سواء يف محاية حقوق املؤلفني على مصنفام 
األدبية والفنية بأكثر الطرق املمكنة فعالية 
واتساقاً، واعترافاً منها بأمهية أعمال مؤمتر 
إعادة النظر الذي انعقد يف استكهومل عام 

قررت تعديل الوثيقة اليت أقرها ، م١٩٦٧
 ١مؤمتر استكهومل، مع اإلبقاء على املواد من 

من تلك الوثيقة  ٢٦إىل  ٢٢واملواد من  ،٢٠إىل 
  .دون تغيري

تبعاً لذلك فإن املندوبني املفوضني املوقعني 
 ،أدناه، بعد تقدميهم وثائق تفويضهم الكامل

واليت وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل 
  :اتفقوا على ما يلي القانوين، قد

  .]إنشاء احتاد) [١(مادة 
تشكل الدول اليت تسري عليها هذه 

االتفاقية احتاداً حلماية حقوق املؤلفني على 
  .مصنفام األدبية والفنية

  :املصنفات املتمتعة باحلماية) [٢(مادة 
إمكانية  )٢( املصنفات األدبية والفنية )١(

 )٤( شتقةاملصنفات امل )٣( املطالبة بالتحديد
التزام  )٦( اموعات )٥( النصوص الرمسية

 )٧( احلماية، املستفيدون من احلماية
مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم 

  ].األخبار اليومية )٨( والنماذج الصناعية
املصنفات األدبية >تشمل عبارة ) ١(

كل إنتاج يف اال األديب والعلمي < والفنية
أو شكل التعبري عنه والفين أياً كانت طريقة 

مثل الكتب والكتيبات وغريها من احملررات، 
واألعمال  ،واحملاضرات واخلطب واملواعظ

األخرى اليت تتسم بنفس الطبيعة، واملصنفات 
املسرحية أو املسرحيات املوسيقية، واملصنفات 
 ،اليت تؤدى حبركات أو خطوات فنية
 ،والتمثيليات اإلميائية، واملؤلفات املوسيقية

أم مل تقترن ا،  ،سواء اقترنت باأللفاظ
ويقاس عليها  ،واملصنفات السينمائية

املصنفات اليت يعرب عنها بأسلوب مماثل 
لألسلوب السينمائي، واملصنفات اخلاصة 

 ،وبالتصوير باخلطوط أو باأللوان ،بالرسم
وبالطباعة على  ،وباحلفر ،وبالنحت ،وبالعمارة

ويقاس  ،ةاحلجر، واملصنفات الفوتوغرافي
عليها املصنفات اليت يعرب عنها بأسلوب مماثل 

واملصنفات اخلاصة ، لألسلوب الفوتوغرايف
 ،بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية

 ،والتصميمات ،واخلرائط اجلغرافية
واملصنفات اسمة  ،والرسومات التخطيطية

املتعلقة باجلغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو 
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  .العلوم
تشريعات دول  - مع ذلك - تصخت) ٢(

االحتاد حبق القضاء بأن املصنفات األدبية 
والفنية أو جمموعة أو أكثر منها ال تتمتع 

  .باحلماية طاملا أا مل تتخذ شكالً مادياً معيناً
تتمتع الترمجات والتحويرات ) ٣(

وما جيري على املصنف  ،والتعديالت املوسيقية
ت أخرى بنفس األديب أو الفين من حتويال

 ،احلماية اليت تتمتع ا املصنفات األصلية
وذلك دون املساس حبقوق مؤلف املصنف 

  .األصلي
ختتص تشريعات دول االحتاد بتحديد ) ٤(

احلماية اليت متنحها للنصوص الرمسية ذات 
 ،الطبيعة التشريعية أو اإلدارية أو القضائية

  .وكذلك للترمجة الرمسية هلذه النصوص
تع جمموعات املصنفات األدبية أو تتم) ٥(

واملختارات األدبية اليت  ،الفنية لدوائر املعارف
تعترب ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب 

وذلك دون  ،حمتوياا، باحلماية ذه الصفة
املساس حبقوق املؤلفني فيما خيتص بكل 

  .مصنف يشكل جزءاً من هذه اموعات
رة آنفاً باحلماية تتمتع املصنفات املذكو) ٦(

وتباشر هذه احلماية . يف مجيع دول االحتاد
وملصلحة من آل إليه احلق من  ،ملصلحة املؤلف

  .بعده
ختتص تشريعات دول االحتاد بتحديد ) ٧(

جمال تطبيق القوانني اخلاصة مبصنفات 
وبالرسوم والنماذج  ،الفنون التطبيقية

الصناعية، وكذلك شروط محاية هذه 
رسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة املصنفات وال
وبالنسبة . من هذه االتفاقية) ٤( ٧أحكام املادة 

للمصنفات اليت تتمتع باحلماية يف دولة املنشأ 
بصفتها فقط رسوم ومناذج، فإنه ال يكون من 
حقها التمتع يف دولة أخرى من دول االحتاد إال 
باحلماية اخلاصة املقررة يف تلك الدولة للرسوم 

ومع ذلك، فإذا مل تكن مثل هذه . جوالنماذ
احلماية اخلاصة مقررة يف تلك الدولة األخرية، 
فإن هذه املصنفات تتمتع باحلماية باعتبارها 

  .مصنفات فنية
ال تنطبق احلماية املقررة يف هذه ) ٨(

أو على  ،االتفاقية على األخبار اليومية
األحداث املختلفة اليت تتصف بكوا جمرد 

  .ةمعلومات صحفي
إمكانية حتديد محاية [ )ثانياً() ٢(مادة 

  :بعض املصنفات
بعض استعماالت  )٢( بعض اخلطب )١(

احلق يف عمل  )٣( احملاضرات واخلطب
  .]جمموعات من هذه املصنفات

ختتص تشريعات دول االحتاد باحلق يف ) ١(
أن تستبعد جزئياً أو كلياً اخلطب السياسية 

راءات القضائية واملرافعات اليت تتم أثناء اإلج
  .من احلماية املقررة يف املادة السابقة

ختتص أيضاً تشريعات دول االحتاد ) ٢(
حبق حتديد الشروط اليت ميكن مبقتضاها نقل 
احملاضرات واخلطب واألعمال األخرى اليت 

وذلك  ،واليت تلقى علنياً ،تتسم بنفس الطبيعة
وإحاطة  ،وإذاعتها ،عن طريق الصحافة

ا بالوسائل السلكية أو عن  اجلمهور علماً
طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور 

من ) ١) (ثانياً( ١١املنصوص عليها يف املادة 
وذلك عندما يربر اهلدف  ،هذه االتفاقية

  .اإلعالمي املنشود مثل هذا االستعمال



 

 

 ٣٨ .. لكية الفكريةالم

ومع ذلك، يتمتع املؤلف حبق استئثاري ) ٣(
يف عمل جمموعة من مصنفاته املنصوص 

  . الفقرات السابقةعليها يف
  :معايري احلماية) [٣(مادة 

) ٢( جنسية املؤلف، مكان نشر املصنف )١(
 <املنشورة>املصنفات  )٣( حمل إقامة املؤلف

  ].<املنشورة يف آن واحد>املصنفات  )٤(
تشمل احلماية املنصوص عليها يف هذه ) ١(

  :االتفاقية
املؤلفني من رعايا إحدى دول االحتاد ) أ(

  .أم مل تكن ،ام سواء كانت منشورةعن مصنف
املؤلفني من غري رعايا إحدى دول ) ب(

االحتاد، عن مصنفام اليت تنشر ألول مرة يف 
أو يف آن واحد يف دولة  ،إحدى دول االحتاد

  .خارج االحتاد ويف إحدى دول االحتاد
يف تطبيق أحكام هذه االتفاقية يعامل ) ٢(

االحتاد الذين  املؤلفني من غري رعايا إحدى دول
تكون إقامتهم العادية يف إحدى هذه الدول 

  .معاملة املؤلفني من رعايا تلك الدولة
 <املصنفات املنشورة>يقصد بتعبري ) ٣(

املصنفات اليت تنشر مبوافقة مؤلفيها أياً كانت 
وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه 
النسخ قد جاء على حنو يفي باالحتياجات 

. ة للجمهور مع مراعاة طبيعة املصنفاملعقول
وال يعد نشراً متثيل مصنف مسرحي أو 

وأداء  ،مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي
والقراءة العلنية ملصنف  ،مصنف موسيقي

أو إذاعة املصنفات  ،والنقل السلكي ،أديب
وتنفيذ  ،وعرض مصنف فين ،األدبية أو الفنية
  .مصنف معماري

آن واحد يف عدة  يعترب كأنه منشور يف) ٤(

دول كل مصنف ظهر يف دولتني أو أكثر خالل 
  .ثالثني يوماً من تاريخ نشره ألول مرة

معايري محاية املصنفات ) [٤(مادة 
السينمائية واملصنفات املعمارية وبعض 

  ]:مصنفات الفنون التخطيطية والتشكيلية
تسري احلماية املقررة يف هذه االتفاقية 

 ،٣وط الواردة يف املادة حىت إذا مل تتوفر الشر
  :وذلك على

مؤلفي املصنفات السينمائية اليت يكون ) أ(
مقر منتجها أو حمل إقامته املعتادة يف إحدى 

  .دول االحتاد
مؤلفي املصنفات املعمارية املقامة يف ) ب(

إحدى دول االحتاد أو املصنفات الفنية األخرى 
الداخلة يف مبىن أو إنشاء آخر كائن يف إحدى 

  .ل االحتاددو
  :احلقوق املضمونة) [٥(مادة 

يف دولة  )٣( خارج دولة املنشأ )٢(و ) ١(
  .]<دولة املنشأ> )٤( املنشأ
يتمتع املؤلفون، يف دول االحتاد غري ) ١(

دولة منشأ املصنف، باحلقوق اليت ختوهلا 
قوانني تلك الدول حالياً أو قد ختوهلا مستقبالً 

املقررة بصفة لرعاياها باإلضافة إىل احلقوق 
خاصة يف هذه االتفاقية، وذلك بالنسبة 
للمصنفات اليت يتمتعون على أساسها باحلماية 

  .مبقتضى هذه االتفاقية
ال خيضع التمتع أو ممارسة هذه ) ٢(

احلقوق ألي إجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه 
املمارسة مستقالن عن وجود احلماية يف دولة 

نطاق احلماية تبعاً لذلك؛ فإن . منشأ املصنف
وكذلك وسائل الطعن املقررة للمؤلف حلماية 
حقوقه حيكمها تشريع الدولة املطلوب توفري 
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احلماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر 
  .عن أحكام هذه االتفاقية

احلماية يف دولة املنشأ حيكمها التشريع ) ٣(
ومع ذلك إذا كان املؤلف من غري رعايا . الوطين

نف الذي يتمتع على أساسه دولة منشأ املص
باحلماية مبقتضى هذه االتفاقية، فإنه يتمتع 
  .يف تلك الدولة بذات احلقوق املقررة لرعاياها

  :تعترب دولة املنشأ) ٤(
شر ألول مرة بالنسبة للمصنفات اليت تن) أ(

ويف  ،الدولة املذكورة - يف إحدى دول االحتاد
د حالة املصنفات اليت تنشر يف آن واحد يف عد

من دول االحتاد اليت متنح مدداً خمتلفة 
الدولة اليت مينح تشريعها مدة  -للحماية 

  .احلماية األقصر
بالنسبة للمصنفات اليت تنشر يف آن ) ب(

رج االحتاد ودولة من دول واحد يف دولة خا
  .الدولة األخرية - االحتاد

بالنسبة للمصنفات غري املنشورة أو ) جـ(
تنشر ألول مرة يف  بالنسبة للمصنفات اليت

آن واحد  دولة خارج االحتاد دون أن تنشر يف
دولة االحتاد اليت  - يف دولة من دول االحتاد

  :يعترب املؤلف من رعاياها، ومع ذلك
إذا ما تعلق األمر مبصنفات سينمائية  -١

يقع مقر منتجها أو حمل إقامته املعتادة يف 
دولة من دول االحتاد، فإن هذه الدولة تكون 

  .دولة املنشأ
إذا ما تعلق األمر مبصنفات معمارية  -٢

مقامة يف إحدى دول االحتاد، فإن هذه الدولة 
  .تكون دولة املنشأ

إمكانية تقييد احلماية بالنسبة ) [٦(مادة 
لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج 

  :االحتاد
يف الدولة اليت مت النشر فيها ألول  )١(

دم رجعية ع )٢( مرة ويف الدول األخرى
  .]األخطار )٣( القيود

عندما ال تقرر دولة خارج االحتاد ) ١(
احلماية الكافية ملصنفات مؤلفني من رعايا 
دولة من دول االحتاد فلهذه األخرية أن تقيد 
من محاية مصنفات املؤلفني الذين كانوا يف 
تاريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن 

فإذا ما . حتاديقيموا عادة يف إحدى دول اال
استعملت دولة أول نشر هذا احلق فال يتطلب 
من دول االحتاد األخرى منح مثل هذه 
املصنفات اليت ختضع ملعاملة خاصة، محاية 
  .أوسع من تلك اليت متنح هلا يف دولة أول نشر

ال تؤثر القيود املقررة مبوجب الفقرة ) ٢(
السابقة على احلقوق اليت يكون املؤلف قد 

بالنسبة ملصنف نشر يف إحدى دول  اكتسبها
  .االحتاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ

على دول االحتاد اليت تضع قيوداً على ) ٣(
محاية حقوق املؤلفني طبقاً ألحكام هذه املادة، 
أن ختطر ذلك إىل املدير العام للمنظمة العاملية 

ويشار إليه فيما بعد باسم ( ،للملكية الفكرية
مبوجب إعالن كتايب حتدد فيه ) <عاماملدير ال>

وكذا  ،الدول اليت تقيد احلماية يف مواجهتها
القيود اليت ختضع هلا حقوق املؤلفني من رعايا 

ويقوم املدير العام بإبالغ هذا . هذه الدول
  .اإلعالن يف احلال إىل مجيع دول االحتاد

  :احلقوق املعنوية) [ثانياً( )٦(مادة 
بنسبة املصنف احلق يف املطالبة  )١(

احلق يف االعتراض على إدخال بعض  ،ملؤلفه
بعد  )٢( التعديالت على املصنف واملساس به
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  .]وسائل الطعن )٣( وفاة املؤلف
بغض النظر عن احلقوق املالية للمؤلف، ) أ(

بل وحىت بعد انتقال هذه احلقوق، فإن املؤلف 
حيتفظ باحلق يف املطالبة بنسبة املصنف إليه، 

أو أي  ،ض على كل حتريف أو تشويهوباالعترا
أو كل مساس آخر  ،تعديل آخر هلذا املصنف

  .بذات املصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته
احلقوق املمنوحة للمؤلف مبقتضى ) ب(

السابقة تظل حمفوظة بعد وفاته، ) ١(الفقرة 
وذلك على األقل إىل حني انقضاء احلقوق 

أو املالية، وميارس هذه احلقوق األشخاص 
اهليئات املصرح هلا من قبل تشريع الدولة 

ومع ذلك، فإن . املطلوب توفري احلماية فيها
 املعمول به -ليت ال يتضمن تشريعها الدول ا

أو االنضمام  ،هذه االتفاقيةعند التصديق على 
نصوصاً تكفل احلماية بعد وفاة املؤلف  - إليها

لكل احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة 
كون هلا احلق يف النص على أن السابقة، ي

بعض هذه احلقوق ال حيتفظ ا بعد وفاة 
  .املؤلف

وسائل الطعن للمحافظة على احلقوق ) ٣(
املقررة يف هذه املادة حيددها تشريع الدولة 

  .املطلوب توفري احلماية فيها
  :مدة احلماية) [٧(مادة 

بالنسبة للمصنفات ) ٢(بوجه عام ) ١(
بة للمصنفات اليت ال بالنس) ٣(السينمائية 

أو حتمل امساً مستعاراً  ،حتمل اسم املؤلف
 ،بالنسبة ملصنفات التصوير الفوتوغرايف) ٤(

تاريخ بدء ) ٥(ومصنفات الفنون التطبيقية 
منح مدد أطول ) ٦(احتساب مدة احلماية 

التشريعات املطبقة، ) ٨(منح مدد أقصر ) ٧(

  .]املدد< مقارنة>
نحها هذه االتفاقية مدة احلماية اليت مت) ١(

تشمل مدة حياة املؤلف ومخسني سنة بعد 
  .وفاته
ومع ذلك، فإنه بالنسبة للمصنفات ) ٢(

السينمائية، يكون لدول االحتاد احلق يف أن 
تنص على أن مدة احلماية تنتهي مبضي 
مخسني عاماً على وضع املصنف يف متناول 
اجلمهور مبوافقة املؤلف، ويف حالة عدم حتقق 

ذا احلدث خالل مخسني عاماً من تاريخ مثل ه
إجناز مثل هذا املصنف، فإن مدة احلماية 
  .تنقضي مبضي مخسني عاماً على هذا اإلجناز

بالنسبة للمصنفات اليت ال حتمل اسم ) ٣(
املؤلف أو حتمل امساً مستعاراً، فإن مدة 
احلماية اليت متنحها هذه االتفاقية تنتهي 

صنف يف مبضي مخسني سنة على وضع امل
ومع ذلك، . متناول اجلمهور بطريقة مشروعة

إذا كان االسم املستعار الذي يتخذه املؤلف ال 
يدع أي جمال للشك يف حتديد شخصيته فإن 
مدة احلماية تكون هي املنصوص عليها يف 

  .الفقرة
وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم ) ١(

املؤلف أو حيمل امساً مستعاراً عن شخصيته 
املذكورة أعاله، تكون مدة سريان خالل املدة 

  .احلماية هي املدة املنصوص عليها يف الفقرة
وال تلتزم دول االحتاد حبماية املصنفات ) ١(

أو حتمل امساً  ،اليت ال حتمل اسم مؤلفها
مستعاراً إذا كان هناك سبباً معقوالً الفتراض 

  .أن مؤلفها قد تويف منذ مخسني سنة
اد حبق ختتص تشريعات دول االحت) ٤(

جتديد مدة محاية مصنفات التصوير 
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ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر  ،الفوتوغرايف
ومع . الذي تتمتع فيه باحلماية كمصنفات فنية

ذلك فإن هذه املدة ال ميكن أن تقل عن مخس 
وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إجناز مثل هذا 

  .املصنف
يبدأ سريان مدة احلماية املقررة على ) ٥(

ة املؤلف، وكذلك املدد املقررة يف أثر وفا
أعاله، من تاريخ ) ٤( و) ٣( و) ٢(الفقرات 

الوفاة أو حصول الواقعة املشار إليها يف تلك 
الفقرات، على أن سريان هذه املدد يبدأ دائماً 
احتسابه اعتباراً من أول يناير من السنة التالية 

  .للوفاة أو حصول الواقعة
تقرر مدة ميكن لدول االحتاد أن ) ٦(

للحماية أطول من تلك املنصوص عليها يف 
  .الفقرات السابقة

يكون لدول االحتاد امللتزمة بأحكام ) ٧(
واليت متنح  ،وثيقة روما من هذه االتفاقية

تشريعاا الوطنية السارية املفعول وقت توقيع 
هذه الوثيقة مدداً أقل من املنصوص عليها يف 

لى تلك املدد الفقرات السابقة، حق اإلبقاء ع
أو االنضمام  ،عند التصديق على هذه الوثيقة

  .إليها
وعلى كل األحوال فإن املدة حيكمها ) ٨(

ومع . تشريع الدولة املطلوب توفري احلماية فيها
. ذلك، وما مل يقرر تشريع هذه الدولة غري ذلك

فإن املدة لن جتاوز املدة احملددة يف دولة منشأ 
  .املصنف

مدة محاية املصنفات ) [ثانياً) (٧(مادة 
اليت اشترك يف وضعها أكثر من مؤلف 

  .]واحد
طبق أحكام املادة السابقة أيضاً يف احلالة ت

اليت يكون فيها حق املؤلف مملوكاً على الشيوع 
على أن حتسب املدد . للشركاء يف عمل مصنف

املقررة على أثر وفاة املؤلف اعتباراً من تاريخ 
ركاء على قيد وفاة آخر من بقي من الش

  .احلياة
  .]حق الترمجة) [٨(مادة 

يتمتع مؤلفو املصنفات األدبية والفنية 
الذين حتميهم هذه االتفاقية حبق استئثاري يف 
ترمجة أو التصريح بترمجة مصنفام طوال 
مدة محاية ما هلم من حقوق يف املصنفات 

  .األصلية
  :حق النسخ) [٩(مادة 

استثناءات  إمكانية وضع) ٢(بوجه عام ) ١(
  .]التسجيالت الصوتية والبصرية) ٣(

يتمتع مؤلفو املصنفات األدبية والفنية ) ١(
الذين حتميهم هذه االتفاقية حبق استئثاري يف 
التصريح بعمل نسخ من هذه املصنفات بأية 

  .طريقة وبأي شكل كان
ختتص تشريعات دول االحتاد حبق ) ٢(

ض السماح بعمل نسخ من هذه املصنفات يف بع
احلاالت اخلاصة بشرط أال يتعارض عمل مثل 

وأال  ،هذه النسخ مع االستغالل العادي للمصنف
يسبب ضرراً غري مربر للمصاحل املشروعة 

  .للمؤلف
كل تسجيل صويت أو بصري يعترب نقالً ) ٣(

  .يف مفهوم هذه االتفاقية
 حرية استعمال املصنفات يف) [١٠(مادة 

  :بعض احلاالت
التوضيح يف األغراض ) ٢(املقتطفات ) ١(

  .]ذكر املصدر واسم املؤلف) ٣(التعليمية 
يسمح بنقل مقتطفات من املصنف ) ١(

الذي وضع يف متناول اجلمهور على حنو 



 

 

 ٤٢ .. لكية الفكريةالم

مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن 
وأن يكون يف احلدود اليت يربرها  ،االستعمال

الغرض املنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات 
ريات يف شكل من مقاالت الصحف والدو

  .خمتصرات صحفية
ختتص تشريعات دول االحتاد، ) ٢(

واالتفاقات اخلاصة املعقودة أو اليت قد تعقد 
 ويف حدود ما يربره الغرض املنشودفيما بينها، 

بإباحة استعمال املصنفات األدبية أو الفنية  -
وذلك  ،على سبيل التوضيح لألغراض التعليمية
لالسلكية عن طريق النشرات واإلذاعات ا

بشرط أن  ،والتسجيالت الصوتية أو البصرية
  .يتفق مثل هذا االستخدام وحسن االستعمال

جيب عند استعمال املصنفات طبقاً ) ٣(
للفقرتني السابقتني من هذه املادة ذكر املصدر 

  .واسم املؤلف إذا كان وارداً به
خرى بشأن إمكانيات أ) [ثانياً) (١٠(مادة 

  :تحرية استعمال املصنفا
بعض املقاالت وكذلك بعض ) ١(

 املصنفات اليت تشاهد) ٢(املصنفات املذاعة 
  .]أو تسمع أثناء عرض أحداث جارية

ختتص تشريعات دول االحتاد حبق ) أ(
السماح بنقل املقاالت املنشورة يف الصحف 
والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو 
ا سياسية أو دينية أو املصنفات املذاعة اليت هل

ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو اإلذاعة 
أو النقل السلكي للجمهور، يف احلاالت اليت ال 
تكون فيها حقوق النقل أو اإلذاعة أو النقل 

ومع ذلك . السلكي املذكور حمفوظة صراحة
فإنه جيب دائماً اإلشارة بكل وضوح إىل 
املصدر، وحيدد تشريع الدولة املطلوب توفري 

ها اجلزاء املترتب على اإلخالل ذا احلماية في
  .االلتزام

تشريعات دول االحتاد  -أيضاً  - ختتص ) ٢(
وذلك  - بتحديد الشروط اليت ميكن مبقتضاها 

مبناسبة عرض أحداث جارية عن طريق 
التصوير الفوتوغرايف أو السينمائي أو اإلذاعة 

نقل املصنفات  - النقل السلكي للجمهور أو
اليت شوهدت أو مسعت أثناء  األدبية أو الفنية

وذلك يف  ،وجعلها يف متناول اجلمهور ،احلدث
  .حدود ما يربره الغرض اإلعالمي املنشود

بعض احلقوق املتعلقة ) [١١(مادة 
  :ةباملصنفات املسرحية واملوسيقي

ونقل  ،حق التمثيل أو األداء العلين) ١(
بالنسبة ) ٢( اجلمهور متثيل أو أداء إىل

  .]للترمجات
 ،يتمتع مؤلفو املصنفات املسرحية) ١(

واملصنفات املوسيقية  ،واملسرحيات املوسيقية
  :حبق استئثاري يف التصريح

بتمثيل مصنفام وأدائها علناً مبا يف ) أ(
ذلك التمثيل واألداء العلين بكل الوسائل أو 

  .الطرق
بنقل متثيل وأداء مصنفام إىل ) ب(

  .اجلمهور بكل الوسائل
ؤلفو املصنفات املسرحية أو يتمتع م) ٢(

املسرحيات املوسيقية طوال مدة سريان 
حقوقهم على املصنف األصلي بنفس احلقوق 

  .فيما خيتص بترمجة مصنفام
ق اإلذاعة حقو) [ثانياً) (١١(مادة 

  :واحلقوق املرتبطة ا
اإلذاعة وغريها من وسائل النقل ) ١(

الالسلكي، نقل املصنف املذاع إىل اجلمهور 



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٤٣

كياً أو السلكياً، نقل املصنف املذاع إىل سل
أو بأي جهاز  ،اجلمهور سواء مبكرب للصوت

) ٣(التراخيص اإلجبارية ) ٢(مشابه آخر 
  .]التسجيل، التسجيالت املؤقتة

يتمتع مؤلفو املصنفات األدبية والفنية ) ١(
  :حبق استئثاري يف التصريح

بإذاعة مصنفام أو بنقلها إىل اجلمهور  -١
وسيلة أخرى تستخدم إلذاعة اإلشارات أو بأية 

  .األصوات أو الصور بالالسلكي
أم  ،سلكياً كان - بأي نقل للجمهور -٢

للمصنف املذاع عندما تقوم ذا  -السلكياً 
  .النقل هيئة أخرى غري اهليئة األصلية

بنقل املصنف املذاع للجمهور مبكرب  -٣
أو بأي جهاز آخر مشابه ناقل  ،للصوت

  .أو األصوات أو الصور لإلشارات
ختتص تشريعات دول االحتاد بتحديد ) ٢(

شروط استعمال احلقوق املذكورة يف الفقرة 
السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط ) ١(

وال ميكن أن . على الدول اليت فرضتها ال غري
متس هذه الشروط بأي حال باحلقوق املعنوية 
 للمؤلف، وال حبقه يف احلصول على مقابل

عادل حتدده السلطة املختصة يف حالة عدم 
ياًاالتفاق عليه ود.  

ما مل ينص على خالف ذلك، فإن ) ٣(
من هذه ) ١(التصريح املمنوح طبقاً للفقرة 

املادة ال يتضمن التصريح بتسجيل املصنف 
ومع . املذاع بآالت تسجيل األصوات أو الصور

ذلك فإن تشريعات دول االحتاد ختتص بتحديد 
التسجيالت املؤقتة اليت جتريها هيئة  نظام

إذاعية بوسائلها اخلاصة الستخدامها يف 
وجيوز هلذه التشريعات أن . إذاعاا اخلاصة

تصرح حبفظ هذه التسجيالت يف حمفوظات 
  .رمسية بالنظر لطابعها االستثنائي كوثائق

املتعلقة بعض احلقوق ) [ثالثاً( )١١(مادة 
  :باملصنفات األدبية

ونقلها إىل  ،لتالوة العلنيةحق ا) ١(
  .]بالنسبة للترمجات) ٢(اجلمهور 

يتمتع مؤلفو املصنفات األدبية حبق ) ١(
  :استئثاري يف تصريح

التالوة العلنية ملصنفام مبا يف ذلك  -١
  .التالوة العلنية جبميع الوسائل أو الطرق

نقل تالوة مصنفام إىل اجلمهور  -٢
  .جبميع الوسائل

فو املصنفات األدبية، طوال يتمتع مؤل) ٢(
مدة سريان حقوقهم على املصنف األصلي، 
  .بنفس احلقوق فيما يتعلق بترمجة مصنفام

حق حتوير املصنفات ) [١٢(مادة 
  .]وتعديلها وإجراء أية حتويالت أخرى عليها

يتمتع مؤلفو املصنفات األدبية أو الفنية 
حبق استئثاري يف تصريح حتوير مصنفام أو 

  .ها أو إجراء أي حتويالت أخرى عليهاتعديل
إمكانية حتديد حق تسجيل ) [١٣(مادة 

ملوسيقية وأية كلمات مصاحبة املصنفات ا
  :هلا

اإلجراءات ) ٢(التراخيص اإلجبارية ) ١(
مصادرة نسخ املصنفات ) ٣(االنتقالية 

  .]املستوردة، املصنوعة دون تصريح من املؤلف
 - تضع جيوز لكل دولة يف االحتاد أن) ١(

حتفظات وشروط بشأن احلق  -فيما خيصها 
 ،االستئثاري املمنوح ملؤلف مصنف موسيقي

وملؤلف أية كلمات يكون قد مت تسجيلها مع 
املصنف املوسيقي بتصريح من األخري، وذلك 



 

 

 ٤٤ .. لكية الفكريةالم

يف ترخيص التسجيل الصويت لذلك املصنف 
  . املوسيقي مصحوباً بالكلمات إن وجدت

ت والشروط بيد أن كل مثل هذه التحفظا
يقتصر تطبيقها على الدولة اليت فرضتها، وال 
جيوز أن متس بأي حال حبق املؤلف يف 
احلصول على مقابل عادل حتدده السلطة 

ياًاملختصة يف حالة عدم االتفاق عليه ود.  
تسجيالت املصنفات املوسيقية اليت مت ) ٢(

 ١٣إجنازها يف إحدى دول االحتاد طبقاً للمادة 
ثيقتني هلذه االتفاقية املوقعتني يف من الو) ٣(

 ٢٦ويف بروكسل يف  م،١٩٢٨يونيو  ٢روما يف 
، ميكن أن تكون حمالً للنقل م١٩٤٨يونيو 

داخل تلك الدولة بغري موافقة مؤلف املصنف 
وذلك حىت اية مدة سنتني اعتباراً  ،املوسيقي

من التاريخ الذي تصبح فيه الدولة املذكورة 
  .ةمرتبطة ذه الوثيق

التسجيالت اليت تتم وفقاً للفقرتني ) ٣(
واليت يتم استريادها  ،من هذه املادة) ٢( و) ١(

 يف دولة بغري تصريح من األطراف املعنية
تكون  -  تعتربها تسجيالت خمالفة للقانون

  .عرضة للمصادرة
احلقوق احلقوق السينمائية و) [١٤(مادة 

  :املرتبطة ا
، التوزيع، التحوير والنسخ السينمائي) ١(

التمثيل واألداء العلين والنقل السلكي إىل 
اجلمهور للمصنفات احملورة أو املنسوخة 

حتوير اإلنتاج السينمائي ) ٢(ذا الشكل 
  .]عدم وجود تراخيص إجبارية) ٣(

يتمتع مؤلفو املصنفات األدبية أو الفنية ) ١(
  :حبق استئثاري يف ترخيص

حتوير مصنفام وعمل نسخ منها  -١

لإلنتاج السينمائي، وتوزيع مثل هذه النسخ 
  .احملورة أو املنقولة

التمثيل واألداء العلين والنقل السلكي  -٢
مصنفات احملورة أو املنقولة ذا لللجمهور ل

  .الشكل
حتوير اإلنتاج السينمائي املأخوذ من ) ٢(

مصنفات أدبية أو فنية، حتت أي شكل فين 
ملصنفات يظل خاضعاً لتصريح مؤلفي ا. آخر

األصلية، وذلك دون املساس بترخيص مؤلفي 
  .اإلنتاج السينمائي

...  
اصة تتعلق أحكام خ) [ثانياً( )١٤(مادة 

  :باملصنفات السينمائية
) ٢(< األصلية>التشبيه باملصنفات ) ١(

أصحاب حق املؤلف، حتديد حقوق بعض 
بعض املؤلفني ) ٣(املؤلفني املسامهني 

  .]املسامهني اآلخرين
دون املساس حبق املؤلف ألي مصنف ) ١(

يكون قد مت حتويره أو نقله، يتمتع املصنف 
ويتمتع . السينمائي باحلماية كمصنف أصلي

صاحب حق املؤلف ملصنف سينمائي بذات 
. احلقوق اليت يتمتع ا مؤلف مصنف أصلي

مبا يف ذلك احلقوق املشار إليها يف املادة 
  .السابقة

ؤلف ملصنف حتديد أصحاب حق امل) أ) (٢(
سينمائي خيتص به تشريع الدولة املطلوب 

  .توفري احلماية فيها
ومع ذلك، ففي دول االحتاد اليت ) ب(

تقضي تشريعاا تضمني أصحاب حق املؤلف 
يف مصنف سينمائي املؤلفني الذين سامهوا يف 
عمل املصنف، فإن مثل هؤالء املؤلفني يف حالة 



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٤٥

امهة ليس تقدمي مثل هذه املسإذا ما تعهدوا ب
أو على  ،ما مل يتفق على خالف ذلك -  هلم

أن يعترضوا على عمل نسخ من  -  نص خاص
املصنف السينمائي أو تداوله أو متثيله أو أدائه 

أو نقله سلكياً إىل اجلمهور، أو إذاعته أو  ،علناً
على أي نقل آخر إىل اجلمهور، أو تضمينه 

  .حاشية بالترمجة أو جعله ناطقاً بلغة أخرى
أمر البت فيما إذا كان جيب إفراغ ) جـ(

التعهد املذكور أعاله ألغراض تطبيق الفقرة 
السابقة، يف شكل عقد مكتوب ) ب(الفرعية 

 - حمرر مكتوب له ذات األثر من عدمهأو 
خيتص به تشريع دولة االحتاد اليت يتخذها 

أو حمالً  ،منتج املصنف السينمائي مقراً له
  .إلقامته املعتادة

ك خيتص تشريع دولة االحتاد ومع ذل
يها حبق القضاء مبا إذا املطلوب توفري احلماية ف

كان التعهد املشار إليه جيب أن يكون عقداً 
وجيب . مكتوباً أو حمرراً مكتوباً له ذات األثر

على الدول اليت تقوم باستعمال هذا احلق أن 
ختطر املدير العام بذلك مبوجب إعالن كتايب 
يقوم بإبالغه يف احلال إىل مجيع دول االحتاد 

  .األخرى
ما مل يتفق على خالف >ة يقصد بعبار) د(
، أي شرط مقيد <أو على نص خاص ،ذلك

  .ميكن أن خيضع له التعهد املذكور
أعاله ) ب) (٢(ال تطبق أحكام الفقرة ) ٣(

على مؤلفي السيناريو واحلوار واملصنفات 
املوسيقية اليت يتم تأليفها بغرض إجناز 
مصنف سينمائي، وال على املخرج الرئيسي 

ما مل يقرر التشريع الوطين  هلذا املصنف، هذا
ومع ذلك فعلى دول االحتاد اليت . خالف ذلك

ختلو تشريعاا من أحكام تقضي بتطبيق 
املشار إليها على املخرج ) ب) (٢(الفقرة 
أن ختطر املدير العام بذلك مبوجب  - املذكور 

إعالن كتايب يقوم بإبالغه يف احلال إىل مجيع 
  .دول االحتاد األخرى

بشأن < حق التتبع>) [ثالثاً( )١٤(مادة 
  :املصنفات الفنية واملخطوطات

حق االنتفاع بعمليات إعادة البيع ) ١(
  .]اإلجراءات) ٣(التشريعات املطبقة ) ٢(

 ،فيما يتعلق باملصنفات الفنية األصلية) ١(
ومؤلفني  ابواملخطوطات األصلية لكت

أو من له صفة بعد  موسيقيني، يتمتع املؤلف
أو اهليئات وفقاً للتشريع ألشخاص وفاته من ا

حبق غري قابل للتصرف فيه، يف  -  الوطين
تعلق مصلحتهم بعمليات بيع املصنف التالية 

  .ألول تنازل عن حق االستغالل جيريه املؤلف
ال ميكن املطالبة بتوفري احلماية ) ٢(

املنصوص عليها يف الفقرة السابقة يف أية 
تشريع الدولة  دولة من دول االحتاد إال إذا كان

اليت ينتمي إليها املؤلف يقرر هذه احلماية ويف 
احلدود اليت يسمح ا تشريع الدولة املطلوب 

  .توفري احلماية فيها
خيتص التشريع الوطين بتحديد ) ٣(

  .إجراءات التحصيل واملبالغ الواجبة
حق املطالبة باحلقوق ) [١٥(مادة 

  :باحلمايةاملتمتعة 
أو عندما ال  ،ؤلفعند بيان اسم امل) ١(

يدع االسم املستعار جماالً ألي شك يف 
بالنسبة ) ٢(حتديد شخصية املؤلف 
بالنسبة ) ٣(للمصنفات السينمائية 

أو  ،للمصنفات اليت ال حتمل اسم املؤلف



 

 

 ٤٦ .. لكية الفكريةالم

بالنسبة لبعض ) ٤(اليت حتمل امساً مستعاراً 
واليت تكون شخصية  ،املصنفات غري املنشورة

  .]مؤلفها جمهولة
كي يعترب أن ملؤلفي املصنفات األدبية ل) ١(

أو الفنية اليت حتميها االتفاقية احلالية هذه 
ويكون هلم بالتايل حق املثول أمام  ،الصفة

ومقاضاة من ميس  ،حماكم دول االحتاد
يكفي أن يظهر اسم املؤلف على  - حبقوقهم

املصنف بالطريقة املعتادة، هذا ما مل يقم 
ق هذه الفقرة وتطب. الدليل على عكس ذلك

حىت إذا كان االسم مستعاراً، مىت كان االسم 
املستعار الذي يتخذه املؤلف ال يدع جماالً ألي 

  .شك يف حتديد شخصيته
يفترض أن الشخص الطبيعي أو ) ٢(

االعتباري الذي يظهر امسه بالطريقة املعتادة 
على مصنف سينمائي هو املنتج هلذا املصنف، 

  .ى عكس ذلكهذا ما مل يقم الدليل عل
بالنسبة للمصنفات اليت ال حتمل اسم ) ٣(

املؤلف أو اليت حتمل امساً مستعاراً، غري تلك 
أعاله، يفترض أن ) ١(املشار إليها يف الفقرة 

وما مل  - الناشر الذي يظهر امسه على املصنف 
مبثابة ممثل للمؤلف،  - يثبت عكس ذلك 

وذه الصفة فإن له حق احملافظة على حقوق 
ويوقف سريان حكم هذه . ؤلف والدفاع عنهاامل

 ،الفقرة عندما يكشف املؤلف عن شخصيته
  .ويثبت صفته

بالنسبة للمصنفات غري املنشورة ) أ) (٤(
واليت تكون شخصية مؤلفها جمهولة، مع وجود 
كل ما يدعو إىل االعتقاد بأنه من مواطين 
إحدى دول االحتاد، فإن تشريع هذه الدولة 

السلطة املختصة اليت تقوم  خيتص حبق تعيني

ويكون هلا حق احملافظة على  ،بتمثيل املؤلف
  .حقوقه والدفاع عنها يف دول االحتاد

على دول االحتاد اليت تقوم مبثل هذا ) ب(
التعيني عمالً باحلكم املذكور أن ختطر املدير 
العام بذلك مبقتضى إعالن كتايب يتضمن كل 

اليت مت البيانات اخلاصة بالسلطة املختصة 
تعيينها ذا الشكل، ويقوم املدير العام بإبالغ 

  .ذلك يف احلال إىل مجيع دول االحتاد األخرى
  :املصنفات املزورة) [١٦(مادة 

املصادرة عند االسترياد ) ٢(املصادرة ) ١(
  .]التشريعات املطبقة) ٣(

تكون مجيع النسخ غري املشروعة ) ١(
د اليت ملصنف حمالً للمصادرة يف دول االحتا

  .يتمتع فيها املصنف األصلي باحلماية القانونية
تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضاً على ) ٢(

النسخ الواردة من دولة ال يتمتع فيها املصنف 
  .أو تكون قد توقفت فيها محايته ،باحلماية

  .جتري املصادرة وفقاً لتشريع كل دولة) ٣(
إمكانية مراقبة تداول ) [١٧(مادة 
  .]ومتثيلها وعرضهااملصنفات 

ال ميكن ألحكام هذه االتفاقية أن متس بأي 
شكل حبق حكومة كل دولة من دول االحتاد يف 
أن تسمح أو تراقب أو متنع، عن طريق التشريع 
أو إصدار اللوائح، تداول أو متثيل أو عرض أي 
مصنف أو إنتاج ترى السلطة املختصة ممارسة 

  .هذا احلق بالنسبة إليه
عند دخول املصنفات املوجودة [) ١٨(مادة 

  :االتفاقية حيز التنفيذ
جيوز محايتها يف حالة عدم انقضاء ) ١(

ال جيوز ) ٢(مدة احلماية يف دولة املنشأ 
محايتها يف حالة انقضاء مدة احلماية يف 



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٤٧

) ٣(الدولة املطلوب توفري احلماية فيها 
  .]حاالت خاصة) ٤(تطبيق هذه املبادئ 

ية على كل قتسري هذه االتفا) ١(
دخول هذه  عند املصنفات اليت ال تكون

قد سقطت بعد يف امللك  االتفاقية حيز التنفيذ
  .العام لدولة املنشأ بانقضاء مدة احلماية

ومع ذلك، إذا سقط أحد املصنفات يف ) ٢(
امللك العام يف الدولة املطلوب توفري احلماية 
فيها، نتيجة انقضاء مدة احلماية السابق منحها 

، فإن هذا املصنف ال يتمتع فيها باحلماية من له
  . جديد
جيري تطبيق هذا املبدأ وفقاً لألحكام ) ٣(

اليت تتضمنها االتفاقيات اخلاصة املعقودة أو 
اليت قد تعقد هلذا الغرض فيما بني دول 

هذه ويف حالة عدم وجود مثل . االحتاد
 كل فيما خيصها - األحكام، حتدد الدول املعنية

  .ط اخلاصة بتطبيق هذا املبدأالشرو -
تنطبق األحكام السابقة أيضاً يف حالة ) ٤(

وكذلك يف  ،انضمام دول جديدة إىل االحتاد
احلالة اليت متتد فيها احلماية بالتطبيق للمادة 

  .أو بسبب التنازل عن التحفظات ،)٧(
تطبيق محاية أوسع من ) [١٩(مادة 

  .]احلماية املترتبة على االتفاقية
نع أحكام هذه االتفاقية من املطالبة ال مت

بتطبيق محاية أوسع يكون قد قررها تشريع 
  .دولة من دول االحتاد

اتفاقات خاصة بني دول ) [٢٠(مادة 
  .]االحتاد

حتتفظ حكومات دول االحتاد باحلق يف 
عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، مادامت 
االتفاقات ختول حقوقاً تفوق تلك اليت متنحها 

أو تتضمن نصوصاً ال تتعارض . تفاقيةهذه اال
وتبقى أحكام االتفاقات . مع هذه االتفاقية

القائمة سارية مىت كانت مطابقة للشروط 
  .السابق ذكرها

أحكام خاصة تتعلق بالبلدان ) [٢١(مادة 
  :النامية

امللحق جزء ال ) ٢(الرجوع إىل امللحق ) ١(
  .]يتجزأ من الوثيقة

اصة تتعلق يتضمن امللحق أحكاماً خ) ١(
  .بالدول النامية

، )ب) (أ( ٢٨مع مراعاة أحكام املادة ) ٢(
  .يشكل امللحق جزءاً ال يتجزأ من هذه الوثيقة

  :اجلمعية) [٢٢(مادة 
) ٣(املهام ) ٢(اإلنشاء والتشكيل ) ١(

) ٤(النصاب القانوين، التصويت، املراقبون 
  .]النظام الداخلي) ٥(الدعوة لالجتماع 

حتاد مجعية تتكون من دول يكون لال) أ) (١(
  .٢٦إىل  ٢٢االحتاد امللتزمة باملواد من 

متثل حكومة كل دولة مبندوب واحد ) ب(
  .ميكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخرباء

تتحمل نفقات كل وفد احلكومة اليت ) جـ(
  .عينته
  :تقوم اجلمعية مبا يلي) أ) (٢(
تعاجل مجيع املسائل اخلاصة باحملافظة  -١
  .وبتنفيذ هذه االتفاقية ،االحتاد وتنميته على
تزود املكتب الدويل للملكية الفكرية  -٢

املشار )  <املكتب الدويل>ويدعى فيما بعد (
إليه يف اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية 

)  <املنظمة>وتدعى فيما بعد (الفكرية 
بالتوجيهات اخلاصة باإلعداد ملؤمترات 

ة مالحظات دول االحتاد غري التعديل، مع مراعا



 

 

 ٤٨ .. لكية الفكريةالم

  .٢٦إىل  ٢٢امللتزمة باملواد من 
تنظر يف تقارير وأنشطة مدير عام  -٣

املنظمة اخلاصة باالحتاد وتعتمدها، وتزوده 
جبميع التوجيهات الالزمة خبصوص 

  .املوضوعات اليت تدخل يف اختصاص االحتاد
تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية  -٤

  .للجمعية
رير وأنشطة جلنتها تنظر يف تقا -٥

  .وتزودها بالتوجيهات ،وتعتمدها ،التنفيذية
وتقر ميزانية  ،حتدد برنامج االحتاد -٦

وتعتمد حساباته  ،فترة السنتني اخلاصة به
  .اخلتامية

  .تقر الالئحة املالية لالحتاد -٧
تنشئ ما تراه مالئماً من جلان خرباء  -٨

  .ومجاعات عمل لتحقيق أغراض االحتاد
من يسمح هلم حبضور اجتماعاا  حتدد -٩

 ،كمراقبني من الدول غري األعضاء يف االحتاد
ومن املنظمات الدولية احلكومية وغري 

  .احلكومية
 ٢٢الت اخلاصة باملواد من تقر التعدي -١٠

  .٢٦٠ إىل
تتخذ أي إجراء آخر مالئم يهدف إىل  -١١

  .حتقيق أغراض االحتاد
طاق تباشر أية مهام أخرى تدخل يف ن -١٢

  .هذه االتفاقية
متارس احلقوق املمنوحة هلا مبوجب  -١٣

اتفاقية إنشاء املنظمة شريطة قبوهلا هلذه 
  .احلقوق

تتخذ اجلمعية قراراا فيما يتعلق ) ب(
باملوضوعات اليت م أيضاً احتادات أخرى 
تديرها املنظمة بعد االطالع على رأي جلنة 

  .التنسيق التابعة للمنظمة
لكل دولة عضو يف اجلمعية  يكون) أ) (٣(

  .صوت واحد
يتكون النصاب القانوين من نصف ) ب(

  .عدد الدول األعضاء يف اجلمعية
بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية ) جـ(

، للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كان عدد )ب(
الدول املمثلة يف أية دورة يقل عن النصف 
ولكن يساوي ثلث الدول األعضاء يف اجلمعية 

ومع ذلك فإن قرارات اجلمعية، . أو يزيد عليه
خبالف تلك املتعلقة بإجراءاا، ال تكون نافذة 

يبلغ املكتب . إال إذا توفرت الشروط التالية
الدويل القرارات املذكورة إىل الدول األعضاء 
يف اجلمعية اليت مل تكن ممثلة، ويدعوها إىل 
ة اإلدالء بتصويتها أو امتناعها كتابة خالل مد

فإذا ما كان . ثالثة شهور من تاريخ ذلك اإلبالغ
عدد الدول اليت أدلت بتصويتها أو امتناعها 
عند انقضاء تلك املدة يساوي على األقل العدد 
الذي كان مطلوباً الستكمال النصاب القانوين 
يف الدورة ذاا تكون تلك القرارات نافذة مىت 

نفس كانت األغلبية املطلوبة مازالت قائمة يف 
  .الوقت
تتخذ ) ٢( ٢٦مع مراعاة أحكام املادة ) د(

قرارات اجلمعية بأغلبية ثلثي األصوات اليت 
  .اشتركت يف االقتراع

  .عترب االمتناع مبثابة تصويتيال ) هـ(
 ،ال ميثل املندوب إال دولة واحدة فقط) و(

  .وال يصوت إال بامسها
تشارك دول االحتاد غري األعضاء يف ) ز(

  .اجتماعاا كمراقبني اجلمعية يف
جتتمع اجلمعية يف دورة عادية مرة ) أ) (٤(
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من املدير العام، ويكون كل سنتني بدعوة 
 - ائيةفيما عدا احلاالت االستثن -  اجتماعها

ويف نفس املكان اللذين  ،أثناء نفس الفترة
  .جتتمع فيهما اجلمعية العامة للمنظمة

جتتمع اجلمعية يف دورة غري عادية ) ب(
عوة من املدير العام بناء على طلب اللجنة بد

أو على طلب ربع عدد الدول  ،التنفيذية
  .األعضاء يف اجلمعية

تضع اجلمعية النظام الداخلي اخلاص ) ٥(
  .ا

  :ة التنفيذيةاللجن) [٢٣(مادة 
عدد ) ٣(التشكيل ) ٢(اإلنشاء ) ١(

التوزيع اجلغرايف، اتفاقات ) ٤(األعضاء 
ض، حدود األهلية مدة التفوي) ٥(خاصة 

إلعادة االنتخاب، القواعد املتبعة بشأن 
الدعوة لالجتماع ) ٧(املهام ) ٦(االنتخاب 

 )٩(النصاب القانوين، التصويت ) ٨(
  .]النظام الداخلي) ١٠(املراقبون 

  .يكون للجمعية جلنة تنفيذية) ١(
تتكون اللجنة التنفيذية من الدول ) أ) (٢(

 الدول األعضاء اليت تنتخبها اجلمعية من بني
ليت يقع فيها، وعالوة على ذلك يكون للدولة ا

 - حبكم وضعها - على إقليمها مقر املنظمة
وذلك مع مراعاة أحكام املادة  ،مقعد يف اللجنة

  ).ب) (٧( ٢٥
متثل حكومة كل دولة عضو يف اللجنة ) ب(

التنفيذية مبندوب واحد ميكن أن يعاونه 
  . مناوبون ومستشارون وخرباء

تتحمل نفقات كل وفد احلكومة اليت ) ـج(
  .عينته
يكون عدد الدول األعضاء يف اللجنة ) ٣(

التنفيذية مساوياً لربع عدد الدول األعضاء يف 
اجلمعية، وعند حتديد عدد املقاعد اليت يتعني 

  .شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة
تراعي اجلمعية عند انتخاب أعضاء ) ٤(

 ،ة توزيعاً جغرافياً عادالًاللجنة التنفيذي
وضرورة أن تكون الدول األطراف يف االتفاقات 

اليت ميكن أن تعقد يف إطار االحتاد  -اخلاصة 
ضمن الدول اليت تتكون منها اللجنة  -

  .التنفيذية
يتوىل أعضاء اللجنة التنفيذية مهام ) أ) (٥(

عملهم ابتداًء من ختام دورة اجلمعية اليت مت 
حىت ختام الدورة العادية التالية  فيها انتخام

  .للجمعية
ميكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة ) ب(

التنفيذية ولكن حبد أقصى ال يزيد على ثلثي 
  .عددهم

تضع اجلمعية القواعد التفصيلية ) جـ(
اخلاصة بانتخاب وإعادة االنتخاب احملتمل 

  .ألعضاء اللجنة التنفيذية
  :ا يليتقوم اللجنة التنفيذية مب) أ) (٦(
  .تعد مشروع جدول أعمال اجلمعية -١
تعرض على اجلمعية مقترحات متعلقة  -٢

ومشروع ميزانية فترة  ،مبشروع الربنامج
واملعدة من قبل  ،السنتني اخلاصة باالحتاد

  .املدير العام
...  
مع التعليقات  - تعرض على اجلمعية -٤

 ،التقارير الدورية للمدير العام -املالئمة 
  .السنوية اخلاصة مبراجعة احلسابات والتقارير

تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان  -٥
قيام املدير العام بتنفيذ برنامج االحتاد طبقاً 
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لقرارات اجلمعية مع مراعاة الظروف اليت قد 
  .تطرأ فيما بني دورتني عاديتني للجمعية

تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها يف  -٦
  .نطاق هذه االتفاقية

تتخذ اللجنة التنفيذية قراراا فيما  )ب(
يتعلق باملوضوعات اليت م أيضاً احتادات 
أخرى تديرها املنظمة بعد االطالع على رأي 

  .جلنة التنسيق التابعة للمنظمة
جتتمع اللجنة التنفيذية يف دورة ) أ) (٧(

عادية مرة كل سنة بدعوة من املدير العام، 
ويف نفس  ،ويتم االجتماع أثناء نفس الفترة

جلنة التنسيق  املكان اللذين جتتمع فيهما
  .وذلك بقدر اإلمكان ،التابعة للمنظمة

جتتمع اللجنة التنفيذية يف دورة غري ) ب(
 ،إما مببادرة منه ،عادية بدعوة من املدير العام

  .أو ربع أعضائها ،أو بناء على طلب رئيسها
يكون لكل دولة عضو يف اللجنة ) أ) (٨(

  .صوت واحدالتنفيذية 
يتكون النصاب القانوين من نصف ) ب(

  .عدد الدول األعضاء يف اللجنة التنفيذية
تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة ) جـ(

  .لألصوات اليت اشتركت يف االقتراع
  .ال يعترب االمتناع مبثابة تصويت) د(
 ،ال ميثل املندوب إال دولة واحدة فقط) هـ(

  .وال يصوت إال بامسها
ول االحتاد غري األعضاء يف اللجنة لد) ٩(

  .التنفيذية أن حتضر اجتماعاا كمراقبني
تضع اللجنة التنفيذية النظام الداخلي ) ١٠(

  .اخلاص ا
  :املكتب الدويل) [٢٤(مادة 

) ٢(مهامه بوجه عام، املدير العام ) ١(

تزويد ) ٤(جملة دورية ) ٣(معلومات عامة 
) ٦(مات دراسات وخد) ٥(الدول باملعلومات 

مؤمترات  )٧(االشتراك يف االجتماعات 
  .]مهام أخرى) ٨(التعديل 

ميارس املكتب الدويل املهام اإلدارية ) أ) (١(
اخلاصة باالحتاد، ويعترب املكتب الدويل امتداداً 
ملكتب االحتاد املتحد مع مكتب االحتاد الذي 
أنشأته االتفاقية الدولية حلماية امللكية 

  .الصناعية
وم املكتب الدويل، بصفة خاصة، يق) ب(

  .بأعمال السكرتارية ملختلف أجهزة االحتاد
املدير العام للمنظمة هو الرئيس ) جـ(

  .وهو الذي ميثله ،التنفيذي لالحتاد
جيمع املكتب الدويل املعلومات اخلاصة ) ٢(

حبماية حق املؤلف وينشرها، وتقوم كل دولة 
يف  -املكتب الدويل من دول االحتاد بتزويد 

جبميع القوانني اجلديدة  -  أقرب وقت ممكن
والنصوص الرمسية املتعلقة حبماية حق 

  .املؤلف
  .يصدر املكتب الدويل جملة شهرية) ٣(
يزود املكتب الدويل كل دولة يف ) ٤(

االحتاد، بناء على طلبها مبعلومات عن املسائل 
  .املتعلقة حبماية حق املؤلف

ويقدم  ،جيري املكتب الدويل دراسات) ٥(
  .خدمات دف إىل تيسري محاية حق املؤلف

 أي عضو يكلفه وأيشترك املدير العام، ) ٦(
من موظفي املكتب الدويل، يف كافة اجتماعات 

وأية جلنة خرباء  ،واللجنة التنفيذية ،اجلمعية
أخرى أو مجاعة عمل، دون أن يكون هلم حق 

أو أي عضو  -  ويكون املدير العام. التصويت
سكرترياً  -موظفي املكتب الدويل  يكلفه من



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٥١

  .هلذه األجهزة حبكم منصبه
يقوم املكتب الدويل، وفقاً ) أ) (٧(

وبالتعاون مع اللجنة ، لتوجيهات اجلمعية
بإعداد مؤمترات التعديل اخلاصة  -التنفيذية 

إىل  ٢٢فيما عدا املواد من  ،بأحكام االتفاقية
٢٦.  

ات للمكتب الدويل أن يتشاور مع املنظم) ب(
الدولية احلكومية وغري احلكومية بشأن 

  .اإلعداد ملؤمترات التعديل
يشترك املدير العام واألشخاص الذين ) جـ(

يعينهم يف مناقشات هذه املؤمترات دون أن 
  .يكون هلم حق التصويت

ينفذ املكتب الدويل أية مهام أخرى ) ٨(
  .تعهد إليه
  :الشؤون املالية) [٢٥(مادة 

التنسيق مع االحتادات  )٢(امليزانية ) ١(
احلصص، ) ٤(املصادر املالية ) ٣(األخرى 

الرسوم واملبالغ ) ٥(إمكانية جتديد امليزانية 
) ٧(صندوق رأس املال العامل ) ٦(املستحقة 

فة فروض مقدمة من طرف احلكومة املضي
  .]مراجعة احلسابات) ٨(

  .يكون لالحتاد ميزانية) أ) (١(
إليرادات تشمل ميزانية االحتاد ا) ب(

ومسامهته يف  ،والنفقات اخلاصة باالحتاد
. ت املشتركة بني االحتاداتميزانية النفقا

املبلغ املوضوع  - إذا اقتضى األمر -  وكذلك
  .حتت تصرف ميزانية مؤمتر املنظمة

تعترب نفقات مشتركة بني االحتادات ) جـ(
النفقات اليت ال ختص االحتاد وحده، بل 

ثر من االحتادات ختص كذلك واحداً أو أك
األخرى اليت تديرها املنظمة، ويكون نصيب 

االحتاد يف هذه النفقات املشتركة بنسبة 
  .املصلحة اليت تعود عليه منها

توضع ميزانية االحتاد بعد اعتبار ) ٢(
مقتضيات التنسيق مع ميزانيات االحتادات 

  .األخرى اليت تديرها املنظمة
ادر متول ميزانية االحتاد من املص) ٣(
  :التالية
  .حصص دول االحتاد -١
الرسوم واملبالغ املستحقة عن اخلدمات  -٢

  .اليت يؤديها املكتب الدويل مما خيص االحتاد
حصيلة بيع مطبوعات املكتب الدويل  -٣

واحلقوق املتصلة ذه  ،اخلاصة باالحتاد
  .املطبوعات

  .اهلبات والوصايا واإلعانات -٤
رادات املتنوعة اإلجيارات والفوائد واإلي -٥

  .األخرى
لتحديد حصة كل دولة من دول ) أ) (٤(

االحتاد يف امليزانية، تنتمي تلك الدولة إىل فئة 
وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد 

  :من الوحدات حمددة مبا يلي
  ٢٥ ١فئة 
  ٢٠ ٢فئة 
  ١٥ ٣فئة 
  ١٠ ٤فئة 
  ٥ ٥فئة 
  ٣ ٦فئة 
  ١ ٧فئة 

ترغب يف تبني كل دولة الفئة اليت ) ب(
االنتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو 
االنضمام اخلاصة ا، ما مل يكن قد سبق هلا 

وميكن لتلك الدولة أن تغري الفئة . بيان ذلك



 

 

 ٥٢ .. لكية الفكريةالم

اليت تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدىن 
فعليها أن تعلن ذلك للجمعية يف إحدى دوراا 

يل ساري ويصبح أي تغيري من هذا القب. العادية
  .املفعول من بداية السنة التالية للدورة املذكورة

تكون احلصة السنوية لكل دولة مبلغاً ) جـ(
اكات تبلغ نسبته إىل املبلغ اإلمجايل لالشتر

ما يعادل نسبة عدد  السنوية يف ميزانية االحتاد
وحدات تلك الدولة إىل إمجايل الوحدات 

  .اخلاصة جبميع الدول املسامهة
ق احلصص يف أول يناير من كل تستح) د(
  .سنة
ال جيوز للدولة اليت تتأخر يف دفع ) هـ(

حصصها أن تباشر حقها يف التصويت يف أي 
من أجهزة االحتاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان 
مقدار ديوا املتأخرة يعادل مبلغ احلصص 
املستحقة عليها عن السنتني السابقتني بالكامل 

جيوز ألي من أجهزة ومع ذلك . أو يزيد عليه
االحتاد أن يسمح لتلك الدولة باالستمرار يف 
مباشرة حقها يف التصويت يف مثل هذا اجلهاز 
مادام كان مقتنعاً بأن التأخري يف الدفع ناتج 

  .عن ظروف استثنائية ال ميكن جتنبها
إذا مل يتم إقرار امليزانية قبل بداية سنة ) و(

السنة  مالية جديدة يستمر العمل مبيزانية
وذلك طبقاً ملا تقضي به الالئحة  ،املنتهية
  .املالية
حيدد املدير العام مقدار الرسوم واملبالغ ) ٥(

املستحقة عن اخلدمات اليت يؤديها املكتب 
ويقدم تقارير عنها إىل  ،الدويل ملصلحة االحتاد

  .اجلمعية واللجنة التنفيذية
يكون لالحتاد صندوق لرأس املال ) أ) (٦(

يتكون من مبلغ يدفع ملرة واحدة من قبل  العامل

وتقرر اجلمعية زيادة  ،كل دولة من دول االحتاد
  .رأس املال إذا أصبح غري كاف

يكون مقدار الدفعة األوىل اخلاصة ) ب(
أو  -بكل دولة يف رأس املال السالف الذكر 

عبارة عن نسبة من  -اشتراكها يف أية زيادة له 
د فيها حديت تحصة تلك الدولة عن السنة ال

  .أو تقررت فيها زيادته ،رأس املال
حتدد اجلمعية نسبة الدفعة وشروط ) جـ(

دفعها بناء على اقتراح املدير العام وبعد 
االطالع على رأي جلنة التنسيق التابعة 

  .للمنظمة
ينص اتفاق املقر املربم مع الدولة ) أ) (٧(

اليت يكون مقر املنظمة على إقليمها على أنه 
دما يكون رأس املال العامل غري كاف تقوم عن

ويكون مقدار هذه . تلك الدولة مبنح قروض
القروض وشروط منحها موضوعاً التفاقات 
منفصلة يف كل حالة بني تلك الدولة واملنظمة، 
وتتمتع تلك الدولة حبكم وضعها مبقعد يف 
اللجنة التنفيذية مادامت تظل ملتزمة بتقدمي 

  .قروض
الدولة املشار إليها يف  حيق لكل من) ب(

واملنظمة أن تنهي االلتزام ) أ(الفقرة الفرعية 
مبنح قروض مبوجب إخطار كتايب، ويسري 
مفعول اإلاء بعد ثالث سنوات من اية السنة 

  .اليت مت فيها اإلخطار عنه
تتم مراجعة احلسابات، وفقاً ملا تنص ) ٨(

ن عليه الالئحة املالية، من قبل دولة أو أكثر م
أو من قبل مراقيب حسابات من  ،دول االحتاد

  .اخلارج تعينهم اجلمعية بعد أخذ موافقتهم
  :التعديالت) [٢٦(مادة 

أحكام جيوز تعديلها من قبل ) ١(



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٥٣

بدء ) ٣(اإلقرار ) ٢(اجلمعية، اقتراحات 
  .]النفاذ

وللجنة  ،ألية دولة عضو يف اجلمعية) ١(
 التقدم - وكذلك للمدير العام  ،التنفيذية

 ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢باقتراحات لتعديل املواد 
ويقوم املدير العام . باإلضافة للمادة احلالية

بإبالغ تلك االقتراحات إىل الدول األعضاء يف 
اجلمعية قبل نظرها من قبل اجلمعية بستة 

  .أشهر على األقل
تتوىل اجلمعية إقرار التعديالت اخلاصة ) ٢(

ويتطلب هذا  ،)١(باملواد املشار إليها يف الفقرة 
اإلقرار ثالثة أرباع عدد األصوات اليت اشتركت 

 ٢٢يف االقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 
وللفقرة احلالية يتطلب أربعة أمخاس عدد 

  .األصوات اليت اشتركت يف االقتراع
يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد املشار إليها ) ٣(

م بعد شهر من تسلم املدير العا) ١(يف الفقرة 
إخطارات كتابية مبوافقة ثالثة أرباع عدد 
الدول األعضاء يف اجلمعية، وذلك يف وقت 
إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك املوافقات 
قد متت وفقاً لإلجراءات الدستورية اخلاصة 

 الت للمواد املذكورةوتلزم أية تعدي. ذه الدول
مجيع  - يكون قد مت إقرارها ذا الشكل -

عضاء يف اجلمعية عند بدء نفاذ الدول األ
أو اليت تصبح أعضاء فيها يف تاريخ  ،التعديل

الحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من 
االلتزامات املالية للدول األعضاء يف االحتاد ال 
يلزم إال تلك الدول اليت قامت باإلخطار عن 

  .موافقتها على التعديل املذكور
  :تعديل االتفاقية[) ٢٧(مادة 

  .]اإلقرار) ٣(املؤمترات ) ٢(لغرض ا )١(

تكون هذه االتفاقية حمالً للتعديل ) ١(
بغرض إدخال تغيريات دف إىل حتسني نظام 

  .االحتاد
وهلذا الغرض تعقد مؤمترات يف دول ) ٢(

  .االحتاد على التوايل بني مندويب هذه الدول
اليت ) ٢٦(مع مراعاة أحكام املادة ) ٣(

، فإن ٢٦إىل  ٢٢د من تنطبق على تعديل املوا
أي تعديل للوثيقة احلالية مبا يف ذلك امللحق، 
يتطلب إمجاع األصوات اليت اشتركت يف 

  .االقتراع
قبول الوثيقة ونفاذها ) [٢٨(مادة 

  :بالنسبة لدول االحتاد
التصديق، االنضمام، إمكانية ) ١(

) ٢(استبعاد بعض األحكام، سحب االستبعاد 
وكذلك امللحق  ،٢١ إىل ١بدء نفاذ املواد من 

  .]٣٨إىل  ٢٢بدء نفاذ املواد من ) ٣(
جيوز لكل دولة من دول االحتاد ) أ) (١(

وإذا  ،املوقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها
. مل تكن قد وقعتها فبوسعها االنضمام إليها

وتودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى املدير 
  .العام
اد أن جيوز لكل دولة من دول االحت) ب(

تعلن يف وثيقة التصديق أو االنضمام أن 
تصديقها أو انضمامها ال يسري على املواد من 

وال على امللحق، ومع هذا، إذا كانت  ،٢١إىل  ١
تلك الدولة قد قامت فعالً بإعالن طبقاً للمادة 

من امللحق، فليس يف وسعها ) ١(السادسة 
اإلعالن يف الوثيقة املذكورة إال بأن تصديقها 

  .٢٠إىل  ١و انضمامها ال يسري على املواد من أ
كن لكل دولة من دول االحتاد تكون مي) جـ(

قد استبعدت  - )ب(طبقاً للفقرة الفرعية  -
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من آثار تصديقها أو انضمامها األحكام 
أن تعلن  - املنصوص عليها يف الفقرة املذكورة 

يف أي وقت الحق بأن آثار تصديقها أو 
ويودع مثل . ه األحكامانضمامها متتد إىل هذ

  .هذا اإلعالن لدى املدير العام
 ٢١إىل  ١يبدأ نفاذ املواد من ) أ) (٢(

وامللحق بعد ثالثة شهور من توفر الشرطني 
  :التاليني
تصديق مخس دول على األقل من دول  -١

االحتاد على هذه الوثيقة أو انضمامها إليها 
دون القيام باإلعالن املنصوص عليه يف الفقرة 

  ).ب) (أ(
أن تصبح كل من فرنسا وإسبانيا  -٢

واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 
ملتزمة باالتفاقية العاملية حلقوق املؤلف كما 

  .م١٩٧١يوليو  ٢٤عدلت يف باريس يف 
يسري النفاذ املنصوص عليه يف ) ب(

على دول االحتاد ) أ(الفقرة الفرعية السابقة 
د السريان املذكور بثالثة اليت أودعت قبل موع

شهور وثائق تصديق أو انضمام خالية من 
  ).ب) (أ(اإلعالن املشار إليه يف الفقرة 

وامللحق،  ٢١إىل  ١يبدأ نفاذ املواد من ) جـ(
بالنسبة لكل دولة من دول االحتاد ال تنطبق 

وتكون قد صدقت ) ب(عليها الفقرة الفرعية 
ا دون على الوثيقة احلالية أو انضمت إليه

) أ(املنصوص عليه يف الفقرة  القيام باإلعالن
بعد ثالثة شهور من التاريخ الذي يتوىل  - )ب(

فيه املدير العام إبالغ اإلخطار عن إيداع وثيقة 
التصديق أو االنضمام املعنية، ما مل حتدد 
الوثيقة املودعة تارخياً الحقاً، ففي هذه احلالة 

وامللحق  ٢١ىل إ ١األخرية يبدأ نفاذ املواد من 

بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته يف 
  .تلك الوثيقة

) أ(ال تؤثر أحكام الفقرات الفرعية من ) د(
  .على تطبيق املادة السادسة من امللحق) جـ(إىل 
، بالنسبة ٣٨إىل  ٢٢يبدأ نفاذ املواد من ) ٣(

لكل دولة يف االحتاد تصدق على هذه الوثيقة 
مع القيام باإلعالن املنصوص أو تنضم إليها 
بعد ثالثة  - أو بدونه) ب) (أ(عليه يف الفقرة 

شهور من التاريخ الذي يتوىل فيه املدير العام 
إبالغ اإلخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو 
االنضمام املعنية، ما مل حتدد الوثيقة املودعة 
تارخياً الحقاً، ففي هذه احلالة األخرية يبدأ 

بالنسبة لتلك الدولة  ٣٨إىل  ٢٢من نفاذ املواد 
  .من التاريخ الذي حددته يف تلك الوثيقة

قبول الوثيقة ونفاذها ) [٢٩(مادة 
  :دبالنسبة للدول خارج االحتا

  .]بدء النفاذ) ٢(االنضمام ) ١(
لكل دولة خارج االحتاد أن تنضم إىل ) ١(

هذه الوثيقة وأن تصبح مبقتضى ذلك طرفاً يف 
ة وعضواً يف االحتاد، وتودع االتفاقية احلالي

  .وثائق االنضمام لدى املدير العام
، )ب(مع مراعاة الفقرة الفرعية ) أ) (٢(

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة لكل دولة 
خارج االحتاد بعد ثالثة شهور من التاريخ الذي 
يتوىل فيه املدير العام إبالغ اإلخطار عن إيداع 

تكن الوثيقة وثيقة انضمامها، وذلك ما مل 
املودعة قد حددت تارخياً الحقاً، ففي هذه 
احلالة األخرية يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة 
لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته يف تلك 

  .الوثيقة
إذا كان بدء النفاذ طبقاً للفقرة ) ب(



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٥٥

إىل  ١يسبق بدء نفاذ املواد من ) أ(الفرعية 
فإن  ،)أ) (٢( ٢٨وامللحق طبقاً للمادة  ،٢١

الدولة املذكورة تكون ملتزمة خالل هذه الفترة 
من وثيقة بروكسل  ٢٠إىل  ١باملواد من 

 ٢١إىل  ١لالتفاقية احلالية بدالً من املواد من 
  .وامللحق

آثار قبول الوثيقة من ) [ثانياً) (٢٩(مادة 
من اتفاقية إنشاء ) ٢( ١٤أجل تطبيق املادة 

  .)]ويبو(فكرية املنظمة العاملية للملكية ال
التصديق على هذه الوثيقة أو االنضمام 
إليها من قبل كل دولة غري ملتزمة باملواد من 

من وثيقة استكهومل لالتفاقية  ٣٨إىل  ٢٢
يقوم التصديق على وثيقة استكهومل  -احلالية 
أو االنضمام إليها مع التحديد  املذكورة

، )١) (ب) (١( ٢٨املنصوص عليه يف مادا 
من ) ٢( ١٤من أجل إمكان تطبيق املادة وذلك 

  .ال غري ،اتفاقية إنشاء املنظمة
  :التحفظات) [٣٠(مادة 

) ٢( حدود إمكانية إبداء التحفظات) ١(
حتفظات سابقة، حتفظ بشأن حق الترمجة، 

  .]سحب التحفظ
يترتب تلقائياً على التصديق أو ) ١(

االنضمام قبول مجيع أحكام هذه الوثيقة 
ع مزاياها، وذلك مع مراعاة ما هو والتمتع جبمي

من ) ٢(مسموح به من استثناءات يف الفقرة 
 ٣٣واملادة  ،)ب) (١( ٢٨واملادة  ،هذه املادة

  .وكذلك امللحق ،)٢(
من ) ٢(مع مراعاة املادة اخلامسة ) أ) (٢(

امللحق، لكل دولة من دول االحتاد تصدق على 
هذه الوثيقة أو تنضم إليها أن تتمتع مبزايا 
التحفظات اليت أبدا يف السابق، شريطة أن 

تقوم بإعالن يف هذا اخلصوص حني إيداع 
  .وثيقتها اخلاصة بالتصديق أو االنضمام

عند  لكل دولة خارج االحتاد أن تعلن) ب(
ومع مراعاة  -انضمامها إىل هذه االتفاقية 

أا تنوي أن  - من امللحق) ٢( املادة اخلامسة
أحكام املادة  -  ى األقلبصفة مؤقتة عل -  تطبق

، واملكملة يف م١٨٨٦من اتفاقية االحتاد لعام  ٥
من هذه  ٨بدالً من املادة  م،١٨٩٦باريس عام 

الوثيقة املتعلقة حبق الترمجة، على أن يكون 
معلوماً أن هذه األحكام ال تشمل إال الترمجة 

ومع . إىل لغة عامة التداول يف تلك الدولة
لحق، فلكل من امل) ب) (٦(مراعاة املادة األوىل 

بالنسبة إىل حق  - دولة احلق يف أن تطبق
منشئها دولة تطبق ترمجة مصنفات تكون دولة 

محاية مماثلة لتلك اليت  -  مثل هذا التحفظ
  .متنحها الدولة األخرية

مثل  لكل دولة أن تسحب يف أي وقت) جـ(
  .هذه التحفظات بإخطار يوجه للمدير العام

على بعض ة التطبيق قابلي) [٣١(مادة 
  :األقاليم

تاريخ ) ٣(سحب اإلعالن ) ٢(اإلعالن ) ١(
عدم جواز ) ٤(بدء نفاذ اإلعالن أو سحبه 

  .]التفسري الذي يتضمن قبول الوضع الراهن
لكل دولة أن تعلن يف وثيقة تصديقها ) ١(

ختطر املدير العام كتابة يف أو أن  ،أو انضمامها
وثيقة على عن سريان هذه ال - أي وقت الحق

أو  ،كل أو جزء من األقاليم احملددة يف التصريح
طار اليت تكون الدولة مسؤولة عن عالقاا قاأل

  .اخلارجية
لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك ) ٢(

اإلعالن أو أرسلت ذلك اإلخطار أن ختطر 
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املدير العام، يف أي وقت، بإيقاف سريان هذه 
  .منهااالتفاقية على كل تلك األقاليم أو جزء 

يكون كل إعالن صدر مبقتضى ) أ) (٣(
نافذاً اعتباراً من نفس التاريخ ) ١(الفقرة 

اخلاص بالتصديق أو االنضمام الذي أدرج هذا 
اإلعالن يف وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل 
مبقتضى تلك الفقرة نافذاً بعد ثالثة شهور من 

  . قيام املدير العام باإلخطار عنه
در مبقتضى يكون كل إخطار ص) ب(

نافذاً بعد اثين عشر شهراً من ) ٢(الفقرة 
  .تسلم املدير العام له

جيب أال تفسر هذه املادة بأا تعين ) ٤(
االعتراف أو املوافقة الضمنية من جانب أية 
دولة من دول االحتاد بالوضع الراهن املتعلق بأي 
إقليم تنطبق عليه هذه االتفاقية من قبل دولة 

حتاد مبقتضى تصريح مت أخرى من دول اال
  ).١(طبقاً للفقرة 

قابلية تطبيق هذه الوثيقة ) [٣٢(مادة 
  :والوثائق السابقة

بني دولة ) ٢(بني دول االحتاد ) ١(
أصبحت عضواً يف االحتاد وبقية الدول 

قابلية تطبيق ) ٣(األعضاء يف االحتاد 
  .]امللحق يف إطار بعض العالقات

لعالقة بني بالنسبة لحتل هذه الوثيقة ) ١(
حمل  -ويف حدود سرياا  - دول االحتاد

ووثائق  م،١٨٨٦سبتمرب  ٩اتفاقية برن املؤرخة 
أما الوثائق اليت كانت نافذة . التعديل الالحقة

املفعول يف املاضي فتظل سارية بأكملها أو يف 
احلدود اليت ال حتل فيها حملها هذه الوثيقة 
 مبقتضى اجلملة السابقة، وذلك بالنسبة

للعالقات مع دول االحتاد اليت مل تصدق على 

  .أو مل تنضم إليها ،هذه الوثيقة
تقوم  )٣( مع مراعاة أحكام الفقرة) ٢(

واليت تصبح  - الدول اليت هي خارج االحتاد 
بتطبيقها بالنسبة لكل  - طرفاً يف هذه الوثيقة 

دولة من دول االحتاد ال تكون ملتزمة ذه 
ا ولكنها قد قامت  أو تكون ملتزمة ،الوثيقة

) ١( ٢٨باإلعالن املنصوص عليه يف املادة 
وتقر تلك الدول أن لدولة االحتاد ). ب(

  :املذكورة يف عالقاا معها
  .أن تطبق أحكام أحدث وثيقة تلتزم ا) ١(
أن يكون هلا احلق يف تطبيق احلماية ) ٢(

باملستوى املنصوص عليه يف هذه الوثيقة، 
من ) ٦(كام املادة األوىل وذلك مع مراعاة أح

  .امللحق
لكل دولة طالبت بالتمتع باحلقوق ) ٣(

املنصوص عليها يف امللحق أن تطبق أحكام 
امللحق اخلاصة باحلق أو احلقوق اليت طالبت 

وذلك يف عالقاا مع أية دولة  ،بالتمتع ا
أخرى من دول االحتاد غري امللتزمة ذه 

ولة األخرية قد الوثيقة شريطة أن تكون هذه الد
  .قبلت تطبيق األحكام املذكورة

  :املنازعات) [٣٣(مادة 
) ٢(اختصاص حمكمة العدل الدولية ) ١(

) ٣(ق ذا االختصاص التحفظ فيما يتعل
  .]سحب التحفظ

كل نزاع بني اثنني أو أكثر من دول ) ١(
 - االحتاد بشأن تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية 

ميكن ألي  -اوضات والذي ال تتم تسويته باملف
من الدول املعنية عرضه أمام حمكمة العدل 
الدولية بعريضة تقدم وفقاً لنظام احملكمة، 
وذلك ما مل تتفق الدول املعنية على طريقة 
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وتقوم الدولة اليت تعرض الرتاع . أخرى للتسوية
أمام احملكمة بإخطار املكتب الدويل الذي يتوىل 

  .باملوضوع إحاطة دول االحتاد األخرى علماً
عند توقيعها  -  لكل دولة أن تعلن) ٢(

اعها لوثيقة تصديقها أو للوثيقة احلالية أو إيد
أا ال تعترب نفسها ملتزمة بأحكام  - انضمامها

فيما ) ١(وال تسري أحكام الفقرة ). ١(الفقرة 
خيتص بكل نزاع بني تلك الدولة وأية دولة 

  .أخرى من دول االحتاد
بقاً للفقرة ت إعالناً طلكل دولة أصدر) ٣(

بإخطار  أن تسحب تصرحيها يف أي وقت) ٢(
  .يوجه للمدير العام

انتهاء مفعول بعض األحكام ) [٣٤(مادة 
  :السابقة

بالنسبة ) ٢(بالنسبة لوثائق سابقة ) ١(
  .]وتوكول امللحق بوثيقة استكهوملللرب
، ال )ثانياً( ٢٩مع مراعاة أحكام املادة ) ١(

ن تنضم إىل وثائق سابقة هلذه جيوز ألية دولة أ
االتفاقية أو تصدق عليها، وذلك بعد بدء نفاذ 

  . وامللحق ٢١إىل  ١املواد من 
ال جيوز ألية دولة أن تصدر تصرحياً ) ٢(

توكول اخلاص بالدول ومن الرب ٥طبقاً للمادة 
النامية امللحق بوثيقة استكهومل، وذلك بعد بدء 

  .وامللحق ٢١إىل  ١نفاذ املواد من 
  :مدة االتفاقية، االنسحاب[ )٣٥(مادة 

إمكانية ) ٢(مدة غري حمدودة ) ١(
) ٤(تاريخ بدء نفاذ االنسحاب ) ٣(االنسحاب 

  .]مهلة االنسحاب
تظل هذه االتفاقية نافذة ملدة غري ) ١(

  .حمددة
لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة ) ٢(

ويشكل هذا  ،بإخطار يوجه إىل املدير العام
أيضاً انسحاباً من مجيع الوثائق االنسحاب 

وال ينتج أثره إال بالنسبة للدولة اليت  ،السابقة
قامت به، وتظل االتفاقية سارية وواجبة 

  .بالنسبة لدول االحتاد األخرى
يكون االنسحاب نافذاً بعد سنة من ) ٣(

  .تاريخ تسلم املدير العام لإلخطار
ال جيوز ألية دولة أن متارس حق ) ٤(

املنصوص عليه يف هذه املادة قبل االنسحاب 
انقضاء مخس سنوات من التاريخ الذي أصبحت 

  .فيه عضواً يف االحتاد
  :تطبيق االتفاقية) [٣٦(مادة 

) ٢(التزام اعتماد اإلجراءات الالزمة ) ١(
  .]تاريخ قيام هذا االلتزام

تتعهد كل دولة طرفاً من هذه االتفاقية ) ١(
إلجراءات ا - وفقاً لدستورها - تخذبأن ت

  .الالزمة لضمان تنفيذ هذه االتفاقية
عندما  -  من املتفق عليه أنه جيب) ٢(

أن تكون  - تصبح دولة ملتزمة ذه االتفاقية
 -  وفقاً لتشريعها الداخلي - يف وضع يسمح هلا

  .بأن تضع أحكام هذه االتفاقية موضع التنفيذ
  :ةاألحكام اخلتامي[ ٣٧مادة 

صورة ) ٣(توقيع ال) ٢(لغات الوثيقة ) ١(
) ٥(التسجيل ) ٤(ألصل رمسية مطابقة ل

  .]اإلخطارات
توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة ) أ) (١(

باللغتني اإلجنليزية والفرنسية، وتودع لدى 
  ).٢(املدير العام مع مراعاة الفقرة 

يضع املدير العام نصوصاً رمسية ) ب(
الية باللغات العربية واألملانية واإليطالية والربتغ

واإلسبانية وبأية لغات أخرى حتددها اجلمعية، 
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  .وذلك بعد التشاور مع احلكومات املعنية
يف حالة اخلالف على تفسري النصوص ) جـ(

  .املختلفة تكون احلجية للنص الفرنسي
تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع حىت ) ٢(
وحىت هذا التاريخ، تكون . م١٩٧٢يناير  ٣١

مودعة ) أ( ١يف الفقرة النسخة املشار إليها 
  .لدى حكومة اجلمهورية الفرنسية

يرسل املدير العام نسختني معتمدتني ) ٣(
من النص املوقع هلذه الوثيقة إىل حكومات 

وإىل حكومة أية دولة أخرى  ،مجيع دول االحتاد
  .بناء على طلبها

يتوىل املدير العام تسجيل هذه الوثيقة ) ٤(
  .لدى سكرتارية األمم املتحدة

يتوىل املدير العام إخطار حكومات ) ٥(
مجيع دول االحتاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق 
التصديق أو االنضمام وأية إعالنات واردة يف 

، )جـ) (١(٢٨هذه الوثائق أو صادرة طبقاً للمواد 
، وببدء نفاذ أية )٢( ٢٣، )ب( و) أ) (٢( ٣٠

أحكام هلذه الوثيقة، وبإخطارات االنسحاب 
، )جـ) (٢( ٣٠ات اليت تتم وفقاً للمواد واإلخطار

، وكذلك )١( ٣٨، )٣( ٣٣، )٢( و) ١( ٣١
  .اإلخطارات املشار إليها يف امللحق

  :أحكام انتقالية) [٣٨(مادة 
) ٢(< امتياز اخلمس سنوات>ممارسة ) ١(

مآل مكتب ) ٣(ير املكتب مكتب االحتاد، مد
  .]االحتاد

ه لدول االحتاد اليت مل تصدق على هذ) ١(
الوثيقة أو مل تنضم إليها وغري امللتزمة باملواد 

 من وثيقة استكهومل أن متارس ٢٦ إىل ٢٢من 
 - ، إذا رغبت يف ذلكم١٩٧٥أبريل  ٢٦حىت  -

احلقوق املنصوص عليها يف هذه املواد كما لو 

وتقوم أي دولة ترغب يف . كانت ملتزمة ا
ممارسة تلك احلقوق بإيداع إخطار كتايب بذلك 

املدير العام، ويكون هذا اإلخطار سارياً من لدى 
تاريخ تسلمه، وتعترب تلك الدول أعضاء يف 

  .اجلمعية حىت انقضاء املدة املذكورة
وميارس أيضاً املكتب الدويل للمنظمة ) ٢(

وظيفة مكتب االحتاد واملدير العام وظيفة 
مدير املكتب املذكور مادامت مجيع دول االحتاد 

  .ملنظمةمل تصبح أعضاء يف ا
تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب ) ٣(

االحتاد إىل املكتب الدويل للمنظمة مبجرد أن 
  .تصبح مجيع دول االحتاد أعضاء يف املنظمة

  
  :التشريعات الوطنية

  الكويت* 
  م١٩٩٩لسنة  )٥(مرسوم بقانون رقم 

  يف شأن حقوق امللكية الفكرية
  ، من الدستور )٧١(بعد االطالع على املادة  -
وعلــــى قــــانون اجلــــزاء الصــــادر بالقــــانون رقــــم    -

   ،والقوانني املعدلة له م،١٩٦٠لسنة  )١٦(
وعلــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــانون اإلجــــــــــــــــــــــراءات واحملاكمـــــــــــــــــــــــات     -

لســــــــــــــــنة  )١٧(اجلزائيــــــــــــــــة الصــــــــــــــــادر بالقــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــم 
  ،والقوانني املعدلة له م،١٩٦٠
 م١٩٦١لســــــــــــــــــنة  )٣(وعلــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــم   -

ني بإصــــــــــــدار قــــــــــــانون املطبوعــــــــــــات والنشــــــــــــر والقــــــــــــوان    
  املعدلة له، 

وعلـــــــى قـــــــانون املرافعـــــــات املدنيـــــــة والتجاريـــــــة     -
لســـــــــــــــنة  )٣٨(الصـــــــــــــــادر باملرســـــــــــــــوم بالقـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم    

  والقوانني املعدلة له،  م،١٩٨٠
وعلـــــــــــى القــــــــــــانون املــــــــــــدين الصــــــــــــادر باملرســــــــــــوم   -

املعـــــــــــــــــــــــــدل  م١٩٨٠لســـــــــــــــــــــــــنة  )٦٧(بالقـــــــــــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــــــــــم  



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٥٩

  ، م١٩٩٦لسنة  )١٥(بالقانون رقم 
 م١٩٨٦ســــــــــــــنة ل )١٦(وعلـــــــــــــى القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم   -

باملوافقــــة علــــى االتفاقيــــة العربيــــة حلمايــــة حقــــوق    
  . املؤلف
 م١٩٩٨لســــــــــــــــــنة  )٢(وعلــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــــم   -

باملوافقــة علــى انضــمام دولــة الكويــت إىل اتفاقيــة    
  إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 

  وبناء على عرض وزير اإلعالم،  -
  وبعد موافقة جملس الوزراء،  -
  بنصه، اآليت سوم بقانونأصدرنا املر -

  نطاق احلماية :الباب األول
يتمتـــع حبمايـــة هـــذا القـــانون مؤلفـــو   :)١(مـــادة 

املصـــــــنفات املبتكـــــــرة يف اآلداب والفنـــــــون والعلـــــــوم   
أو  ،أو أنواعهــــــا ،كانــــــت قيمــــــة هــــــذه املصــــــنفات   أيــــــاً

  . أو طريقة التعبري عنها ،الغرض من تأليفها
 ،فالشــخص الــذي يبتكــر املصــن   ويعتــرب مؤلفــاً 

سـواء أكــان ذلــك بــذكر   ،عنــد نشــره إليــهأو ينسـب  
إال  ،أو بــــأي طريقــــة أخــــرى   ،امســــه علــــى املصــــنف  

  . إذا قام الدليل على خالف ذلك
تشـــــــــــمل احلمايـــــــــــة بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة      :)٢(مـــــــــــادة 

  : املصنفات التالية
  . املصنفات املكتوبة -أ
 ،كاحملاضــرات املصــنفات الــيت تلقــى شــفاهاً    -ب

  . وما مياثلها ،واملواعظ الدينية ،واخلطب
واملســــــــــــــــــــــــــــرحيات  ،املصــــــــــــــــــــــــــــنفات املســــــــــــــــــــــــــــرحية -ج

  . املوسيقية
ســــــــــــــــــواء اقترنــــــــــــــــــت   ،املصــــــــــــــــــنفات املوســــــــــــــــــيقية  -د

  . أو مل تقترن ا ،باأللفاظ
املصـــــــــــــــــــنفات الـــــــــــــــــــيت تـــــــــــــــــــؤدى حبركـــــــــــــــــــات أو     -هــــــــــــــــــــ
  . وتكون معدة مادياً لإلخراج ،خطوات

واملصـــــــــــــــــــــــــــــنفات  ،املصـــــــــــــــــــــــــــــنفات الســـــــــــــــــــــــــــــينمائية  -و

  . اإلذاعية السمعية والبصرية
والتصـــــــــــوير بـــــــــــاخلطوط أو   ،أعمـــــــــــال الرســـــــــــم  -ز

 ،والنحـــت ،والعمـــارة ،أو الرســـوم البيانيـــة  ،األلـــوان
  .واحلفر ،والزخرفة ،والفنون
  .أعمال التصوير الفوتوغرايف -ح
ســـــواء أكانـــــت   ،أعمـــــال الفنـــــون التطبيقيـــــة   -ط
  . أم صناعية ،حرفية
 ،لصور التوضـيحية، واخلـرائط اجلغرافيـة   ا -ي

واألعمـــــــــــــال اســـــــــــــمة  ،واملخططـــــــــــــات ،والتصــــــــــــميمات 
 ،وفـــن العمـــارة ،والطبوغرافيـــا ،املتعلقـــة باجلغرافيـــا

  . والعلوم
 ،مصــــــــــــــنفات احلاســــــــــــــب اآليل مــــــــــــــن بــــــــــــــرامج    -ك

  . وما مياثلها ،وقواعد بيانات
 . واملترمجة ،املصنفات املشتقة -ل

وتشــــــــمل احلمايــــــــة كــــــــذلك عنــــــــوان املصــــــــنف       
ومل يكـــــن لفظـــــاً   ،إذا كـــــان متميـــــزاً بطـــــابع ابتكـــــاري   

  . للداللة على موضوع املصنف جتارياً
 -يتمتــــــع باحلمايــــــة أيضــــــاً مــــــن قــــــام      :)٣(مــــــادة 

بترمجـــــــــــة املصـــــــــــنف إىل لغـــــــــــة  -بـــــــــــإذن مـــــــــــن املؤلـــــــــــف 
أو  ،أو تعديلـــــــــــــــــه  ،ومـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــام بتلخيصـــــــــــــــــه    ،أخـــــــــــــــــرى
أو غــــــــــري ذلــــــــــك مــــــــــن األوجــــــــــه الــــــــــيت تظهــــــــــر     ،شــــــــــرحه

  . املصنف بشكل جديد
وال ختــــــــل احلمايـــــــــة املقــــــــررة بـــــــــالفقرة الســـــــــابقة   

متــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــا املؤلــــــــــــــــــف األصــــــــــــــــــلي    باحلمايــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــيت يت 
  . للمصنف

 الفوتـــوغرايف املصـــنف مؤلـــف علـــى أن حقـــوق 
ال يترتــــــــــب عليهــــــــــا منــــــــــع غــــــــــريه مــــــــــن التقــــــــــاط صــــــــــور    

ولـــــو أخـــــذت هـــــذه الصـــــور   ،جديـــــدة للشـــــيء املصـــــور
وبصـــفة عامـــة يف ذات    ،اجلديـــدة مـــن ذات املكـــان   

  .الظروف اليت أخذت فيها الصور األوىل
  حقوق املؤلف :الباب الثاين



 

 

 ٦٠ .. لكية الفكريةالم

  أحكام عامة :ولالفصل األ
للمؤلــــــــف وحــــــــده احلــــــــق يف تقريــــــــر    :)٤(مــــــــادة 

  . ويف تعيني طريقة هذا النشر ،نشر مصنفه
ولـــــــه وحـــــــده احلـــــــق يف اســـــــتغالل منصـــــــبه ماليـــــــاً  

وال جيـــــــــــوز  ،بـــــــــــأي طريقـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرق االســـــــــــتغالل   
بـــــإذن كتـــــايب مســـــبق  إاللغـــــريه مباشـــــرة هـــــذا احلـــــق 

  . أو ممن خيلفه ،منه
الســــتغالل يشــــمل حــــق املؤلــــف يف ا :)٥(مــــادة 
  :ما يلي
  . نسخ املصنف بأي صورة كانت -أ
نقـــــــــــــــــــــل املصـــــــــــــــــــــنف إىل اجلمهـــــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــــاألداء   -ب
 ،أو النقـل اإلذاعـي   ،أو التمثيل املسـرحي  ،العلين

أو أي  ،أو الســـــــــــــــــــــــــــينمائي ،أو العـــــــــــــــــــــــــــرض التلفـــــــــــــــــــــــــــازي
  . وسيلة أخرى

أو  ،ترمجـــــــــــــــــــة املصـــــــــــــــــــنف إىل لغـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى - ج
أو حتـــــويره بـــــأي   ،أو شـــــرحه ،أو تلخيصـــــه ،تعديلـــــه

  . كل آخرش
للمؤلـف وحـده احلـق يف أن ينسـب      :)٦(مـادة  

إال إذا ورد ذكـر املصـنف عرضـاً يف     ،إليه مصـنفاً 
أو تلفـــــــــــــــــــــازي لألحـــــــــــــــــــــداث  ،ثنايـــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــدمي إذاعـــــــــــــــــــــي

  .اجلارية
وللمؤلــــف أو خلفــــه اخلــــاص أو العــــام احلــــق يف  

أو  ،أو تغـــــــيري ،أو يف منـــــــع أي حـــــــذف  ،االعتـــــــراض
 أو إجــــــراء أي تعــــــديل آخــــــر علــــــى مصــــــنفه    ،إضــــــافة

  . دون إذنه
ويســـــتثىن مـــــن حكـــــم الفقـــــرة الســـــابقة التعـــــديل  

أو تطـــــويره إىل  ،أو حتـــــويره ،يف ترمجـــــة املصـــــنف 
إال إذا ترتــــــــب علــــــــى ذلــــــــك مســــــــاس   ،صــــــــورة أخــــــــرى
أو  ،أو مكانتـــه العلميـــة  ،أو شـــرفه ،بســـمعة املؤلـــف 

ويف مجيــع  ،أو إخــالل مبضــمون املصــنف  ،الفنيــة
و أ ،األحــــوال جيــــب التنويــــه مبــــا تضــــمنته الترمجــــة   

أو التطــــــــــــــــــــوير مــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــديل املصــــــــــــــــــــنف    ،التحــــــــــــــــــــوير
  . األصلي

ال جيوز للمؤلـف بعـد نشـر مصـنفه      :)٧(مادة 
أو إلقــــاءه إذا حصـــــل   ،أو متثيلـــــه ،إيقاعــــه أن مينــــع  

هـــــذا يف أي اجتمـــــاع خـــــاص ال يـــــأيت بـــــأي حصـــــيلة      
  . أو غري مباشرة ،مالية بطريقة مباشرة

إذا قـــــــــــــام شـــــــــــــخص بعمـــــــــــــل نســـــــــــــخة    :)٨(مـــــــــــــادة 
 ،أو قـــــام بترمجتـــــه  ،نشـــــرهواحـــــدة مـــــن مصـــــنف مت   

 ،أو حتــــــــويره بــــــــأي شــــــــكل آخــــــــر    ،أو االقتبــــــــاس منــــــــه 
وذلك الستعماله الشخصي فال جيـوز للمؤلـف أن   

علــــــــى أنــــــــه ال جيــــــــوز نشــــــــر هــــــــذه    . مينعــــــــه مــــــــن ذلــــــــك 
  . األعمال إال بإذن من صاحبها واملؤلف

ال جيوز للمؤلـف بعـد نشـر مصـنفه      :)٩(مادة 
صـد  حظر التحليالت واالقتباسـات القصـرية إذا ق  

أو األخبــــــار  ،أو الدراســـــة  ،أو التثقيـــــف  ،ـــــا النقـــــد  
بشـــــــرط أن يـــــــذكر املصـــــــدر واســـــــم املؤلـــــــف بصـــــــورة      

  . واضحة
أو النشــــــــــــرات   ،جيــــــــــــوز للصــــــــــــحف  :)١٠(مــــــــــــادة 
أو التلفـــــــــــــــاز وغريهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  ،أو اإلذاعـــــــــــــــة ،الدوريـــــــــــــــة

وســـــــــــــــــــــــائل اإلعــــــــــــــــــــــــالم أن تنقــــــــــــــــــــــــل دون إذن املؤلــــــــــــــــــــــــف  
أو  ،املقـــــــــــــــــــاالت اخلاصـــــــــــــــــــة باملناقشـــــــــــــــــــات السياســــــــــــــــــــية   

أو الدينيـــــة الـــــيت تشـــــغل الـــــرأي العـــــام   ،يةاالقتصـــــاد
يف وقــت معــني مــا دام مل يــرد يف األصــل املنقــول     

  . منه ما حيظر النقل صراحة
أو نشـــــــــــــــــــــر  ،وجيـــــــــــــــــــــب دائمـــــــــــــــــــــاً يف حالـــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــل  

ذكـــــــر املصـــــــدر واســـــــم املؤلـــــــف   -أو غـــــــريه  ،اقتبـــــــاس
  . بصورة واضحة

جيــوز للصــحف واإلذاعــة وغريهــا    : )١١(مــادة 
أن  -إذن املؤلـــــــــــــــــف دون  -مـــــــــــــــــن وســـــــــــــــــائل اإلعـــــــــــــــــالم   

 ،تنشـــــــــــــــر وتـــــــــــــــذيع علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل األخبـــــــــــــــار اخلطـــــــــــــــب  
واألحاديــــــــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــــــيت تلقــــــــــــــــــــــــــــى يف   ،واحملاضـــــــــــــــــــــــــــرات 



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٦١

 ،اجللســـــات العلنيـــــة للـــــهيئات التشـــــريعية واإلداريـــــة 
 ،والفنيـــــــــــــــــــــة  ،واألدبيـــــــــــــــــــــة ،واالجتماعـــــــــــــــــــــات العلميـــــــــــــــــــــة 

والدينيــــــــــة مــــــــــا دامــــــــــت    ،واالجتماعيــــــــــة ،والسياســــــــــية
هـــــــــذه اخلطـــــــــب واحملاضـــــــــرات واألحاديـــــــــث موجهـــــــــة    

 -أيضـــــــــــاً   دون إذن املؤلـــــــــــف -وجيـــــــــــوز . امـــــــــــةإىل الع
نشــــــر مــــــا يلقــــــى مــــــن مرافعــــــات قضــــــائية علنيـــــــة يف       

  . حدود القانون
يف األحـوال املنصـوص عليهـا يف     :)١٢(مادة 

املـــــــادتني الســــــــابقتني يكــــــــون للمؤلـــــــف وحــــــــده احلــــــــق   
  . أو مقاالته ،يف نشر جمموعات خطبه

ــادة  لورثــــة املؤلــــف وحــــدهم احلــــق يف     :)١٣(مــ
ســــتغالل املــــايل للمصــــنف علــــى   مباشــــرة حقــــوق اال 

الوجـــــــــــــه املنصـــــــــــــوص عليـــــــــــــه يف هـــــــــــــذا القـــــــــــــانون مـــــــــــــع    
  : مراعاة ما يلي

إذا كـــــان املؤلـــــف قـــــد تعاقـــــد كتابـــــة مـــــع غـــــريه   -أ
بشــــــــــأن اســــــــــتعمال مصــــــــــنفه وجــــــــــب تنفيــــــــــذ تعاقــــــــــده    

  . وفقاً ألحكامه
 ،إذا كـــــان املؤلـــــف قـــــد أوصـــــى مبنـــــع النشـــــر     -ب

أو شـــــــــــــروطاً أخـــــــــــــرى وجـــــــــــــب    ،أو حـــــــــــــدد لـــــــــــــه تارخيـــــــــــــاً  
  . يتهتنفيذ وص

إذا تــــــوىف أحــــــد املــــــؤلفني ملصــــــنف مشــــــترك     -ج
ومل يكـــــن لـــــه وارث أو وصـــــي لـــــه يـــــؤول نصـــــيبه إىل    
بـــــــــــــاقي املـــــــــــــؤلفني بالتســـــــــــــاوي مـــــــــــــا مل يوجـــــــــــــد اتفـــــــــــــاق    

  . مكتوب على خالف ذلك
إذا مل يقـــم ورثـــة املؤلـــف الكـــوييت  : )١٤(مـــادة 

أو بإعــادة  ،اجلنسـية أو مــن خيلفــه بنشـر املصــنف  
املصــــــــلحة العامــــــــة   ورأى وزيــــــــر اإلعــــــــالم أن  ،نشــــــــره

تقتضي نشر املؤلف واسـتمر امتنـاعهم ملـدة سـنة     
اعتبــــــــاراً مــــــــن تــــــــاريخ طلبــــــــه ذلــــــــك خبطــــــــاب مســــــــجل      
بعلـــــم الوصـــــول جـــــاز لـــــه أن يباشـــــر هـــــذا احلـــــق بعـــــد      
استصــدار أمــر مــن رئــيس احملكمــة الكليــة بتســليم        

وذلـــــــك مـــــــع عـــــــدم اإلخـــــــالل     ،لنشـــــــره إليـــــــهاملصـــــــنف 
 حبـــــــــق ورثـــــــــة املؤلـــــــــف أو مـــــــــن خيلفـــــــــه يف التعـــــــــويض  

  .العادل
يتمتــــــــــــع فنــــــــــــانو األداء كــــــــــــاملمثلني    :)١٥(مــــــــــــادة 

واملغــــــــــــنني والعــــــــــــازفني وغريهــــــــــــم بــــــــــــاحلق يف نســــــــــــبة   
األداء إلـــــــيهم بالصـــــــورة الـــــــيت أبـــــــدعوه عليهـــــــا، كمـــــــا  
يتمتعـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــاحلق املـــــــــــــــــايل يف اســـــــــــــــــتغالل أدائهـــــــــــــــــم  

أو اإلتاحــة العلنيــة  ،بتوصــيل أدائهــم إىل اجلمهــور
 للتثبيـــــــــــــــــــت األصـــــــــــــــــــلي لـــــــــــــــــــألداء أو للنســـــــــــــــــــخ منـــــــــــــــــــه، أو  
تـــــــــأجريه، واإلتاحـــــــــة العلنيــــــــــة ألدائهـــــــــم املثبـــــــــت عــــــــــرب     

وتتمتــــــــــــــــــــــع هيئــــــــــــــــــــــات . اإلذاعــــــــــــــــــــــة أو احلاســــــــــــــــــــــب اآليل
اإلذاعــــــــة بــــــــاحلق املــــــــايل يف التــــــــرخيص باســــــــتغالل     

ومنــــــــــع أي اســــــــــتغالل لرباجمهــــــــــا بغــــــــــري    ،تســــــــــجيالا
  . ترخيص كتايب مسبق منها

تنتـــــــــــــــــهي محايـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــق مؤلـــــــــــــــــف   : )١٦(مـــــــــــــــــادة 
وحـــــــــــق مـــــــــــن تـــــــــــرجم هـــــــــــذا   ،املصـــــــــــنف بلغـــــــــــة أجنبيـــــــــــة 

املصــــنف إىل لغــــة أجنبيــــة أخــــرى يف ترمجــــة ذلــــك   
املصـــــــنف إىل اللغـــــــة العربيـــــــة إذا مل يباشـــــــر املؤلـــــــف  
أو املتــــرجم هــــذا احلـــــق خــــالل مخـــــس ســــنوات مـــــن     

. تــــــــاريخ أول نشــــــــر للمصــــــــنف األصــــــــلي أو املتــــــــرجم     
ومــــــــع ذلــــــــك جيــــــــوز لــــــــوزير اإلعــــــــالم أن يــــــــرخص يف   
ترمجـــــة املصـــــنف إىل اللغـــــة العربيـــــة أو نشـــــره بعـــــد   

اريخ نشـــــر املصـــــنف األصـــــلي أو   مضـــــي ســـــنة مـــــن تـــــ   
ويف هـــــــــــــذه احلالـــــــــــــة يعـــــــــــــوض    ،املتـــــــــــــرجم ألول مـــــــــــــرة 
حــــــــــــق الترمجــــــــــــة تعويضــــــــــــاً    إليــــــــــــهاملؤلــــــــــــف أو مــــــــــــن آل  

  .عادالً
مـــــــع عـــــــدم اإلخـــــــالل حبكـــــــم املـــــــادة   :)١٧(مـــــــادة 

الســـــــــــــــــــــابقة تنتـــــــــــــــــــــهي محايـــــــــــــــــــــة حقـــــــــــــــــــــوق املؤلـــــــــــــــــــــف يف   
  : االستغالل املايل

 ،ضــي مخســني ســنة علــى وفــاة املؤلــف مب :أوالً
 املصـــنفات املشـــتركة مـــن تـــاريخ وحتســـب املـــدة يف



 

 

 ٦٢ .. لكية الفكريةالم

وذلـــــــــك   ،وفـــــــــاة آخـــــــــر مـــــــــن بقـــــــــي حيـــــــــاً مـــــــــن مؤلفيهـــــــــا      
  . اعتباراً من اية السنة امليالدية للوفاة

مبضـــي مخســـني ســـنة اعتبـــاراً مـــن ايـــة    :ثانيـــاً
الســـــــــــــــــنة امليالديـــــــــــــــــة للنشـــــــــــــــــر بالنســـــــــــــــــبة للمصـــــــــــــــــنفات  

  : اآلتية
أو  ،املصــــــــنفات الــــــــيت تنشــــــــر باســــــــم مســــــــتعار    -أ

مــــا مل يكشــــف املؤلــــف عــــن    دون ذكــــر اســــم املؤلــــف   
قـــــــــــــي أو يكـــــــــــــون امســـــــــــــه احلقي ،شخصــــــــــــيته خالهلـــــــــــــا 

وفقــــــــــاً للــــــــــوارد يف  معروفــــــــــاً للكافــــــــــة فتنتــــــــــهي املــــــــــدة   
  . البند أوالً

املصنفات الـيت يكـون صـاحب احلـق فيهـا       -ب
  . شخصاً اعتبارياً

وأعمـــــال التصــــــوير   ،املصـــــنفات الســـــينمائية   -ج
وبــــــــــــــــــرامج  ،والفنــــــــــــــــــون التطبيقيــــــــــــــــــة ،الفوتــــــــــــــــــوغرايف

  . وقواعد البيانات ،آليلاحلاسب ا
املصـــنفات الـــيت تنشـــر ألول مـــرة بعـــد وفـــاة    -د

  . مؤلفيها
مبضـــي مخســـني ســـنة اعتبـــاراً مـــن ايـــة      :ثالثـــاً

الســــــــــــــنة امليالديــــــــــــــة الــــــــــــــيت مت فيهــــــــــــــا األداء بالنســــــــــــــبة  
واعتبــاراً مــن ايــة الســنة امليالديــة   ،لفنــاين األداء

الـــــــــــــــــــــــيت مت فيهـــــــــــــــــــــــا التســـــــــــــــــــــــجيل بالنســـــــــــــــــــــــبة ملنتجـــــــــــــــــــــــي   
أو  ،أو املعــــــــــــدة للتلفــــــــــــاز  ،لســــــــــــينمائيةالتســــــــــــجيالت ا

  . اإلذاعة
مبضــي عشــرين ســنة اعتبــاراً مــن ايــة       :رابعــاً

الســــــــنة امليالديـــــــــة الــــــــيت مت فيهـــــــــا أول بــــــــث للـــــــــربامج    
  .بالنسبة هليئات البث اإلذاعي

أحكـــــــــــــام خاصـــــــــــــة بـــــــــــــبعض    :الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاين 
  املصنفات
إذا اشــترك أكثـــر مـــن شـــخص يف   :)١٨(مـــادة 

فصـــل نصـــيب أي  تـــأليف مصـــنف حبيـــث ال ميكـــن   
منــــــهم يف العمــــــل املشــــــترك عــــــن نصــــــيب اآلخــــــرين      

اعتـــــرب اجلميــــــع أصـــــحاب املصــــــنف بالتســـــاوي فيمــــــا    
  . بينهم إال إذا اتفق على غري ذلك كتابة

ويف هــــــــذه احلالــــــــة ال جيــــــــوز ألحــــــــدهم مباشــــــــرة     
احلقــــــــــوق املترتبــــــــــة علــــــــــى حــــــــــق املؤلــــــــــف إال باتفــــــــــاق   

فـــــــــــإذا وقـــــــــــع خـــــــــــالف    ،مجيـــــــــــع املـــــــــــؤلفني املشـــــــــــتركني  
ن الفصــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن اختصــــــــــــــــاص    بينــــــــــــــــهم فيكــــــــــــــــو 
  . احملكمة الكلية

ولكــــــــل مــــــــن املشــــــــتركني يف التــــــــأليف احلــــــــق يف    
اختــــــــــاذ اإلجــــــــــراءات التحفظيــــــــــة واملســــــــــتعجلة عنــــــــــد    

واحلــــــــق يف  ،وقــــــــوع أي اعتــــــــداء علــــــــى حــــــــق املؤلــــــــف 
رفــع الــدعوى للمطالبــة بنصــيبه يف التعــويض عــن  

  .الضرر الذي حلقه بسبب هذا االعتداء
مـــن شـــخص يف  إذا اشــترك أكثـــر  :)١٩(مـــادة 

تأليف مصنف حبيث ميكن فصل اجلزء اخلـاص  
بكـــــــل منــــــــهم كــــــــان لكـــــــل مــــــــن املشــــــــتركني احلــــــــق يف   

 ،اســـــــــــتغالل اجلـــــــــــزء الـــــــــــذي ســـــــــــاهم بـــــــــــه علـــــــــــى حـــــــــــدة      
بشــــــــــــــــــــرط أال يضــــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــــك باســــــــــــــــــــتغالل املصــــــــــــــــــــنف     

  . املشترك ما مل يتفق على غري ذلك كتابة
مـــــــــع عـــــــــدم اإلخـــــــــالل حبـــــــــق مؤلـــــــــف    )٢٠(مـــــــــادة 

يقى الغنائيـــــــة  الشـــــــطر األديب يف مصـــــــنفات املوســـــــ  
يكــــــون ملؤلــــــف الشــــــطر املوســــــيقي وحــــــده احلــــــق يف  
التــــــــــــرخيص بــــــــــــاألداء العلــــــــــــين للمصــــــــــــنف املشــــــــــــترك    

  . أو بنسخه ،أو بنشره ،أو بتنفيذه ،كله
ويكــــــون ملؤلــــــف الشــــــطر األديب احلــــــق يف نشــــــر     
الشــطر اخلــاص بــه علــى أنــه ال جيــوز لــه التصــرف  
يف هــــذا الشــــطر ليكــــون أساســــاً ملصــــنف موســــيقى    

  . تفق على غري ذلك كتابةآخر ما مل ي
يف املصـــــــــــنفات املشـــــــــــتركة الـــــــــــيت  :)٢١(مـــــــــــادة 

ويف مجيــــع   ،تنفــــذ حبركــــات مصــــحوبة مبوســــيقى   
املصنفات املشاة يكون ملصـمم احلركـات احلـق    
يف التــــرخيص بــــاألداء العلــــين للمصــــنف املشــــترك   



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٦٣

  . أو بنسخه ،أو بتنفيذه ،كله
ويكــــــــــــــــــــــون ملؤلــــــــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــــــطر املوســــــــــــــــــــــيقي حــــــــــــــــــــــق     

 أالعلــــــــــــــــــى  ،طر وحــــــــــــــــــدهالتصــــــــــــــــــرف يف هــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــ  
يســـــتعمل يف مصـــــنف مشـــــابه للمصـــــنف املشــــــترك     

  . ما مل يتفق على غري ذلك كتابة
يعتـــرب شـــريكاً يف تـــأليف املصـــنف   :)٢٢(مـــادة 

أو  ،أو املصـــــــــــــــــــــــنف املعـــــــــــــــــــــــد لإلذاعـــــــــــــــــــــــة  ،الســـــــــــــــــــــــينمائي
  : التلفاز
أو صــــــــــــاحب الفكــــــــــــرة  ،مؤلــــــــــــف الســــــــــــيناريو :أوالً

  . املكتوبة للمصنف
ف األديب بشــكل مــن قــام بتحــوير املصــن    :ثانيــاً

  . جيعله مالئماً هلذا الفن
  . مؤلف احلوار :ثالثاً
واضـــع املوســـيقى إذا كانـــت قـــد وضـــعت      :رابعـــاً

  . خصيصاً للمصنف
وقـــام  ،املخـــرج إذا بســـط رقابـــة فعليـــة  : خامســـاً

بعمــــــل إجيــــــايب مــــــن الناحيــــــة الفكريــــــة لتحقيــــــق أي      
  .من هذه املصنفات

أو املصــــــــــــنف  ،وإذا كــــــــــــان املصــــــــــــنف الســــــــــــينمائي 
أو التلفــــــاز مبســــــطاً أو مســــــتخرجاً    ،عــــــد لإلذاعــــــة امل

ن مؤلــــــــف هــــــــذا إمــــــــن مصــــــــنف آخــــــــر ســــــــابق عليــــــــه فــــــــ 
  . املصنف يعترب شريكاً يف املصنف اجلديد

ــادة  وملـــــــــــــن قـــــــــــــام   ،ملؤلـــــــــــــف الســـــــــــــيناريو  :)٢٣(مـــــــــــ
 ،وملؤلـــــــــــــــــــــــف احلـــــــــــــــــــــــوار  ،بتحـــــــــــــــــــــــوير املصـــــــــــــــــــــــنف األديب 

وللمخـــــــــرج جمـــــــــتمعني احلـــــــــق يف عـــــــــرض املصـــــــــنف   
التلفــــــــــاز رغــــــــــم   أو ،أو املعــــــــــد لإلذاعــــــــــة  ،الســــــــــينمائي

أو  ،معارضـــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــع املصــــــــــــــــــنف األديب األصــــــــــــــــــلي 
وذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم اإلخـــــــــــــــالل    ،واضـــــــــــــــع املوســـــــــــــــيقى 

بــــــــــــــــــــاحلقوق املدنيــــــــــــــــــــة للمعــــــــــــــــــــارض املترتبــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى    
  . االشتراك يف التأليف

وملؤلــــــــف الشــــــــطر األديب أو الشــــــــطر املوســــــــيقي    

احلــــــــــق يف نشــــــــــر مصــــــــــنفه بطريقــــــــــة أخــــــــــرى مــــــــــا مل   
  . يتفق على غري ذلك كتابة

ا امتنـــــــــــع أحـــــــــــد املشـــــــــــتركني يف إذ :)٢٤(مـــــــــــادة 
أو مصــــــــــــــــــنف معــــــــــــــــــد  ،تــــــــــــــــــأليف مصــــــــــــــــــنف موســــــــــــــــــيقي

عــــــــــــــن القيــــــــــــــام بإمتــــــــــــــام مــــــــــــــا   -أو التلفــــــــــــــاز  ،لإلذاعــــــــــــــة
أو مل يـــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك    ،خيصـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــل  

لظــــــــروف خارجــــــــة عــــــــن إرادتــــــــه فــــــــال حيــــــــق لــــــــه منــــــــع        
بـــاقي املشـــتركني مـــن اســـتعمال اجلـــزء الـــذي ســـبق      

 ،ويعتـــــــــــرب مؤلفـــــــــــاً بالنســـــــــــبة ملـــــــــــا أجنـــــــــــزه   ،لـــــــــــه إجنـــــــــــازه
  .تمتع باحلقوق املترتبة على ذلكوي

يعتـــــــــــــــــــــــــــــرب منتجـــــــــــــــــــــــــــــاً للمصـــــــــــــــــــــــــــــنف   )٢٥(مـــــــــــــــــــــــــــــادة 
أو التلفــاز  ،أو املصــنف املعــد لإلذاعــة ،الســينمائي

الشـــــــــــخص الطبيعـــــــــــي أو االعتبـــــــــــاري الـــــــــــذي يتـــــــــــوىل    
أو  ،أو يتحمــــــــــــل مســــــــــــؤولية هــــــــــــذا اإلجنــــــــــــاز   ،إجنــــــــــــازه

الــــــذي يضــــــع يف متنــــــاول مؤلــــــف املصــــــنف الوســــــائل   
   .املادية الالزمة لتحقيق إخراجه

ويف مجيــــــــــــــــــع األحــــــــــــــــــوال يعتــــــــــــــــــرب املنــــــــــــــــــتج ناشــــــــــــــــــراً    
  . وتكون له مجيع حقوق الناشر ،للمصنف

ويكــــــون املنــــــتج خــــــالل مــــــدة االســــــتغالل املتفــــــق     
وعــــــن خلفهــــــم   ،عليهــــــا نائبــــــاً عــــــن مــــــؤلفي املصــــــنف  

دون  ،أو اســــــــــــــــتغالله ،يف االتفــــــــــــــــاق علــــــــــــــــى عرضــــــــــــــــه 
أو  ،اإلخـــــــالل حبقـــــــوق مــــــــؤلفي املصـــــــنفات األدبيــــــــة   

  . ى غري ذلك كتابةاملوسيقية ما مل يتفق عل
املصــــنف اجلمـــــاعي هــــو املصـــــنف    :)٢٦(مــــادة  

الـــــــــــذي يشـــــــــــترك يف وضـــــــــــعه مجاعـــــــــــة بتوجيـــــــــــه مـــــــــــن  
حبيــــــــــــث ال ميكــــــــــــن  ،شــــــــــــخص طبيعــــــــــــي أو اعتبــــــــــــاري

ومتييـــــــزه  ،فصـــــــل عمـــــــل كـــــــل مـــــــن املشـــــــتركني فيـــــــه     
  . على حده

ويعتــرب الشــخص االعتبــاري الــذي وجــه ابتكــار     
ويكــــــــون لــــــــه وحــــــــده  ،هــــــــذا املصــــــــنف ونظمــــــــه مؤلفــــــــاً 

  . مباشرة حقوق املؤلف احلق يف



 

 

 ٦٤ .. لكية الفكريةالم

إذا ابتكــــــــــــــــــر املصــــــــــــــــــنف حلســــــــــــــــــاب    )٢٧(مــــــــــــــــــادة 
ن حقـــــوق املؤلــــــف  إشـــــخص طبيعـــــي أو اعتبـــــاري فـــــ    

إال إذا نــــــــص االتفــــــــاق علــــــــى غــــــــري    ،تثبــــــــت للمبتكــــــــر 
  . ذلك كتابة
ــادة  فات الــــيت حتمــــل امســــاً   يف املصــــن :)٢٨(مــ
أو الـــــــــيت ال حتمـــــــــل اســـــــــم املؤلـــــــــف يعتـــــــــرب    ،مســـــــــتعاراً

صـــنف مفوضـــاً   الناشـــر الـــذي يظهـــر امســـه علـــى امل    
مـــــــن املؤلـــــــف يف مباشـــــــرة احلقـــــــوق املقـــــــررة لـــــــه يف    

  . هذا القانون ما مل يثبت العكس
 نال حيــــق ملــــن قــــام بعمــــل صــــورة أ  :)٢٩(مــــادة 
أو نسـخاً منـها    ،أو يـوزع أصـلها   ،أو ينشـر  ،يعرض

قـــام بتصـــويرهم مـــا مل  ندون إذن األشـــخاص الـــذي
  . يتفق على غري ذلك كتابة

ان نشــــر الصــــورة  وال يســــري هــــذا احلكــــم إذا كــــ  
أو كانــــــــت  ،قــــــــد مت مبناســــــــبة حــــــــوادث وقعــــــــت علنــــــــاً 

أو أشــــــــــخاص يتمتعــــــــــون   ،تتعلــــــــــق برجــــــــــال رمســــــــــيني 
أو مسحـــــــت ـــــــا الســـــــلطات العامـــــــة    ،بشـــــــهرة عامـــــــة 

  . خدمة للصاحل العام
ومـــع ذلـــك ال جيـــوز يف احلالـــة الســـابقة عـــرض    
الصــــــورة أو تــــــداوهلا إذا ترتــــــب علــــــى ذلــــــك مســــــاس    

أو  ،معتهأو بســــــــــ ،بشـــــــــرف الشــــــــــخص الــــــــــذي متثلــــــــــه 
بوقــــاره، وللشــــخص الــــذي متثلــــه الصــــورة أن يــــأذن  
بنشـــــــــــــــرها يف الصـــــــــــــــحف واـــــــــــــــالت وغريهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن    
النشـــــــــــــرات املماثلـــــــــــــة حـــــــــــــىت ولـــــــــــــو مل يســـــــــــــمح بـــــــــــــذلك     
  . املصور ما مل يقض االتفاق املكتوب بغري ذلك

كانــــت  وتســــري هــــذه األحكــــام علــــى الصــــور أيــــاً    
أو  ،أو حفــــر ،الطريقــــة الــــيت عملــــت ــــا مــــن رســــم   

  .وسيلة أخرى
  التصرف يف حقوق التأليف :الفصل الثالث

للمؤلــــــــــــــــف أن ينقــــــــــــــــل إىل الغــــــــــــــــري    :)٣٠(مــــــــــــــــادة 
مباشـــــرة حقـــــوق االستغــــــالل املنصـــــوص عليهـــــا يف   

مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذا   ) ٥( و ،فقـــــــــــــــــــــرة ثانيـــــــــــــــــــــة  ) ٤(املـــــــــــــــــــــادتني  
  . القانون

علـــــــى أن نقـــــــل أحـــــــد احلقـــــــوق ال يترتـــــــب عليـــــــه     
  .مباشرة أي حق آخر إليهختويل من نقل 

 ،يكــــون مكتوبــــاً ويشــــترط لصــــحة التصــــرف أن
وأن حيـــدد فيـــه صـــراحة احلـــق حمـــل التصـــرف مـــع  

 ،ومــــــــــدة االســــــــــتغالل ،والغــــــــــرض منــــــــــه ،بيــــــــــان مــــــــــداه
  . ومكانه

وعلـــــــــــى املؤلـــــــــــف أن ميتنـــــــــــع عـــــــــــن أي عمـــــــــــل مـــــــــــن   
شــــأنه تعطيــــل االســــتعمال املــــادي للحــــق املتصــــرف      

  .فيه
تنطبــــــق األحكــــــام اخلاصــــــة بتنــــــازل املؤلــــــف عــــــن  

 م بقــانونهــذا املرســوحقوقــه املاليــة وفقــاً ألحكــام 
  . على فناين األداء -

جيــــــوز أن يكــــــون تصــــــرف املؤلــــــف    :)٣١(مــــــادة 
أم  ،ســــواء أكـــــان كـــــامالً  -يف حقوقــــه يف املصـــــنف  

علــــى أســــاس مشــــاركة نســــبية يف اإليــــراد   -جزئيــــاً 
  .أو بطريقة جزافية ،الناتج من االستغالل

ومـــــــع ذلـــــــك إذا تـــــــبني أن االتفـــــــاق كـــــــان جمحفـــــــاً    
ظـــروف طـــرأت  أو أصـــبح كـــذلك ل  ،حبقـــوق املؤلـــف 

وبعــد  -بعـد التعاقــد جــاز للمحكمــة تبعــاً للظــروف  
أن تقضـــــــــــــــي  -املوازنـــــــــــــــة بـــــــــــــــني مصـــــــــــــــلحة الطـــــــــــــــرفني  

للمؤلــــــــف عــــــــالوة علــــــــى مــــــــا اتفــــــــق عليــــــــه جبــــــــزء مــــــــن      
الـــــــــــــــــــربح الصـــــــــــــــــــايف الـــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــنجم عـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتغالل      

  . املصنف
يقــــــــــــع بــــــــــــاطالً كــــــــــــل تصــــــــــــرف يف    :)٣٢(مــــــــــــادة  

فقـــرة ) ٥(احلقـــوق املنصـــوص عليهـــا يف املـــادتني   
  . من هذا القانون) ٧( أوىل و

يعتـــــرب بـــــاطالً تصـــــرف املؤلـــــف يف   :)٣٣(مـــــادة 
   .الفكري املستقبلجمموع إنتاجه 

ــادة  ال يترتــــــــــــب علــــــــــــى التصــــــــــــرف يف    :)٣٤(مــــــــــ



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٦٥

ملكيــة النســخة األصــلية الوحيــدة مــن املصــنف أيــاً       
 ،كـــان نوعهـــا نقـــل حـــق املؤلـــف علـــى هـــذا املصـــنف  

ملكيـــة هـــذه  إليـــهولكـــن ال جيـــوز إلـــزام مـــن انتقلـــت  
 ،أو نقلــها ،ن املؤلــف مــن نســخها مكِّــخة بــأن يالنســ

وذلــــــــك كلــــــــه مـــــــــا مل يتفــــــــق علــــــــى غـــــــــري      ،أو عرضــــــــها 
  . ذلك كتابة
أســـباب للمؤلـــف وحـــده إذا طـــرأت  :)٣٥(مـــادة 

ــ يــــــــــــدةدج ســــــــــــحب ة الكليــــــــــــة أن يطلــــــــــــب مــــــــــــن احملكمــــــــــ
يـــــــه لإدخــــــال تعــــــديالت ع  أو  ،مصــــــنفه مــــــن التــــــداول   

 ،بــــــــــــــرغم تصــــــــــــــرفه يف حقــــــــــــــوق االســــــــــــــتغالل املــــــــــــــايل    
يف هــذه احلالــة أن يعــوض مــن آلــت    ويلــزم املؤلــف  

حقوق االسـتغالل املـايل تعويضـاً عـادالً يـدفع       إليه
وإال زال كــل أثــر  ،مــن خــالل أجــل حتــدده احملكمــة

  .للحكم
  اإلجراءات واجلزاءات :الباب الثالث
  اإلجراءات :الفصل األول

لقاضــــــــــــــــي األمـــــــــــــــــور الوقتيـــــــــــــــــة يف   :)٣٦(مـــــــــــــــــادة 
و مـــــن بنـــــاء علـــــى طلـــــب املؤلـــــف أ  -احملكمـــــة الكليـــــة 

 -ومبقتضــــــى أمــــــر يصــــــدر علــــــى عريضــــــة     ،خيلفــــــه
أن يــأمر بــاإلجراءات التاليــة بالنســبة لكــل مصــنف   
نشــــــــــر أو عـــــــــــرض دون إذن كتـــــــــــايب مـــــــــــن املؤلـــــــــــف أو  

مـن هـذا   ) ٥(ممن خيلفـه باملخالفـة ألحكـام املـادة     
  . القانون
  . إجراء وصف تفصيلي للمصنف :أوالً
أو  ،أو عرضــــــــــــه ،وقــــــــــــف نشــــــــــــر املصــــــــــــنف :ثانيــــــــــــاً
  . صناعته
توقيــع احلجــز علــى املصــنف األصــلي أو     :ثالثــاً
وعلى املواد اليت تستعمل يف إعادة نشـر   ،نسخه

  . هذا املصنف
إثبـــــات األداء العلـــــين بالنســـــبة إليقـــــاع أو   :رابعـــــاً

ومنـــــــــــع  ،متثيـــــــــــل أو إلقـــــــــــاء مصـــــــــــنف بـــــــــــني اجلمهـــــــــــور  

  . أو حظره مستقبالً ،استمرار العرض القائم
ر أو حصــــــــر اإليــــــــراد النــــــــاتج مــــــــن النشــــــــ  :خامســــــــاً

العــــــرض مبعرفــــــة خــــــبري ينــــــدب لــــــذلك إذا اقتضـــــــى      
وتوقيـــــــــــع احلجـــــــــــز علـــــــــــى هـــــــــــذا اإليـــــــــــراد يف     ،احلـــــــــــال

  . مجيع األحوال
ولقاضـــي األمـــور الوقتيـــة أن يـــأمر بنـــدب خـــبري  

وأن يفـرض علـى الطالـب     ،ملعاونة مـأمور التنفيـذ  
  .إيداع كفالة مناسبة

 إىلوجيـــــــــــــــب أن يرفـــــــــــــــع الطالـــــــــــــــب أصـــــــــــــــل الـــــــــــــــرتاع    
الثمانيـــــــــــة أيـــــــــــام التاليـــــــــــة احملكمـــــــــــة املختصـــــــــــة خـــــــــــالل 

فــــــــــــإذا مل يرفــــــــــــع يف هــــــــــــذا امليعــــــــــــاد  ،لصــــــــــــدور األمــــــــــــر
  .اعترب األمر كأن مل يكن

جيـــــــوز ملـــــــن صـــــــدر األمـــــــر بـــــــرفض       :)٣٧(مـــــــادة 
وملـــــن صـــــدر عليــــــه األمـــــر الـــــتظلم منـــــه أمــــــام       ،طلبـــــه 

القاضـــي اآلمـــر، وال مينـــع مــــن ذلـــك قيـــام الــــدعوى      
ويكـــــــــــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــــــــــتظلم   ،األصـــــــــــــــــــــــــــلية أمـــــــــــــــــــــــــــام احملكمـــــــــــــــــــــــــــة 

وجيــــــــــب أن  ،تــــــــــادة لرفــــــــــع الــــــــــدعوى بــــــــــاإلجراءات املع
  . وإال كان باطالً ،يكون التظلم مسبباً

 ،أو بتعديلــــه ،وحيكـــم يف الـــتظلم بتأييــــد األمـــر   
وجيــــــــوز احلكــــــــم بتعــــــــيني حــــــــارس علــــــــى     ،أو بإلغائــــــــه

أو  ،املصنف حمل الرتاع تكون مهمتـه إعـادة نشـر   
أو اســــتخراج نســــخ للمصــــنف    ،أو صــــناعة  ،عــــرض

 ،نـــــــــــة احملكمـــــــــــةعلـــــــــــى أن يـــــــــــودع اإليـــــــــــراد النـــــــــــاتج خزا
أو  ،وتنتــــهي احلراســــة باتفـــــاق ذوي الشــــأن مجيعـــــاً   

  . حبكم القضاء
وال يترتـــــــــــــب علـــــــــــــى الـــــــــــــتظلم مـــــــــــــن األمـــــــــــــر وقـــــــــــــف   

  . تنفيذه
جيــــــوز للمحكمــــــة املطــــــروح أمامهــــــا     )٣٨(مــــــادة 

بناء على طلـب املؤلـف أو مـن يقـوم      -أصل الرتاع 
أن تقضــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــإتالف نســــــــــــــــــخ أو صــــــــــــــــــور     -مقامــــــــــــــــــه 

واملـــــواد   ،وعاملصـــــنف الـــــذي نشـــــر بوجـــــه غـــــري مشـــــر     



 

 

 ٦٦ .. لكية الفكريةالم

بشـــــــــــــــرط أال تكـــــــــــــــون   ،الـــــــــــــــيت اســـــــــــــــتعملت يف نشـــــــــــــــره  
أو بتغـــــــــــــيري معـــــــــــــامل النســـــــــــــخ    ،صـــــــــــــاحلة لعمـــــــــــــل آخـــــــــــــر  

وذلــك كلــه  ،أو جعلــها غــري صــاحلة للعمــل  ،واملــواد
علـــــــــى نفقـــــــــة الطـــــــــرف املســـــــــؤول، علـــــــــى أنـــــــــه جيـــــــــوز       

كـــــان حـــــق املؤلـــــف سينقضـــــي بعـــــد      إذا -للمحكمـــــة 
فتــــــرة تقــــــل عــــــن ســــــنتني ابتــــــداء مــــــن تــــــاريخ صــــــدور       

ط عــــــدم اإلخــــــالل حبقــــــوق املؤلــــــف    وبشــــــر ،احلكــــــم
، )ج(بنــــــد ) ٥( و) ٤(املنصــــــوص عليهــــــا يف املــــــواد 

أن تســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبدل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلكم   -فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أوىل  ) ٦( و
بـــاإلتالف أو تغـــيري املعـــامل احلكـــم بتثبيـــت احلجـــز   
التحفظــــــــــــــي وفــــــــــــــاء ملــــــــــــــا يقضــــــــــــــي بــــــــــــــه للمؤلــــــــــــــف مــــــــــــــن     

علــى أنــه ال جيــوز احلكــم بــاإلتالف أو     ،تعويضــات
املطــــــــــــــروح خاصــــــــــــــاً  تغــــــــــــــيري املعــــــــــــــامل إذا كــــــــــــــان الــــــــــــــرتاع

بترمجـــــــــــــة ملصـــــــــــــنف إىل اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة باملخالفـــــــــــــة   
ويقتصــــــر احلكــــــم  ،فقــــــرة أوىل) ١٥(حلكــــــم املــــــادة 

علــــــــــى تثبيــــــــــت احلجــــــــــز التحفظــــــــــي علــــــــــى املصــــــــــنف  
املتـــرجم وفـــاء ملـــا تقضـــي بـــه احملكمـــة للمؤلـــف مـــن        

  . تعويضات
ويف مجيــــــــع األحــــــــوال يكــــــــون للمؤلــــــــف بالنســــــــبة      

يــاز علــى لدينــه الناشــئ مــن حقــه يف التعــويض امت 
وعلـــــى النقـــــود احملجـــــوز   ،صـــــايف مثـــــن بيـــــع األشـــــياء  

وال يتقـــــــــــدم عليـــــــــــه غـــــــــــري امتيـــــــــــاز    ،عليهـــــــــــا وفـــــــــــاء لـــــــــــه 
واملصـــــروفات الـــــيت تنفــــــق    ،املصـــــروفات القضـــــائية  

ولتحصــــــــيل تلــــــــك   ،حلفــــــــظ وصــــــــيانة تلــــــــك األشــــــــياء  
  . املبالغ

ال جيــــــــــــــــوز احلجــــــــــــــــز علــــــــــــــــى حــــــــــــــــق  :)٣٩(مــــــــــــــــادة 
جيــــوز احلجـــــز علــــى نســـــخ املصـــــنف    وإمنـــــا ،املؤلــــف 
ويشــــــمل هــــــذا احلكــــــم املصــــــنفات   ،مت نشــــــرهالــــــذي 

الــــــــيت ميــــــــوت صــــــــاحبها قبــــــــل نشــــــــرها مــــــــا مل يثبــــــــت       
  . بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته

ال جيــــــوز أن تكــــــون املبــــــاين حمــــــل    :)٤٠(مــــــادة 

بإتالفهــــــــــــــــا أو مصــــــــــــــــادرا    ىقضــــــــــــــــ وال أن ي ،حجــــــــــــــــز
بقصــــــــد احملافظــــــــة علــــــــى حقــــــــوق املؤلــــــــف املعمــــــــاري  

د اســـــــــــتغلت الـــــــــــذي تكـــــــــــون تصـــــــــــميماته ورســـــــــــومه قـــــــــــ  
  . بوجه غري مشروع

لكــــــل مؤلــــــف وقــــــع االعتــــــداء علــــــى  :)٤١(مــــــادة 
حق من حقوقه املبينة يف هذا القـانون احلـق يف   

  .التعويض
  اجلزاءات :الفصل الثاين

يعاقـــــــــب بـــــــــاحلبس مـــــــــدة ال تزيـــــــــد    :)٤٢(مـــــــــادة 
وبغرامـــــــــــــــــة ال تزيـــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى    ،علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــنة واحـــــــــــــــــدة   

 – أو بإحــــــدى هــــــاتني العقــــــوبتني   ،مخســــــمائة دينــــــار 
   :كل من
اعتـــــــــــدى علـــــــــــى حقـــــــــــوق املؤلــــــــــــف املنصـــــــــــوص      -أ

و  ،فقــــــــــــــرة أوىل )٦(، )٥(، )٤(عليهــــــــــــــا يف املـــــــــــــواد  
  . من هذا القانون )١٢(

أو أذاع  ،بــــــــاع أو عــــــــرض للبيــــــــع أو للتــــــــداول    -ب
أو أدخــــل إىل   ،علــــى اجلمهــــور بــــأي طريقــــة كانــــت    

  . مصنفاً مقلداً -أو أخرج منها  ،البالد
كشـــــــــف أو ســـــــــهل كشــــــــــف بـــــــــرامج احلاســــــــــب     -ج
  . يل قبل نشرهااآل

أزال أو ســــــــــاعد يف إزالــــــــــة محايــــــــــة تــــــــــنظم أو     -د
 ،أو األداء ،تقيــــــد اطــــــالع اجلمهــــــور علــــــى املصــــــنف 

  . أو التسجيل ،أو البث
وجيـــــوز للمحكمـــــة أن تقضـــــي مبصـــــادرة مجيـــــع     
األدوات املخصصـة للنشـر غـري املشـروع إذا كانــت     

وكذلك مبصـادرة مجيـع    ،ال تصلح إال هلذا النشر
  . النسخ

هلـــــــــــــا أن تـــــــــــــأمر بنشـــــــــــــر احلكـــــــــــــم يف    كمـــــــــــــا جيـــــــــــــوز 
 ،جريـدة واحـدة أو أكثــر علـى نفقــة احملكـوم عليــه    

وإذا ســـــــبق احلكـــــــم علـــــــى املتـــــــهم بعقوبـــــــة الرتكابـــــــه    
وثبـت   ،إحدى اجلرائم املشار إليهـا يف هـذه املـادة   



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٦٧

خــالل مخــس ســنوات مــن تــاريخ احلكــم      -ارتكابــه 
جرميــــــــــــة مــــــــــــن اجلــــــــــــرائم الســــــــــــابقة جــــــــــــاز     -النــــــــــــهائي 

هــــــــذه اجلرميــــــــة بعقوبــــــــة  للمحكمــــــــة أن تقضــــــــي يف 
بشــــــرط  ،تزيــــــد عــــــن احلــــــد األقصــــــى املقــــــرر قانونــــــاً 
وبغلــــــــــــــق  ،أال جتــــــــــــــاوز الزيــــــــــــــادة نصــــــــــــــف هــــــــــــــذا احلــــــــــــــد   

املنشـــــأة الـــــيت اســــــتغلت يف ارتكـــــاب اجلرميـــــة ملــــــدة     
  .ال تزيد على ستة أشهر

  أحكام ختامية :الباب الرابع
مــــــــــــــــع عــــــــــــــــدم اإلخــــــــــــــــالل بأحكــــــــــــــــام    :)٤٣(مــــــــــــــــادة 

ة الكويــــــــــت، االتفاقيــــــــــات الدوليــــــــــة النافــــــــــذة يف دولــــــــــ   
  : تسري أحكام هذا القانون على ما يلي

مصــــــــــــــنفات مــــــــــــــواطين دولــــــــــــــة الكويــــــــــــــت الــــــــــــــيت   -أ
  . أو خارجها ،تنشر داخل البالد

مصــــــــنفات املــــــــؤلفني العــــــــرب مــــــــن مــــــــواطين   -ب
الــــــــــدول األعضــــــــــاء يف االتفاقيــــــــــة العربيــــــــــة حلمايـــــــــــة     
  . حقوق املؤلف اليت تنشر يف إحدى هذه الدول

الــــــــيت تنشــــــــر  مصــــــــنفات املــــــــؤلفني األجانــــــــب   -ج
  . ألول مرة يف دولة الكويت

مصــــــــــــــــــــــــنفات املــــــــــــــــــــــــؤلفني مــــــــــــــــــــــــواطين الــــــــــــــــــــــــدول     -د
األعضـــــــــاء يف اتفاقيـــــــــة املنظمـــــــــة العامليـــــــــة للحقـــــــــوق   
الفكريــــــــة الــــــــيت تنشــــــــر ألول مــــــــرة يف إحــــــــدى هــــــــذه      

  . الدول
ـــ مصـــــــــــــنفات املـــــــــــــؤلفني األجانـــــــــــــب مـــــــــــــواطين   -هـــــــــــ

الــــدول الــــيت تعامــــل مصــــنفات املــــؤلفني الكــــويتيني     
  . باملثل

تســـري أحكـــام هـــذا القـــانون علـــى    :)٤٤(مـــادة 
يف املـــــــــــــــــــــادة الســـــــــــــــــــــابقة  إليهـــــــــــــــــــــااملصـــــــــــــــــــــنفات املشـــــــــــــــــــــار 

املوجــــــودة يف تــــــاريخ العمــــــل بــــــه علــــــى أنــــــه بالنســــــبة      
حلســـــــــاب مـــــــــدة محايـــــــــة هـــــــــذه املصـــــــــنفات جيــــــــــب أن      
يـــــــــــدخل فيهـــــــــــا الفتـــــــــــرة الـــــــــــيت انقضـــــــــــت مـــــــــــن تـــــــــــاريخ       
الواقعـــــــــــة احملـــــــــــددة لبـــــــــــدء ســـــــــــريان املـــــــــــدة إىل تـــــــــــاريخ      

  . العمل ذا القانون
ام هــذا القــانون علــى كــل الوقـــائع     وتســري أحكــ  

ولـــــــــــو كانـــــــــــت  ،والعقــــــــــود التاليـــــــــــة لتــــــــــاريخ العمـــــــــــل بــــــــــه   
أو مثلــت  ،أو عرضــت ،متعلقــة مبصــنفات نشــرت 

قبل ذلك، أما العقود اليت متـت قبـل العمـل ـذا     
بـــــــــل تظـــــــــل    ،القـــــــــانون فـــــــــال تســـــــــري عليهـــــــــا أحكامـــــــــه    

خاضـــــــــعة لألحكـــــــــام القانونيـــــــــة الـــــــــيت كانـــــــــت ســـــــــارية     
  . وقت متامها

ينـــــــدب وزيـــــــر اإلعـــــــالم املـــــــوظفني    :)٤٥(مـــــــادة 
ويكـــــــــون  ،الالزمـــــــــني لتنفيـــــــــذ أحكـــــــــام هـــــــــذا القـــــــــانون 

 ،هلـــــــــــــــــؤالء املــــــــــــــــــوظفني احلــــــــــــــــــق يف دخــــــــــــــــــول املطــــــــــــــــــابع 
واألمــــــــاكن العامــــــــة الــــــــيت   ،ودور النشــــــــر ،واملكتبــــــــات

تتعامــــــــــــل يف املصــــــــــــنفات اخلاضــــــــــــعة ألحكــــــــــــام هــــــــــــذا   
 ،القانون لضبط الواقعـة واملـواد موضـوع املخالفـة    

وهلـم االسـتعانة برجـال     وحترير احملاضر الالزمـة، 
  . الشرطة يف أداء وظائفهم عند احلاجة

املخالفـــــــــات الـــــــــيت جيـــــــــوز احلكـــــــــم   إىلوبالنســـــــــبة 
فيهـــا بـــإغالق املنشـــأة جيـــوز لـــوزير اإلعـــالم أو مـــن      
يفوضه أن يأمر بإغالق املنشأة الـيت وقعـت فيهـا    

أن تـــــــأذن النيابـــــــة العامـــــــة أو احملكمـــــــة    إىلاملخالفـــــــة 
  . الدعوى أو يتم الفصل يف ،بفتحها

تتــــــــوىل النيابــــــــة العامــــــــة التحقيــــــــق    :)٤٦(مــــــــادة 
والتصـــــــرف واالدعـــــــاء يف مجيـــــــع اجلـــــــرائم الناشـــــــئة    

  . املرسوم بقانونعن تطبيق أحكام هذا 
يلغـــــــى كــــــــل نـــــــص خيـــــــالف أحكــــــــام     :)٤٧(مـــــــادة  

  . املرسوم بقانونهذا 
يصــــــدر وزيــــــر اإلعــــــالم القــــــرارات      :)٤٨(مــــــادة 

 مـا يصـدر  ك ،املرسـوم بقـانون  الالزمة لتنفيذ هـذا  
وزيـــــــــــــــــــر اإلعـــــــــــــــــــالم قـــــــــــــــــــراراً بتنظـــــــــــــــــــيم نظـــــــــــــــــــام إيـــــــــــــــــــداع      

 ،والرســــــــــــــــوم املســــــــــــــــتحقة  ،وإجراءاتــــــــــــــــه ،املصــــــــــــــــنفات
وإنشــــاء الســــجل اخلــــاص لقيــــد التصــــرفات الــــواردة  



 

 

 ٦٨ .. لكية الفكريةالم

املرســـــوم علـــــى املصـــــنفات اخلاضـــــعة ألحكـــــام هـــــذا     
  . بقانون

 كــــل فيمــــا خيصــــه  - علــــى الــــوزراء  :)٤٩(مــــادة 
، ويعمـــل بـــه املرســـوم بقـــانونتنفيـــذ أحكـــام هـــذا  -

مـــن تـــاريخ نشــــره يف اجلريـــدة الرمسيـــة، ويعــــرض     
  . على جملس األمة

  أمري الكويت 
  جابر األمحد الصباح 
  رئيس جملس الوزراء
  سعد العبد اهللا السامل الصباح

  وزير اإلعالم 
  يوسف حممد السميط 

  
  اإلمارات* 

  م٢٠٠٦لسنة  )٢(القانون االحتادي رقم 
  يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات

يف تطبيــق أحكــام هــذا  :تعريفــات ):١(ادة املــ
 يقصـــــــــــــــــد بالكلمـــــــــــــــــات والعبـــــــــــــــــارات التاليـــــــــــــــــةالقـــــــــــــــــانون 

املعــــــــاين املوضــــــــحة قــــــــرين كــــــــل منــــــــها مــــــــا مل يقــــــــض     
  :سياق النص بغري ذلك

  .دولة اإلمارات العربية املتحدة :الدولة
ــةاملعلومــــــــــــــات اإل كــــــــــــــل مــــــــــــــا ميكــــــــــــــن    :لكترونيــــــــــــ

ونقلــــــــــــه بوســــــــــــائل   ،وتوليــــــــــــده ،ومعاجلتــــــــــــه ،ختزينــــــــــــه
 ،وبوجـــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــاص الكتابـــــــــــــــــــــة  ،ملعلومـــــــــــــــــــــاتتقنيـــــــــــــــــــــة ا
 ،واحلـــــــــــــــــــــــروف ،واألرقـــــــــــــــــــــــام ،والصـــــــــــــــــــــــوت ،والصـــــــــــــــــــــــور
  .وغريها ،واإلشارات ،والرموز

 ،جمموعــة مــن البيانــات  :الربنــامج املعلومــايت
بوســـــــــــائل  واألوامـــــــــــر، قابلـــــــــــة للتنفيـــــــــــذ  ،والتعليمـــــــــــات

  .ة إلجناز مهمة ماعدوم ،تقنية املعلومات
ــام املعلومـــــــــــات اإللكتـــــــــــروين   جمموعـــــــــــة   :نظـــــــــ

 ،وإدارة البيانــــــات ،ة ملعاجلــــــةعــــــدوأدوات م ،جبــــــرام

أو غــــــــــري  ،لكترونيــــــــــةأو الرســــــــــائل اإل ،أو املعلومــــــــــات
  .ذلك

ارتبـــــاط بـــــني أكثـــــر مـــــن     :الشـــــبكة املعلوماتيـــــة 
وســـــــــــــــــــــــيلة لتقنيـــــــــــــــــــــــة املعلومــــــــــــــــــــــــات للحصـــــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــــى    

  .وتبادهلا ،املعلومات
أو مســـــتند يـــــتم  ،ســـــجل :املســـــتند اإللكتـــــروين

أو  ،أو نســـخه ،أو اســتخراجه  ،أو ختزينــه  ،إنشــاؤه 
أو اســــــــــــــــــــــــــــــتالمه بوســــــــــــــــــــــــــــــيلة  ،أو إبالغــــــــــــــــــــــــــــــه ،إرســــــــــــــــــــــــــــــاله

أو علـــــــــــــى أي  ،لكترونيــــــــــــة علــــــــــــى وســـــــــــــيط ملمــــــــــــوس   إ
وســـيط إلكتـــروين آخـــر، ويكـــون قـــابالً لالســـترجاع   

  .بشكل ميكن فهمه
مكـــــان إتاحــــة املعلومـــــات علــــى الشـــــبكة    :املوقــــع 
  .املعلوماتية

لكترونيــة إأيــة أداة  :وســيلة تقنيــة املعلومــات 
أو أيــة أداة  ،، كهروكيميائيــةمغناطيســية، بصــرية

 ،وأداء املنطـــق ،أخـــرى تســـتخدم ملعاجلـــة البيانـــات  
أو الوظــــــائف التخزينيــــــة، ويشــــــمل أيــــــة    ،واحلســــــاب

أو اتصـاالت تتعلـق أو تعمــل    ،قـدرة ختـزين بيانـات   
  .باالقتران مع مثل هذه األداة

ويشـــــــمل ذلـــــــك بيانـــــــات    :البيانـــــــات احلكوميـــــــة 
 ،يـــــــــــــــــــــــةواحلكومـــــــــــــــــــــــات احملل ،احلكومـــــــــــــــــــــــة االحتاديـــــــــــــــــــــــة 

 ،واملؤسســــــات العامــــــة االحتاديــــــة  ،واهليئــــــات العامــــــة
  .واحمللية

  ): ٢(املادة 
كــــل فعـــــل عمـــــدي يتوصــــل فيـــــه بغـــــري وجـــــه    - ١

أو نظــــام معلومــــايت ســــواء بــــدخول   ،حــــق إىل موقــــع
مصـــرح بـــه،   مـــدخلأو بتجـــاوز   ،أو النظـــام ،املوقـــع

أو بإحـــــــــــدى  ،وبالغرامـــــــــــة ،يعاقـــــــــــب عليـــــــــــه بـــــــــــاحلبس  
  .هاتني العقوبتني

 ،أو حــــذف ،ترتــــب علــــى الفعـــل إلغــــاء فـــإذا   - ٢
أو  ،أو تغــــــــــــــــيري ،أو إتــــــــــــــــالف ،أو إفشــــــــــــــــاء ،أو تــــــــــــــــدمري



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٦٩

فيعاقــــــــــــــــــب   ،أو معلومــــــــــــــــــات  ،إعــــــــــــــــــادة نشــــــــــــــــــر بيانــــــــــــــــــات   
 ،وبالغرامـة  ،باحلبس مدة ال تقل عن سـتة أشـهر  

  .أو بإحدى هاتني العقوبتني
أو املعلومـــــــــــــــــــــــات  ،فـــــــــــــــــــــــإذا كانـــــــــــــــــــــــت البيانـــــــــــــــــــــــات - ٣

فتكـــــون العقوبــــــة احلـــــبس مـــــدة ال تقــــــل     ،شخصـــــية 
والغرامة اليت ال تقـل عـن عشـرة آالف     ،سنةعن 
  . أو بإحدى هاتني العقوبتني ،درهم

ــادة  كــــــل مــــــن ارتكــــــب أيــــــاً مــــــن اجلــــــرائم      ):٣(املــــ
مـن  ) ٢(مـن املـادة   ) ٢(املنصوص عليهـا يف البنـد   

أو  ،أثنــــــــاء أو بســــــــبب تأديــــــــة عملــــــــه  -هــــــــذا القــــــــانون 
يعاقــــب بــــاحلبس مــــدة ال تقــــل   - ســــهل ذلــــك للغــــري 

الــــــــيت ال تقــــــــل عــــــــن عشــــــــرين    والغرامــــــــة  ،عــــــــن ســــــــنة 
  .أو بإحدى هاتني العقوبتني ،ألف درهم
يعاقــــــب بالســــــجن املؤقــــــت كــــــل مــــــن     ):٤(املــــــادة 

مــــــــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــــــــتندات احلكومــــــــــــــــــــــــــــــة     -ر مســــــــــــــــــــــــــــــتنداً زو
أو املؤسســـــات   ،أو اهليئـــــات ،أو احملليـــــة  ،االحتاديـــــة

فـاً بـه قانونـاً يف    عترم -واحمللية  ،العامة االحتادية
 ،بـــــــــــــــــة احلـــــــــــــــــبس  وتكـــــــــــــــــون العقو . نظـــــــــــــــــام معلومـــــــــــــــــايت  

أو إحـــــــــــدى هــــــــــاتني العقـــــــــــوبتني إذا وقـــــــــــع   ،والغرامــــــــــة 
إذا كــــان  ،التزويــــر فيمــــا عــــدا ذلــــك مــــن املســــتندات    

ويعاقـــــب بالعقوبـــــة   . مـــــن شـــــأن ذلـــــك إحـــــداث ضـــــرر     
مـــن  -حســـب األحـــوال  -املقـــررة جلرميـــة التزويـــر 

  .استعمل املستند املزور مع علمه بتزويره
أو عطــــل الوصــــول    ،كــــل مــــن أعــــاق    ):٥(املــــادة  

أو  ،أو الـــــــــــــــــــــــــــــــدخول إىل األجهـــــــــــــــــــــــــــــــزة  ،اخلدمـــــــــــــــــــــــــــــــةإىل 
أو املعلومـــــــات بأيـــــــة   ،أو مصـــــــادر البيانـــــــات ،الـــــــربامج

أو  ،وســـــيلة كانـــــت عـــــن طريـــــق الشـــــبكة املعلوماتيـــــة    
يعاقــــــــــــــــــــــب  -إحــــــــــــــــــــــدى وســــــــــــــــــــــائل تقنيــــــــــــــــــــــة املعلومــــــــــــــــــــــات  

أو بإحـــــــــــــــــــــــــــــــدى هـــــــــــــــــــــــــــــــاتني   ،وبالغرامـــــــــــــــــــــــــــــــة ،بـــــــــــــــــــــــــــــــاحلبس
  .العقوبتني
كـــل مـــن أدخـــل عـــن طريـــق الشـــبكة    ):٦(املـــادة 

مــا  إحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات  أو  ،املعلوماتيــة
أو  ،أو تعطيلــــــــــها ،مــــــــــن شــــــــــأنه إيقافهــــــــــا عــــــــــن العمــــــــــل 

أو تعـــديل  ،أو إتـــالف ،أو حـــذف ،أو مســـح ،تـــدمري
يعاقــب  -أو املعلومــات فيهــا   ،أو البيانــات ،الــربامج

وبالغرامــــــــــة الــــــــــيت ال تقــــــــــل عــــــــــن     ،بالســــــــــجن املؤقــــــــــت 
أو بإحـــــــــــــــــــــــــــدى هـــــــــــــــــــــــــــاتني  ،مخســـــــــــــــــــــــــــني ألـــــــــــــــــــــــــــف درهـــــــــــــــــــــــــــم

  .العقوبتني
أو  ،عاقــــــــــــــــــب بالســــــــــــــــــجن املؤقــــــــــــــــــت ي ):٧(املــــــــــــــــــادة 

أو أتلـــــــــــــــف الفحـــــــــــــــوص   ،احلـــــــــــــــبس كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدل   
الطبيــة، أو التشــخيص الطــيب، أو العــالج الطــيب،  
أو الرعايــــة الطبيــــة، أو ســــهل للغــــري فعــــل ذلــــك، أو     

أو  ،نـــــــــــه منـــــــــــه، باســـــــــــتعمال الشـــــــــــبكة املعلوماتيـــــــــــة    مكَّ
  .إحدى وسائل تقنية املعلومات

أو  ،أو الـــــــــتقط ،كـــــــــل مـــــــــن تنصـــــــــت  ):٨(املـــــــــادة 
مـــــــــا هـــــــــو  - مـــــــــن دون وجـــــــــه حـــــــــق - عمـــــــــداً اعتـــــــــرض

أو إحــــدى  ،مرســـل عـــن طريـــق الشـــبكة املعلوماتيـــة     
 ،يعاقــــــــــــــب بــــــــــــــاحلبس  - وســــــــــــــائل تقنيــــــــــــــة املعلومــــــــــــــات 

  .أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وبالغرامة
كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتعمل الشــــــــــــــــــــبكة    ):٩(املــــــــــــــــــــادة 
أو إحدى وسائل تقنية املعلومـات يف   ،املعلوماتية

علـى القيـام   أو ابتزاز شخص آخر حلملـه   ،ديد
يعاقـــب بـــاحلبس مـــدة   -أو االمتنـــاع عنـــه   ،بالفعـــل

وبالغرامـــــــــة الـــــــــيت ال تزيـــــــــد   ،ال تزيـــــــــد علـــــــــى ســـــــــنتني 
أو بإحــــــــــــدى هـــــــــــــاتني   ،علــــــــــــى مخســــــــــــني ألــــــــــــف درهــــــــــــم    

أو  ،العقــوبتني، فــإن كــان التهديــد بارتكــاب جنايــة     
أو االعتبــــــار كانــــــت   بإســــــناد أمــــــور خادشــــــة للشــــــرف  

  .العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات
كـــــــــــــل مـــــــــــــن توصـــــــــــــل عـــــــــــــن طريـــــــــــــق   ):١٠(املـــــــــــــادة 

أو إحــــــــــــــدى وســــــــــــــائل تقنيــــــــــــــة    ،الشــــــــــــــبكة املعلوماتيــــــــــــــة 
املعلومـــــــــات إىل االســـــــــتيالء لنفســـــــــه أو لغـــــــــريه علـــــــــى   

أو توقيـع هـذا السـند،     ،أو علـى سـند   ،مال منقول



 

 

 ٧٠ .. لكية الفكريةالم

أو باختــــــــاذ   ،وذلــــــــك باالســــــــتعانة بطريقــــــــة احتياليــــــــة    
أو انتحــــال صــــفة غــــري صــــحيحة مــــىت   ،اســــم كــــاذب

يعاقـــب   -خـــداع اـــين عليـــه    كـــان ذلـــك مـــن شـــأنه   
وبالغرامـــــة الـــــيت  ،بــــاحلبس مـــــدة ال تقـــــل عـــــن ســـــنة 

أو بإحـــــــــــــــدى هـــــــــــــــاتني    ،ال تقـــــــــــــــل عـــــــــــــــن ثالثـــــــــــــــني ألفـــــــــــــــاً   
  .العقوبتني

كــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن اســــــــــــــــتخدم الشـــــــــــــــــبكة    ):١١(املــــــــــــــــادة  
وســـــــائل تقنيـــــــة املعلومـــــــات،  إحـــــــدىأو  ،املعلوماتيـــــــة

أو  ،يف الوصـــــــــول مـــــــــن دون وجـــــــــه حـــــــــق، إىل أرقـــــــــام    
أو غريهـــــا مـــــن البطاقـــــات   ،بيانـــــات بطاقـــــة ائتمانيـــــة 

فـــــإن  ،وبالغرامـــــة ،يعاقـــــب بـــــاحلبس -االلكترونيـــــة 
قصــــــــد مــــــــن ذلــــــــك اســــــــتخدامها يف احلصــــــــول علــــــــى    
أمــــــوال الغــــــري، أو مــــــا تتيحــــــه مــــــن خــــــدمات، يعاقــــــب     

 ،وبالغرامـة  ،باحلبس مدة ال تقل عن سـتة أشـهر  
أو بإحــــــــــــدى هــــــــــــاتني العقــــــــــــوبتني، وتكــــــــــــون العقوبــــــــــــة    

الـــيت ال  والغرامـــة  ،احلـــبس مـــدة ال تقـــل عـــن ســـنة    
أو إحــــــــدى هــــــــاتني   ،ثالثــــــــني ألــــــــف درهــــــــم  عــــــــن تقــــــــل 

العقــــــــــــوبتني إذا توصــــــــــــل مــــــــــــن ذلــــــــــــك إىل االســــــــــــتيالء    
  .لنفسه أو لغريه على مال الغري

 ،أو هيـــــأ ،أو أعـــــد ،كـــــل مـــــن أنـــــتج  ):١٢(املـــــادة 
أو  ،أو خـــــــــــــــــــــــــزن بقصـــــــــــــــــــــــــد االســـــــــــــــــــــــــتغالل  ،أو أرســـــــــــــــــــــــــل
أو العــــــــــــــــرض علــــــــــــــــى الغــــــــــــــــري عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق   ،التوزيــــــــــــــــع

وســــــــــــــائل تقنيــــــــــــــة   إحــــــــــــــدىأو  ،الشــــــــــــــبكة املعلوماتيــــــــــــــة 
 ،املعلومــــات مــــا مــــن شــــأنه املســــاس بــــاآلداب العامـــــة      

 ،يعاقــــــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــــاحلبس - أو أدار مكانــــــــــــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
فـــــــــــإذا . أو بإحـــــــــــدى هـــــــــــاتني العقـــــــــــوبتني   ،وبالغرامـــــــــــة

كـــــــــان الفعـــــــــل موجهـــــــــاً إىل حـــــــــدث فتكـــــــــون العقوبـــــــــة   
والغرامــــــة  ،احلــــــبس مــــــدة ال تقــــــل عــــــن ســــــتة أشــــــهر 

  .ال تقل عن ثالثني ألف درهماليت 
يعاقـــــــب بالســـــــجن وبالغرامـــــــة مـــــــن   ):١٣(املـــــــادة 

أو أغـــــــــــــــــــواه الرتكـــــــــــــــــــاب   ،أو أنثـــــــــــــــــــى ،حـــــــــــــــــــرض ذكـــــــــــــــــــراً 

أو ســـــــــــــــــاعده علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك    ،أو الفجـــــــــــــــــور ،الـــــــــــــــــدعارة
أو إحـــــدى وســـــائل  ،باســــتخدام الشـــــبكة املعلوماتيـــــة 

فـــــــإن كـــــــان اـــــــين عليـــــــه حـــــــدثاً    . تقنيـــــــة املعلومـــــــات 
كانــــــت العقوبـــــــة الســــــجن مـــــــدة ال تقــــــل عـــــــن مخـــــــس    

  .والغرامة ،سنوات
مــــــن دون وجــــــه    - مــــــن دخــــــل   كــــــل  ):١٤(املــــــادة  

لتغــــــــــــــــيري  موقعـــــــــــــــاً يف الشــــــــــــــــبكة املعلوماتيـــــــــــــــة   - حـــــــــــــــق 
أو  إتالفــــــــــــه،أو  ،أو إلغائــــــــــــه ،تصــــــــــــاميم هــــــــــــذا املوقــــــــــــع 

 ،يعاقـــــــــــــب بـــــــــــــاحلبس  -أو شـــــــــــــغل عنوانـــــــــــــه   ،تعديلـــــــــــــه
  .أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وبالغرامة
أو  ،وبالغرامـــــة ،يعاقــــب بــــاحلبس   ):١٥(املــــادة  

 إحـــدى بإحـــدى هـــاتني العقـــوبتني، كـــل مـــن ارتكـــب  
أو  ،اجلرائم التالية عن طريق الشبكة املعلوماتيـة 

  :إحدى وسائل تقنية املعلومات
أو الشــــــــــــعائر   ،اإلســــــــــــاءة إىل أحــــــــــــد املقدســــــــــــات   -

  .اإلسالمية
أو الشــــــــــــعائر   ،اإلســــــــــــاءة إىل أحــــــــــــد املقدســــــــــــات   -

املقـــــــــــررة يف األديـــــــــــان األخـــــــــــرى مـــــــــــىت كانـــــــــــت هـــــــــــذه   
وفقــــــــــــــــــاً ألحكــــــــــــــــــام  املقدســــــــــــــــــات والشــــــــــــــــــعائر مصــــــــــــــــــونة   

  .سالميةالشريعة اإل
  .د األديان السماوية املعترف اسب أح -
أو روج  ،عليهــــــــــا  أو حــــــــــض  ،ن املعاصــــــــــي حســــــــــ -
  .هلا

وتكـــــــون العقوبــــــــة الســـــــجن مــــــــدة ال تزيـــــــد علــــــــى     
ســــــــــــــبع ســــــــــــــنوات إذا تضــــــــــــــمنت اجلرميــــــــــــــة مناهضــــــــــــــة  

أو جرحـــــــــــاً لألســــــــــــس واملبــــــــــــادئ   ،للـــــــــــدين اإلســــــــــــالمي 
أو جـــــــرح مـــــــا علـــــــم   ،الـــــــيت يقـــــــوم عليهـــــــا، أو نـــــــاهض 

ســالمي بالضــرورة، أو نــال مــن الــدين مــن الــدين اإل
أو  ،أو دعـا إىل مـذهب   ،اإلسالمي، أو بشر بغـريه 

حبـــــــــذ أو  ،فكـــــــــرة تنطـــــــــوي علـــــــــى شـــــــــيء ممـــــــــا تقـــــــــدم 
  .أو روج هلا ،ذلكل



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٧١

كـــــــــل مـــــــــن اعتـــــــــدى علـــــــــى أي مـــــــــن     ):١٦(املـــــــــادة 
أو  ،أو نشـــــــــر أخبـــــــــاراً ،أو القـــــــــيم األســــــــرية  ،املبــــــــادئ 

أو العائليـــة   ،صـــوراً تتصـــل حبرمـــة احليـــاة اخلاصـــة     
عـــــــــــــن طريـــــــــــــق   -ولـــــــــــــو كانـــــــــــــت صـــــــــــــحيحة   -ألفـــــــــــــراد ل

أو إحــــــــــــــدى وســــــــــــــائل تقنيــــــــــــــة    ،الشــــــــــــــبكة املعلوماتيــــــــــــــة 
يعاقــــــــب بــــــــاحلبس مــــــــدة ال تقــــــــل عــــــــن       - املعلومــــــــات

وبالغرامـــــة الـــــيت ال تقـــــل عـــــن مخســـــني ألـــــف        ،ســـــنة
  .أو بإحدى هاتني العقوبتني ،درهم

أو نشــــــــر  ،كــــــــل مــــــــن أنشــــــــأ موقعــــــــاً   ):١٧(املــــــــادة 
أو إحـــــــــــدى   ،معلومـــــــــــات علـــــــــــى الشـــــــــــبكة املعلوماتيـــــــــــة   

وســــــــــــــائل تقنيــــــــــــــة املعلومــــــــــــــات، بقصــــــــــــــد االجتــــــــــــــار يف   
يعاقـــــــــــب  -أو تســـــــــــهيل التعامـــــــــــل فيـــــــــــه    ،األشـــــــــــخاص

  .بالسجن املؤقت
أو نشــــــــر  ،كــــــــل مــــــــن أنشــــــــأ موقعــــــــاً   ):١٨(املــــــــادة 

أو إحـــــــــــدى   ،معلومـــــــــــات علـــــــــــى الشـــــــــــبكة املعلوماتيـــــــــــة   
وســــــــــــــــــــــــائل تقنيــــــــــــــــــــــــة املعلومـــــــــــــــــــــــــات، بقصــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــرويج    

ومــــــــــــــــــــــــــــا يف  ،أو املــــــــــــــــــــــــــــؤثرات العقليــــــــــــــــــــــــــــة ،املخـــــــــــــــــــــــــــدرات 
 وذلـــــــك يف ،أو تســـــــهيل التعامـــــــل فيهمـــــــا ،احكمهمـــــــ

يعاقـــــــــــــــــب  - غـــــــــــــــــري األحـــــــــــــــــوال املصـــــــــــــــــرح ـــــــــــــــــا قانونـــــــــــــــــاً 
  .بالسجن املؤقت

مـــــع مراعـــــاة األحكـــــام املنصـــــوص     ):١٩(املـــــادة 
عليهــا يف قــانون غســل األمــوال، يعاقــب بــاحلبس      
مــــدة ال تزيــــد علــــى ســــبع ســــنوات، وبالغرامــــة الــــيت      

وال تزيـــــــد علـــــــى مـــــــائيت   ،ال تقـــــــل عـــــــن ثالثـــــــني ألفـــــــاً 
كـــــل مـــــن قـــــام بتحويـــــل األمـــــوال غـــــري    - ف درهـــــمألـــــ

أو متويـــــــــــــــه املصـــــــــــــــدر غـــــــــــــــري    ،أو نقلـــــــــــــــها ،املشـــــــــــــــروعة
أو  ،أو قــــــــام باســــــــتخدام  ،إخفائــــــــهأو  ،املشــــــــروع هلــــــــا 

اكتســاب وحيــازة األمــوال مــع العلــم بأــا مســتمدة      
أو  ،أو بتحويـــــل املـــــوارد  ،مـــــن مصـــــدر غـــــري مشـــــروع   

املمتلكــــــــــات مــــــــــع العلــــــــــم مبصــــــــــدرها غــــــــــري املشــــــــــروع،    
 ،ريـــــق اســـــتخدام الشـــــبكة املعلوماتيـــــةوذلـــــك عـــــن ط

أو إحــــدى وســــائل تقنيــــة املعلومــــات بقصــــد إضــــفاء  
أو  ،أو أنشــأ ،الصــفة املشــروعة علــى تلــك األمــوال 

أو موقعــــــاً الرتكــــــاب أي مــــــن هــــــذه    ،نشــــــر معلومــــــات 
  .األفعال

أو نشــــــــر  ،كــــــــل مــــــــن أنشــــــــأ موقعــــــــاً   ):٢٠(املــــــــادة 
أو إحـــــــــــدى   ،معلومـــــــــــات علـــــــــــى الشـــــــــــبكة املعلوماتيـــــــــــة   

ة املعلومــــــــــات أليــــــــــة جمموعــــــــــة تــــــــــدعو    وســــــــــائل تقنيــــــــــ 
مـــــــــــــــن شـــــــــــــــأا  وتـــــــــــــــرويج بـــــــــــــــرامج وأفكـــــــــــــــار ،لتســـــــــــــــهيل

يعاقـــب  -واآلداب العامـــة ، اإلخـــالل بالنظـــام العـــام  
  .باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات

أو نشــــــــر  ،كــــــــل مــــــــن أنشــــــــأ موقعــــــــاً  ): ٢١(املــــــــادة 
أو إحـــــــــــدى   ،معلومـــــــــــات علـــــــــــى الشـــــــــــبكة املعلوماتيـــــــــــة   

حتــــــت  هابيــــــةإروســــــائل تقنيــــــة املعلومــــــات جلماعــــــة   
مسميات متويهيـة لتسـهيل االتصـاالت بقياداـا،     
أو أعضـــــــائها، أو تـــــــرويج أفكارهـــــــا، أو متويلـــــــها، أو    
نشـــــــــــــــــــر كيفيــــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــــنيع األجهــــــــــــــــــــزة احلارقــــــــــــــــــــة، أو  
املتفجـــــــــــرة، أو أيـــــــــــة أدوات تســـــــــــتخدم يف األعمـــــــــــال    

يعاقــــــب بــــــاحلبس مــــــدة ال تزيــــــد علــــــى     - اإلرهابيــــــة
  .مخس سنوات

ــادة   -مـــن دخـــل  يعاقـــب بالســـجن كـــل    ):٢٢(املـ
أو  ،أو نظامـــــاً مباشــــــرة  ،موقعـــــاً  –وبغـــــري وجـــــه حــــــق   

وســــائل  إحـــدى أو  ،عـــن طريــــق الشـــبكة املعلوماتيــــة  
 ،تقنيـــــة املعلومـــــات بقصـــــد احلصـــــول علـــــى بيانـــــات    

أو  ،أو معلومــــــــــات حكوميــــــــــة ســــــــــرية إمــــــــــا بطبيعتــــــــــها    
  .مبقتضى تعليمات صادرة بذلك

 ،فـــإذا ترتـــب علـــى الـــدخول إلغـــاء تلـــك البيانـــات   
أو  ،أو تــــــــــــــــــــــــــــــــدمريها ،أو إتالفهــــــــــــــــــــــــــــــــا ،أو املعلومــــــــــــــــــــــــــــــــات

نشــــرها، تكــــون العقوبــــة الســــجن مــــدة ال تقــــل عــــن       
  .مخس سنوات

ويســــــــــــــري حكـــــــــــــــم هــــــــــــــذه املـــــــــــــــادة علــــــــــــــى البيانـــــــــــــــات    
 ،والتجاريـــة ،واملعلومــات اخلاصـــة باملنشــآت املاليـــة  



 

 

 ٧٢ .. لكية الفكريةالم

  .واالقتصادية
أو  ،أو ســــــــاعد ،كـــــــل مــــــــن حــــــــرض  ):٢٣(املــــــــادة 

اتفـــق مـــع الغـــري علـــى ارتكـــاب جرميـــة مـــن اجلـــرائم     
ووقعـــــــــــــــت   ،وص عليهـــــــــــــــا يف هـــــــــــــــذا القـــــــــــــــانون   املنصـــــــــــــــ 

 ،أو املسـاعدة  ،اجلرمية بنـاء علـى هـذا التحـريض    
  .يعاقب بذات العقوبة املقررة هلا -أو االتفاق 
ــادة  حبقــــوق الغــــري   اإلخــــاللمــــع عــــدم   ):٢٤(املــ

حســــــن النيــــــة حيكــــــم يف مجيــــــع األحــــــوال مبصــــــادرة    
أو الوســــائل املســــتخدمة يف   ،أو الــــربامج ،األجهــــزة

اجلـــــــــــرائم املنصـــــــــــوص عليهـــــــــــا يف   ارتكـــــــــــاب أي مـــــــــــن  
أو األمـــــــوال املتحصـــــــلة منـــــــها، كمـــــــا      ،هـــــــذا القـــــــانون  

أو املوقــع الــذي يرتكــب فيــه    ،حيكــم بــإغالق احملــل  
أي مــــــــــــن هــــــــــــذه اجلــــــــــــرائم إذا كانــــــــــــت اجلرميــــــــــــة قــــــــــــد      

أو  ،ارتكبــــــــــــت بعلــــــــــــم مالكــــــــــــه، وذلــــــــــــك إغالقــــــــــــاً كليــــــــــــاً     
  .للمدة اليت تقدرها احملكمة

ص فضـــالً عـــن العقوبـــات املنصـــو    ): ٢٥(املـــادة  
عليهــــــــا يف هــــــــذا القــــــــانون تقضــــــــي احملكمــــــــة بإبعــــــــاد    
األجنيب الذي حيكم عليه باحلبس وفقـاً ألحكـام   

  .هذا القانون
ــادة  ال خيـــــــــــــــــــل تطبيـــــــــــــــــــق العقوبـــــــــــــــــــات    ):٢٦(املـــــــــــــــــ

املنصــــــــوص عليهــــــــا يف هــــــــذا القــــــــانون بــــــــأي عقوبــــــــة   
أو أي  ،أشـــــــــــد يـــــــــــنص عليهـــــــــــا يف قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات 

  .قانون آخر
يصـــــــدر تكــــــون للمــــــوظفني الــــــذين     ):٢٧(املــــــادة  

والشــــــــــــؤون  ،بتحديــــــــــــدهم قــــــــــــرار مــــــــــــن وزيــــــــــــر العــــــــــــدل   
اإلســـــــــــــالمية واألوقـــــــــــــاف صـــــــــــــفة مـــــــــــــأموري الضـــــــــــــبط  
القضــــــــــائي يف ضــــــــــبط اجلــــــــــرائم واملخالفــــــــــات الــــــــــيت  
تقـــــــــــــع باملخالفــــــــــــــة ألحكـــــــــــــام هــــــــــــــذا القـــــــــــــانون، وعلــــــــــــــى    

تقــــــــدمي التســــــــهيالت  باإلمـــــــارات الســـــــلطات احملليــــــــة  
الالزمـــــــة هلـــــــؤالء املــــــــوظفني لتمكينـــــــهم مـــــــن القيــــــــام     

  .بعملهم

  :تاميةأحكام خ
يلغـــــــى كـــــــل نـــــــص خيـــــــالف أحكـــــــام    ):٢٨(املـــــــادة 

  .هذا القانون
ينشــــر هــــذا القــــانون يف اجلريــــدة   ):٢٩(املــــادة 
  .ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ،الرمسية

 
  :املوقف الشرعي

  :رأي علماء الشيعة -
للســـــيد كـــــاظم احلـــــائري حبـــــث حـــــول مـــــا يتعلـــــق       

الفكـــر (حبقـــوق امللكيـــة الفكريـــة، نشـــره يف جملـــة  
دراســــــة : حــــــق االبتكــــــار(حتــــــت عنــــــوان ) ســــــالمياإل

 :نورد فيما يلي نصه) فقهية
مثــــــــــة منــــــــــط خــــــــــاص مــــــــــن التعامــــــــــل االقتصــــــــــادي   

ـــ   قـــــــــال ). احلقـــــــــوق األدبيـــــــــة(يـــــــــرتبط مبـــــــــا يســـــــــمى بـــــــ
وهنـــــــــاك نـــــــــوع  >: عنـــــــــها أحـــــــــد البـــــــــاحثني املعاصـــــــــرين  

ثالــــث حــــديث مــــن احلقــــوق املاليــــة أوجدتــــه أوضــــاع     
ة احلديثـــــة، احليــــاة املدنيــــة واالقتصـــــادية والثقافيــــ   

القــــــــــــــــــــوانني العصــــــــــــــــــــرية واالتفاقــــــــــــــــــــات   ]ـــــــــــــــــــــه[ـونظّمتــــــــــــــــــــ
احلقــــــــــــوق : (الدوليــــــــــــة، يســــــــــــميه بعــــــــــــض القــــــــــــانونيني 

كحـــــــــق املختـــــــــرع، واملؤلّـــــــــف، وكـــــــــلّ منــــــــــتج     ) األدبيـــــــــة 
ألثر مبتكر فني أو صناعي، فـإنّ هلـؤالء حقّـاً يف    
االحتفــــاظ بنســــبة مــــا اخترعــــوه أو أنتجــــوه إلــــيهم،  

الــيت ميكــن اســتغالهلا   ويف احتكــار املنفعــة املاليــة   
مثلــــــــــــه العالمــــــــــــات الفارقــــــــــــة  . مــــــــــــن نشــــــــــــره وتعميمــــــــــــه 

الصــــــــــــــــــــناعية، والعنــــــــــــــــــــاوين التجاريــــــــــــــــــــة، وامتيــــــــــــــــــــازات    
كـــــــــــلّ ذلـــــــــــك بشـــــــــــرائط  ، إصـــــــــــدار الصـــــــــــحف الدوريـــــــــــة 

وحـــــــــــــدود تقررهـــــــــــــا القـــــــــــــوانني احمللّيـــــــــــــة واالتفاقـــــــــــــات    
  .الدولية

فهـــــذا النـــــوع مـــــن احلقـــــوق مل يكـــــن معروفـــــاً يف      
ليـــــــد العوامـــــــل والوســـــــائل الشـــــــرائع القدميـــــــة، ألنـــــــه و

  .املدنية واالقتصادية احلديثة



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٧٣

وهــــــــو ال يــــــــدخل يف احلقــــــــوق العينيــــــــة، ألنــــــــه ال  
يــــرد مثلــــها مباشــــرة علــــى شــــيء مــــادي معــــين، كمــــا   
أنـــــــــــه ال يـــــــــــدخل يف احلقـــــــــــوق الشخصـــــــــــية، ألنـــــــــــه ال     
يفــــــرض تكليفــــــاً خاصــــــاً علــــــى شــــــخص معــــــين آخــــــر      

غري  صاحب احلق.  
ق إنمـــــــــا هـــــــــو  والقصـــــــــد مـــــــــن إقـــــــــرار هـــــــــذه احلقـــــــــو   

تشــــــجيع االختــــــراع واإلبــــــداع، كــــــي يعلــــــم مــــــن يبــــــذل   
جهــــــــــــــــــــــده فيهمــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــيختص باســــــــــــــــــــــتثمارها،  
وســــــيكون حمميــــــاً مــــــن الــــــذين حيــــــاولون أن يأخــــــذوا      
  .مثرة ابتكاره وتفكريه، ويزامحوه يف استغالهلا

ويف الشـــــــــــرع اإلســـــــــــالمي متســـــــــــع هلـــــــــــذا التـــــــــــدبري     
خترجيــــاً علــــى قاعـــــدة املصــــاحل املرســــلة يف ميـــــدان     

  .قوق اخلاصةاحل
حقــــــــــوق (وقـــــــــد رجحنــــــــــا أن نســــــــــمي هـــــــــذا النــــــــــوع   

ضــــــيق ال ) احلقــــــوق األدبيــــــة (، ألنّ اســــــم )االبتكــــــار
يــــــــــــــــــــتالءم مــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــثري مــــــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــــراد هــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــوع،       
كاالختصــــــــــــــــــاص بالعالمــــــــــــــــــات الفارقــــــــــــــــــة التجاريــــــــــــــــــة،   
واألدوات الصـــــــــــناعية املبتكـــــــــــرة، وعنـــــــــــاوين احملـــــــــــالّ    

. فكـري ج الية مما ال صلة له بـاألدب والنتـا  التجار
فيشـــمل احلقــوق األدبيـــة  ) حـــق االبتكــار (أمــا اســم   

كحـــق املؤلّـــف يف اســـتغالل كتابـــه، والصـــحفي يف   
اميتـــــــــاز صـــــــــحيفته، والفنـــــــــان يف أثـــــــــره الفنـــــــــي مـــــــــن    
الفنــــون اجلميلــــة، كمــــا يشــــمل احلقــــوق الصــــناعية  
والتجاريــة ممــا يســمونه اليــوم بامللكيــة الصــناعية،   

عالمة الفارقة الـيت  كحق خمترع اآللة، ومبتدع ال
نالــــــــــــت الثقــــــــــــة، ومبتكــــــــــــر العنــــــــــــوان التجــــــــــــاري الــــــــــــذي   

  .)١(<…أحرز الشهرة
مبــــــــــــــا أننــــــــــــــا ال نــــــــــــــؤمن مببــــــــــــــدأ املصــــــــــــــاحل : أقــــــــــــــول

املرســـــــــــــــــلة حبرفيتـــــــــــــــــها الـــــــــــــــــيت يـــــــــــــــــؤمن ـــــــــــــــــا الباحـــــــــــــــــث  
                                                            

، ١١، الفقــــــرة ٣الفقــــــه اإلســــــالمي يف ثوبــــــه اجلديــــــد ج ) ١(
 . اهلامش

الـــــــــــــــــــدكتور فباإلمكـــــــــــــــــــان اســـــــــــــــــــتبداله مببـــــــــــــــــــدأ واليـــــــــــــــــــة    
فـــــــالويل الفقيـــــــه مـــــــىت مـــــــا يـــــــرى املصـــــــلحة    . الفقيـــــــه

ربر إللــــــــــــــــزام اتمــــــــــــــــع  االجتماعيــــــــــــــــة باملســــــــــــــــتوى املــــــــــــــــ 
بأمثـــــــــال هــــــــــذه احلقــــــــــوق يعمــــــــــل واليتــــــــــه يف تثبيــــــــــت  
ذلــــــــك، فــــــــإذا حــــــــرم مــــــــثالً علــــــــى النــــــــاس أن يطبعــــــــوا      
تــأليف شــخصٍ مــا بــال إذنــه صــح للمؤلــف أن يأخــذ  
مبلغـــــــاً مـــــــن املـــــــال ممـــــــن يريـــــــد الطبـــــــع لقـــــــاء إذنـــــــه لـــــــه  
بـــــــــذلك، ولـــــــــو طبـــــــــع بـــــــــال إذنـــــــــه فـــــــــرض عليـــــــــه مببـــــــــدأ  

ىل املؤلــــــف، واليــــــة الفقيــــــه دفــــــع مثــــــن حــــــق الطبــــــع إ   
  .كما تفرض الضرائب على الناس مببدأ الوالية

أمــــا لــــو غضضــــنا النظــــر عــــن إعمــــال ويل األمــــر  
صــــــــــــالحيته لتثبيــــــــــــت هــــــــــــذه احلقــــــــــــوق فهــــــــــــل ميكــــــــــــن   

  إثباا يف املقام يف فقهنا اإلسالمي، أو ال؟
ميكـــن ذكـــر عـــدة أوجـــه إلســـباغ الشـــرعية علـــى     

  :هذه احلقوق حبسب الفقه اإلسالمي
التمســــــــك باالرتكــــــــاز العقالئــــــــي   :الوجــــــــه األول

الــدال علــى امــتالك هــذه احلقــوق بعــد عــدم ورود   
  .الردع

وهــــــذا الوجــــــه ــــــذا املقــــــدار يتبــــــادر إىل الــــــذهن     
اإليــــراد عليــــه بــــأن هــــذا االرتكــــاز العقالئــــي ارتكــــاز     
حــــديث مل يكــــن يف زمــــن املعصــــوم كــــي يــــدل عــــدم    
الـــــردع علـــــى إمضـــــائه بنـــــاًء علـــــى داللـــــة عـــــدم الـــــردع   

الرتكـــــــــــاز حـــــــــــىت غـــــــــــري املتـــــــــــرجم إِىل    علـــــــــــى إمضـــــــــــاء ا 
العمـــل، والتوســـع اجلديـــد يف االرتكـــازات ال يثبـــت  
إمضاؤه بعدم الـردع، وال يقـاس ذلـك بالتوسـع يف     

ز مملّكيـة احليـازة باآللـة    ااملصاديق مـن قبيـل ارتكـ   
اليدويـــــــــــة، بينمـــــــــــا توجـــــــــــد اليـــــــــــوم مصـــــــــــاديق جديـــــــــــدة     
للحيـــــــــــــــازة، وهــــــــــــــــي احليـــــــــــــــازات الواســــــــــــــــعة بــــــــــــــــاألدوات   

احلديثــــــــة، ففــــــــي مثــــــــل ذلــــــــك ميكــــــــن أن     الصــــــــناعية 
إن عــــــــــــدم الــــــــــــردع دل علــــــــــــى إمضــــــــــــاء كــــــــــــربى    : يقــــــــــــال

االرتكــــــــــــاز، واليــــــــــــوم يطبــــــــــــق احلكــــــــــــم املســــــــــــتفاد مــــــــــــن  



 

 

 ٧٤ .. لكية الفكريةالم

إمضـــــــاء االرتكـــــــاز علـــــــى مصـــــــاديق جديـــــــدة مل تكـــــــن      
ـــا يف مـــا حنـــن فيـــه فارتكـــاز ثبـــوت احلـــق  . وقتئـــذأم

يف مثــــــــــــل حــــــــــــق الطبــــــــــــع والنشــــــــــــر ومجيــــــــــــع احلقــــــــــــوق   
كاز جديد، ال يكـون  األدبية أو حقوق االبتكار ارت

عــــــدم الــــــردع عنــــــه يف زمــــــان املعصــــــوم دلــــــيالً علــــــى       
  .إمضائه

إالّ أنــــــــــه باإلمكـــــــــــان أن توجــــــــــه دعـــــــــــوى التمســـــــــــك   
إنّ التوســــع يف مــــا  : باالرتكــــاز يف املقــــام بــــأن يقــــال  

حنـــن فيـــه توســـع يف تطبيـــق ارتكـــاز ثابـــت يف زمـــن     
املعصــــــــــــــــوم، أي أنــــــــــــــــه وجــــــــــــــــدت للقضــــــــــــــــية املرتكـــــــــــــــــزة     

توســـــــــــــــــــعاً يف نفـــــــــــــــــــس  مصـــــــــــــــــــاديق جديـــــــــــــــــــدة، ولـــــــــــــــــــيس  
أنّ املناشـــــــــــــئ األوليـــــــــــــة : وتوضـــــــــــــيح ذلـــــــــــــك. االرتكـــــــــــــاز

: للملكيـــــــــة االعتباريـــــــــة يف ارتكـــــــــاز العقـــــــــالء أمـــــــــران    
احليـــــــــــازة، والعـــــــــــالج أو الصـــــــــــنع، فاحليـــــــــــازة توجـــــــــــب  
ملكية األشياء املنقولة، والعـالج أو الصـنع يوجـب    
ملكيـــــــــــــة األشـــــــــــــياء غـــــــــــــري املنقولـــــــــــــة، كمـــــــــــــا يف إحيـــــــــــــاء    

ر عـــــــــــني املـــــــــــاء، أو مـــــــــــا األرض أو تعمريهــــــــــا، أو حفـــــــــــ 
  .شابه ذلك

إنّ العـــــــالج أو الصـــــــنع ال خيـــــــتص   : وهنـــــــا نقـــــــول 
باألشــــــــــياء املاديــــــــــة غــــــــــري املنقولــــــــــة، بــــــــــل يتحقّــــــــــق يف  
األمـــــــــور املعنويـــــــــة، فمؤلـــــــــف الكتـــــــــاب يكـــــــــون صـــــــــانعاً    
لتلــك الشخصــية املعنويــة، وهــي شخصــية الكتــاب     
بوجـــوده التجريـــدي، وقـــد يكـــون تعـــب عليهـــا أكثـــر  

ض أو معمرهـــــــــــا، أو حـــــــــــافر مــــــــــن تعـــــــــــب حميـــــــــــي األر 
       العـــني وأمثـــاهلم، وقـــد يكـــون صـــنعه وعالجـــه أشـــد
وأقـــــــوى مـــــــن صـــــــنعهم وعالجهـــــــم، وقـــــــد ال خيـــــــتص  
عــــالج صــــاحب الكتــــاب مبجــــرد التــــأليف والتبويــــب  
واجلمـــع والترتيـــب، بـــل تكـــون لـــه إيـــداعات حديثـــة    

ضــــــــمنها الكتـــــــــاب،  ] و[وابتكــــــــارات جديــــــــدة خلقهــــــــا    
ئـــــي إنمـــــا هـــــي  والكـــــربى املركـــــوزة يف الـــــذهن العقال 

مملكيــــــــة الصــــــــنع والعــــــــالج بــــــــاملعىن الشــــــــامل لصــــــــنع   

األمــــــــــــــور املعنويــــــــــــــة، غايــــــــــــــة مــــــــــــــا هنــــــــــــــاك أنّ األفــــــــــــــراد     
املعنويـــــــــــــة مل تكـــــــــــــن موجـــــــــــــودة يف زمـــــــــــــن املعصـــــــــــــوم،     
ووجـــــــــــــــــدت يف األزمنـــــــــــــــــة املتـــــــــــــــــأخرة، وهـــــــــــــــــذا يعــــــــــــــــــين     
التوســــــــــــــــــــع يف املصــــــــــــــــــــداق والتطبيــــــــــــــــــــق ال يف أصــــــــــــــــــــل    

  .االرتكاز
فــــــــــإنّ  أنّ هـــــــــذا الوجــــــــــه غـــــــــري تـــــــــام،   : والصـــــــــحيح 

     ــــــة والصــــــنع املعنـــــــويأمثــــــال هــــــذه العالجـــــــات املعنوي
   كانـــــــت موجـــــــودة يف زمـــــــن املعصـــــــوم ولـــــــو مبســـــــتوى
مــــــــــــــــــنخفض وضــــــــــــــــــيق، فهنــــــــــــــــــاك تأليفـــــــــــــــــــات يف ذاك    
الـــــــــــــزمن، وهنـــــــــــــاك إبـــــــــــــداعات راقيـــــــــــــة بالقيـــــــــــــاس إىل     
زماــا، ولكــن مل يكــن هنــاك ارتكــاز امتالكهــا مــن     

علـــــى األقـــــل  -قبـــــل مؤلفهـــــا أو مبـــــدعها، أو نشـــــك  
وكـان  . د ارتكـاز مـن هـذا القبيـل وقتئـذ     يف وجـو  -

الســــــــــــبب يف عــــــــــــدم هــــــــــــذا االرتكــــــــــــاز عــــــــــــدم الشــــــــــــعور      
حباجــــة إِىل اعتبــــار ملكيــــة مــــن هــــذا القبيــــل، إذ مل  
يكــــــــــــــن جمــــــــــــــال الســــــــــــــتغالل ذاك األمــــــــــــــر التجريــــــــــــــدي     
املصــــــــــــنوع، إذ ال طباعــــــــــــة وقتئــــــــــــذ وال قــــــــــــدرة علــــــــــــى     
ســـعة النشـــر، وال علـــى تقليـــد الفنـــون والصـــناعات   

لت احلاجـــــــة حـــــــديثاً إِىل  بشـــــــكل واســـــــع، وقـــــــد حصـــــــ   
اعتبــــــــــــــار هــــــــــــــذه امللكيــــــــــــــة بســــــــــــــبب  تطــــــــــــــور األوضــــــــــــــاع    
واألدوات، واتســــــــــــــــــاع القــــــــــــــــــدرات، وانفتــــــــــــــــــاح أبــــــــــــــــــواب 
كـــــــثرية لالســـــــتغالل، فهنـــــــا حصـــــــل للعقـــــــالء ارتكـــــــاز  
امللكيـــــــــــــــــــــة لألمـــــــــــــــــــــر التجريـــــــــــــــــــــدي املعنـــــــــــــــــــــوي بصـــــــــــــــــــــنعه    
وعالجـــــه، وفيمـــــا ســـــبق مل يكـــــن االرتكـــــاز إال علـــــى     

ة، وال أقـــــــل مـــــــن  مملكيـــــــة العـــــــالج يف األمـــــــور املاديـــــــ 
راجعــــــــــــــــة إِىل  -إذن  -احتمــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــك، فالقضــــــــــــــــية   

حصــــــول التوســــــع يف االرتكــــــازات، وليســــــت راجعــــــة   
  .إِىل التوسع يف دائرة املصاديق

إن ملكيـــة اإلنســـان : أن يقـــال :والوجـــه الثـــاين
ألعمالــــــــــــــــه وذممــــــــــــــــه وجوارحــــــــــــــــه وأعضــــــــــــــــائه ونتــــــــــــــــائج  
أعمالــــــه ليســـــــت ملكيـــــــة اعتباريـــــــة، بـــــــل هـــــــي ملكيـــــــة   



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٧٥

مبعـــــــىن الســـــــلطنة التكوينيـــــــة عليهـــــــا، ومل  تكوينيـــــــة 
يــــــر العقــــــالء حاجــــــة إِىل جعــــــل الســــــلطة االعتباريــــــة   
يف هــــــذه املــــــوارد لكفايــــــة الســــــلطة التكوينيــــــة فيهــــــا    

وهــــــــــــــــــذه امللكيـــــــــــــــــــة  . عــــــــــــــــــن االعتباريــــــــــــــــــة يف نظــــــــــــــــــرهم   
التكوينيــــــــة موضــــــــوع حلــــــــق االختصــــــــاص واألولويــــــــة  
لإلنســـــان علـــــى تلـــــك األعمـــــال والنتـــــائج، ال متســـــكاً  

تكـــــــــــــــــاز القائـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــود احملـــــــــــــــــذور    باالر
ويشــكّك يف ثبــوت هــذا االرتكــاز يف مــورد الكــالم     
يف زمـــــــــــن املعصـــــــــــوم، بـــــــــــل متســـــــــــكاً بروايـــــــــــات عـــــــــــدم      
جـــــواز حـــــل التصـــــرف يف مـــــال الغـــــري مـــــن قبيـــــل مـــــا        
ورد يف توقيــــــــــع علــــــــــى يــــــــــد أيب جعفــــــــــر حممــــــــــد بـــــــــــن      

مــــــــــن قــــــــــول اإلمــــــــــام صــــــــــاحب    ) ره(عثمــــــــــان العمــــــــــري  
ال حيـــــــــل >): يفعجـــــــــل اهللا فرجـــــــــه الشـــــــــر  (الزمـــــــــان 

، )١(<ألحــــــد أن يتصــــــرف يف مــــــال غــــــريه بغــــــري إذنــــــه  
ومــن قبيــل مــا ورد عــن مساعــة وعــن زيــد الشــحام       

): ص(عــــــــــــــن رســــــــــــــول اهللا  ) ع(عــــــــــــــن أيب عبــــــــــــــد اهللا  
مـــــن كانـــــت عنـــــده أمانـــــة فليؤدهـــــا إِىل مـــــن ائتمنـــــه       >

عليهـــــا، فإنـــــه ال حيـــــل دم امـــــرء مســـــلم وال مالـــــه إال   
ألولويــــــــــــــة ، فــــــــــــــإذا ثبتــــــــــــــت هــــــــــــــذه ا)٢(<بطيبــــــــــــــة نفســــــــــــــه

إن الكتـــاب : لإلنســان بالقيـــاس لنتـــائج أعمالــه قلنـــا  
مــثالً بوجــوده التجريــدي املعنــوي يكــون مــن نتــائج       
صــاحب الكتــاب، فهــو مملــوك لــه ملكيــة تكوينيــة،   
ال اعتباريــــــــة، والتصــــــــرف فيــــــــه مبثــــــــل الطبــــــــع بغــــــــري     
إذنـــــه مـــــثالً تصـــــرف يف مـــــال النـــــاس، ومنـــــهي عنـــــه   

أدلّــــــــــــــــة  وكــــــــــــــــذلك تشــــــــــــــــمله. حبكــــــــــــــــم تلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات
املعــــــــــــامالت يف غـــــــــــــري مــــــــــــا تشـــــــــــــترط فيــــــــــــه العينيـــــــــــــة،    

                                                            
  .٦، من األنفال ح٣، ب٣٧٧: ٦وسائل الشيعة ) ١(
، مــــــن ٣، ب٣ورد احلــــــديث عــــــن مساعــــــة يف الوســــــائل ج   ) ٢(

، وورد عــن مســـاعة وعــن زيــد    ٤٢٤ص ١مكــان املصــلّي ح 
مــــــــــن قصــــــــــاص   ١، ب١٩الشــــــــــيعة الشــــــــــحام يف وســــــــــائل  

  .٣ص ٣النفس ح

  .كاملبيع مثالً
 يبعـــد تســــليم مشـــول روايـــات النــــه    -واجلـــواب  

عـــــــن مـــــــال الغـــــــري وأدلّـــــــة املعـــــــامالت ملـــــــا هـــــــو مملـــــــوك   
أن اململــــــــوك  - كيــــــــة التكوينيــــــــة، ال االعتباريــــــــة  باملل

بامللكيـــــــــــة التكوينيـــــــــــة الـــــــــــيت هـــــــــــي مبعـــــــــــىن الســـــــــــلطنة  
نفـــــــــس األعمـــــــــال، ال نتائجهـــــــــا  التكوينيـــــــــة إنمـــــــــا هـــــــــو  

الــــــيت تنفصــــــل عــــــن اإلنســــــان، وختــــــرج عــــــن اختيــــــار   
اإلنســان تكوينــاً، ولــيس حــال الكتــاب مــثالً مبعنــاه      
التجريـــــــــــدي بعـــــــــــد أن أوجـــــــــــده املؤلّـــــــــــف وجســـــــــــده يف  
الكتـــــــاب اخلـــــــارجي الـــــــذي يصـــــــل إىل يـــــــد كـــــــل أحـــــــد       
بالقيـــــــــــــــاس إِىل املؤلّـــــــــــــــف إالّ كحـــــــــــــــال الـــــــــــــــدار املبنيـــــــــــــــة     

ال ســـــــــــــــلطة تكوينيـــــــــــــــة  بالقيـــــــــــــــاس إىل مـــــــــــــــن بناهـــــــــــــــا، و  
لصــــــــــــــــــاحب الــــــــــــــــــدار، وال للمؤلّــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى الكتــــــــــــــــــاب،     
وكالمهــــــــــــــــــــــــــــا حباجــــــــــــــــــــــــــــة إىل الســــــــــــــــــــــــــــلطة االعتباريــــــــــــــــــــــــــــة 
االرتكازية، وإذا انتهينا إِىل االرتكاز فقد انتـهينا  

  .إىل الوجه األول الذي عرفت جوابه
إنّ أولويــــة اإلنســــان  : أن يقــــال :الوجــــه الثالــــث 

       د بعملــــه وبنتــــائج عملــــه أمــــر عقلــــي، وليســــت جمــــر
نعــــــم، اإلنســــــان إنمــــــا يكــــــون أوىل . ارتكــــــاز عقالئــــــي

بعملـــــــــــــــــــــه وبنتـــــــــــــــــــــائج عملـــــــــــــــــــــه بالقيـــــــــــــــــــــاس إىل النـــــــــــــــــــــاس    
اآلخـــــــــــــــــــــــــرين، ال بالقيـــــــــــــــــــــــــاس إىل املـــــــــــــــــــــــــوىل ســـــــــــــــــــــــــبحانه 
والشـــــــــــــــريعة اإلســـــــــــــــالمية، فلـــــــــــــــو وصـــــــــــــــل حكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن     
الشــــــــــــــريعة اإلســــــــــــــالمية بالتســــــــــــــليم أمــــــــــــــام اســــــــــــــتغالل      
اآلخــــــــــــــرين لعملــــــــــــــه ونتيجــــــــــــــة عملــــــــــــــه يســــــــــــــلّم بــــــــــــــذلك،   

كـــم مغيـــراً للموضـــوع، ألن  ويكـــون وصـــول هـــذا احل 
مــــــا أدركــــــه العقــــــل كــــــان عبــــــارة عــــــن أولويتــــــه بعملــــــه   
وبنتــــــائج العمــــــل مقابـــــــل اآلخــــــرين فقــــــط، وهـــــــذا ال     
ينـــايف اســـتغالل اآلخـــرين لـــذلك حبكـــم واصـــل مــــن       
الشـــــــــــــــــريعة اإلســــــــــــــــــالمية، لعـــــــــــــــــدم األولويــــــــــــــــــة مقابــــــــــــــــــل   

 -علـــــى هـــــذا األســـــاس   -إذن فاالســـــتغالل . املـــــوىل
حلكــم الشـــرعي،  موضــوع جديــد يتحقّـــق بوصــول ا   



 

 

 ٧٦ .. لكية الفكريةالم

وحنــــــن مل يصــــــلنا حكــــــم شــــــرعي مــــــن هــــــذا القبيــــــل،  
فموضـــــوع احلكـــــم العقلـــــي بـــــاقٍ علـــــى حالـــــه، أي أن    
اســــــــــــتغالل اآلخــــــــــــرين لنتيجــــــــــــة عملنــــــــــــا التــــــــــــأليفي أو   
الفــين أو حنــو ذلــك اســتغالل غــري ناشــئ مــن حكــم    
املـــــــــــــــوىل، فهـــــــــــــــو ال جيـــــــــــــــوز حلكـــــــــــــــم العقـــــــــــــــل بأولويـــــــــــــــة   

  .اإلنسان على عمله ونتاجه من اآلخرين
أننـا إن ســلّمنا حكـم العقـل وكونــه    : يحوالصـح 

املغيــــــــــا بــــــــــاحلكم الشــــــــــرعي الواصــــــــــل فإنمــــــــــا هــــــــــو يف   
مـــــــــورد الســـــــــلطنة التكوينيـــــــــة كمـــــــــا يف األعمـــــــــال، ال    

وأمــا يف دائــرة نتــائج األعمــال فــال  . أكثــر مــن ذلــك 
يوجــد عــدا حكــم العقــالء وارتكــازهم، فنعــود مــرة     
أخـــــــــــــــــرى إىل الوجـــــــــــــــــه األول الـــــــــــــــــذي عرفـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــدم     

  .متاميته
التمســـك بقاعـــدة ال ضــــرر وال    :وجـــه الرابـــع  ال

ضـــــــــــــرار، ألن اســـــــــــــتغالل نتيجــــــــــــــة عمـــــــــــــل املؤلّــــــــــــــف أو    
الفنــــــان أو حنومهــــــا إضــــــرار بــــــه، فهــــــو منفــــــي ــــــذه   

  .القاعدة
أنّ الضــــــــــــــــــــرر يف بــــــــــــــــــــاب األمــــــــــــــــــــوال  : واجلــــــــــــــــــــواب

   ،واحلقــوق لــيس إال عبــارة عــن ســلب املــال واحلــق
فصــــــــــــــدقه يتوقّــــــــــــــف علــــــــــــــى متاميــــــــــــــة امــــــــــــــتالك املــــــــــــــال   

ولــــــــــو ثبــــــــــت احلــــــــــق يف . ول الكــــــــــالمواحلــــــــــق، وهــــــــــو أ
املقام يف الرتبة السـابقة علـى التمسـك بـال ضـرر      

أمـــــا . بوجـــــه شـــــرعي مل حنـــــتج إِىل قاعـــــدة ال ضـــــرر   
إثبــــــــات احلــــــــق يف الرتبــــــــة الســــــــابقة باالرتكــــــــاز فهــــــــو   

  .رجوع إِىل الوجه األول
أنّ املعامالت اليت تقع عنـد   :الوجه اخلامس

الت العقـــــــــــــالء علـــــــــــــى أمثـــــــــــــال هـــــــــــــذه احلقـــــــــــــوق معـــــــــــــام 
أَوفُــــــــــــــــــــواْ {عقالئيــــــــــــــــــــة داخلــــــــــــــــــــة يف مثــــــــــــــــــــل إطــــــــــــــــــــالق  

قُود١: املائدة/ [}بِالْع[.  
ــواْ {أننـــــــــــا إن ســـــــــــلّمنا بداللـــــــــــة   : واجلـــــــــــواب أَوفُـــــــــ

قُودة العقــــد، أو وجــــدنا إطالقــــاً   }بِــــالْععلــــى صــــح

آخر يناسب املقام، فاإلطالق إنما يتم بعد ثبـوت  
املاليـــــة واحلـــــق شـــــرعاً، إذ ال شـــــك أن العقـــــد جيـــــب    

ن يقـــــــع علـــــــى مـــــــا هـــــــو داخـــــــل يف ملـــــــك العاقـــــــد، أو     أ
حقّــه يف نظــر التشــريع الــذي اســتقينا منــه قاعــدة    
وجـــــــــوب الوفـــــــــاء بالعقـــــــــد، فـــــــــإذا كـــــــــان احلـــــــــق واملـــــــــال       
ثابتــاً عقالئيــاً فقــط ثبتــت صــحة العقــد عقالئيــاً،       
ال شـــــــرعاً، إال مبعونـــــــة االرتكـــــــاز، وهـــــــو رجـــــــوع إِىل     

ثبتـــــــت  وإذا كـــــــان ذلـــــــك ثابتـــــــاً شـــــــرعاً    . الوجـــــــه األول
صـــــحة العقـــــد شـــــرعاً، ومـــــع الشـــــك يف ذلـــــك يكـــــون       

متســـكاً بالعـــام  }أَوفُـــواْ بِـــالْعقُود{التمســـك مبثـــل 
  .يف الشبهة املصداقية

  
وبنـــاًء علـــى مـــا تقـــدم فقـــد أجـــاب الســـيد كـــاظم    
احلـــــائري عـــــن ســـــؤال وجـــــه إليـــــه خبصـــــوص حقـــــوق  

  .النسخ والطبع بعدم شرعية تلك احلقوق
ألشــــــــــــــــــرطة هــــــــــــــــــل جيــــــــــــــــــوز استنســــــــــــــــــاخ ا  : الســــــــــــــــــؤال

 :لــــك إذا كــــان مكتوبــــاً عليهــــا   ه ذشــــاب والكتــــب، ومــــا 
  حقوق الطبع حمفوظة؟

ال نــرى شــرعية هــذه احلقــوق،     حنــن  :اجلــواب
إال إذا اشـــــــــــــــــــــــــــترط عـــــــــــــــــــــــــــدم  ،الستنســـــــــــــــــــــــــــاخز افيجـــــــــــــــــــــــــــو

فحينئـذ ال جيـوز ذلـك     ،االستنساخ يف عقد البيع
  .للمشتري

  
وممــــــن يــــــذهب إىل عــــــدم ثبــــــوت هــــــذه احلقــــــوق   

الـــذي يفــــيت جبــــواز   الســـيد حممــــد ســـعيد احلكــــيم،  
النســــــــــــــخ والبيــــــــــــــع للكتــــــــــــــب واألقــــــــــــــراص، وإن كانــــــــــــــت     
احلقــوق حمفوظـــة فيهــا، إال إذا اشـــترط ذلـــك يف   
عقــــــــــــــــــد البيــــــــــــــــــع، وذلــــــــــــــــــك يف االســــــــــــــــــتفتاءات اآلتيــــــــــــــــــة    

  :املوجهة إليه
هنــــاك بعــــض الكتــــب حتتــــوي علــــى عبــــارة      :س

ال جيـــــــــــــــــــــوز طبعـــــــــــــــــــــه أو استنســـــــــــــــــــــاخه إال مبوافقـــــــــــــــــــــة    (



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٧٧

رة فهــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذه العبــــــــــــــــــــــا  ،)املؤلـــــــــــــــــــــف أو دار الطبـــــــــــــــــــــع  
ومثيالـــــــــــا تعـــــــــــين حرمـــــــــــة الطبـــــــــــع واالستنســـــــــــاخ إال  

وهـــــــــــي متعـــــــــــذرة  ،باحلصـــــــــــول علـــــــــــى تلـــــــــــك املوافقـــــــــــة
 أو غالباً؟  ،أحياناً
  .بالعبارة املذكورة ال جيب االلتزام شرعاً: ج
نتجـــت بعـــض املؤسســـات الشـــيعية بـــرامج  أ: س

كمبيوتريــــــــة لــــــــبعض الكتــــــــب ممــــــــا يســــــــهل للباحــــــــث      
عليهـــــا   وكتبـــــت  ،واالســـــتفادة منـــــها   ،الرجـــــوع إليهـــــا  

عبــــــــــــــــــارة مؤداهــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــه ال جيــــــــــــــــــوز نســــــــــــــــــخ الربنــــــــــــــــــامج     
وهـل حيـرم    -فهل حيـرم نسـخها؟ ب   -أ. وتكثريه

ومـــــا هـــــو احلكـــــم   -عطاؤهـــــا ملـــــن يريـــــد نســـــخها؟ ج  إ
يف احلــــــالتني الســــــابقتني لــــــو كانــــــت املؤسســــــة غــــــري      

 شيعية؟ 
عـــــــــــــــــــــــــــــــدم ط اشــــــــــــــــــــــــــــــترا  إذا رجــــــــــــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــــــــــــك إىل : ج

 االستنســـــاخ يف عقـــــد بيـــــع الربنـــــامج أو هبتـــــه حـــــرم     
كمـــــــــــــا ال ، علــــــــــــى املشـــــــــــــتري واملوهــــــــــــوب   االستنســــــــــــاخ 

 ومتكينـــــهما منــــــه  ،ذن فيـــــه لغريمهــــــا يصـــــح هلمــــــا اإل 
بــــــــــــــني ق مــــــــــــــن دون فــــــــــــــر ،عمــــــــــــــالً بالشــــــــــــــرط املــــــــــــــذكور

املؤسســــــــــــة الشــــــــــــيعية وغريهــــــــــــا إذا كانــــــــــــت حمترمــــــــــــة  
ــــــرد ل وإن مل يرجــــــع ذلــــــك لالشــــــتراط، بــــــ . الاملــــــ

فــــــــــــــــال حيــــــــــــــــرم   ،بيــــــــــــــــان ثبــــــــــــــــوت هــــــــــــــــذا احلــــــــــــــــق قانونــــــــــــــــاً    
  .وال واقع هلذا احلق ،االستنساخ

  
ومقابـــــــــــل ذلــــــــــــك يفـــــــــــيت الســــــــــــيد حممـــــــــــد حســــــــــــني    
فضل اهللا بوجوب احترام هذه احلقوق، وحرمـة  
التعـــــــــــــــــدي عليهـــــــــــــــــا، بإعـــــــــــــــــادة الطباعـــــــــــــــــة، أو النســــــــــــــــــخ     
والتكـــــــــــــثري ألغـــــــــــــراض جتاريــــــــــــــة، ملـــــــــــــا يف ذلـــــــــــــك مــــــــــــــن     

ضـرار الـيت تلحـق بصـاحب هـذه احلقـوق، دون       األ
ســــتفادة الشخصــــية، لعــــدم إضــــرار ذلــــك   النســــخ لال

الســــــــــــــتفتاءات وذلــــــــــــــك حبســــــــــــــب ا .بصــــــــــــــاحب احلــــــــــــــق
  :التالية

األدبيـة والعلميـة يف    مـا هـو حكـم السـرقة    : س
ن كتــــاب أو الفقــــه، وأعــــين ســــرقة نــــص مكتــــوب مــــ  

عــــــة ومنشــــــورة،   مطبوجملــــــة أو أي دوريــــــة أخــــــرى،   
نصــــــــــــــاً أو بعــــــــــــــد حتــــــــــــــوير   ونســــــــــــــبته إىل كاتــــــــــــــب آخــــــــــــــر 

   وحترير؟
الـــنص الثابـــت لكاتـــب معـــني    ال جيـــوز نســـبة : ج

حقيقــة، أمــا إىل كاتـب آخــر، ألنــه كـذب وتزويــر لل  
املعىن الشــــــرعي للكلمـــــــة، فيتبـــــــع  ةً بـــــــاعتبــــــاره ســـــــرق 

اعتبـــــار امللكيـــــة الفكريـــــة للـــــنص مـــــن قبـــــل القـــــانون    
العــــــــرف، حبيــــــــث يؤاخــــــــذ الشــــــــخص علــــــــى      العــــــــام أو

نســــــــب الكتــــــــاب إليــــــــه أو طبــــــــع   ذلــــــــك متامــــــــاً كمــــــــا لــــــــو 
لـــــــــــــى حســـــــــــــابه الســـــــــــــتثماره مـــــــــــــن دون إذن  املؤلَّـــــــــــــف ع
  .صاحبه
يف كـــــــــات املســـــــــجلة معتـــــــــرف ـــــــــا  هـــــــــل املار: س

، )نعـــــــــم ( إلســـــــــالمي؟ وإذا كـــــــــان اجلـــــــــواب  القـــــــــانون ا
نصــــــــــــــــلي مبالبــــــــــــــــس حتمـــــــــــــــــل    نأهــــــــــــــــل مــــــــــــــــن اجلـــــــــــــــــائز   

ع العلـــــــــــــم أن هـــــــــــــذه املاركـــــــــــــات  ماركـــــــــــــات مـــــــــــــزورة، مـــــــــــــ 
  مسجلة؟

وال جيــوز التعــدي عليــه،    ،ذلــك معتــرف بــه : ج
حيصـــــــــــل هـــــــــــو تقليـــــــــــد املاركـــــــــــات األصـــــــــــلية   لكـــــــــــن مـــــــــــا

بــــــــــــــاع علــــــــــــــى أســــــــــــــاس ذلــــــــــــــك وإال    بأمســــــــــــــاء قريبــــــــــــــة فت 
، فمـــــا يشـــــتريه الزبـــــون مـــــن  لقـــــانونحاســـــب عليهـــــا ا

إشــــكال يف متلكــــه والتصــــرف   البضــــاعة املقلــــدة ال
د علـــــــى أســـــــاس أنـــــــه و بـــــــاع البـــــــائع املقلَّـــــــفيـــــــه، نعـــــــم لـــــــ

  .أصلي حرم عليه ذلك
كــــــــــم نســــــــــخ بــــــــــرامج الكمبيـــــــــــوتر،    مــــــــــا هــــــــــو ح  : س

وغريهــــــــــــا الــــــــــــيت  ،اســــــــــــطوانات املوســــــــــــيقىاألفــــــــــــالم، 
وســــــــــــواء  ،يكتــــــــــــب عليهــــــــــــا كــــــــــــل احلقــــــــــــوق حمفوظــــــــــــة 

   ؟، أم غري إسالميياًإسالم كانت منتوجاً
ســـــــــــتفادة الشخصـــــــــــية لـــــــــــيس   نســـــــــــخ ذلـــــــــــك لال : ج

ســـــــتفادة املاليــــــــة  جــــــــارة واالسخها للتـنـــــــ  أمــــــــا ،حرامـــــــاً 



 

 

 ٧٨ .. لكية الفكريةالم

  .فهو حمرم
شــــرطة املنســــوخة مــــن  هــــل جيــــوز شــــراء األ: س

مـــــــن  هغرضـــــــوالـــــــيت يكـــــــون   ،احملـــــــال التجاريـــــــة  حـــــــدأ
شــــــــرطة  مــــــــع العلــــــــم أن األ  ،تــــــــاجرة النســــــــخ البيــــــــع وامل 

وز نســـــــــخ هـــــــــذا  الجيـــــــــ: والســـــــــيديات مكتـــــــــوب عليهـــــــــا  
شـــــــرطة الـــــــيت اشـــــــتريناها   حكـــــــم األ  ؟ ومـــــــا الشـــــــريط

  ذلك احملل؟ من
ال جيـــوز ذلـــك، ويف حـــال مت الشـــراء ســـابقاً    :ج
  .جهل فيجوز إستعماهلا عن

 
  :رأي علماء السنة -

  حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي املقارن
  فتحي الدريين. د

  :مقدمة
أو  ،إن أحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــة املــــــــــــــــذاهب الفقهيــــــــــــــــة   

ء القــدامى مل يتنــاول هــذه املســألة بالبحــث   الفقهــا
املوضوعي احملرر تعمقـاً واستقصـاء، اللـهم إال مـا     
عثرنــــا عليــــه مــــن أقــــوال مقتضــــبة لإلمــــام القــــرايف      

ممـــــــا ال يغـــــــين عـــــــن  ، )١(املـــــــالكي يف كتابـــــــه الفـــــــروق 
التفصــــــــــــــيل والتحليــــــــــــــل واإلحاطــــــــــــــة باملوضــــــــــــــوع مــــــــــــــن  
مجيـــــــــــــــع جوانبـــــــــــــــه، لتكـــــــــــــــون تصـــــــــــــــور واقعـــــــــــــــي دقيـــــــــــــــق    

ســـــألة، مرتبطـــــاً بآثارهـــــا العمليـــــة،    وشـــــامل لفقـــــه امل 
مــن النــاحيتني العلميــة النظريــة والتجريبيــة، ومــن     

  .ناحية ما للعامل على إنتاجه من حقوق
والســـــــر يف ذلـــــــك أن هـــــــذه املســـــــألة مل يكـــــــن هلـــــــا  
وجـــود يف القـــرون املاضـــية علـــى النحـــو الـــذي نـــراه  
اليـــــــــــــــــــوم، مبــــــــــــــــــــا متخــــــــــــــــــــض عنـــــــــــــــــــه التطــــــــــــــــــــور العلمــــــــــــــــــــي   

يــــــدون < العلــــــم> والصــــــناعي واالقتصــــــادي، إذ كــــــان 
يف خمطـــــــوط مـــــــن نســـــــخ معـــــــدودة، فضـــــــالً عـــــــن أن     
االبتكــــــــار العلمــــــــي مل يكــــــــن لــــــــه مــــــــن األثــــــــر والتقــــــــدم    

                                                            
  . وما يليها ٢٠٨ص ١ج) ١(

والنضــــــــــــــــوج علــــــــــــــــى النحــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي نــــــــــــــــراه اليــــــــــــــــوم يف     
اجلامعــــــــــــــــــــــات، واملراكــــــــــــــــــــــز الثقافيــــــــــــــــــــــة، واملختــــــــــــــــــــــربات  

  .العلمية يف العامل أمجع
أن يفـــــرد  -يف عصـــــرنا هـــــذا  -لـــــذا كـــــان حريـــــاً 

اً لــــه، وتقريــــراً حلقــــوق   بالبحــــث التشــــريعي تنظيمــــ  
أربابــه، محايــة هلــا، مــع مراعــاة مــا يقتضــيه العــدل     
واملصـــــــلحة، ملـــــــا أضـــــــحى لـــــــه مـــــــن األمهيـــــــة البالغـــــــة،    
وليكـــــــــــون جمـــــــــــاالً واســـــــــــعاً لالجتـــــــــــهاد بالقـــــــــــدر الـــــــــــذي   
يـــواري أثـــره الظـــاهر يف احليـــاة العلميـــة والثقافيـــة   
واالقتصــــــــادية، بــــــــل واحلضــــــــارية بعامــــــــة، ولكــــــــن مل     

لــــــــبعض الكــــــــاتبني احملــــــــدثني ال نعثــــــــر إال علــــــــى آراء 
ميكـــــــــــــــــن اعتبارهـــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــدة االجتـــــــــــــــــهاد، وال تغـــــــــــــــــين     
بالتـــايل عـــن البحـــث العلمـــي يف شـــيء، بـــل اكتفـــى      
بعضـــــــــــــــهم بـــــــــــــــالتعليق عليـــــــــــــــه، وإحالـــــــــــــــة حبثـــــــــــــــه علـــــــــــــــى   

  .)٢(املصلحة املرسلة باحلقوق اخلاصة
املوضـــــــــــوع حيـــــــــــوي وواقـــــــــــع يف عصـــــــــــرنا، وعلـــــــــــى   
نطـــــــــــــــــاق عـــــــــــــــــاملي، فـــــــــــــــــال جيـــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــون مصـــــــــــــــــريه    

أو االقتضــاب، لــذا رأينــا تناولــه بالبحــث     اإلمهــال، 
مــــــــن عــــــــدة وجــــــــوه، حتريــــــــاً ملــــــــا هــــــــو احلــــــــق عنــــــــد اهللا  

  :تعاىل، على املنهج التايل
حتديـــــــــــــــــد مفهـــــــــــــــــوم االبتكـــــــــــــــــار يف اإلنتـــــــــــــــــاج   : أوالً
  .الذهين

التكييـــــــــــــــــف الفقهـــــــــــــــــي لطبيعـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا   : ثانيـــــــــــــــــاً
  .اإلنتاج

موقـــــــع هـــــــذا اإلنتـــــــاج مـــــــن مفهـــــــوم املـــــــال      : ثالثـــــــاً
اهب الفقهيــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــرعاً يف اجتــــــــــــــــــهادات املــــــــــــــــــذ

  .املقارنة واملناقشة

                                                            
املدخل إِىل نظرية االلتزام لألسـتاذ الزرقـاء، امللكيـة يف    ) ٢(

. للشــــــــيخ علــــــــي اخلفيــــــــف  ١٠الشــــــــريعة اإلســــــــالمية ص
للمؤلـف، الطبعـة السـابعة     -أحكام املعـامالت الشـرعية   

  . وما يليها ٢٧ص  -



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٧٩

  .منشأ حق امللك فيه: رابعاً
 مــــــــدى قابليــــــــة هــــــــذا احلــــــــق لالنتقــــــــال    : خامســــــــاً

  .ضة، أو إرثاً، أو إيصاءومعا
  .مقارنة ومناقشة وردود: سادساً

حتديــــــد مفهــــــوم االبتكــــــار يف اإلنتــــــاج  : أوالً
  :الذهين

الصـــــــــــــور >: يقصـــــــــــــد باإلنتـــــــــــــاج الـــــــــــــذهين املبتكـــــــــــــر
تقــــــت عنــــــها امللكــــــة الراســــــخة يف  الفكريــــــة الــــــيت تف

نفـــــــس العـــــــامل أو األديـــــــب وحنــــــــوه، ممـــــــا يكـــــــون قــــــــد      
  .<أبدعه هو، ومل يسبقه إليه أحد

  :حتليل التعريف واستخالص عناصره
، <الصــــــــــور الفكريــــــــــة >اإلنتــــــــــاج املبتكــــــــــر هــــــــــو    -١

ولـــــــيس هـــــــو العـــــــني الـــــــيت اســـــــتقر فيهـــــــا، مـــــــن كتـــــــاب   
وحنــــــــــوه، ألن هــــــــــذه العــــــــــني جملــــــــــى لتلــــــــــك األفكــــــــــار،   

وتقـــــــديره  ســـــــتيفاء منفعـــــــة هـــــــذا اإلنتـــــــاجســـــــيلة الوو
مـــــــن حيـــــــث النوعيــــــــة واألثـــــــر، فالصـــــــور الذهنيــــــــة ال     

بـــل بالعقــــل، ألـــا صــــور    ،تـــدرك بإحـــدى احلــــواس  
  .معنوية جمردة، ومنافع عرضية

يتســــــــــم باإلبــــــــــداع، بــــــــــأال يكــــــــــون تكــــــــــراراً، وال     -٢
  .حماكاة، وال انتحاالً لصور أخرى سابقة

ملبتكــر علــى أنــه ينبغــي أن يالحــظ أن اإلنتــاج ا 
ال يشـــــــترط فيـــــــه أن يكـــــــون متســـــــماً كلـــــــه باالبتكـــــــار     
واإلبــــــداع، إذ ال بــــــد يف كــــــل مبتكــــــر ذهــــــين مــــــن أن   
يكــــــــــون مؤصــــــــــالً علــــــــــى ثقافــــــــــة ســــــــــاهم يف تكوينــــــــــها      
ابتكــــــــــــــــــارات ســــــــــــــــــابقة، وتــــــــــــــــــراث علمــــــــــــــــــي، فيختلــــــــــــــــــف  

يــــــة وأثــــــراً مبــــــدى القــــــدر احملــــــدث    االبتكــــــار إذن نوع
وجودتـــــــه، ومبلـــــــغ اجلهـــــــد املبـــــــذول ومســـــــتواه،     فيـــــــه

  .ار نسيب، ال مطلقفاالبتك
] ال[لكـــن هـــذا، والترمجـــة فيهـــا جهـــد مبـــذول،    

، ألنـــه للمؤلـــف يف اللغـــة  يف أصـــل الصـــور الفكريـــة 
  ى االبتكــــار النســــيب فيهــــا  املنقــــول عنــــها، بــــل يتبــــد 

 م للمعــــاين املترمجــــة، ويف األســــلوب  يف دقــــة الفهــــ 
والصــــــيغ الــــــيت أبــــــدعها املتــــــرجم يف اللغــــــة املنقــــــول   

ملعـــــــــاين، حبيـــــــــث تكـــــــــون  إليهـــــــــا، وأفـــــــــرغ فيهـــــــــا تلـــــــــك ا 
انعكاســـاً وأثـــراً مللكتـــه الذهنيـــة الـــيت قوامهـــا قــــدرة       
بارعـــــــــــــة علـــــــــــــى تفهـــــــــــــم خصـــــــــــــائص اللغـــــــــــــة األجنبيـــــــــــــة   
وأســــــــــــاليبها وفنوــــــــــــا يف البيــــــــــــان، واللغــــــــــــة املنقــــــــــــول 

  .إليها كذلك
وعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا، فابتكــــــــــــــــار املتــــــــــــــــرجم يبــــــــــــــــدو مــــــــــــــــن   

  :ناحيتني
يف دقـــة الفهـــم للمعـــىن املنقـــول مــــن      :أوالمهـــا 

  .اللغة األجنبية
إفراغــــــــــه يف أســــــــــلوب وصــــــــــيغ اللغــــــــــة : ثانيهمــــــــــا

املنقول إليها، وهي مظهر لتلك املعـاين، ووسـيلة   
ألدائهـــــــــا، واســـــــــتيفائها، فضـــــــــالً عـــــــــن أـــــــــا انعكـــــــــاس   

  .لشخصيته املعنوية
الصـــــــــــــــور الفكريــــــــــــــــة املبتكــــــــــــــــرة أثــــــــــــــــر للملكــــــــــــــــة   -٣

، وليســــــــــــت عينــــــــــــها، بـــــــــــل فــــــــــــرع عنــــــــــــها،  )١(الراســـــــــــخة 
 وناجتـــة منـــها، وهـــذا ملحـــظ دقيـــق جتـــب مراعاتـــه      

  .يف االجتهاد يف تأصيل األحكام
العـــــــــــــــامل واألديـــــــــــــــب وحنـــــــــــــــوه تعمـــــــــــــــيم    : قولنـــــــــــــــا -٤

يشـــــكل ســــــائر العلــــــوم بأنواعهــــــا املختلفــــــة، واآلداب  
  .والعلوم اإلنسانية

التكييـــف الفقهـــي لطبيعـــة االبتكـــار : ثانيــاً 
  :الذهين

صــــــور  ســــــابقاً، إِىل أن االبتكــــــار الــــــذهين  أشــــــرنا 
ســــخة يف ولكنــــها أثـــر للملكــــة الرا  ،معنويـــة جمــــردة 

ذات املفكــــــــــر، وتأسيســــــــــاً علــــــــــى ذلــــــــــك فهــــــــــي تشــــــــــبه      
منـــــــــــــافع الثمـــــــــــــرات، بعـــــــــــــد انفصـــــــــــــاهلا عـــــــــــــن املؤلـــــــــــــف،  

                                                            
مـــا  -ــذا التحديـــد   -ة تشــمل الصـــور الذهنيــة املبتكـــر  ) ١(

ــاً للعـــامل يف امليـــدان التجـــرييب، أو النظـــري،      ــان نتاجـ كـ
  .أو األديب



 

 

 ٨٠ .. لكية الفكريةالم

واســـــــــــــــتقرارها يف كتـــــــــــــــاب أو عـــــــــــــــني ترتســـــــــــــــم فيهـــــــــــــــا     
  .مظاهر هذه الصور الفكرية

غـــري أن مثـــة فارقـــاً جوهريـــاً بـــني منـــافع اإلنتـــاج  
األعيــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــن العقــــــــــــــــــــــــــارات    املبتكــــــــــــــــــــــــــر، ومنــــــــــــــــــــــــــافع 

  .ثرمن حيث النوعية واأل واملنقوالت
أمــا مــن حيــث النــوع، فمنــافع العقــارات مــن     -١

األرضــــــني والــــــدور، وكــــــذلك منــــــافع املنقــــــوالت مــــــن     
 ات واألثــــــــــــــــــــاث، والســــــــــــــــــــيارات ومــــــــــــــــــــا إليهــــــــــــــــــــا  احليوانــــــــــــــــــــ

مصــــــــــــــــدرها هــــــــــــــــذه األعيــــــــــــــــان، خبــــــــــــــــالف املبتكــــــــــــــــرات  
الذهنيــــــــــــــــة، فمصــــــــــــــــدرها اإلنســــــــــــــــان احلــــــــــــــــي العاقــــــــــــــــل    
املفكــــــــــــــــر مبلكتــــــــــــــــه العلميــــــــــــــــة الراســــــــــــــــخة، أو العقــــــــــــــــل    

لـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أن األثـــــــــــرين اإلنســـــــــــاين املبـــــــــــدع، ع
جيمـــــع بينـــــهما جـــــنس مشــــــترك هـــــو كومـــــا أمــــــوراً      

  .معنوية، ومنافع عرضية
أمـــــا مـــــن حيـــــث األثـــــر، فـــــال جـــــرم أن منــــــافع        -٢

األعيـــــان والثمـــــرات، وإن كانـــــت كمـــــا يقـــــول اإلمـــــام   
الغـــــرض األظهـــــر مـــــن  >العـــــز بـــــن عبـــــد الســـــالم هـــــي  

، بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي املعيـــــــــــــــار يف تقيـــــــــــــــيم    <مجيـــــــــــــــع األمـــــــــــــــوال 
ال تســـمو يف  -علـــى أمهيتـــها  - مصـــادرها، لكنـــها

مـــــــــن حيـــــــــث   نظرنـــــــــا إىل مســـــــــتوى اإلنتـــــــــاج الفكـــــــــري   
األثـــــــــر الـــــــــذي يـــــــــرى يف توجيـــــــــه احليـــــــــاة اإلنســـــــــانية،    
وتـــــــــــدبري أمرهـــــــــــا، مبـــــــــــا تيســـــــــــر مـــــــــــن أجنـــــــــــع الوســـــــــــائل       
العلميـــــة لالنتفـــــاع بكـــــل مـــــا يف الكـــــون مـــــن مصـــــادر     
النفــــــع، وإال رجعنــــــا القهقــــــرى إىل حالــــــة وظــــــروف     

املصــــــــــــــــادر هــــــــــــــــي   اإلنســــــــــــــــان البــــــــــــــــدائي األول، حيــــــــــــــــث  
املصــــــــــادر، واألرض هــــــــــي األرض، ومــــــــــا فيهــــــــــا ومــــــــــا    

< الفكــــــر>عليهــــــا كــــــذلك، وإمنــــــا الــــــذي اختلــــــف هــــــو   
  .فاختلف التدبري، وقامت احلضارات

مبـــــــــا هـــــــــي املقصـــــــــودة  -األعيـــــــــان  )١(إذن منــــــــافع 
                                                            

مـــــن الفقهـــــاء احملـــــدثني مـــــن أشـــــار إىل تكييـــــف طبيعـــــة  ) ١(
 = <منــافع>، وأــا ال تعــدو كوــا   <املبتكــرات الفكريــة >

 قصـــــــداً أوليـــــــاً منـــــــها، بـــــــدليل أـــــــا الغـــــــرض األظهـــــــر    
ال ترقـــــــى مـــــــن   - منـــــــها، وأـــــــا املعيـــــــار يف تقييمهـــــــا 

إىل مســــــــــــــــــتوى اإلنتــــــــــــــــــاج   هــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــدواها حيــــــــــــــــــث أثر
الفكــــــري املبتكــــــر الــــــذي هــــــو معيــــــار التفاضــــــل بـــــــني       
اإلنســــــــــــــان واإلنســــــــــــــان، واألمــــــــــــــة األخــــــــــــــرى، شــــــــــــــرعاً،    

قُــلْ هــلْ يســتوِي الَّــذين يعلَمــونَ   {: لقولــه تعــاىل
  .)٢(]٩: الزمر[/}والَّذين ال يعلَمونَ

                                                                            
 تكتسـب عنـد قراءـا يف حماهلـا مـن الكتـب واملصــادر      = 

ــا أردت القـــرا >: بقولـــه ءة يف كتـــاب، فـــال توجـــد   وإذا مـ
إال إذا فتحـــــــت الكتـــــــاب، ونظـــــــرت  -املنـــــــافع املقـــــــروءة  -

فيــه، وتكــون قراءتــك فيــه عنــد ذلــك عـــرب قراءتــك فيــه  
بعد ذلك، الختالف املقروء، واخـتالف الوقـت، وهكـذا    
تــــــرى أن املنــــــافع أعــــــراض حتــــــدث ســــــاعة فســــــاعة عنــــــد    

، للشـيخ  ٢٨املعامالت الشـرعية، ص  < طلبها واكتساا
  .خلفيفعلي ا

إن املبتكــــــــرات الفكريــــــــة واألدبيــــــــة هــــــــي الســــــــبيل  : قلنــــــــا) ٢(
لالرتقــاء باحليــاة إنســانياً وحضــارياً، وماديــاً ومعنويــة،   
إِذ مـــــــــــن املعلـــــــــــوم أن مجيـــــــــــع أوجـــــــــــه احلضـــــــــــارة املاديـــــــــــة    

صــــــــور جمســــــــمة   -يف الواقــــــــع  -املتطــــــــورة، إمنــــــــا هــــــــي   
لتطبيــق نظريــات علميــة يكمــل بعضــها بعضــاً، حبيــث      

ة لالحق منها، أو تكـون الالحقـة   تكون سابقتها مقدم
  .تصحيحاً لسابقتها

ولعظـــم هـــذا األثـــر، كـــان العلـــم فريضـــة علـــى كـــل مســـلم  
ضـــيات الفطـــرة، والـــدين هـــو ومســلمة، بـــل هـــو مـــن مقت 

ــرة ــرةَ{. الفطــــ ــاس فَطَــــــر الَّتــــــي اللَّــــــه فطْــــ  ال علَيهــــــا النــــ
  ].٣٠: الروم/ [}اللَّه لخلْقِ تبديلَ

ذ يقــــــــرر أن العلــــــــم مــــــــن مقتضــــــــيات  غــــــــري أن اإلســــــــالم إ
 علَّــــــم{: الفطــــــرة اإلنســــــانية الســــــليمة بقولــــــه ســــــبحانه 

خبلق القـوة املفكـرة    ،]٥: العلق[/}يعلَم لَم ما الْإِنسانَ
الـــــذي < العلـــــم>فيـــــه ، حيـــــدد يف الوقـــــت نفســـــه نوعيـــــة    

ن أجيـــب إعمـــال الـــذهن يف حتصـــيله وابتكـــاره، وذلـــك بـــ 
م ارزقــــــــين علمــــــــاً اللــــــــه>): ص(لقولــــــــه < نافعــــــــاً>يكـــــــون  
 والَ{: بـــإطالق، للعـــامل ولغـــريه، ولقولـــه تعـــاىل  < نافعـــاً

 ،]٥٦: األعــراف[/}إِصــالَحها بعــد اَألرضِ فــي تفِْســدواْ
وليس املقصود اإلصالح العقدي فحسب، بـل اإلصـالح   
املــادي واملعنــوي يف مجيـــع شــؤون احليـــاة، ال يــتم ذلـــك     

                            =                      .إال عن طريق العلم وإنتاج الفكر



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٨١

يف نظـــــر  -وممـــــا يؤكـــــد كـــــون اإلنتـــــاج الفكـــــري   
اللــهم >): ص(مــن قبيــل املنــافع، قولــه   -اإلســالم 

إذا مــات ابــن >: )ع(وقولــه ، <ارزقــين علمــاً نافعــاً
ــه إال مــــــــــن ثــــــــــالث    صــــــــــدقة : آدم، انقطــــــــــع عملــــــــ

جاريــــة، وعلــــم ينتفــــع بــــه، وولــــد صــــاحل يــــدعو     
  .<له

فاحلـــــــــديث الشـــــــــريف صـــــــــريح الداللـــــــــة علـــــــــى أن    
العلــــــــــم مصــــــــــدر االنتفــــــــــاع، وأن باالنتفــــــــــاع املســــــــــتمر    

تمرار عملــــه الصــــاحل الــــذي  بإنتــــاج العــــامل يكــــون اســــ 
فــــــــالعلم إذن عمــــــــل هــــــــو مصــــــــدر ال يقطعــــــــه املــــــــوت، 

للمنفعـــــــــــة شـــــــــــرعاً، يبقـــــــــــى أثـــــــــــراً خالـــــــــــداً بعـــــــــــد وفـــــــــــاة        
  .املؤلف، وادام ملكته العلمية باملوت

ال معــارض مــن جهــة الشــرع لتقيــيم اإلنتــاج 
املبتكــــر عرفــــاً، لكونــــه مقصــــداً شــــرعياً قطعيــــاً  

  :حتقيقهجيب 
لعلم فريضـة علـى كـل    وأيضاً، إذا الحظنا أن ا

مســلم ومســلمة، ألن املنــاط وصــف اإلســالم، كــان   
، واملقصــــــــــــــــــد  )١(العلــــــــــــــــــم مقصــــــــــــــــــداً شــــــــــــــــــرعياً قطعيــــــــــــــــــاً   

                                                                            
ن اإلســالم حــريص علــى حتقيــق   ويســتخلص مــن هــذا أ = 
للمســــلمني علــــى أرقــــى مســــتوى، ويف    <الوجــــود املعنــــوي >

لكمــال، ألن الوجــود املــادي   كــل عصــر، صــعداً يف درجــات ا  
لــيس هــو املقصــد األهــم، وإال ملــا    -علــى أمهيتــه  - اــرد

زلـــــت الشـــــرائع وأرســـــل الرســـــل واألنبيـــــاء، هـــــذه، والعلـــــم   أن
  .الضار املدمر ال يستقيم مع هذا املقصد اجللل

ممـــــا تقتضـــــيه   - ع االختصـــــاص العلمـــــي علـــــى أن فـــــرو ) ١(
هـي مـن فـروض     -مصلحة األمة، وتنـهض بـه مرافقهـا    

 -بادئ األمـر   -الكفاية، مبعىن أن التكليف ا موجه 
ع طائفـــــة مـــــن املكلفـــــني  إِىل األمـــــة كافـــــة، تعـــــد لكـــــل فـــــر  

ــه وحتقيقـــــه علـــــى الوجـــــه       ــؤولة علـــــى إقامتـــ تصـــــبح مســـ
  .األكمل، على وجه اخلصوص

فهنــاك إذن نوعــان مــن التكليــف يف فــروض الكفايــة،      
لتحقيـــق االكتفـــاء الـــذايت لألمـــة   ] األول تكليـــف عـــام [

عامــــة، وقوامــــه التكليــــف العــــام بإعــــداد املتخصصــــني،   
 =  لتحصـــيلا ىوتأهيلـــهم، وإمـــدادهم مبـــا يعينـــهم علـــ

الشــــــــــــــــرعي القطعــــــــــــــــي، مصــــــــــــــــلحة معتــــــــــــــــربة مؤكــــــــــــــــدة     
شــــرعاً، واملصــــلحة املعتــــربة املؤكــــدة شــــرعاً منفعــــة    
بـــــال ريـــــب، فـــــالعلم منفعـــــة خالصـــــة، أو ســـــبب هلـــــا،      

وجـــــــه وإال ملـــــــا كـــــــان فرضـــــــاً مطلوبـــــــاً حتصـــــــيله علـــــــى  
القطــــع والــــيقني، واعتبــــاره أساســــاً للتفاضــــل، كمــــا   

  .قدمنا
والبـــــــد مـــــــن اإلشـــــــارة إىل أن اإلنتـــــــاج العلمـــــــي إذ     
ينفصــــــــل عــــــــن مؤلفــــــــه ليطبــــــــع يف كتــــــــاب أو حنــــــــوه،   
فــــــــــإن الكتــــــــــاب يصــــــــــبح هــــــــــو املصــــــــــدر الــــــــــذي ال يســــــــــع  
القــــــــارئ أن يســــــــتويف منــــــــافع هــــــــذا اإلنتــــــــاج إال عــــــــن      

  .طريقه
ر وهلـــــــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــــــرى أن اإلنتـــــــــــــــــــــاج العلمـــــــــــــــــــــي املبتكـــــــــــــــــــــ  

حبه يكــون أقــرب شــبهاً بــالثمرة    ابانفصــاله عــن صــ  
 وتــــــــرى اإلمــــــــام ابــــــــن تيميــــــــةاملنفصــــــــلة عــــــــن أصــــــــلها، 

يشـــــــــبه هـــــــــذه الثمـــــــــرة املاديـــــــــة بكوـــــــــا أشـــــــــبه    ] كـــــــــذا[
 تســــــــــــــــــتوىف، مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث أن املنفعــــــــــــــــــة  )٢(باملنفعــــــــــــــــــة

كــــــــالثمرة مــــــــع بقــــــــاء األصــــــــل، وحنــــــــن بــــــــدورنا نشــــــــبه      
مــع  تســتوىفاإلنتـاج الفكــري املبتكــر بــالثمرة الــيت  

أصـــــلها، مـــــع مالحظـــــة فـــــارق أساســـــي بينـــــهما      بقـــــاء 
هــــو أن الثمـــــرة املنفصـــــلة عــــن أصـــــلها ال يبقـــــى هلـــــا   

مبـــــا  - األصـــــل صـــــلة، بينمـــــا اإلنتـــــاج العلمـــــي   بـــــذلك 
هـــــــــــــو ابتكـــــــــــــار نـــــــــــــاتج عـــــــــــــن عقليـــــــــــــة املؤلـــــــــــــف العلميـــــــــــــة    

يبقـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك اإلنتـــــــــــــــــــاج انعكاســـــــــــــــــــاً     -املتخصصـــــــــــــــــــة 

                                                                            
العلمــــي مــــن مظانـــــه، وتزويــــدهم بالوســــائل املالئمـــــة     = 

والناجعــــة الــــيت تقــــدرهم علــــى أداء مــــا أنــــيط ــــم مــــن    
تكليف خاص يتجـه إِىل املتخصصـني   ] الثاين[مهام، و 

  .فعالً يف كل فرع علمي، حتصيالً وتنفيذاً وإفادة
هــــذا، وال تنــــاقض بــــني التكليــــف العــــام واخلــــاص، ولــــو  

اً واحــــــــداً، الخــــــــتالف اجلهــــــــة، كــــــــان مصــــــــدرمها خطابــــــــ
  .ونوعية التكليف

ومـــــــــا يليهـــــــــا، البـــــــــن   ٢٩، ص<القيـــــــــاس>راجـــــــــع كتـــــــــاب  ) ٢(
  .تيمية



 

 

 ٨٢ .. لكية الفكريةالم

لشخصـــــــــــية املؤلـــــــــــف املعنويـــــــــــة، فصـــــــــــلته قائمـــــــــــة بـــــــــــه      
عمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــتج أدبيـــــــــــــــاً، أو   بـــــــــــــــدليل تقـــــــــــــــرر مســـــــــــــــؤوليته 

، بـــل )١(علميـــاً، أو سياســـياً، أو اجتماعيـــاً، أو دينيـــاً 
  .يبقى معياراً لتقديره أدبياً وعلمياً

هـــذا فضــــالً عــــن كونــــه عنصــــراً تكوينيــــاً لتــــراث   
  .األمة على مر القرون

لإلنتـــــــــاج الفكـــــــــري < الطــــــــابع األديب >وهــــــــذا هـــــــــو  
  .الذي ال يرى يف املنافع املادية

ميكـــــــــــــن انفصـــــــــــــال منافعهـــــــــــــا  أمـــــــــــــا األعيـــــــــــــان فـــــــــــــال
  .عنها

وهـــــــذا الفـــــــارق اجلـــــــوهري الـــــــذي جعـــــــل اإلنتـــــــاج     
املبتكر بعد انفصاله عـن املؤلـف أشـبه بـالثمرات،     
كمـــــا أن لـــــه أثـــــراً علـــــى تعـــــيني الوســـــيلة الـــــيت تتخـــــذ      

  .لتقديره نوعاً وكماً، على ما سيأيت تفصيله
علـــــــــــــــــى أن هـــــــــــــــــذا الطـــــــــــــــــابع األديب الـــــــــــــــــذي ميثـــــــــــــــــل  

بصــــــــدد البحــــــــث   شخصــــــــية املؤلــــــــف العلميــــــــة، لســــــــنا   
احلـــــــــــــق >فيـــــــــــــه، ألن حبثنـــــــــــــا منصـــــــــــــب أساســـــــــــــاً علـــــــــــــى 

، لكنــا رأينــا  )٢(للمؤلــف يف إنتاجــه الفكــري  < املــايل

                                                            
فعــن إنتــاج مــن تصــدى للقــول يف     ية الدينيــةأمــا املســؤول ) ١(

الــدين عــن هــوى وعصــبية، أو عــن ابتــداع يف الــدين مبــا        
ال يقــوم علــى أصــل مقــرر فيــه، أو عــن التأويــل املســتكره        

  .نصوص لغرض غري شرعيألصول ومبادئ و
ــذا، واملبتكـــرات الذهنيـــة نســـبية، مبعـــىن أن مـــا يعتـــرب       ) ٢( هـ

إنتاجاً فكريـاً مبتكـراً بالنسـبة إىل عصـر، قـد يصـبح أمـراً        
مألوفـــــــــاً يف عصـــــــــر الحـــــــــق، أو يظهـــــــــر خطـــــــــؤه بنظريـــــــــة  

ينبغـــي أن < العقـــل اإلنســـاين >الحقـــة، وبـــذلك يثبـــت أن   
صـــره، يهضـــم مجيـــع املبتكـــرات الذهنيـــة الســـابقة علـــى ع 

فيمــــا اخــــتص فيــــه مــــن فــــروع العلــــم، ليمكنــــه أن يبتكــــر     
شــيئاً جديــداً ذا قيمــة خاصــة يف ميــدان هــذا العلــم، فــال  
بـــد مـــن متثـــل املـــدركات العلميـــة الســـابقة، ليملـــك القـــوة  
علــى إضــافة لبنــة إىل صــرح العلــم الشــامخ، والــذي يــزداد       
ــاً،      ــاً بتقـــدم الـــتفكري العلمـــي، ســـواء أكـــان جتريبيـ مشوخـ

 =، فكالمهـــا يســـتقي مـــن التجـــارب اإلنســـانية  أم نظريـــاً

وجــوب اإلشــارة إىل ذلــك، بغيــة التأكيــد علــى هــذا  
الفــــــــارق اهلــــــــام مــــــــن حيــــــــث التكييــــــــف الفقهــــــــي بــــــــني     

كاألرضــــــني  -املاديــــــة الــــــيت تســــــتمد مــــــن مصــــــادرها   
عيـــــان خصـــــائص منفعـــــة األ  -والـــــدور واحليوانـــــات  

ومــــــــا إليهــــــــا، وخصــــــــائص اإلنتــــــــاج الفكــــــــري املبتكــــــــر    
العلمـي، نوعـاً    )٣(اليت تستمد من العقـل اإلنسـاين  

  .وأثراً
وهـــــذا الفـــــارق اجلـــــوهري املســـــتمد مـــــن طبيعـــــة     
اإلنتــاج الفكـــري املبتكـــر، جيعلـــه ذا خاصـــتني البـــد  
مـــــــــن مراعامـــــــــا، ملـــــــــا هلمـــــــــا مـــــــــن أثـــــــــر يف التكييـــــــــف      

زئ يف الــــــــذي علــــــــى ضــــــــوئه ينشــــــــأ احلكــــــــم، وال جيــــــــ   
االجتهاد التشريعي التمسـك بإحـدامها، وجتاهـل    

                                                                            
 عامة، ولذا كـان مـن املقـرر أن حصـيلة اإلنتـاج الفكـري      = 

يف عصـــــرنا، مدينـــــة للتـــــراث اإلنســـــاين الســـــابق، ألنـــــه مل    
  .ينشأ من العدم، أو مل يوجد يف خواء أو فراغ

  .وعلى هذا، فأصالة الفكر املبتكر، نسبية، ال مطلقة
يـــــــان مردهـــــــا إىل اإلنتـــــــاج  علـــــــى أن معظـــــــم منـــــــافع األع ) ٣(

  الفكـــري، ألـــا تعتـــرب تطبيقـــاً لـــه، أو جتســـيداً للصـــور  
الذهنيـــــــــة فيهـــــــــا، كمــــــــــا يـــــــــرى يف اآلليـــــــــات واملصــــــــــانع،     
واألبنيـــــــــــــة واجلســـــــــــــور، ووســـــــــــــائل الزراعـــــــــــــة احلديثـــــــــــــة، 

  .واألجهزة الطبية، وما إليها
ولـــــوال هـــــذا اإلنتـــــاج الفكـــــري يف كـــــل ميـــــادين احليـــــاة،       

صـــادر املنـــافع بدائيـــة علـــى   جتريبيـــاً ونظريـــاً، لبقيـــت م 
حالتـــــــــها األوىل، وملـــــــــا فتحـــــــــت ســـــــــبل إصـــــــــالح احليـــــــــاة      
اإلنســــانية، وتيســــري وســــائل العــــيش علــــى وجــــه األرض   

  .مادياً ومعنوياً، كما أشرنا
ــافع      ــر إذن هـــــــــــو أصـــــــــــل املنـــــــــ فاإلنتـــــــــــاج الفكـــــــــــري املبتكـــــــــ
ومصدرها عمالً، بل هو أصـل مـا ينتفـع بـه مـن وسـائل       

  .مادية مستحدثة يف كل عصر
ــور التســـــاؤل  وحين ــائل    : ئـــــذ يثـــ كيـــــف يكـــــون هلـــــذه الوســـ

املاديــة للمنــافع قيمــة ماليــة، وال يكــون ملصــدرها الــذي     
كانت تطبيقاً لـه، أو تنفيـذاً جمسـداً لصـورته الذهنيـة      
اـــــردة أيـــــة قيمـــــة ماليـــــة؟ واجلهـــــد املبـــــذول يف إنتـــــاج  
األصــل، لــيس كــاهود املبــذول يف جمــرد التطبيــق أو    

  التصنيع؟



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٨٣

األخـــــــرى، ألن ذلــــــــك مــــــــن مظــــــــان وقــــــــوع اخلطــــــــأ يف  
  .االجتهاد

أن اإلنتــاج الفكــري يعكــس    :فاخلاصــة األوىل
الشخصــية العلميــة للمؤلــف املبتكــر، وهــي خاصـــة      
لصــــيقة بالــــذات، بــــل هــــي الــــذات املعنويــــة نفســــها،   
وهــــــــــي منشــــــــــأ صــــــــــلَته بــــــــــه ومســــــــــؤوليته عنــــــــــه، فهــــــــــي  
مبثابــة األصــل الــذي ينــتج الثمــرات، ولكنــها أصــل        
معنـــــــــــــــــوي، أو مـــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــرب عنـــــــــــــــــه بامللكيـــــــــــــــــة الذهنيـــــــــــــــــة    
الراســـــخة يف الـــــنفس اإلنســـــانية، وهـــــي الـــــيت عبـــــر  
عنـــها األصـــوليون مـــن علمـــاء املســـلمني، بالعقـــل أو  

، واشـــــترطوا توفرهــــــا يف اتهـــــد، أيــــــاً   )١(القرحيـــــة 
  .كان العلم الذي ختصص فيه

نـــــه إنتـــــاج ومثـــــرة جلهـــــود    أ :واخلاصـــــة الثانيـــــة 
مبذولــــــــة انفصــــــــلت عــــــــن تلــــــــك الشخصــــــــية املعنويــــــــة    
الــــيت هــــي األصــــل، واختــــذت هلــــا حيــــزاً وحمــــالً، أو      
مصــــدراً ماديــــاً مشخصــــاً، حبيــــث أصــــبح هلــــا وجــــود     
مســــــــــــــتقل، وأثــــــــــــــر ظــــــــــــــاهر، ال ميكــــــــــــــن اســــــــــــــتيفاؤه أو    

  .تقديره كماً وكيفاً إال عن طريقه
وفـــــــــــــــرق بــــــــــــــــني األصــــــــــــــــل والثمـــــــــــــــرة، مــــــــــــــــن  حيــــــــــــــــث   

  .لى ما سيأيت بيانهاألحكام، ع
بـــــــــني  -اعتبـــــــــاراً وواقعـــــــــاً   -وإِذا أمكـــــــــن التمييـــــــــز  

األصــل والثمــرة، فإنـــه ال جيــوز اخللــط بينـــهما يف     
البحــــــث االجتــــــهادي، مــــــن حيــــــث األحكــــــام، ومــــــدى      
تقبــــــــــل طبيعــــــــــة كــــــــــل منــــــــــها هلــــــــــا، علــــــــــى مــــــــــا ســــــــــيأيت        

  .تفصيله
أن التكييــــــــــــف الفقهــــــــــــي لإلنتــــــــــــاج  :واخلالصــــــــــــة

اً بـــــــــــــــــالثمرة الـــــــــــــــــذهين املبتكـــــــــــــــــر، أنـــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــرب شـــــــــــــــــبه   
املنفصـــــــــلة عــــــــــن أصــــــــــلها منـــــــــه مبنــــــــــافع األعيــــــــــان، إذ   

                                                            
الفقيــه واملتفقــه . لإلمــام الغـزايل  ٥ص ١ ج :املستصـفى ) ١(

ابـــــــــــن قـــــــــــيم  ٤٦ص ١ ج: أعـــــــــــالم املــــــــــوقعني . للبغــــــــــدادي 
  .اجلوزية

اإلنتــــاج املبتكــــر ينفصــــل عــــن صــــاحبه ليســــتقر يف   
كتــــاب أو عــــني، فيصــــبح لــــه بــــذلك كيــــان مســــتقل،  
وأثـــر ظـــاهر، وال يتصـــور هـــذا يف منـــافع األعيـــان،    

يشــــــــبه هــــــــذه ] كــــــــذا[ اإلمــــــــام ابــــــــن تيميــــــــةولــــــــذا نــــــــرى 
بقــاء  مــع   تســتوىف الثمــرة باملنفعــة، مــن حيــث أــا     

األصـــــــل، أي مــــــــن حيــــــــث االســــــــتيفاء، ال مــــــــن حيــــــــث  
االنفصـــــــال، مـــــــع فـــــــارق أساســـــــي يرجـــــــع إىل طبيعـــــــة   
هــــذا األخــــري، وهــــو أن الثمــــرة بانفصــــاهلا ال يبقــــى      

  .هلا بأصلها صلة، خبالف الثاين
وعلــــــى أســــــاس هــــــذا التكييــــــف يكــــــون االجتــــــهاد     

  .يف تأصيل األحكام
  

موقـــــــــــع اإلنتـــــــــــاج الفكـــــــــــري املبتكـــــــــــر  : ثالثـــــــــــاً
ــافع  ــال شـــــــرعاً    واملنـــــ يف  مجلـــــــة مـــــــن مفهـــــــوم املـــــ

  :ةاالجتهادات واملذاهب الفقهي
اجلمهـــــــــور مـــــــــن املالكيـــــــــة والشـــــــــافعية واحلنابلـــــــــة   

كاألعيـان سـواء    على أا أموال متقومة يف ذاـا 
  .بسواء، إذا كان مباحاً االنتفاع ا شرعاً

وتأسيســــــــــــــاً علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك، تــــــــــــــرد عليهــــــــــــــا العقــــــــــــــود  
أنـــــــه  الناقلـــــــة للملكيـــــــة، وتضـــــــمن بالغصـــــــب، مبعـــــــىن  

تتقـــــــــــرر مســــــــــــؤولية غاصـــــــــــب مصــــــــــــادرها أو حماهلــــــــــــا   
  .بالتعويض، وجيري فيها اإلرث على اجلملة
يف  -وأمــــــــا متقــــــــدمو احلنفيــــــــة فتعتــــــــرب املنــــــــافع     

بــــــــــــورود  -أيضــــــــــــاً  -أمــــــــــــواالً متقومـــــــــــة   -اجتـــــــــــهادهم  
العقــــد عليهـــــا، مراعـــــاة للمصـــــلحة العامـــــة، وحاجـــــة  
النــــاس إىل املنــــافع يف حيــــام، بــــدليل مــــا هلــــا مــــن     

 تعاملــــــــــــــــهم عرفــــــــــــــــاً، والعــــــــــــــــرف مســــــــــــــــتنده     موقــــــــــــــــع يف 
املصــــــــلحة واحلاجــــــــة، ونــــــــزع النــــــــاس عــــــــن أعــــــــرافهم    
إيقــــاع هلــــم يف احلــــرج، واحلــــرج مــــدفوع يف الــــدين    

}  كُمـــــــتنألع ـــــــاء اللّـــــــهش لَـــــــو٢٢٠: البقـــــــرة[/}و[ ،
ومــا جعــلَ علَــيكُم فــي   {ولكنــه ســبحانه مل يشــأ،  



 

 

 ٨٤ .. لكية الفكريةالم

  ].٧٨: احلج[/}الدينِ من حرج
جتـــــــــــــــــــــــهاد لـــــــــــــــــــــــدى متقـــــــــــــــــــــــدمي   ذلـــــــــــــــــــــــك منطـــــــــــــــــــــــق اال 

  .)١(احلنفية
هــــــو  -يف نظــــــر هــــــؤالء  -وعلــــــى هــــــذا، فالعقــــــد 

الــــــذي يكســــــب املنــــــافع واملعنويــــــات خصــــــائص املــــــال  
املتقــــوم شـــــرعاً، لـــــورود الشـــــرع بـــــذلك اســـــتثناء مـــــن   

ماليــة >القيــاس العــام الــذي أصــلوه باجتــهادهم يف   
، وهــــــــــو وجــــــــــوب تــــــــــوافر عنصــــــــــري  <األشــــــــــياء شــــــــــرعاً

التقـــــــــــــــوم، فكـــــــــــــــان   بشـــــــــــــــرط< القيمـــــــــــــــة>و< العينيـــــــــــــــة>
اعتبــــــــــار املنــــــــــافع أمــــــــــواالً شــــــــــرعاً حكمــــــــــاً اســــــــــتثنائياً،       
بشــــرط ورود العقــــد عليهــــا، دفعــــاً حلاجــــة النــــاس،   

أن يكــــون الشــــيء  : <العينيــــة>ومعــــىن . وســــداداً هلــــا
ذا كيان مادي، ووجود خـارجي حسـي ميكـن معـه     

  .)٢(إحرازه، والسيطرة عليه، وبقاؤه
باحـــــــــــــــــاً أن يكـــــــــــــــــون م: فمعنـــــــــــــــــاه< التقـــــــــــــــــوم>وأمـــــــــــــــــا 

  .االنتفاع به شرعاً
وحنن ال يعنينـا مـن اجتـهاد متقـدمي احلنفيـة      

إال جانــــــــــب منــــــــــه، وهــــــــــو    -دون متــــــــــأخريهم  -هــــــــــذا 
مـــاالً متقومـــاً شـــرعاً إذا ورد العقـــد   < كـــون املنـــافع >

عليهـــــــــــا، وبـــــــــــذلك تصـــــــــــبح املنـــــــــــافع أمـــــــــــواالً متقومـــــــــــة     
  .باإلمجاع، إذا متَّ التعاقد عليها

الستحســـــان هـــــذا، وأشـــــار احلنفيـــــة، إىل ســـــند ا 
ومدركـــــــــــــــــــه، وهـــــــــــــــــــو حاجـــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــاس،   ) االســـــــــــــــــــتثناء(

ومراعـــــــــــاة مصـــــــــــاحلهم الـــــــــــيت ـــــــــــض ـــــــــــا تعـــــــــــارفهم   
وتواضــــــــــــــــــــعهم علــــــــــــــــــــى متــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــذه املنــــــــــــــــــــافع، بــــــــــــــــــــل     
والتنــافس يف احلصــول عليهــا، ممــا جعلــها حمــالً      

                                                            
 ٢٠٩ص ٢األشــــــــــباه والنظــــــــــائر مــــــــــع شــــــــــرح احلمــــــــــوي ج  ) ١(

ومــــــــا يليهــــــــا، لإلمــــــــام    ٧٨ص ١١املبســــــــوط ج. ٣٥٤وص
  .السرخسي

  .املراجع السابقة) ٢(

  .)٣(للمفاوضات واملبادالت املالية
  

منشــأ حــق امللــك يف اإلنتــاج الــذهين     : رابعــاً
  :املبتكر

 إنتاجــه الفكـري املبتكــر حــق  حـق املؤلــف يف  -
  .عيين مايل متقرر، وليس حقاً جمرداً

ذلــــــــك ألن عالقــــــــة املؤلــــــــف بإنتاجــــــــه الفكــــــــري     -
  :عالقة مباشرة وظاهرة من ناحيتني

مـــــــــــــــــــــن ناحيـــــــــــــــــــــة كونـــــــــــــــــــــه انعكاســـــــــــــــــــــاً   : إحـــــــــــــــــــــدامها
للشخصــــــــــــــــــــــية العلميــــــــــــــــــــــة للمؤلــــــــــــــــــــــف، وهــــــــــــــــــــــي منشــــــــــــــــــــــأ     

  .مسؤوليته عنه كما ذكرنا
عــــن  مـــن ناحيـــة كونــــه مثـــرة منفصـــلة     :الثانيـــة 

هــــذه، حــــىت اختــــذت هلــــا حيــــزاً   شخصــــيته املعنويــــة 
، وتقـــــدر، تســـــتوىفبـــــه  -كالكتـــــاب وحنـــــوه   - ماديـــــاً

                                                            
ض ونبــادر إِىل القــول بــأن هــذا املــدرك الشــرعي الــذي ــ    ) ٣(

ــاً يف     ــراه متحققـــ ــة، نـــ ــهاد احلنفيـــ باالستحســـــان يف اجتـــ
. اإلنتــاج العلمــي علــى وجــه ال يســتطيع أحــد فيــه جــدالً  

ى أن أويل العلــم وطلبتــه، وســائر املــثقفني يف أرجــاء ريفــ
األرض، يتنافســــــــــــــــون يف اقتنــــــــــــــــاء املصــــــــــــــــادر واملراجــــــــــــــــع   
العلميـــة، تنافســـاً مشـــهوداً، بـــل يبـــذلون يف ســـبيل ذلـــك    

يما مصــنفات املفكــرين العــامليني   نفــيس أمــواهلم، والســ  
فهـذا عـرف عـاملي،     -يف شىت فروع العلم واختصاصاته 

وتواضـــع دويل، يؤكـــد القيمـــة أو عنصـــر املاليـــة لإلنتـــاج      
الفكــــــــري املبتكــــــــر، والعــــــــرف اإلســــــــالمي أشــــــــد تنافســــــــاً،    

شــــــــرعاً، ماديــــــــة أو  < ماليــــــــة األشــــــــياء >وبــــــــالعرف تثبــــــــت  
أو  معنويــة، مــا مل يــرد نــص خــاص يف موضــوع حيرمــه،    

إمجــــــاع أو قيــــــاس معتــــــرب، أو يصــــــادم قاعــــــدة عامــــــة يف  
الــــــدين قطعيــــــة، ومل يوجــــــد، بــــــل الــــــذي وجــــــد إجيــــــاب     
حتصـــيل ذلـــك، كمـــا قـــدمنا، باعتبـــاره مقصـــداً شـــرعياً    
ــة مؤكـــدة،        ــا فيـــه مـــن مصـــلحة حقيقيـــة عامـ ــاً، ملـ قطعيـ
وهــذا مــبىن مــن مبــاين العــدل يف اإلســالم، تــبىن عليــه   

إذا حتقــــق مناطهــــا  أحكــــام الفــــروع والوقــــائع املتجــــددة،
ــا قـــــــدمنا، وهـــــــو مـــــــن قبيـــــــل إثبـــــــات احلكـــــــم       فيهـــــــا، كمـــــ

  .بدالالت التشريع، ومباين العدل فيه



 

  
 

..التقرير الفقهي  ٨٥

  .ويظهر أثرها ووجودها
أمــــــا كوــــــا عالقــــــة مباشــــــرة، فألنــــــه ال يتــــــدخل      
فيهـــــــــــا شـــــــــــخص آخـــــــــــر معـــــــــــني، كمـــــــــــا يـــــــــــرى يف حـــــــــــق      
الدائنيــــــة، بــــــل هــــــي عالقـــــــة منصــــــبة مباشــــــرة علـــــــى      

لــــــــذلك   املــــــــال ذاتــــــــه، مــــــــادة كــــــــان أم معــــــــىن، فكانــــــــت     
  .حقاً عينياً متقرراً

  .وأما كون حقه مالياً، فألن حمله مال
وأمــا كونــه حقــاً متقــرراً، ال جمــرداً، فــألن مــن       
املعلـــــــــــوم أن احلـــــــــــق اـــــــــــرد ال يـــــــــــتغري حكـــــــــــم حملــــــــــــه      
باإلســــــقاط والتنــــــازل عنــــــه، وهنــــــا يــــــتغري، أال تـــــــرى      

قبــل  أن املؤلــف إذا أســقط حقــه املــايل يف إنتاجــه     
ح اإلنتـــاج مباحـــاً بعـــد أن كـــان أو غـــريه أصـــب الناشـــر

ملكــاً حــاجزاً ال حيــق ألحــد االنتفــاع بــه والتصــرف  
  .فيه تصرفاً نافذاً إال بإذنه

إذن تغيـر حكـم حمــل احلـق شـرعاً باإلســقاط،     
  .)١(هو دليل التقرر

هـــذا، وحـــق امللـــك يقبـــل اإلســـقاط عنـــد بعـــض    
  .الفقهاء من احلنفية، واملالكية، واإلمام أمحد

إلســـــــــــــــــــــقاط حلـــــــــــــــــــــق التـــــــــــــــــــــأليف أو وبالتنــــــــــــــــــــازل أو ا 
االبتكــار يصــبح الشــيء حمــل احلــق مباحــاً يتملكــه       
مــــــــــــــن يســــــــــــــتويل عليــــــــــــــه، بعــــــــــــــد أن كــــــــــــــان ملكــــــــــــــاً قبــــــــــــــل    

  .)*(اإلسقاط، قوامه االختصاص احلاجز
  
قـــــــــــد متـــــــــــت دراســـــــــــة موضـــــــــــوع حقـــــــــــوق امللكيــــــــــــة      و

 يف حبـــــوث مستفيضـــــة مؤصـــــلة مـــــن قبـــــل    الفكريـــــة
جملـــس جممـــع الفقـــه اإلســـالمي املنعقـــد يف دورة   

                                                            
والتقـرر قـد يكـون يف حمـل هـو مـال، أو يف حمـل لــيس        ) ١(

ــة القاتـــل،       ــثالً متقـــرر يف رقبـ مبـــال، فحـــق القصـــاص مـ
وهــو لــيس مبــال، وبإســقاط احلــق يــتغري حكــم احملــل،        

  .عد أن كان مهدرهفيصبح القاتل معصوم الدم ب
) املقارن حق االبتكار يف الفقه اإلسالمي(من كتاب ) *(

  .بتصرف يسري

 مجــــــــــــــــــــادى/١ اخلــــــــــــــــــــامس بالكويــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن   املــــــــــــــــــــؤمتر
ـــ ١٤٠٩/األوىل وخلــــص امــــع يف قــــراره رقــــم    ،هــ

املقدمـــــة  بعــــد االطـــــالع علــــى البحــــوث    إىل أنــــه ) ٥(
احلقـــــــــــــوق >مـــــــــــــن األعضـــــــــــــاء واخلـــــــــــــرباء يف موضـــــــــــــوع    

لــــــــــــــــيت دارت ت اواســــــــــــــــتماعه للمناقشــــــــــــــــا ، <املعنويــــــــــــــــة
  :رحوله قر
والعنــــــــــــــــوان التجــــــــــــــــاري  ، االســــــــــــــــم التجــــــــــــــــاري : أوالً

التـــــــــــــــأليف واالختـــــــــــــــراع هـــــــــــــــي  التجاريـــــــــــــــة و والعالمـــــــــــــــة
ا أصــــــــبح هلــــــــا يف العــــــــرف حقــــــــوق خاصــــــــة ألصــــــــحا

. اليـــــــة معتـــــــربة لتمـــــــول النـــــــاس هلـــــــا ة ماملعاصـــــــر قيمـــــــ
فـــــــــــــال جيـــــــــــــوز   ،وهـــــــــــــذه احلقـــــــــــــوق يعتـــــــــــــد ـــــــــــــا شـــــــــــــرعاً   

   .االعتداء عليها
جيــــــوز التصــــــرف يف االســــــم التجــــــاري أو  : ثانيــــــاً

مـــايل إذا  العنـــوان التجـــاري ونقـــل أي منـــها بعـــوض
باعتبـــــــــار أن   ،والغـــــــــش، ليسوالتـــــــــد  ،انتفـــــــــى الغـــــــــرر 

  .ذلك أصبح حقا مالياً
حقــــــوق التــــــأليف واالختــــــراع أو االبتكــــــار    : ثالثــــــاً

، وألصــــحاا حــــق التصــــرف فيهــــا  ، مصــــونة شــــرعاً 
  .وال جيوز االعتداء عليها

كمــــــــا أفتــــــــت اللجنــــــــة الدائمــــــــة للبحــــــــوث العلميــــــــة   
برئاســـــــة الشــــــيخ عبـــــــد العزيــــــز بـــــــن بـــــــاز يف    واإلفتــــــاء 

: هـــ أنــه   ٢/١/١٤١٧ يخوتــار  ،١٨٤٥٣فتواهــا رقــم  
ال جيـوز نسـخ الـربامج الـيت مينـع أصـحاا نســخها       

حيـــــــــــل مـــــــــــال امـــــــــــريء   ال>): ص( لقولـــــــــــه إال بـــــــــــإذم
): ص(، وقولـــــــــــــــه <نفســـــــــــــــه مســـــــــــــــلم إال بطيبـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  

مـــن >): ص( ولقولـــه ،<شـــروطهم نـــداملســـلمون ع>
ســواء كــان صــاحب   ،<ســبق إىل مبــاح فهــو أحــق بــه  

ن أل ،غــــــري حــــــريب  أو كــــــافراً، هــــــذه الــــــربامج مســــــلماً  
  .محق الكافر غري احلريب حمترم كحق املسل
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