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ملخص
ھذا البحث يعالج قضية عصرية لم تكن مألوفة في حياة السلف الصالح ،وھ ي قض ية حماي ة
الملكية الفكرية التي أفرزتھا الحياة العصرية بما فيھا من تكنولوجيا متطوّرة ف ي جمي ع المج االت
الفكري ة واالقتص ادية والص ناعية وغيرھ ا ،وق د أدى ذل ك إل ى اش تداد حرك ة الت أليف والكتاب ة
والترجم ة واس تخدام الب رامج االلكتروني ة والوثائقي ة والس ينمائية وغي ر ذل ك ،وق د س اھمت ھ ذه
التط ورات ف ي ظھ ور م ا يس ّمى بس وق المنافس ة الت ي دفع ت المنتج ين إل ى تحس ين منتج اتھم
وص ناعاتھم لتحقي ق أكب ر كمي ة م ن األرب اح والعائ دات ،وق د دف ع ذل ك المؤل ف إل ى حف ظ إنتاج ه
الفكري من اعتداء اآلخرين عليه ،وكذلك الصانع والتاجر والمخت رع والفن ان والمب رمج وغي رھم
باعتبار ذلك حق ا ً م ن حق وقھم الت ي ينبغ ي المحافظ ة عليھ ا م ن أي اعت داء أو اس تغالل ،وتش ّكلت
لمتابعة ذلك مؤسسات إقليمية ودولية أخذت على عاتقھا القيام بھ ذه المھ ّم ة فض الً ع ن الكثي ر م ن
المعاھدات واالتفاقات الدولية التي تعالج ھذا الموض وع .لق د تناول ت ف ي ھ ذا الموض وع تعري ف
الحق وأنواعه وأركانه ،والملكية وأنواعھا وأس بابھا وخصائص ھا ،كم ا تطرّق ت إل ى ماھيّ ة الم ال
في الشريعة اإلسالمية والقانون ،وتح ّدثت عن التاريخ التش ريعي لحق وق الملكي ة الفكري ة ،وبيّن ت
موق ف الفق ه اإلس المي والق انون المعم ول ب ه ف ي فلس طين م ن حق وق الملكي ة الفكري ة بجمي ع
أنواعھا ،وختمت بخاتمة ذكرت فيھا نتائج البحث وبتوصيات ھامة راجيا ً العمل بمحتواھا.
Abstract
This paper focuses on protection of intellectual property rights as a
recent issue which was not common at the times of our ancestors. It is an
outcome of a sophisticated life that characterized by highly complex
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technology developments in intellectual, economic, industrial, and other
fields of knowledge. This of course has led to a significant progress in
many aspects as writing, translation work, electronic programs, and
documentary and cinema industry. These developments have resulted in
the emergence of what is called a competitive market. Producers and
businesses in general are strongly motivated to improve the quality of
their products under the pressure of such a competitive market. Writers,
traders, inventors, artists, programmers …etc have become highly
concerned about the means of protecting their rights from being
manipulated or illegally used. International and regional bodies or
organizations are formed to carry the responsibility of securing these
rights. Moreover, many international agreements and treaties have dealt
with this matter. Types, components, characteristics and causes of rights
and intellectual property (IP) have extensively discussed in this paper.
Furthermore, the concept of money and the history of legislations
pertaining to (IP) in Islam and the man made law in Palestine have been
elaborated and matched. The paper ends up with some crucial or
valuable results and recommendations.
مقدمة
 وس بقت التش ريعات البش رية ف ي،لقد حفظت الشريعة اإلسالمية الغراء لإلنسان حقوقه كافّة
ّ - والنبي – صلى ﷲ عليه وسلم،الحفاظ على ھذه الحقوق
حذر المسلمين من االعتداء عليھا س واء
 " ك ل: قال عليه الصالة والسالم منبّھا ً إل ى ذل ك،أكانت ھذه الحقوق مادية مالية أم معنوية فكرية
 "ال يح ل م ال ام رئ مس لم إال:ً  وق ال أيض ا.(١) "المسلم عل ى المس لم ح رام دم ه ومال ه وعرض ه
 وتؤك د عل ى ح ق، فھذه األحاديث وغيرھا تبيّن حرمة م ال المس لم وعرض ه.(٢) "بطيب نفس منه

، ﺒﺎﺏ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻅﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺨﺫﻟﻪ ﻭﺍﺤﺘﻘﺎﺭﻩ ﻭﺩﻤﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﺭﻀـﻪ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ،( ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ١)
.(٢٥٦٤)  ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ،(١٩٨٦/٤ ،)ﻤﺴﻠﻡ

، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺤﻤـﺩ ﻓـﻲ ﻤﺴـﻨﺩﻩ.(٢٦/٣ ،١٩٦٦ ، )ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨـﻲ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ،( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﻪ٢)
: ﻗـﺎل ﺍﻟﺯﻴﻠﻌـﻲ.(١٤٠/٣ ،١٩٩٤ ، )ﺍﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻨﻨﻪ.(٧٢/٥ ،)ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ

، ﺍﻟﺠـﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭ، )ﺍﻷﻟﺒـﺎﻨﻲ.(٥٨٥/٣ ،١٤١٢ ،( )ﺍﻟﻬﻴﺜﻤـﻲ٢٢٣/٤ ،١٣٥٧ ،ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﺠﻴﺩ )ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ

.(١٣٦٢ﺹ
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المسلم في الحياة والكرامة وتملّك األشياء وحيازتھا بما ال يلحق الضرر العام بالجماعة ).(١
إن ھذا البحث يعالج قضية الملكية الفكرية برؤية شرعية قانونية ،وھي قض ية معاص رة لھ ا
عالقة في رسم سياس ات ال دول م ن الناحي ة االجتماعي ة واالقتص ادية والتجاري ة بس بب م ا يش ھده
العالم من ثورات في عالم التكنولوجيا الصناعية ،وھذا ش ّكل دافعا ً قويا ً لط رح ھ ذا الموض وع بم ا
يفي د األم ة ف ي قض اياھا المس تجدة والطارئ ة .وق د واجھتن ي مش كلة قل ة المؤلف ات الش رعية الت ي
تتن اول ھ ذا الموض وع باس تثناء المق االت وأوراق العم ل واألبح اث عب ر االنترن ت ،واقتص رت
أغلب الدراسات السابقة على معالجة الموضوع من الناحية القانونية.
لق د ح ّددت الدس اتير والق وانين واإلع الن الع المي لحق وق اإلنس ان الحق وق الت ي يتمت ع بھ ا
اإلنس ان ،ن ذكر منھ ا عل ى س بيل المث ال :حق ه ف ي الحي اة ،وحق ه ف ي التمل ك والعم ل والتنق ل
والتقاض ي والتعبي ر ع ن ال رأي ،وحق ه ف ي الحري ة والمس اواة وال دفاع ع ن نفس ه وس المة جس مه
وغير ذلك.
وتعتبر الحقوق المالية المتعلّقة بالذ ّمة أھم ھذه الحقوق ،وكانت إلى عھد ليس ببعيد تقسم إل ى
قسمين أساسيين ):(٢
األول :الحقوق الشخصية التي تعط ي اإلنس ان إمكاني ة إل زام ش خص م ا أن ي ؤدي عم الً أو
يمتنع عن القيام بعمل لصالح ھذا اإلنسان.
الث اني :الحق وق العيني ة الت ي تعط ي اإلنس ان س لطة مباش رة عل ى ش يء مع ين تمكن ه م ن
االستفادة م ن ھ ذا الش يء ،ويعتب ر ح ق الملكي ة أوض ح مث ال عل ى الحق وق العيني ة ،وال ذي يعتب ر
أوسع الحقوق العينية مدى وشموالً.
ث م ظھ ر ن وع جدي د م ن الحق وق وھ و الحق وق المعنوي ة أو الفكري ة أو م ا يس ّميھا بع ض
القانونيين حقوق االبتكار ،وتس ّميھا بعض القوانين بالحقوق األدبية ،ھذه الحق وق ل م تك ن معروف ة
في الشرائع القديمة ،ألنھا جاءت وليدة للعوامل والوسائل الحضارية واالقتص ادية الحديث ة ،وك ان
الھدف من إقرار ھذا النوع من الحقوق ھو تشجيع االختراع واإلبداع ،وحماية حقوق المخت رعين
والمبدعين في استثمار ثمرات تفكيرھم وابتكارھم وجھدھم ،ومنع اآلخرين م ن التع ّدي عل ى ھ ذه
الحقوق والمزاحمة في استغاللھا.
ونظراً ألھمية حقوق الملكية الفكرية فقد نظمت التشريعات األجنبية والعربية ھذا الن وع ف ي
تشريعات خاصة إلى جانب االتفاقات الدولية التي تولّت تنظيم الموضوع ،وتأسست لھ ا منظم ات
إقليمية كالمجمع العربي للملكية الفكرية الذي تأسس عام  ١٩٨٧بمدين ة مي ونخ األلماني ة ،ومرك ز
دراسات الملكية الفكرية ) (ipscال ذي تأس س بمص ر ع ام  ٢٠٠١وھ و جمعي ة أھلي ة غي ر ھادف ة
)) (١ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،١٩٩٤ ،ﺹ.(١٠٤
)) (٢ﺴﻭﺍﺭ ،١٩٩٥ ،ﺹ) .(٥ﺤﻤﺯﺓ) .(٥/١٥ ،١٩٩٨ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎ ،١٩٩٧ ،ﺹ ) .(١٥-١٤ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ،١٩٦٧ ،
ﺹ.(٣١
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للربح ) ،(١ودولية وھي المنظمة العالمي ة لحماي ة الملكي ة الفكري ة ) .(wipoھ ذا ويمك ن تص نيف
حقوق الملكية الفكرية إلى صنفين ):(٢
.١
.٢

حقوق الملكية الصناعية :وتتمثل في حقوق المخترع على اختراعه وحق وق الت اجر عل ى
العالمة الفارقة التجارية وحقوق الصانع على الرسوم والنماذج الص ناعية ومن ع المنافس ة
غير المشروعة.
حقوق الملكية األدبية والفنية :وتشمل حقوق المؤلف وحقوق الملحّن على ألح ـانه وس ائر
المصنفات األدبية والفنية واألعمال الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية).(٣

وسأتح ّدث ف ي ھ ذا البح ث ع ن األلف اظ ذات العالق ة بالموض وع وھ ي معن ى الح ق وأركان ه
وأنواع ه ،وتعري ف الملكي ة م ع بي ان أس بابھا وخصائص ھا ،وك ذلك ماھيّ ة الم ال ف ي اإلس الم ،ث م
نتن اول بالبح ث والتفص يل حق وق الملكي ة الفكري ة بجمي ع أنواعھ ا الص ناعية واألدبي ة والفني ة
وحمايتھا في الشريعة اإلسالمية مقارنة بالقانون المعمول به في فلسطين.
المبحث األول :معنى الحق وأركانه وأنواعه
المطلب األول :معنى الحق
وحقا ٌ
ق نقيض الباطل وجمعه حُقو ٌ
والح ﱡ
ق ،وفي حديث التلبية" :لبﱠيْك
الحق لغة :من حقق،
َ
ق ِ
)(٥
َحقّا ً حقّا ً" ) (٤أي غير باطل
ويس تعمل فقھ اء الش ريعة لف ظ الح ق ويري دون ب ه جمي ع الحق وق المالي ة وغي ر المالي ة،
فيقولون :حق وحق للعبد ) .(٦كما أطلق الفقھاء الشرعيون الحق على المل ك س واء أك ان نق داً أم

)(١
)(٢
)( ٣
)(٤

"ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ"www.aspip.org .
)ﺴﻭﺍﺭ ،١٩٩٥ ،ﺹ) .(٥ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٢٧٦-٢٧٥/٨ ،١٩٦٧ ،ﺴﻠﻁﺎﻥ ،١٩٨٣ ،ﺹ) .(٢٦١ﺃﺒﻭ ﺤﻠـﻭ،
 ،١٩٩٧ﺹ" .(٢٣٧ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ"
.www.arabblaw.org.www.himaya.net
)سوار ،١٩٩٥ ،ص) .(٥السنھوري) .(٢٧٦-٢٧٥/٨ ،١٩٦٧ ،سلطان ،١٩٨٣ ،ص) .(٢٦١أبو حلو،
 ،١٩٩٧ص" .(٢٣٧حقوق الملكية الفكرية في االتفاقات الدولية".
www.arabblaw.org.www.himaya.net
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ،ﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻜﺭﺍﻡ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ) ،ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ .(١٥١/١ ،١٩٨٣ ،ﻗـﺎل ﺍﻟﻬﻴﺜﻤـﻲ :ﻓﻴـﻪ
ﺍﻟﻤﺴﻌﻭﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻁ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺭﺠﺎﻟﻪ ﺜﻘﺎﺕ) .ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ.(٦٩٣/٩ ،١٤١٢ ،

)) (٥ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ) .(٤٩/١٠ ،ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺁﺒﺎﺩﻱ ،ﺹ.(١١٢٩
)) (٦ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ.(١٢/١ ،
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منقوالً أم عقاراً أم دينا ً أم منفعة ).(١
وقد عرّفه بعض الفقھاء المتأخرين بأنّه :الحكم الثابت شرعا ً ).(٢
وعرّفه األستاذ علي الخفيف بأنه :مصلحة مستحقة شرعا ً ).(٣
وعند األستاذ مصطفى الزرقاء ھو :اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا ً ).(٤
والحق عند فقھاء القانون :مصلحة ذات قيمة مالية يحميھا القانون ).(٥
المطلب الثاني :أركان الحق
للحق ركنان :صاحب الحق وھ و المس تحق ،ومح ل الح ق :وھ و م ا يتعلّ ق ب ه الح ق وي رد
علي ه ،وص احب الح ق ھ و ﷲ تع الى ف ي الحق وق الديني ة ،والش خص الطبيع ي " اإلنس ان" أو
االعتباري كالشركات والمؤسسات في الحقوق األخرى ).(٦
والحقوق إما أن ترد على أش ياء مادي ة كالعق ارات واألم وال المنقول ة ،أو غي ر مادي ة ،وھ ي
الحقوق الفكرية أو الذھنية أو المعنوي ة الت ي ھ ي نت اج الفك ر وال ذھن وابتك اره ،ويش مل ذل ك ح ق
المؤل ف أو م ا اص طلح عل ى تس ميته بالملكي ة األدبي ة والفني ة ،والحق وق المتعلّق ة بالرس الة"ملكي ة
الرسائل" ،وحق المخترع أو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية ،والملكية التجاري ة أو م ا
يس ّمى "بالعالمات التجارية" ).(٧
وقد اشتد الجدل في تكييف طبيعة الحقوق الذھنية التي ترد على األشياء غير المادية ،ف ذھب
فريق إلى اعتبار حق المؤلف من حقوق الملكية ،وملكية اإلنسان لنت اج ذھن ه وتفكي ره ولمبتكرات ه
العقلية كما يقول ھذا الفريق ھي الملكية التي تتصل بالص ميم م ن نفس ه ،وتتج ّس م فيھ ا شخص يته،
وھي أولى كثيراً بالحماية من الحقوق المادية ).(٨
ووقف في وجه ھذا الفريق المتح ّمس فريق آخر ينكر على حق المؤلف والمخت رع أن يك ون
)) (١ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ.(٢٩٦

)) (٢ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(٨/٤ ،١٩٨٩ ،

)) (٣ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٢٩٥ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(٩/٤ ،١٩٨٩ ،
)) (٤ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٢٩٥ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(٩/٤ ،١٩٨٩ ،

)) (٥ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ) .(١٢/١ ،ﺴﻠﻁﺎﻥ ،١٩٨٣ ،ﺹ) .(٩٨٣ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،١٩٩٤ ،ﺹ.(٨٣
)) (٦ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(١٠/٤ ،١٩٨٩ ،

)) (٧ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٢٧٦-٢٧٥/٨ ،١٩٦٧ ،ﺃﺒﻭ ﺤﻠﻭ ،١٩٩٧ ،ﺹ.(٢٣٧

)) (٨ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ.(٢٧٧/٨ ،١٩٦٧ ،
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حق ملكية ،ويتح ّمس ھو أيضا ً في ھذا اإلنكار ).(١
ويبدو أن الفقه والقانون معا ً قد انتصرا ألصحاب الفريق األول ،وأصبح حق المؤلف محمي ا ً
من قبل الجھتين.
المطلب الثالث :أنواع الحقوق
يقسّم فقھاء الشريعة الحقوق إلى ع ّدة تقسيمات باعتبارات مختلفة كما يلي ):(٢
القسم األول :باعتبار صاحب الحق وھو أنواع ثالثة:
أوالً :حق وق العب اد ،وھ و م ا يقص د من ه حماي ة مص لحة الش خص ،ك الثمن ف ي البي ع ونفق ة
الزوجات ) .(٣وحقوق الملكية الفكرية تندرج تحت ھذا النوع من الحقوق.
ثانيا ً :حقوق ﷲ تعالى ،وھ و م ا يقص د من ه التق رّب إلي ه وتعظيم ه ،ومثال ه وج وب اإليم ان
با تعالى ،وأداء العبادات البدنية والمالية بأنواعھا ،والكفارات والزك وات ،وق د يقص د من ه النف ع
العام أي أنه حق للمجتمع كإقامة الحدود وتنفيذ العقوبات ).(٤
وحقوق ﷲ ال مدخل للصلح فيھا ،وإنم ا الص لح ب ين العب د ورب ه ف ي إقامتھ ا ال ف ي إھمالھ ا،
ولھ ذا ال تس قط الح دود إذا بلغ ت الس لطان ،بخ الف حق وق اآلدمي ين فإنھ ا تقب ل الص لح واإلس قاط
والمعاوضة عليھا ).(٥
ثالث ا ً :الح ق المش ترك ،وھ و الح ق ال ذي يجتم ع في ه الحقّ ان :ح ق ﷲ وح ق العب د كح ق
القصاص ،فحق ﷲ فيه ھو تطھير المجتمع من الجريمة ،وحق العبد الثأر لنفسه وشفاء غيظه).(٦
غيظه).(٦
القسم الثاني :باعتبار محل الحق وھو نوعان:
أوال :الح ق الم الي وغي ر الم الي ،ف األول :يتعلّ ق ب األموال ومنافعھ ا كح ق الم ؤجر ف ي
)) (١ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ،٢٧٨/٨ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.

)) (٢ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(٢٢-١٣/٨ ،١٩٨٩ ،

)) (٣ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ) .(٣٣٧/٢ ،١٩٩٧ ،ﺍﺒﻥ ﻗـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴـﺔ) .(١٠٨/١ ،١٩٧٣ ،ﺒـﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ.(٢٩٥
)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.(٢٣٠/٤ ١٩٩٧ ،

)) (٤ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ) .(١٠٨/١ ،١٩٧٣ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٢٩٧ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.(٢٣٠/٤ ،١٩٩٧ ،
)) (٥ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ.(١٠٨/١ ،١٩٧٣ ،

)) (٦ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٢٩٧ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(١٩-١٨/٤ ،١٩٨٩ ،
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األجرة والمستأجر في المنفعة ،وفي الق انون ھ ي الحق وق الت ي يمك ن تقويمھ ا بالم ال ) .(١والث اني
يتعلّق بغير األموال كحق المرأة في الطالق ).(٢
ثانيا ً :الحق الشخصي والحق العيني ،فاألول :ھو ما يقرّه الشرع لشخص عل ى آخ ر كح ق
القريب في النفقة وحق الدائن على المدين ) .(٣والثاني :ھو ما يقرّه الشرع والقانون لشخص على
شيء معيّن بال ذات كح ق الملكي ة والتص رف واالنتف اع واالس تعمال .وتتمثّ ل حماي ة الح ق العين ي
بتمكين صاحبه من مباشرة السلطة التي يقرّھا له القانون على الشيء الذي يرد عليه ).(٤
وھل حق الملكية الفكرية عيني أم شخصي؟
يعتقد الدكتور الدريني أن اإلنتاج الفكري مثل التأليف ،حق عيني مالي في الوقت نفسه ،ألن
عالقة المؤلف بإنتاجه عالقة مباشرة من ناحيتين:
أ .كونه انعكاسا ً لشخصيته العلمية.
ب .كونه ثمرة منفصلة عن شخصيته المعنوية.
وإذا قلنا أنه حق عيني مالي ،فإنه يتقرر له أخذ العوض عن تأليفه ،ويجري فيه التوارث
بعده ،ومن يسرقه ،أو يغتصبه ،أو يتلفه يلزم بالتعويض والضمان ).(٥
ويعتقد بع ض الق انونيين أن ح ق الملكي ة الفكري ة ح ق عين ي أص لي يس تقل ع ن ح ق الملكي ة
بمقوماته الخاصة ،وأساس ذلك أن الحق الفكري استئثار شخص بشيء معنوي معيّن ك االختراع،
وبھ ذا يلتق ي الح ق الفك ري م ع الح ق العين ي .وي رى ھ ؤالء أن الح ق العين ي إذا ورد عل ى ش يء
معنوي فإنه يعتبر حق ملكية ،ألن ه يش مل ك ل عناص ر ح ق الملكي ة ال وارد عل ى ش يء م ادي م ن
اس تعمال وتص رف ،ول ذلك يطلق ون عل ى الحق وق العيني ة الت ي ت رد عل ى أش ياء معنوي ة )الملكي ة
األدبية والفنية( ).(٦
وي رى فقھ اء آخ رون أن إط الق ح ق الملكي ة عل ى الحق وق العيني ة المعنوي ة ھ و م ن قبي ل
المجاز ،وأن األفك ار والمخترع ات مت ى نش رت أو أذيع ت أص بحت ملك ا ً للجمي ع ،إال أن الغالبي ة
)) (١ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(١٩-١٨/٤ ،١٩٨٩ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٢٩٩ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،١٩٩٤ ،ﺹ.(٩٠

)) (٢ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(١٩-١٨/٤ ،١٩٨٩ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ.(٢٩٩

)) (٣ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(١٩/٤ ،١٩٨٩ ،ﺒـﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٢٩٩ﺴـﻭﺍﺭ ،١٩٩٥ ،ﺹ) .(٥ﺍﻟﺼـﺩﺓ،١٩٨١ ،
ﺹ) .(١٨٨ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،١٩٩٤ ،ﺹ) .(٩١ﻜﻴﺭﺓ ،١٩٧١ ،ﺹ.(٤٦٧

)) (٤ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٢٩٩ﺴﻭﺍﺭ ،١٩٩٥ ،ﺹ) .(٥ﺍﻟﺼﺩﺓ ،١٩٨١ ،ﺹ) .(١٨٨ﺍﻟﺴـﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ،
 ،١٩٩٤ﺹ.(٩١

)) (٥ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺹ.(١٢١-١٢٠
)) (٦ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎ ،١٩٩٧ ،ﺹ .(١٥-١٤
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ترى اعتبار الحق المعنوي حقا ً من نوع خاص له أحكامه الخاصة به ).(١
وتعتق د جماع ة أخ رى أن ح ق الملكي ة الفكري ة م ن الحق وق الشخص ية ،فالمب دع بم ا تج ود
قريحته به يع ّد جزءاً ال يتجزأ من شخصيته ،ألنه يعبّر عن ذل ك بالوس يلة الت ي يري دھا ،م ّم ا يبن ي
رابط ة ب ين اإلب داع الفك ري والشخص ية اإلنس انية ،وھ ذا يب رر حماي ة ح ق المب دع بم ا تتمتّ ع ب ه
الحقوق اللص يقة بالشخص ية م ن حماي ة ،ويس تمد ذل ك الح ق حرمت ه وقدس يته م ن حرم ة وقدس ية
صاحبه ).(٢
والذي أميل إليه أن حقوق الملكية األدبية حقوق عينية مالية معنوية ،فھ ي تلتص ق بشخص ية
المؤلف من جھة ،وھي منافع تج ري مج رى األعي ان م ن جھ ة ثاني ة .أم ا الق ول ب أن إط الق ح ق
الملكية على الحقوق العينية المعنوية ھو من قبيل المجاز فھو معارض لم ا اتفق ت علي ه األم ة م ن
جواز تملك ھ ذه الحق وق حقيق ة ال معن ى ،وأم ا الق ول بأنھ ا شخص ية فھ و يع ّزز ماليتھ ا وملكيتھ ا
للمؤلف ،وھذا القول صحيح.
ثالثا ً :الحقوق المعنوية )الذھنية(
ويقصد بھا الحقوق التي ترد على شيء غير مادي أي غير محس وس ،ويطل ق العلم اء عل ى
ھذا الن وع م ن أن واع الحق وق اس م حق وق االبتك ار واإلب داع .ويس ّميھا الق انون ب الحقوق المعنوي ة
وھي التي تخص الحقوق الذھنية ،ألنھ ا تتعل ق بالنش اط ال ذھني أو الفك ري ) .(٣فق د نص ت الم ادة
) (٧١من القانون المدني األردني المعمول به في فلسطين على ما يلي ):(٤
 .١الحقوق المعنوية ھي التي ترد على شيء غير مادي.
 .٢ويتب ع ف ي ش أن حق وق المؤل ف والمخت رع والفن ان والعالم ات التجاري ة وس ائر الحق وق
المعنوية األخرى أحكام القوانين الخاصة.
المبحث الثاني :الملكية وأنواعھا
المطلب األول :معنى الملكية )الملك(
ال وال ُم ْل ك فھ و ُم َملﱠ ٌ
ك ،وال َم ْل ُ
ك م ا ملك ت الي د م ن م ال و َخ َول ،وال ِم ْل ك
لغ ة :يق ال َملﱠ َك ه الم َ
ْ ً )(٥
احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به ،وأَ ْملَكه الشي َء و َملﱠكه إياه تَ ْمليكا ً جعله ِملكا له .
)) (١ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎ ،ﺹ ،١٥-١٤ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.

)) (٢ﻤﺭﺴﻲ ،ﺹ) .(١٦٢ﺃﺒﻭ ﺩﻟﻭ ،ﺹ.(٢٨-٢٧

)) (٣ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،١٩٩٤ ،ﺹ.(١٠٣

)) (٤ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،١٩٩٤ ،ﺹ) .(١٠٣ﺴﻠﻁﺎﻥ ،١٩٨٣ ،ﺹ.(٢٦١

)) (٥ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ.(٤٩/١٠ ،
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اصطالحا ً :اختصاص بالشيء يمنع الغير منه ،ويم ّكن ص احبه م ن التص رف في ه ابت داء إال
لمانع شرعي ).(١
ويتب يّن م ن التعري ف أن المل ك ھ و عب ارة ع ن عالق ة اإلنس ان بالم ال وم ا ف ي حكم ه م ن
المن افع ،كم ا يتب يّن أن الملكي ة ليس ت ش يئا ً مادي ا ً وإنم ا ھ ي ح ق م ن الحق وق ،والح ق ن وع م ن
االعتبار الشرعي .فقد ق رر الفقھ اء أن لإلنس ان االنتف اع بم ا يك ون ف ي حوزت ه م ن األش ياء عل ى
الوجه الذي أذنت به الشريعة ).(٢
وعرّفھ ا فقھ اء الق انون بأنھ ا :الح ق للمال ك ف ي االنتف اع بم ا يملك ه والتص رّف في ه بطريق ة
مطلقة ).(٣
المطلب الثاني :أقسام الملك
القسم األول :الملك باعتبار محلّه ،وھو ثالثة أنواع ):(٤
أوالً :ملك العين ،وھو أن يملك عين الشيء ورقبته كالدار والفرس والكتاب ).(٥
ثانيا ً :ملك المنفعة ،وھو أن يملك حق االستفادة واالنتفاع بالش يء م ع المحافظ ة عل ى عين ه
كقراءة الكتب وسكنى الدار ).(٦
ثالثا ً :ملك الدين ،وھو أن يملك ماالً له على غيره ،كثمن مبيع على مشتريه.
القسم الثاني :الملك باعتبار صورته" كيفية تعلّقه بالمملوك" ،وھو نوعان:
أوالً :المل ك الت ام ،وھ و مل ك رقب ة الش يء ومنفعت ه مع ا ً بحي ث يثب ت للمال ك جمي ع الحق وق
المش روعة ك امتالك ال دار والكت اب ،وھ ذا المل ك يم نح ص احبه الص الحيات التام ة وحري ة
االستعمال واالستثمار والتصرف فيما يملك كما يش اء ) .(٧وين درج تح ت ھ ذا الن وع ح ق المؤل ف
)) (١ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٥٧/١ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٣٠٦-٣٠٥ﺤﺴﻴﻥ ،٢٠٠٢ ،ﺹ.(٢٩٣

)) (٢ﺤﺴﻴﻥ ،٢٠٠٢ ،ﺹ) .(٢٩١ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ.(٢٥٧/١ ،

)) (٣ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ.(٤٩٣/٨ ،١٩٦٧ ،

)) (٤ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٧٦-٢٧٤/١ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ.(٣٠٧
)) (٥ﺍﻟﺠﻨﻴﺩل ،١٩٦٩ ،ﺹ.(١٥

)) (٦ﺍﻟﺠﻨﻴﺩل ،ﺹ ،١٥ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.
)) (٧ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(٥٨/٤ ،١٩٨٩ ،ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٧٦/١ ،ﺒـﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٣٠٨-٣٠٧ﺤﺴـﻴﻥ،٢٠٠٢ ،
ﺹ.(٢٩٦
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ف ي بي ع مؤلفات ه أو تأجيرھ ا أو اس تثمارھا كم ا يش اء .وك ذلك ح ق المخت رع ف ي التص رف ف ي
اختراعه كما يريد.
ثاني ا ً :المل ك الن اقص ،وھ و مل ك الع ين وح دھا أو المنفع ة وح دھا كتملّ ك منفع ة ال دار
المستأجرة ،ويس ّمى ملك المنفعة حق االنتفاع ).(١
وم ن أھ ل العل م م ن ق ّس م الملكي ة إل ى ملكي ة حاص لة بمجھ ود شخص ي كالت أليف واإلب داع
واالخت راع والتج ارة والص ناعة .وملكي ة حاص لة بغي ر مقص ود شخص ي ك اإلرث والھب ة
والوصية).(٢
المطلب الثالث :أسباب الملكية وخصائصھا
أوالً :أسباب الملكية
إن أسباب التملّك التام الذي أقرته الشريعة اإلسالمية يتمثّل فيما يلي ):(٣
 .١االستيالء على المباح ات الت ي ال يملكھ ا ش خص بعين ه ،وال يوج د م انع ش رعي يح ول دون
تملّكھا ،كالماء والك أل والحط ب ،وص يد الب ر والبح ر ،وإحي اء األرض الم وات ) .(٤وي دخل
في ذلك كل ما ينتج ه اإلنس ان أو يخترع ه أو يص نعه أو يؤلّف ه أو يحص ل علي ه بك ّده وجھ ده
الشخصي أو بتبرّع من غيره بمعنى أن الملكية الفكرية تندرج تحت ھذا السبب.
واألصل في ذلك قوله تعالى " :أحل لكم صيد البحر وطعام ه" ) (٥وق ول النب ي – ص لى ﷲ
علي ه وس لّم" :-المس لمون ش ركاء ف ي ثالث ة :الم اء والك أل والن ار" ) .(٦وقول ه  -ص لى ﷲ
عليه وسلم" :-من أعمر أرضا ً ليست ألحد فھو أحق بھا" ).(٧
)) (١ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(٥٨/٤ ،١٩٨٩ ،ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٧٦/١ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٣٠٨-٣٠٧ﺍﻟﺠﻨﻴـﺩل،١٩٦٩ ،
ﺹ.(١٥

)) (٢ﺍﻟﺠﻨﻴﺩل ،١٩٦٩ ،ﺹ.(٢٥

)) (٣ﺍﻟﺠﻨﻴﺩل ،ﺹ ،٢٤ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.
)) (٤ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(٧٠/٤ ،١٩٨٩ ،ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٥٨/١ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٣١٩ﺤﺴﻴﻥ ،٢٠٠٢ ،ﺹ.(٢٩٦

)) (٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ،ﺁﻴﺔ.(٩٦

) (٦ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﻪ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ) ،ﻤﺎﻟـﻙ،١٩٩١ ،
) .(٢٧٧/٣ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ) .(٣٦٤/٥ ،ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ .(٨٠/١١ ،١٩٨٣ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ :ﻗﻴل ﻓﻴﻪ ﺭﺍﻭ ﻤﺠﻬﻭل ﻟﻜﻨﻪ

ﻻ ﻴﻀﺭ) .ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ) .(٣٥٢/٤ ،١٣٥٧ ،ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ.(١٧٩/٢ ،١٩٨٥ ،
) (٧ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ ،ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎ ﺃﺭﻀﹰﺎ ﻤﻭﺍﺘﺎ) .ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .(٨٢٣/٢ ،١٩٨٧ ،ﺤـﺩﻴﺙ ﺭﻗـﻡ
).(٢٢١٠
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 .٢العقود ،وھو ما يملكه اإلنسان عن طريق التعاقد مع اآلخرين ،كعق ود البي ع واإلج ارة وغي ر
ذلك ).(١
 .٣ال َخلَفية ،وھو ما يملكه اإلنسان بالميراث أو التعويض والتضمين بسبب ضرر أو جناية).(٢
 .٤التولّد من مملوك ،وھو كل ما ينتج من ملك اإلنسان كثمرة الشجرة وولد الحيوان ).(٣
ثانيا ً :خصائص الملكية التا ّمة :من خصائص الملكية التي ذكرھا الفقھاء ما يلي ):(٤
 .١أن ملك العين يستلزم ملك المنفعة ،وأما ملك المنفعة فال يستلزم ملك العين ،وبنا ًء عليه :من
ملك داراً بعينھا فله االنتفاع بھا بالسكن وغيره ،ومن ألّف كتابا ً بعينه فل ه ح ق نش ره ونس خه
وبيع ه وتوزيع ه والتص رف ب ه كم ا يش اء .بخ الف م ن اس تأجر داب ة أو داراً ف إن ل ه ح ق
االنتفاع بھا دون تملّكھا ،ومن اشترى كتابا ً فليس له ح ق طبع ه ونش ره واس تغالله بغي ر إذن
مؤلفه ).(٥
 .٢ملكي ة الع ين غي ر مقيّ دة ب زمن ،فھ ي ال تقب ل التوقي ت ،أم ا ملكي ة المنفع ة فاألص ل فيھ ا
التوقيت).(٦
 .٣ملكي ة األعي ان ال تقب ل اإلس قاط وتقب ل النق ل للورث ة ،بخ الف ملكي ة المنفع ة فإنھ ا قابل ة
لإلسقاط).(٧
المبحث الثالث :ماھيّة المال في اإلسالم
الما ُل لغة :ما ملَ ْكتَهُ من ُك ﱢل شيء ).(٨
وفي اصطالح الفقھاء ففي تحديد معناه قوالن:
أوالً :عند الجمھور :ھو كل ماله قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع االنتفاع به ف ي حال ة
)) (١ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(٧٥/٤ ،١٩٨٩ ،ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٥٨/١ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٣١٩ﺤﺴﻴﻥ ،٢٠٠٢ ،ﺹ.(٢٩٧

)) (٢ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(٧٦/٤ ،١٩٨٩ ،ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٥٨/١ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٣١٩ﺤﺴﻴﻥ ،٢٠٠٢ ،ﺹ.(٢٩٨

)) (٣ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(٧٧/٤ ،١٩٨٩ ،ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٥٨/١ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ) .(٣١٩ﺤﺴﻴﻥ ،٢٠٠٢ ،ﺹ.(٢٩٣
)) (٤ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ) .(٥٨/٤ ،١٩٨٩ ،ﺍﻟﺯﺭﻗﺎ) .(٢٩٥-٢٨٧/١ ،ﺒﺩﺭﺍﻥ ،١٩٦٨ ،ﺹ.(٣١٨

)) (٥ﺤﺴﻴﻥ ،٢٠٠٢ ،ﺹ.(٣١٧

)) (٦ﺤﺴﻴﻥ ،ﺹ ،٣١٧ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.
)) (٧ﺍﻟﺠﻨﻴﺩل ،١٩٦٩ ،ﺹ.(٢٠

)) (٨ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ) .(٧٥٢٤/١ ،١٩٨٦ ،ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ،١٩٩٥ ،ﺹ) .(٦٤٢ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ) .(٣٤٤/٨ ،ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻁـﺭﺯ،
.(٢٧٨/٢ ،١٩٧٩
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السعة واالختيار ) .(١ويتبيّن من التعريف أن المال عند الجمھور له شرطان ):(٢
األول :أن يكون له قيمة سواء أكان عينا ً أم منفعة ماديا ً أم معنويا ً.
الثاني :أن يكون االنتفاع به مباحا ً شرعا ً.
ثانيا ً :عند الحنفي ة :ھ و ك ل م ا ص ح إح رازه عل ى قص د التم وّل ) .(٣فاش ترط الحنفي ة ف ي
الم ال العيني ة والتم وّل خالف ا ً للجمھ ور ) (٤ال ذين ق الوا بجري ان المن افع مج رى األعي ان ،ومعن ى
العيني ة ب أن يك ون ش يئا ً مادي ا ً ل ه ج رم ووج ود خ ارجي ،ويت أتى إح رازه وحيازت ه ،ويقص دون
بالتموّل التنافس وبذل العوض بأن يتنافس الناس على ھذه العين وحيازتھا ).(٥
والمال عند فقھاء القانون :كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ).(٦
ونستنتج من التع اريف الس ابقة للم ال أن الحق وق الذھني ة والفكري ة والعلمي ة والمن افع ليس ت
ماالً عند الحنفية وإنما ھي ملك ،وذلك لعدم توفر شرط العينية فيھا ،بخالف الجمھور فإنھا أم وال
عندھم ،ألنھا من افع معنوي ة لھ ا قيم ة ويرغ ب بھ ا الن اس ،وتج ري فيھ ا المنافس ة وب ذل الع وض.
وما دامت أمواالً فإنھا تملّك ولإلنسان حق التصرف في ماله وملكه .وھذا المذھب موافق لما أخ ذ
به القانون.
المبحث الرابع :حقوق الملكية الفكرية وحمايتھا
المطلب األول :معنى الملكية الفكرية
الملكية الفكرية :ھ ي ثم رة اإلب داع واالخت راع البش ري ،وس ّماھا بع ض الق انونيين بالملكي ة
الذھني ة ،ألنھ ا ت رد عل ى نت اج ذھن ي ،ومثالھ ا ح ق المؤل ف عل ى مؤلف ه ،وح ق المخت رع عل ى
اختراعه ،وحق التاجر في عالمته التجارية ،وغير ذلك ).(٧

)) (١ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(٤٢/٤ ،١٩٨٩ ،
)) (٢ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ،٤٢/٤ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.

)) (٣ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ،ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ) .(٧١/٥ ،ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(٤٢/٤ ،١٩٨٩ ،
)) (٤ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ) .(١١٢٩/١ ،ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ،ﺹ) .(٥١٨ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ.(٢١٠/٢ ،
)) (٥ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(٤٢/٤ ،١٩٨٩ ،
)) (٦ﺤﻤﺯﺓ.(٥/١٣ ،١٩٩٨ ،

)) (٧ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٢٩١/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ) .(٧٩ﺍﻟﺴـﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ ،١٩٩٤ ،ﺹ.(١٠٤
"ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ" www.nasrlibya.net/wibo1 .
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المطلب الثاني :الھدف من الملكية الفكرية
إن الھ دف م ن نظ ام الملكي ة الفكري ة ھ و تعزي ز التق دم االقتص ادي واالجتم اعي والثق افي
للمجتمع م ن خ الل تط وير وإدارة الق وانين والمعاھ دات الدولي ة الخاص ة بحق وق الملكي ة الفكري ة
التي تؤدي إلى تشجيع االبتكار وصنع المعرفة ).(١
المطلب الثالث :التاريخ التشريعي لحماية حقوق الملكية الفكرية

)(٢

قال ابن خلدون) :وقفت عناية أھل العلوم و ھمم أھل الدول على ضبط الدواوين العلمية
وتصحيحھا بالرواية المسندة إلى مؤلفيھا وواضعيھا ،ألنه الشأن األھم من التصحيح والضبط
فبذلك تسند األقوال إلى قائلھا والفتيا إلى الحاكم بھا ،المجتھد في طريق استنباطھا . . .وھكذا
كان شأن أھل العلم و حملته في العصور واألجيال واآلفاق( ) .(٣يفھم من ھذا الكالم ّ
أن األمم
كانت تحرص على إسناد الروايات والمؤلفات إلى أصحابھاّ ،
لكن مفھوم الملكية الفكرية وتحقيق
الربح المالي من ورائھا لم يتبلور في أذھانھم كما ھو اآلن .فالجذور كانت موجودة ّ
لكن الثمار
مفقودة.
ولم يكن حق المؤلف يحميه القانون القديم ،وإنما ظھر وجه الحاجة إلى الحماية بع د اخت راع
المطبع ة الت ي أمك ن بھ ا طب ع اآلالف م ن النس خ للمص نف الواح د ،مم ا جع ل المؤل ف يرج و م ن
وراء عمله الفكري ربحا ً ماديا ً كبيراً ،لكن القانون ترك المؤلف دون حماية أحقابا ً طويلة.
ويرى آخرون أن سبب ظھور حق المؤلف ھ و الت أليف ف ي العص ر الروم انتيكي ال ذي ك ان
يتميّز بوفرة اإلنتاج وخصوبة التأليف ،وھو الذي ولّد عدة خالفات تتصل بحقوق التأليف وحق وق
النشر.
وبع د الث ورة الفرنس ية ص در أول تش ريع ف ي ھ ذا الش أن ع ام ) ،(١٧٩١وق د اقتص ر عل ى
حماية مؤلف المس رحيات فق ط ،فجع ل لمؤل ف المس رحية وح ده الح ق ف ي نش ر مس رحيته ط وال
حيات ه ،ث م لورثت ه م دة خم س س نوات بع د موت ه ،ث م تط ور األم ر إل ى المص نّفات المكتوب ة فمن ع
القانون اآلخرين من طبع نسخ دون إذن ،وكانت القوانين األولى لحقوق المؤلف تنطبق فق ط عل ى
النسخ المطابقة للمصنّف المكتوب.
وبعد عام ) ،(١٧٩٢ص در س نة ) (١٨١٠ق انون يم د الحماي ة إل ى جمي ع المص نفات األدبي ة
والفنّية ،ويطيل مدة الحماي ة إل ى عش ر س نوات ث م إل ى عش رين س نة ،وظ ل ھ ذا األم ر حت ى ع ام
)" (١ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ" www.arabblaw.org. www.himaya.net

ـﺕ،١٩٦٧ ،
ـﺘﺎﻴﻥ ،١٩٩٩ ،ﺹ ) .(١٠-٩ﺍﻟﻤﺘﻴـ
ـﻭل ﺠﻭﻟﺩﺸـ
ـﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٢٨٩-٢٨٣/٨ ،١٩٦٧ ،ﺒـ
)) (٢ﺍﻟﺴـ
ﺹ" .(١٣ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ" www.nasrlibya.net/wibo1 .

)) (٣ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ.(٥٣٢/١ ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٧٨٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون"

) (١٩٥٧حيث صدر قانون جامع شامل في حق المؤلف ح ّل محل ما سبقه من تشريعات.
وف ي النص ف الث اني م ن الق رن التاس ع اش تدت الحرك ة الدولي ة الت ي تطال ب بحماي ة ح ق
المؤل ف ،وانتھ ى األم ر إل ى إنش اء الجمعي ة األدبي ة والفني ة ف ي ب اريس ع ام )١٨٧٨م( وتمخ ض
عنھا معاھدة برن عام ).(١٨٨٦
وفي عام ) (١٩٥٢تق ّدمت مؤسسة اليونسكو التابعة لھيئة األمم المتح دة ،فنظم ت عق د اتف اق
عالمي نص على حماية حقوق المؤلف لم دة ال يج وز أن تق ل ع ن ط ول حيات ه وخم س وعش رين
سنة بعد موته.
وتوالت المؤتمرات واالتفاقات الدولية التي تطالب بحماية حق وق المؤل ف ،ووض عت اللجن ة
القانونية لجامعة الدول العربية سنة ) (١٩٤٨مشروعا ً لحماية حق المؤلف ،وتم إصدار المشروع
عام ) (١٩٥٤الذي نص على كفالة حقوق المؤلفين والناشرين مع األخذ بعين االعتب ار م ا نص ت
عليه المعاھدات واالتفاقات الدولية في ھذا الصدد ،وھو القانون المعمول ب ه ف ي الوق ت الحاض ر.
ثم نشأت بعد ذل ك فك رة تأسي ـس ھيئ ة مھني ة عربي ة متخصص ة تعن ى بت ـنظيم مھن ة الع املين ف ي
الملكي ة الفكري ة عل ى الص عيد العرب ي وتق ِديم المس اعدة الفني ة لل دول العربي ة ف ي ش تى المج االت
المتعلّقة بالملكية الفكرية ،وتم في عام ) (١٩٨٧تأسيس "المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية"،
وھ و ھيئ ة مھني ة عربي ة متخصص ة تتمت ع بص فة عض و مراق ب ف ي المنظم ة العالمي ة للملكي ة
الفكري ة ،وعض و ف ي قائم ة المنظم ات غي ر الحكومي ة ذات المرك ز االستش اري ل دى المجل س
االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة .ويتمثل الھدف ال رئيس للمجم ع ف ي تعزي ز وتط وير
نظ ام حماي ة الملكي ة الفكري ة ف ي ال وطن العرب ي م ن خ الل ش تى وس ائل التوعي ة والتثقي ف الت ي
توضح طبيعة العمل في ھذا المجال ودوره المؤثر على االقتصاد ،كما يھدف إلى تحسين وتوحي د
التش ريعات العربي ة ف ي مج ال الملكي ة الفكري ة ع ن طري ق دراس ة الجوان ب المتع ددة لب راءات
االخت راع والعالم ات التجاري ة والنم اذج الص ناعية وحق وق الت أليف ،لوص ف أسس ھا وآثارھ ا،
واقتراح الخطوط األساسية ،لوضعھا ف ي ش كل ق وانين ،وك ذلك تعزي ز ال وعي بض رورة الحماي ة
الدولية للملكية الفكرية بمختلف تفرعاتھا لـدى المعنيين في الوطن العرب ي ،وتط وير الق وانين بم ا
ي تالءم م ع نص وص اتفاقي ة ب اريس لع ام ) (١٨٨٣وم ا تالھ ا م ن مواثي ق ومعاھ دات ف ي مج ال
الحماية ،لما في ذلك من فائدة للمھنيين والمستھلكين والمنتجين والمجتمع االقتصادي بشكل عام.
وفيما يلي أھم المعاھدات واالتفاقيات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ):(١
أ.

معاھدات الملكية الفكرية ومنھا
أوالً .معاھ دة التع اون بش أن الب راءات ) :(١٩٧٠وھ ي تتض ّمن المعاھ دة أحكام ا ً خاص ة

)) (١ﻤﺭﺴﻲ ،ﺹ) .(٢١٩-١٩٧ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ" .(٣٥ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ"

" .http://www.ipcenter.org.eg/laws.htmlﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ"
www.arabblaw.org. www.himaya.net
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بالطلب الدولي للبراءة.
ثاني ا ً :معاھ دة "بودابس ت" لع ام ) (١٩٧٧الخاص ة بإي داع الكائن ات الدقيق ة ألغ راض
اإلجراءات الخاصة بالبراءات.
ثالث اً◌ً  :معاھ دة "نيروب ي" لع ام ) (١٩٨١بش أن حماي ة الرم ز األولم ـبي :تقض ي ھ ذه
المعاھ دة بحماي ة الرم ز األولمب ي م ن اس تخدامه ألغ راض تجاري ة دون تص ريح م ن اللجن ـة
األولمبية.
رابع ا ً :اتفاقي ة ب اريس :ت م توقي ع ھ ذه االتفاقي ة ف ي ب اريس ع ام ) ،(١٨٨٣وتتض من ھ ذه
المعاھ دة أحك ام ب راءات االخت راع ،وأحك ام العالم ات التجاريـ ـة ،وأحك ام الرس وم والنم اذج
الصناعية.
خامسا ً :اتفاق "مدريد" لعام ) (١٨٩١بش أن قم ع بيان ات مص در الس لع الزائف ة أو المض للة
وحجزھا واتخاذ التدابير والعقوبات المناسبة.
ب .معاھدات التسجيل ،ومنھا ما يلي
أوالً :اتفاق "الھاي" بشأن اإليداع الدولـي للرسوم والنماذج الصناعية ).(١٩٢٥
ثانيا ً :اتفاق "مدريد" لعام ) (١٩٨١بشأن التسجيل الدولي للعالمات.
ثالثا ً :بروتوكول اتفاق "مدريد" بشأن التسجيل الدولي للعالمات ).(١٩٨٩
رابعا ً :اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلھا على الصعيد الدولي.
جـ .معاھدات التصنيف ،ومنھا ما يلي
أوالً :اتفاق "نيـس" بشأن التص نيف الدول ـي للس لع والخ دمات ألغ راض تس جيل العالم ات
).(1957
ثانيا ً :اتفاق "ستراسبورغ" بشأن التصنيف الدولـي للـبراءات ).(١٩٧١
ثالثا ً :اتفاق "لوكارنو" الذي وضع بموجب تصنيف دولـي للرسوم والنماذج الصناعية.
رابعا ً :اتفاق "فينــا" للتصنيف الدولـي للعناصر التصويرية للعالمات.
المطلب الرابع :حقوق الملكية الفكرية
يمكن تصنيف حقوق الملكية الفكرية إلى صنفين ):(١
)) (١ﺴﻭﺍﺭ ،١٩٩٥ ،ﺹ) .(٥ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٢٧٦-٢٧٥/٨ ،١٩٦٧ ،ﺴﻠﻁﺎﻥ ،١٩٨٣ ،ﺹ) .(٢٦١ﺃﺒﻭ ﺤﻠـﻭ،
ـﺔ"www.arabblaw.org. .
ـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـ
ـﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗـ
ـﺔ ﻓـ
ـﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـ
ـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـ
 ،١٩٩٧ﺹ" .(٢٣٧ﺤﻘـ
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األول :حق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تضم مجموعة واس عة م ن المص نفات األدبي ة
والفني ة ،ويض اف إليھ ا األداء العلن ي ومنتج ي التس جيالت الص وتية وھيئ ات الب ث اإلذاع ي
والبرمجيات ).(١
الث اني :ح ق المخت رع أو الملكي ة الص ناعية والت ي تض م االختراع ات الجدي دة ف ي مج ال
العل وم ،والعالم ات التجاري ة ،وعالم ات الخدم ة ،والرس وم ،والنم اذج الص ناعية ،والبيان ات
الجغرافية ،واألسماء التجارية ،والحماية ضد المنافسة غير الشريفة ).(٢
أوالً :حق المؤلف
يمكن القول أن الشريعة اإلسالمية قد أثبتت الح ق الم الي واألدب ي للمؤل ف ،ألن ھ ذا اإلنت اج
الفكري من كسب ي ده وك ّده ،وھ و ثم رة جھ د عقل ي وجس دي وم الي .ث م ھ و عنص ر أساس ي ف ي
تشجيع اإلبداع اإلنس اني ،لم ا ي وفره م ن تش جيع للمب دعين ع ن طري ق االعت راف بھ م وبأعم الھم
وبمكافأتھم مكافآت مالية عادلة ) .(٣وفي الحديث" :ما أكل أحد طعاما ً قط خيراً م ن أن يأك ل م ن
عمل يده" ) .(٤أي من كسبه ونتيجة صنع يده ،ونتائج الفكر ھو حاصل جھ ود متواص لة ،فھ و م ن
عمل اإلنسان الذي يستحق عليه الثواب .ولھذا ذھب جمھور الفقھاء قديما ً وحديثا ً إلى ثب وت الح ق
فيما يحصل عليه كل من المؤلف والمخت رع م ن قيم ة مالي ة ثم رة إلنتاج ه ) .(٥ث م إن ھ ذه المن افع
المتولدة من ھذا الجھد يجوز امتالكھا ،ألنھا تج ري مج رى األعي ان ف ي المل ك والتوري ث وس ائر
المعامالت الشرعية باعتبارھا أمواالً.
وكما يملك المؤلف الحق المالي )المعاوضة( ،فإنه يملك الح ق األدب ي ب أن ال ينتح ل ابتك اره
من قبل اآلخرين أو ينسب إليھم.
والمسألة في الفقه تتمث ل ف ي أن األفك ار والحق ائق والنت ائج ھ ي حص يلة جھ د وعم ل وس ھر
وبحث المؤلف ،لذلك فھي حقوقه الخاصة التي يحرص عليھ ا ،وي دافع عنھ ا .ويزعج ه أن تنت زع
منه بأن ينتحلھا إنسان لنفسه وي ّدعيھا له ،بينم ا ل م يجتھ د ف ي تحص يلھا وال بحثھ ا وال أنف ق الم ال
والوقت في سبيلھا .ولقد س ّمى العلماء منتحل أعمال اآلخرين )العلمية أو األدبية أو الفنية( س ارقا ً،
فھتكوا ستره ،و فضحوا جريمته ،و ألفوا في شأنه الكتب التي تكشف س وء فعلت ه .ف إذاً كان ت ھ ذه
www.himaya.net
)) (١ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٢٩١/٨ ،١٩٦٧ ،ﺃﺒﻭ ﺤﻠﻭ ،١٩٩٧ ،ﺹ) .(٢٣٧ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ.(٧٩
)) (٢ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٤١٦-٤٠٩/٨ ،١٩٦٧ ،ﺃﺒﻭ ﺤﻠﻭ ،١٩٩٧ ،ﺹ) .(٢٣٧ﺃﺒﻭ ﺫﻴﺎﺏ ،٢٠٠٣ ،ﺹ.(١٧٧

)" (٣ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ"www.nasrlibya.net/wibo1 .

) (٤ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ،ﺒﺎﺏ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻋﻤل ﻴﺩﻩ) ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.(٧٣٠/٢ ،١٩٥٨ ،

)) (٥ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ،ﺹ ٢٠٨ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ( .ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ" .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ".
.www.ladis.com
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المؤلفات و اإلبداعات واالبتكارات حقا ً لمن اجتھد في تحصيلھا وتأليفھا وإظھارھا ).(١
ويملك المؤلف ف ي الق انون ح ق تقري ر النش ر وطريقت ه ،وح ق نس بة المص نّف إلي ه ،فيكت ب
اسمه ولقبه ومؤھالته العلمية وغير ذلك ،كما يملك حقه في دفع االعت داء ع ن مص نّفه ،فل ه وح ده
حق التعديل والتغيير ،وليس لغيره أن يباشر ذلك إال بإذن كتابي منه أو من ورثته من بعده ).(٢
ويتمت ع المب دع األص لي للمص نف المحم ي بموج ب ح ق المؤل ف وورثت ه بحق وق أساس ية
أخ رى إذ أن لھ م الح ق اإلس تئثاري ف ي االنتف اع بالمص نف أو التص ريح لآلخ رين باالنتف اع ب ه
بشروط متفق عليھا ،و يمكن للمؤلف أن يمنع أو يصرح بما يلي ):(٣
 .١استنساخ المصنف بمختلف األشكال كالنشر الطبيعي أو التسجيل الصوتي.
 .٢أداء المصنف أمام الجمھور كما في المسرحيات أو األعمال الموسيقية.
 .٣إجراء التسجيالت للمصنف على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة فيديو.
 .٤بثّه بواسطة اإلذاعة أو الكيبل أو القنوات الفضائية.
 .٥ترجمته إلى لغات أخرى أو تحويره من قصة عمل روائي إلى عمل سينمائي أو تلفزيوني أو
إذاعي ).(٤
ويتيح الق انون للمؤل ف بي ع الحق وق المرتبط ة بأعمال ه إل ى أش خاص أو ش ركات مقاب ل ب دل
مالي ).(٥
حق المؤلف والحقوق المجاورة له
ح ق المؤل ف يش ير إل ى حماي ة أعم ال المب دعين وھ ذا الح ق ل ه ش قان :الح ق األدب ي أو
المعنوي والحق المالي.
الحق األدبي :وھو حق المؤلف في تقرير نشر مصنّفه وف ي تعي ين طريق ة ھ ذا النش ر وھ و
حق ال يجوز التنازل عنة أو تقادمه ).(٦
الحق المالي :يتمثل في الحق في استغالل ھذه اإلبداعات بأي صورة من ص ور االس تغالل
التجاري ،وال يجوز لغيره مباشرة ھذا الحق دون إذن كتابي من صاحب اإلبداع أو ورثته ).(٧

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦

)ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ،ﺹ ٢٠٨ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ(.
)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٤١٦-٤٠٩/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ.(٥٧-٥٦
)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٢٩٤-٢٩١/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ.(٥٧
)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٣٠٥/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ.(١٢٧
)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٣٨٢/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ.(٥٧
)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٣٥٧/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ.(٢٠

)) (٧ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٣٥٧/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ.(١٩
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وتتمتع بالحماي ة المص نفات األدبي ة والفني ة والحق وق المج اورة لح ق المؤل ف مث ل الممثل ين
والموس يقيين ،وحماي ة حق وق منتج ي التس جيالت الص وتية .فق د نص ت الم ادة الثاني ة م ن ق انون
حقوق الطبع والتأليف رقم ) (١٦لسنة ) (١٩٢٤والمعمول به في فلسطين على ما يلي ):(١
"يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في ھذا النظ ام المع اني المخصص ة لھ ا أدن اه إال إذا
دلت القرينة على غير ذلك".
تعني عبارة "الكتب وسائر اآلثار المطبوعة" أي فصل أو ج زء م ن كت اب أو أي ك راس أو
قطعة من رسالة مطبوعة أو قطعة موسيقية أو خريطة أو تصميم بن اء أو خارط ة أو ج دول ،مم ا
ينشر على حدة(.
حكم انتقال الحق المالي في التأليف إلى الورثة
تحمى المصنفات الفنية واألدبي ة ط وال حي اة المؤل ف ولم دة س تين س نة بع د وفات ه كم ا ق رّر
العلماء ،وبعد ذلك يتحوّل إلى حق عام ،ألنه يأخذ حكم التراث ،فيجوز نشرھا بدون مقابل م الي،
وال يستطيع أحد أن يمنع غيره من ذلك ،بخالف المؤلفات الشرعية حديثة التأليف م ن فق ه وغي ره
فال يجوز التص رف بھ ا دون إذن مالكھ ا ) .(٢ودل يھم ح ديث" :إذا م ات اإلنس ان انقط ع عمل ه إال
من ثالثة :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ول د ص الح ي دعو ل ه" ) .(٣ث م ھ و ح ق عين ي م الي،
يجري فيه التوارث ).(٤
أم ا ف ي الق انون فتحم ى لم دة خمس ين س نة بع د وفات ه حس ب م ا أقرت ه المعاھ دات والق وانين
الدولية ،ويبدأ سريان مدة الحماية من وقت موت المؤلف ).(٥

)) (١ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ  ،٢٠ﺒﻼ ﺼﻔﺤﺔ(" .ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ"

"http://www.ipcenter.org.eg/laws.Html

)) (٢ﺍﻟﺤﺴﻥ ،ﻋﺎﺭﻑ ،٢٠٠٦/٩/٣ ،ﺹ .(١ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ" .ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"  .www.ladis.comﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺸﺒﻴﺭ" .٢٠٠٦ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ".www.aljazeera.net .

) (٣ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ) ،ﻤﺴﻠﻡ ،ﺩﻭﻥ ﺕ.(١٢٥٤/٣ ،
)) (٤ﺍﻟﺤﺴﻥ ،ﻋﺎﺭﻑ ،٢٠٠٦/٨/٣١ ،ﺹ.(١

)) (٥ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ.(٤٠٢/٨ ،١٩٦٧
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موقف القانون من االعتداء على حقوق المؤلف
نصت المادة الثالثة من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم ) (١٦لسنة ) (١٩٢٤والمعم ول ب ه
في فلسطين على ما يلي ):(١
 .١كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن علم منه ،أي:
أ .أعد للبيع أو للتأجير نسخة مقلدة من مؤلف ال تزال حقوق طبعه محفوظة.
ب .باع أو أجر نس خا ً مقل دة م ن مؤل ف كھ ذا أو عرض ھا أو ق دمھا للبي ع أو لألج رة بقص د
التجارة.
ً
جـ .وزع نسخا مقلدة من مؤلف كھذا بقصد التجارة أو لم دى يض ر بحق وق ص احب الطب ع
والتأليف.
ً
ً
د .عرض علنا بقصد التجارة نسخا مقلدة من مؤلف كھذا.
ھـ .استورد إلى فلسطين نسخا ً مقلدة من مؤلف كھذا للبيع أو لألجرة.
يعتبر أنه ارتكب جرما ً ،ويعاقب بغرامة قدرھا مائتان وخمسون مالً عن كل نسخة جرى
التصرف بھا خالفا ً لھذه المادة على أن ال تتجاوز الغرامة خمسين جنيھا ً في المعاملة الواحدة وإذا
ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليھا فيعاقب إما بھذه الغرامة أو بالحبس مدة شھرين.
 .٢كل من ص نع أو أح رز ع ن عل م من ه ،لوح ة بقص د تقلي د نس خ مؤل ف ال ت زال حق وق طبع ه
محفوظة أو تسبب في ذلك عن علم منه ولمنفعته الخاص ة ب دون موافق ة ص احب ح ق الطب ع
والتأليف يعتبر أنه ارتكب جرما ً ،ويعاقب بغرامة قدرھا خمسة جنيھات ،وإذا ارتكب الج رم
للمرة الثانية أو ما يليھا فيعاقب إما بھذه الغرامة أو بالحبس مدة شھرين.
 .٣يجوز للمحكمة التي تتخذ اإلجراءات أمامھا س واء أدي ن الم تھم المزع وم أم ل م ي دن أن ت أمر
بإتالف جميع النسخ واللوحات الموجودة في حيازته والتي يترأى لھا أنھ ا مقل دة أو بتس ليمھا
لصاحب حق الطبع والتأليف أو بالتصرف بھا على الوجه الذي تستصوبه.
 .٤تقام الدعوى بمقتضى ھذه المادة بداءة في محكمة صلح.
 .٥ال تسري أحكام المادة ) (٢٤١من قانون الجزاء العثماني على أي ة قض ية تس ري عليھ ا ھ ذه
المادة.
 .٦إن أحكام ھذه المادة ال تجحف بم ا لص احب ح ق الطب ع والت أليف م ن ح ق ف ي إقام ة دع وى
حقوقية للمطالبة بعطل وضرر أو بخ الف ذل ك م ّم ا يخول ه إي اه الق انون للتع دي عل ى حق وق
الطبع والتأليف(.

)) (١ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ  ،٢٠ﺒﻼ ﺼﻔﺤﺔ(" .ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ"
http://www.ipcenter.org.eg/laws.Html.
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ثانيا ً :حق المخترع أو الملكية الصناعية
ويش مل ھ ذا الح ق ب راءة االخت راع ،والعالم ات والنم اذج التجاري ة ،والرس وم والنم اذج
الصناعية.
أ.

براءة االختراع

يتم تعريف االخت راع ع ادة بأن ه :ابتك ار أو تط وير ف ي المج االت العلمي ة الص ناعية أو ھ و
استحداث خطوات إبداعية جديدة أو تط وير لط رق ص ناعية معروف ة .وبالنس بة إل ى الب راءة فھ ي
شھادة تمنحھا الدولة وتمنح مالكھا حق اس تئثاري نظي ر اختراع ه ،والب د م ن ت وافر ثالث ة ش روط
الجدة واإلبداع والقابلي ة للتطبي ق الص ناعي .وتكف ل ش ھادة الب راءة
حتى يمكن منح البراءة وھيِ :
لمالكھ ا حماي ة لم دة عش رين عام ا ً ،وبالت الي يك ون لمالكھ ا الح ق ف ي االس تفادة م ن اختراع ه
واستغالله تجاريا ).(١
وقد نصت المادة الثانية م ن ق انون امتي ازات االختراع ات والرس وم ق انون رق م ) (٢٢لس نة
) (١٩٥٣وھو القانون المعمول به في الضفة الغربية على ما يل ي) :لفظ ة )اخت راع( تعن ي نتاج ا ً
جدي داً أو س لعة تجاري ة جدي دة ،أو اس تعمال أي ة وس يلة اكتش فت أو عرف ت أو اس تعملت بطريق ة
جديدة ألية غاية صناعية( ).(٢
حق المخترع في االمتياز
وكم ا يمل ك المؤل ف حري ة التص رف ف ي مؤلف ه ف ي الش ريعة ،ف إن المخت رع والمكتش ف
وص احب العالم ة التجاري ة والنم اذج الص ناعية يمل ك ذل ك ل نفس األس باب .ث م إن ھ ؤالء يب ذلون
أموالھم وأوقاتھم في البحث والتجريب والتصميم والرسم ،ويضمنون ما ينتج عن ذلك من أخط ار
وأض رار وغي ر ذل ك ،وم ا دام وا يتح ّمل ون األخط ار ك ان م ن حقّھ م جن ي الثم ار ،عم الً بح ديث:
"الخراج ) (٣بالضمان" ).(٤
وھ ذا الح ق كفل ه الق انون الوض عي ،حي ث نص ت الم ادة الرابع ة م ن ق انون امتي ازات
االختراعات والرسوم على أنه يحق للمخت رع الحقيق ي األول ألي اخت راع جدي د أن يحص ل عل ى
امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره وتش غيله وص نعه وإنتاج ه وتجھي زه

)) (١ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٤٥١/٨ ،١٩٦٧ ،ﺃﺒﻭ ﺤﻠﻭ ،١٩٩٧ ،ﺹ) .(٢٣٧ﺍﻟﺼﺩﺓ ،١٩٨١ ،ﺹ.(٢٠٧

)) (٢ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ ،١ﺒﻼ ﺼﻔﺤﺔ ،ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺭﺴﻭﻡ(.

) (٣ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ :ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ) .ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ،ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ.(٢٤٩/٢ ،
) (٤ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﻭﻗﺎل ﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ،ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﺜﻡ ﻴﺠﺩ ﺒﻪ ﻋﻴﺒﺎ.
)ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ.(٥٨١/٣ ،
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وبيعه أو منح رخص للغير بذلك ).(١
موقف القانون من االعتداء على حق المخترع
.١

.٢
.٣

.٤
.٥
.٦

نصت المادة ) (٥٣من قانون امتيازات االختراعات والرسوم على ما يلي ):(٢
كل من دون قي داً كاذب ا ً أو تس بّب ف ي تدوني ه ف ي أي س جل بمقتض ى ھ ذا الق انون أو كت ب أو
تسبّب في كتاب ه مح رر يس تدل زوراً أن ه نس خة ع ن قي د أدرج ف ي مث ل ھ ذا الس جل أو أب رز
حين تأدية الشھادة أي محرر كھذا مع علمه بعدم صحة القيد أو المح رر يعاق ب ب الحبس م دة
ال تزيد على سنة واحدة أو بغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بكلتا ھاتين العقوبتين.
ك ل م ن ادع ى ب أن الم ادة الت ي باعھ ا ذات امتي از ب اختراع مس جل أو وص ف ك ذبا ً أي رس م
موسوم على أية مادة باعھا بأنه رسم مسجل يعاقب بغرامة ال تزيد على عشرة دنانير.
ك ل م ن ب اع م ادة ختم ت عليھ ا أو نقش ت أو حف رت أو طبع ت عب ارة "امتي از اخت راع " أو
"ذات امتياز اختراع " أو لفظه "مسجل " أو غير ذلك من العبارات واأللف اظ الدال ة عل ى أن
الم ادة مس جلة أو أن الرس م الموس وم عليھ ا مس جل ،يعتب ر إيف اء للغاي ة المقص ودة م ن ھ ذه
المادة ،أنه وصف تل ك الم ادة مس جلة بمقتض ى امتي از اخت راع أو أن الرس م المطب وع عليھ ا
مسجل.
كل من وضع لفظة "مسجل" على أية مادة عليھا الرسم أو أية لفظ ة أو ألف اظ أخ رى تفي د أن
حقوق ذلك الرسم محفوظة بعد انتھاء مدة حقوق الرس م أو تس بب ف ي ذل ك يعاق ب بغرام ة ال
تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
تكون المحكمة المختصة في محاكمة ك ل ج رم ارتك ب خالف ا ً لھ ذه الم ادة محكم ة البداي ة ف ي
مكان ارتكاب الجرم أو وقوع الفعل الذي يؤلف ج زءاً من ه أو ف ي مح ل إقام ة الم تھم أو أح د
المتھمين أو المكان الذي يتعاطى فيه أشغاله.
ليس في ھذه المادة ما يمن ع أي ش خص لح ق ب ه حي ف أو ض رر م ن ج راء أي عم ل تس ري
عليه ھذه المادة ،من اتخاذ اإلجراءات لت أمين حقوق ه ع ن طري ق استص دار أم ر تح ذيري أو
الحصول على عطل وضرر ع ّما أصابه من الضرر سواء أبلغ ذلك أم ل م يبلغ ه أو اتخ اذ أي ة
ت دابير ت ؤدي إل ى محاكم ة المج رم جزائي ا ً بمقتض ى ھ ذه الم ادة عل ى العم ل المس بب لتل ك
اإلجراءات أو يقصد بھا أن تؤدي إلى ذلك(.

ب .العالمة التجارية
العالمة التجارية :ھي كل ما يميّز منتجا ً سلعة كان أو خدمة ع ن غي ره ،وتش مل عل ى وج ه
الخصوص األسماء المتخذة شكالً مميزاً ،واإلمضاءات ،والكلمات ،والحروف واألرق ام ،الرس وم

)) (١ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ ،١ﺒﻼ ﺼﻔﺤﺔ ،ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺭﺴﻭﻡ(.

)) (٢ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ  ،١ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٧٨٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون"

والرموز ،وعناوين المحال ،الدمغات واألختام ،والتصاوير والنقوش الب ارزة ،ومجموع ة األل وان
التي تتخذ شكالً خاصا ً ومميزاً ،وكذلك أي خل يط م ن ھ ذه العناص ر إذا كان ت تس تخدم أو ي راد أن
تس تخدم إم ا ف ي تميّ ز منتج ات عم ل ص ناعي أو اس تغالل زراع ي أو اس تغالل للغاب ات أو
لمس تخرجات األرض أو أي ة بض اعة ،وإم ا للدالل ة عل ى تأدي ة خدم ه م ن الخ دمات وف ى جمي ع
األحول يتعيّن أن تكون العالمة مما يدرك بالبصر ).(١
وورد تعريف العالمة التجاري ة ف ي الم ادة ) (٢م ن ق انون العالم ات التجاري ة األردن ي رق م
) (٣٣لسنة ) ،(١٩٥٢وھو القانون المعمول به في الضفة الغربية كما يلي ):(٢
)تعن ي عب ارة )عالم ة تجاري ة( :أي عالم ة اس تعملت أو ك ان ف ي الني ة اس تعمالھا عل ى أي ة
بضائع أو فيما له تعلق بھا للداللة على أن تلك البض ائع تخ ص ص احب العالم ة بحك م ص نعھا أو
انتخابھا أو الشھادة أو االتجار بھا أو عرضھا للبيع(.
وقد ف ّ
ص ل الق انون األردن ي ف ي الم ادة الس ابعة والثامن ة العالم ات التجاري ة القابل ة للتس جيل
والعالمات التي ال يجوز تسجيلھا كعالمات تجارية ،كما نصت المادة ) (٣٣عل ى عقوب ة االدع اء
باطالً بتسجيل عالمة تجارية ،وھي فرض غرامة على الم ّدعي ال تتجاوز خمسين ديناراً ).(٣
والغرض من العالمة التجارية تمييز المنتجات والبضائع بحيث يك ون معروف ا ً ف ي األس واق
أن البضاعة التي تحمل ھذه العالمة ھي بضاعة معيّنة فال تخ تلط بغيرھ ا م ن البض ائع المنافس ة،
ويستطيع طالب ھذه البضاعة بالذات أن يطمئن إذا ما وجد العالمة موضوعة على البضاعة الت ي
يتعامل بھا ).(٤
حقوق صاحب العالمة التجارية
يعتبر من قام بتس جيل العالم ة التجاري ة مالك ا ً لھ ا ،ول ه وح ده دون س واه أن يس تعملھا عل ى
بضائعه ومنتجاته ،وتصبح ملكيت ه للعالم ة غي ر قابل ة للمنازع ة فيھ ا ) ،(٥فق د نص ت الم ادة )(٢٦
من قانون العالمات التجارية المعمول به في الضفة الغربية على ما يلي ):(٦
مع مراع اة أي ة قي ود وش روط مقيّ دة ف ي الس جل ،ف إن تس جيل ش خص مالك ا ً لعالم ة تجاري ة
)) (١ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٤٦٦/٨ ،١٩٦٧ ،ﺃﺒﻭ ﺤﻠﻭ ،١٩٩٧ ،ﺹ) .(٢٣٧ﺍﻟﺼﺩﺓ ،١٩٨١ ،ﺹ) .(٢٠٧ﻋﻠﻲ ﺃﺼﻐﺭ،
 ١٩٨٣ﺹ.(١٤٥

)) (٢ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ ١٧ﺒﻼ ﺼﻔﺤﺔ ،ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺒﻀﺎﺌﻊ(.

)) (٣ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ  ،١٧ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.

)) (٤ﻋﻠﻲ ﺃﺼﻐﺭ ١٩٨٣ ،ﺹ) .(١٤٥ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ.(٤٦٨-٤٦٧/٨ ،١٩٦٧ ،

)) (٥ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ.(٤٧٠/٨ ،١٩٦٧ ،

)) (٦ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ ١٧ﺒﻼ ﺼﻔﺤﺔ ،ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺒﻀﺎﺌﻊ(.
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يخوّل ذلك الشخص الحق في أن يس تعمل مس تقالً تل ك العالم ة التجاري ة الموج ودة عل ى البض ائع
التي سجلت من أجلھا أو على ما ل ه تعل ق بھ ا ،وذل ك إذا ك ان التس جيل قانوني ا ً ،عل ى أن ه إذا ك ان
شخصان أو أكثر مسجلين مالكين لعالمة تجارية واحدة )أو عالمة كثيرة التشابه بھا( عائ دة ل ذات
البض ائع ،ال يح ق ألي م نھم أن يس تقل باس تعمالھا بموج ب ذل ك التس جيل )إال بق در م ا عين ه ل ه
المسجل أو عينته له محكمة العدل العليا م ن الحق وق( ،وع دا ذل ك يك ون لك ل م نھم الحق وق ذاتھ ا
كما لو كان ھو الوحيد المسجل مالكا ً لتلك العالمة.
موقف القانون من االعتداء على العالمات التجارية
نصت الم ادة ) (٣٨م ن ق انون العالم ات التجاري ة المعم ول ب ه ف ي الض فة الغربي ة عل ى م ا
يلي):(١
)كل من يرتكب بقصد الغش فعالً م ن األفع ال التالي ة أو ح اول ارتكاب ه أو س اعد أو ح رّض
شخصا ً آخر عل ى ارتكاب ه يعاق ب ب الحبس م دة ال تتج اوز س نة واح دة أو بغرام ة ال تتج اوز مائ ة
دينار أو بكلتا ھاتين العقوبتين:
 .١يستعمل عالمة تجارية مسجلة بمقتضى ھذا الق انون أو عالم ة مقلّ دة لھ ا عل ى ذات الص نف
من البضاعة التي سجلت العالمة من أجلھا.
 .٢يبي ع أو يقتن ي بقص د البي ع أو يع رض للبي ع بض اعة تحم ل عالم ة يعتب ر اس تعمالھا جرم ا ً
بمقتضى البند ).(١
 .٣يستعمل عالمة سجلھا شخص آخر حسب األصول بمقتضى ھذا القانون بقصد اإلع الن ع ن
بضائع من صنف البضاعة التي سجلھا ذلك الشخص اآلخر.
 .٤يصنع أو ينقش أو يحفر أو يبيع لوح ة أو طابع ا ً خش بيا ً أو مع دنيا ً أو ختم ا ً أو ش يئا ً آخ ر ي دل
على عالمة مسجلة حس ب األص ول أو أي تقلي د لھ ا بقص د تمك ين أي ش خص غي ر ص احب
تلك المس جلة م ن اس تعمالھا أو اس تعمال تقلي دھا عل ى ذات ص نف البض ائع الت ي س جل ذل ك
الشخص تلك العالمة من أجلھا.
 .٥يدخل أو يتسبب في إدخال قيد مزوّر في السجل المحفوظ بمقتضى ھ ذا الق انون أو يص نع أو
يتسبّب في صنع أي مستند كتابي يؤخذ منه زوراً أنه نسخة عن قيد مدون في ذلك السجل أو
يبرز أو يق ّدم في معرض البينة مستنداً كتابيا ً كھذا أو يس بب ف ي إب رازه أو تقديم ه وھ و يعل م
أن ذلك القيد أو المستند مزوّر(.
وباإلضافة إلى العالمة التجارية يقوم القانون بحماية البيانات التجارية مثل ع دد البض ائع أو
مقدارھا أو وزنھ ا أو مك ان ص ناعتھا وطري ق إنتاجھ ا وص نعھا والعناص ر الداخل ة ف ي تركيبھ ا،

)) (١ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،١٧ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ(.
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واسم وصفات المنتج أو الصانع وبراءات االختراع واالسم والشكل الذي رف به البضائع ).(١
جـ .التصميمات والرسوم والنماذج الصناعية
ھي كل ترتيب للخطوط وكل شكل مج ّسم بألوان أو بغير ألوان إذا اتخ ذ مظھ راً ممي زاً يتس م
بالجد ،وكان قابالً لالستخدام الص ناعي ،ونج د أن التص ميمات والنم اذج الص ناعية ق د تت ألف م ن
عناص ر مج ّس مة أو ثالثي ة األبع اد مث ل ش كل الس لعة أو م ن عناص ر ثنائي ة األبع اد مث ل الرس وم
والخط وط أو األل وان .ومث ال ذل ك نم اذج المالب س واألحذي ة والمع اطف والقبع ات وھياك ل
السيارات والزخارف واألوعية وغير ذلك ).(٢
ومث ال الرس وم النق وش الخاص ة بالمنس وجات والس جاجيد والجل د وال ورق الخ اص بتغطي ة
الجدران وغير ذلك ).(٣
وتعني لفظة )رسم( في قانون االمتيازات المعمول به في فلسطين صور األشكال أو الھيئات
أو النماذج أو الزخرفة فقط المستعملة ألية مادة بعملية أو وس يلة اص طناعية ،س واء أكان ت يدوي ة
آلية أو كيماوية ،منفص لة ع ن غيرھ ا أو مر ّكب ة مم ا تستحس نه أو تق دره الع ين المج ردة إذا كان ت
المادة منجزة ،ولكنھا ال تشمل طريقة الصنع أو أي شيء آخر ليس ھو في جوھره س وى اس تنباط
آلي ).(٤
اختالس الرسم المسجل
نصت المادة ) (٣٧من قانون االمتيازات على ما يلي :
 .١ال يجوز ألحد أثناء استمرار حق الطبع في أي رسم:
أ .أن يطبع ،بقصد البي ع ،ذل ك الرس م أو أي تقلي د ظ اھر أو م زوّر عل ى أي ة م ادة م ن أي
صنف من البضائع المسجل الرسم لھا إال بموافقة صاحبه المس جل أو ب إذن خط ي من ه
أو أن يأتي أمراً بقصد استعمال الرسم بھذه الصورة.
ب .أن يعلن عن تلك المدة أو يعرضھا للبيع م ع علم ه ب أن الرس م أو أي تقلي د ل ه ظ اھر أو
مزور قد طبع على أية مادة بدون موافقة صاحب الرسم المسجل.
 .٢كل من خالف ھذه المادة يعرض نفس ه ف ي ك ل مخالف ة ل دفع مبل غ ال يتج اوز خمس ين دين اراً
لص احب الرس م المس جل كعط ل وض رر متف ق علي ه ،أم ا إذا اخت ار ص احب الرس م إقام ة
)(٥

)) (١ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ.(٤٢٧/٨ ،١٩٦٧ ،

)) (٢ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٤٦٢/٨ ،١٩٦٧ ،ﺃﺒﻭ ﺤﻠﻭ ،١٩٩٧ ،ﺹ) .(٢٣٧ﺍﻟﺼﺩﺓ ،١٩٨١ ،ﺹ.(٢٠٧

)) (٣ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ.(٤٦٢/٨ ،١٩٦٧ ،

)) (٤ﻁﺎﺭﻕ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺠﺯﺀ ١٧ﺒﻼ ﺼﻔﺤﺔ ،ﻤﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺭﺴﻭﻡ(.
)) (٥طارق ،وآخرون ،جزء  ،١٧مصدر سابق(.
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الدعوى ألخذ عطل وضرر عن ھذه المخالفة ،وإصدار أمر من المحكمة لمنعه من استعماله
فيكلف بدفع العطل والضرر الذي تحكم به المحكمة ،ويمنع من استعمال ذلك الرسم.
ويشترط في ذلك أن ال يزي د مجم وع المبل غ المحص ل كعط ل وض رر متف ق علي ه بش أن أي
رسم على مائة دينار(.
المبحث الخامس :التكييف الشرعي لحقوق الملكية الفكرية وحكم االعتداء عليھا
م ّما سبق من أقوال أھل العلم تبيّن لنا أن لفظ الحق عند أكثر فقھ اء الش ريعة والق انون يطل ق
على جميع الحقوق المادية والمعنوية ،ويدخل في ذلك جميع الحقوق العيني ة والشخص ية والذھني ة
واألخي رة يس ّميھا بع ض الق انونيين بحق وق االبتك ار ،ويطل ق عليھ ا آخ رون الحق وق األدبي ة
والفكرية ،وھي نتاج العقل والفكر ،وھذا الن وع م ن الحق وق يمك ن إدراج ه تح ت حق وق العب اد أو
الحقوق الشخصية ،وھذه الحقوق محميّة من جھة الشرع ومحفوظة ال يج وز االعت داء عليھ ا ب أي
وجه من وجوه االعتداء ،ولصاحب الح ق الشخص ي الس لطة التام ة والحري ة المطلق ة الت ي تم ّكن ه
من االنتفاع والتصرّف الشرعي بھذا الحق دون عوائق أو موانع.
وتح ّدثنا فيما سبق أن الحقوق أموال ،وال يُمنع اإلنسان من ملكية حقوقه وأمواله ،بل ل ه ح ق
تملّك ھذا المال واالختصاص به ،ونخلص من ھذا التحليل إلى أن الحقوق الفكرية مال يجري فيه
التملّك واالختصاص والمنافسة المشروعة ،ولصاحبه حق االستئثار واالنتفاع به ،ول ه من ع غي ره
من مصادرته أو االعتداء عليه ما لم يضر بمصالح الجماعة ،ث م إن المل ك ھ و عب ارة ع ن عالق ة
اإلنس ان بالم ال وم ا ف ي حكم ه م ن المن افع الت ي يج ري فيھ ا المل ك ،وجري ان المل ك ف ي المن افع
يستلزم ماليتھا شرعا ً ،وھذا يعني أن المنافع أموال كما قال الجمھور ) (١خالفا ً للحنفية ).(٢
وقد ذكر الفقھاء أن ملك العين يستلزم ملك المنفع ة ،فم ن مل ك داراً مل ك ح ق الس كنى ،وم ن
ألّف كتابا ً فله حق نشره وطبع ه وتوزيع ه واالنتف اع ب ه ومن ع غي ره م ن ذل ك إال بتوكي ل من ه ،وال
يجوز لجھة أن تعطّل اإلنسان عن منافعه وحقوقه .يفھم من ذلك أن حقوق الملكي ة الفكري ة تتحقّ ق
فيھا المنفعة ،والمنفعة مال متقوّم ،وقد حرّم اإلسالم االعتداء على أموال اآلخرين.
كم ا ح ّذر العلم اء المس لمون م ن أن ينس ب الكت اب إل ى غي ر مؤلف ه ،فالش ريعة اإلس المية
تراعي حقوق النسخ وتنسبھا ألصحابھا ،وقالوا إن آفة الورﱠاقين وآف ة العل م ھ ي نس بة ھ ذا الش يء
إلى غير صاحبه ،ومنھم من جعل ذلك خيانة ) .(٣وكانوا يس ّمون ال ذي يطل ب الكت ب م ن ال وراقين

)) (١ﺍﺒﻥ ﺭﺸـﺩ) .(١١٢٩/١ ،ﺍﻟﺴـﻴﻭﻁﻲ ،ﺹ) .(٥١٨ﺍﻟﺒﻬـﻭﺘﻲ) .(٣١٧/٢ ،ﺍﻟﺯﺤﻴﻠـﻲ.(٤٢/٤ ،١٩٨٩ ،
)ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٤٦٨-٤٦٧/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ،ﺹ ٢٠٨ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ(.

)) (٢ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ) .(١١٥/٢ ،١٩٩٦ ،ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ) .(١٥٠/٦ ،١٩٩٧ ،ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ.(٥٦/٤ ،١٩٨٩ ،

)) (٣ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ.(٢٢٣/٤ ،١٩٩٧ ،
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ّ )(١
الحسْبة رقابة صارمة على الن ﱠس اخين وال ورﱠاقين
والنساخين ث ّم ي ّدعيھا
كذابا ً  .وقد كان لمؤسسة ِ
ال ذين ك انوا يقوم ون بمث ل ھ ذه األم ور ،وإذا وقف وا عل ى أي تحري ف أو انتح ال ك انوا يوقف ونھم
ويعاقبونھم بعقوبات تعزيرية ) .(٢وھذا موافق لموقف القانون الوضعي).(٣

إذن فالشريعة اإلسالمية تراع ي ھ ذه الحق وق ألص حابھا ،وتنس بھا إل يھم .وم ّم ا يو ّ
ض ح ذل ك
قضية الحديث النبوي الذي ھ و م ا يُن َس ب إل ى النب ي  -ص لى ﷲ علي ه وس لم -م ن ق ول أو فع ل أو
تقرير ) .(٤فقد حاول بعض المغرضين وضع األحادي ث ألغ راض سياس ية وطائفي ة وشخص ية ث م
نسبتھا إلى النب ي علي ه الس الم .ولھ ذا كث رت األحادي ث الموض وعة ،لك ن العلم اء المس لمين ب ذلوا
جھوداً جبّارة في تنقية النصوص النبوية ونسبتھا إلى النبي  -صلى ﷲ عليه وسلم -وألّفوا في ذل ك
المؤلفات والمصنفات ).(٥
ويمكن القول أن االعتداء على حق وق الملكي ة الفكري ة ال يص ح ش رعا ً ب دليل الكت اب والس نة
والعرف والمصلحة والمعقول.
أوال :من الكتاب ما يلي:
 .١قوله تعالى" :وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباط ل"  .واالعت داء عل ى حق وق الملكي ة الفكري ة
والصناعية واألدبية والفنية وغيرھا مما ذكرن ا آنف ا أك ل ألم وال الن اس بالباط ل ،ومص ادرة
لحقوقھم واعتداء عليھا ،وﷲ ال يحب المعتدين.
)(٧
 .٢قول ه تع الى " :وأن ل يس لإلنس ان إال م ا س عى"  .وھ ذه اآلي ة يفھ م منھ ا ملكي ة اإلنس ان
لسعيه سواء أكان ھذا السعي ماديا ً أم معنويا ً ،واالبتكارات الفكري ة م ن س عي اإلنس ان وك ّده
وجھده الذاتي له الحق في ملكيتھا وحيازتھا .ق ال اب ن تيمي ة) :وھ ذا ح ق فإن ه إنم ا يس تحق
سعيه فھو الذي يملكه ويستحقه ،كما أنه إنما يملك م ن المكاس ب م ا اكتس به ھ و ،وأم ا س عي
غيره فھو حق وملك لذلك الغير( ).(٨
)(٦

)) (١ابن حجر.(٧٣/٤ ،١٩٨٦ ،
)) (٢البوطي ،ص ٢٠٨وما بعد( .محمد عثمان شبير" .٢٠٠٦ ،حقوق الملكية الفكرية في الش ريعة اإلس المية".
www.aljazeera.net
)) (٣السنھوري) .(٤١٦-٤٠٩/٨ ،١٩٦٧ ،المتيت ،١٩٦٧ ،ص.(٥٧-٥٦
)) (٤الخطيب ،١٩٨١ ،ص.(٢٧
)) (٥الخطيب ،ص ،٤١٧مصدر سابق(.
)) (٦سورة البقرة اآلية.(١٨٨
)) (٧سورة النجم اآلية ).(٣٩
)) (٨ابن تيمية.(٢٧/٣ ،
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .٣قوله تعالى" :ھو الذي جعلكم خالئف في األرض" ) .(١ويمكن القول أن الملكية الفكرية ف ي
المجتمع اإلسالمي تنطلق من أساس من العقيدة اإلسالمية وھ ي عقي دة االس تخالف ،ومعن ى
ذل ك أن اإلنس ان مس ت َْخلَف ف ي ھ ذا الك ون ،ول ه أن يس تثمره بم ا يحق ق الفائ دة والنف ع ل ه
وللمجتمع ).(٢
ثانيا ً :من السنة النبوية ما يلي:
 .١قوله عليه الص الة والس الم " :إن دم اءكم وأم والكم وأعراض كم عل يكم ح رام" .منط وق
الحديث يدل على حرمة مال المسلم مھما كانت طبيعة ھذا المال ،سواء أكان عيني ا ً أم منفع ة
أجاز الشارع االنتفاع بھا ،وتجري فيھا الرغبة والتنافس وإن كانت معنوية.
 .٢عن أسمر بن مضرس قال :أتيت النبي  -صلى ﷲ عليه وسلم -فبايعته فقال" :من سبق إلى
م ا ل م يس بقه إلي ه مس لم فھ و ل ه" .ق ال :فخ رج الن اس يتع ادون ويتخ اطون )يتع ادون :أي
يس رعون ويتخ اطون :أي يح اول ك ل واح د م نھم أن يس بق اآلخ ر أي تخط يط م ا يري د أن
يضع يده عليه(" ).(٤
 .٣عن عائشة  -رض ي ﷲ عنھ ا -ع ن رس ول ﷲ  -ص لى ﷲ علي ه وس لم -أن ه ق ال :م ن ع ّم ر
أرضا ً ليست ألحد فھو أحق بھا" ) .(٥قال عروة :قضى بذلك عم ر ب ن الخط اب -رض ي ﷲ
عنه في خالفته ،وكذلك رأى علي إحياء الموات وأنھا لمن أحياھا ).(٦
 .٤حديث النبي -صلى ﷲ عليه وسلم" :-من قتل قتيالً له عليه بيّنة فله سلبه" ) .(٧ق ال اب ن عب د
)(٣

)) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺎﻁﺭ ﺍﻵﻴﺔ.(٣٩
) (٢ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺸﺒﻴﺭ" .٢٠٠٦ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"www.aljazeera.net .

) (٣ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﺒﺎﺏ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻐﺎﺌـﺏ) ،ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ.(١٥٢/١ ،١٩٥٨ ،
ﻭﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺴﺎﻤﺔ ،ﺒﺎﺏ ﺘﻐﻠﻴﻅ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل) ،ﻤﺴﻠﻡ.(١٣٠٥/٣ ،

) (٤ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﻪ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺕ ،ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎ ﺃﺭﻀﹰﺎ ﻤﻴﺘﺔ ﻟﻴﺱ ﻷﺤـﺩ) .ﺍﻟﺒﻴﻬﻘـﻲ،١٩٩٤ ،

 .(١٤٢/٦ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ ،ﺒﺎﺏ ﺇﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﺭﻀﻴﻥ) ،ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ،(١٩٤/٢ ،١٩٩٥ ،ﺤـﺩﻴﺙ
ﺭﻗﻡ ) .(٣٠٧١ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ :ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺼﺤﺤﻪ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ) .ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ،ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﺤﺒﻴﺭ.(٦٣/٣ ،١٩٦٤ ،

)) (٥ﺴﺒﻕ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ(.

) (٦ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺒﻜﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻴﺙ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﺔ ،ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎ ﺃﺭﻀﹰﺎ ﻤﻭﺍﺘـﹰﺎ،
)ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ) .(٨٢٢/٢ ،١٩٥٨ ،ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ.(١٧٣/١٢ ،١٩٧٩ ،

) (٧ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﺒﺎﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﻭﻴﻭﻡ ﺤﻨـﻴﻥ") .ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ .(١٥٧٠/٤ ،١٩٥٨ ،ﻭﺭﻭﺍﻩ
ﻤﺴﻠﻡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺴﻠﺏ ﺍﻟﻘﺘﻴل) ،ﻤﺴﻠﻡ .(١٣٧٠/٣ ،ﻤﻌﻨﻰ ﺴﻠﺒﻪ :ﺜﻴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ.

)ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱ) .(١٩٣/٦ ،١٩٣٥ ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﻔﻭﺭﻱ.(١٤٩/٥ ،
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البر :قد ملّكه سلب القتيل ألنه سبق إليه ).(١
وجه االستدالل باألحاديث السابقة :منطوق األحاديث ومفھومھا يفيد ح ق المس لم ف ي حي ازة
أو التصرف في ما تسبق إليه يده قبل غيره ،وكذلك ما سبق إليه فكره وذھنه بالقي اس ،ق ال اإلم ام
الكاساني فيمن أحيا أرضا ً مواتا ً) :لكن صار أح ق بھ ا م ن غي ره حت ى ل م يك ن لغي ره أن يزعج ه
ألنه سبقت يده إليه ،والس بق م ن أس باب الت رجيح ف ي الجمل ة ،ق ال النب ي علي ه الص الة و الس الم:
" ِمنى ُمناخ ) (٢من سبق"( ) ،(٣وقد علّق اإلم ام الم اوردي عل ى ھ ذا الح ديث بقول ه) :الس ابق إل ى
المنزل أحق بحلوله فيه من المسبوق حتى يرتحل( ) .(٤وھذا يعني أن له االختصاص بھذا الشيء
الشيء المبتكر وحق تملكه واالنتفاع به لزمن بسبب أسبقيته) .(٥وھذا الحق ال يجوز مص ادرته أو
أو االعتداء علي ه ،وك ذلك مؤل ف الكت اب ،والمخت رع والمكتش ف ،ومب رمج الب رامج االلكتروني ة،
والملحّن والصانع إن سبق إلى شيء من ذلك قبل غيره فإن له حق االستئثار بھ ذا اإلنت اج ال ذھني
والفكري ،كما له حق االنتفاع بكل ما يترتّب على ھذا اإلنتاج من من افع وامتي ازات وحق وق ،ول ه
أن يكتب على مؤلفه أو اختراعه أو أقراصه االلكترونية ) ،(cdأو عالمته التجارية ما يمنع غيره
من ھذا االنتفاع كعبارة" :حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف" ،أو أي عبارة أخرى تشير إلى
ھذا المعنى وتفيد اختصاصه بھذا المنتج ،وھذا يقتضي عدم جواز االعتداء على ھذه الحق وق وأن
من يعتدي عليھا يعرّض نفسه للمساءلة الشرعية والمالحقة القانونية.
 .٥قال رسول ﷲ  -صلى ﷲ عليه وسلم" :-من زرع ف ي أرض ق وم بغي ر إذنھ م فل يس ل ه م ن
الزرع شيء وله نفقته" ) .(٦يفھم من الحديث أن من يعتدي على ح ق غي ره أو يتص رّف ف ي
ملك غيره دون إذن مسبق من صاحب الحق ،كما لو زرع في أرضه أو نشر مؤلفات غيره،
فإنه يكون معتديا ً وعليه الضمان وإعادة الحقوق إلى أصحابھا.
 .٦واستدلوا بحديث" :إن أحق ما أخ ذتم علي ه أج راً كت اب ﷲ" ) .(٧بمعن ى أن اإلنس ان يُ درﱢس
كت اب ﷲ ويأخ ذ أج راً علي ه ،ف إذا نش ر كتاب ا ً ف ي التفس ير أو ف ي الح ديث فل ه أن يأخ ذ أج راً
)) (١ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ.(٦١/٥ ،٢٠٠٠ ،

) (٢ﺍﻟﻤُﻨﺎﺥ :ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﹸﻨﺎﺥ ﻓﻴﻪ ﺍﻹِﺒل) ،ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ.(٦٥/٣ ،

)) (٣ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ) .(٢٨٣/٥ ،١٩٩٦ ،ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ .(٤٦٨-٤٦٧/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺞ،
ﺒﺎﺏ ﻤﻨﻰ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺴﺒﻕ) ،ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ .(٢٢٧/٣ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ :ﺤﺴﻥ ﺼﺤﻴﺢ) .ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،٢٢٧/٣ ،ﻤﺼﺩﺭ
ﺴﺎﺒﻕ(.
)) (٤ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ،١٩٩٦ ،ﺹ.(٢٨٨
)) (٥ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ،١٩٩٨ ،ﺹ.(٧٥
) (٦ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ) ،ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ) .(٦٤٨/٣ ،ﺃﺒـﻭ ﺩﺍﻭﺩ) .(٢٨٢/٢ ،١٩٩٥ ،ﺍﺒـﻥ ﻤﺎﺠـﺔ،(١٢٤/٢
)ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ .(١٤١/٤ ،ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ :ﺼﺤﻴﺢ) .ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ .(٢٩٩/١ ،١٩٨٥ ،ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ :ﻏﺭﻴـﺏ.
)ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ.(١٧٣/٢ ،١٩٨٥ ،
) (٧ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﺏ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻴﺔ ﺒﻘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻡ) .ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.(٢١٤٨/٥ ،١٩٧٨ ،
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و ِعوضا ً ماليا ً بطريق األولى ).(١
ثالثا ً :العرف
فقد جرت العادة بين الناس أن يحتفظوا بإنجازاتھم العلمية والفكري ة وغيرھ ا ،وأن يس تأثروا
بمنافعھ ا وإيراداتھ ا المالي ة ،كم ا ج رت الع ادة بي نھم أن يحتفظ وا بأس رار ص نائعھم والتف ّرد بھ ذه
األس رار وحجبھ ا ع ن اآلخ رين ،ول م ينك ر ذل ك أح د ،ث م إن النف وس مجبول ة عل ى ح ب الح وز
والتملّك ،واإلسالم ال يصطدم مع الفطرة ،وبما أن الدول واألفراد قد تعارفوا على وجوب حماي ة
حق وق الملكي ة الفكري ة ،واجتمع وا عل ى من ع االعت داء عليھ ا ،وترتي ب العقوب ة عل ى ذل ك ،فھ ذا
الع رف حج ة ش رعية معتب رة م ا ل م تخ الف نص وص الش رع وأدلت ه وغايات ه وأحكام ه وأص وله
والقواعد الفقھية في ذلك كثيرة منھا" :العادة محكمة" )" ،(٢والثابت بالعرف كالثابت بالنص")،(٣
)(٤
بالنص")" ،(٣والثابت عادة كالمتيقّن به".
رابعا ً :المصلحة
وھي أن مصلحة الناس تقتضي حماية حقوقھم من االعتداء عليھا ،والش ريعة كم ا يق ول اب ن
ق يم الجوزي ة ج اءت لحف ظ مص الح العب اد ف ي المع اش والمع اد ودرء المفاس د ع نھم ) .(٥وھ ذا
اإلجراء وھ و حماي ة مص الح العب اد ينس جم م ع مقاص د الش ريعة ،فل يس لش خص أن يعت دي عل ى
مصلحة غيره ،كأن يستنسخ كتابه الذي ألّفه أو يسرق برامج حاسوبه التي برمجھ ا بجھ ده ،ول يس
له أن يقلّد عالماته التجارية المميّزة أو يتاجر بھ ا وي روّج بھ ا منتجات ه ،ألن ف ي ھ ذا اعت داء عل ى
ماله ومنافعه ومص الحه ،ذل ك أن ح ق المؤل ف والت اجر والمب رمج وغي رھم يس ري عل ى ك ل نف ع
مادي يستطيع تحقيقه من ھذه االبتكارات واإلبداعات باعتباره مالكا ً لھا.
يق ول اب ن ق يم الجوزي ة رحم ه ﷲ) :ث م أودع س بحانه ق وة التفك ر وأم ره-أي اإلنس ان-
باس تعمالھا فيم ا يج دي علي ه النف ع ف ي ال دنيا واآلخ رة .وم ن ھھن ا حص ل اس تخراج الص نائع
والحرف والعلوم وبناء المدن والمس اكن وأم ور الزراع ة .ول وال الفك رة لم ا اھت دى اإلنس ان إل ى
تحصيل المصالح ودفع المفاسد ،وذلك من أعظم النعم وتمام العناية اإللھية( ).(٦
ثم إن ضمان حق الملكية الفكرية يدفع الناس إلى التأليف ،ويشجعھم على البح ث واالخت راع
والتطوير في ظل منافسة شريفة نظيفة ،وھل كان تق ّدم المسلمين وعلو شأنھم في العلوم والمعرفة
) (١ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺸﺒﻴﺭ" .٢٠٠٦ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" www.aljazeera.net
)) (٢ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ،١٩٧٩ ،ﺹ) .(٢٨٩ﻤﺎﻟﻙ.(٣٥٥/١ ،١٩٩١ ،

)) (٣ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ) .(١٠٧/٥ ،١٩٨٦ ،ﺍﻟﺒﻭﺭﻨﻭ(٥٣٧/٤ ،١٩٩٧ ،

)) (٤ﺍﻟﺒﻭﺭﻨﻭ(٥٣٧/٤ ،١٩٩٧ ،

)) (٥ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ،ﺹ) .(٥ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،١٩٩٤ ،ﺹ.(٨٢/١
)) (٦ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ.(٢٥١/١ ،
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إال من تشجيع الخلفاء والحكام ورعايتھم للعلم والعلماء .وبھ ذا تنتش ر العل وم والمع ارف وتتحق ق
مصلحة الفرد والمجتمع طبقا ً لقاعدة " :الغ نم ب الغرم" ،فھ ذا ال ربح الم الي دف ع المؤل ف ض ريبته
وغرامته سھراً وصبراً ومشقة وعنا ًء .وھذه المنافسة أقرھا القانون ووفّر لھا الحماية الخاصة.
وقد يعترض شخص على ما ذكرت سابقا ً معتبراً أن الملكية الفكرية فلس فة رأس مالية غربي ة
تقوم على أساس المصلحة الشخص ية واالحتك ار ،لك ن الحقيق ة أن ھ ذه القض ية نس تطيع أن ننّقيھ ا
كم ا نس تطيع أن نس تخرج م ا فيھ ا م ن ش وائب ،ونطبقھ ا تطبيق ا ً س ليما ً ف ي المجتم ع اإلس المي،
فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدھا فھو أحق بھا ،س واء أظھ رت ف ي الش رق أم ف ي الغ رب ،لك ن
البد من أن يضفي عليھا الشرعية اإلسالمية ،فالرسول  -صلى ﷲ عليه وسلم -ج اء إل ى المجتم ع
العربي الجاھلي ووجد معامالت كانت موجودة في ه ،ف أق ّر بعض ھا بع د أن أدخ ل عليھ ا التع ديالت
المناسبة بحيث تتف ق م ع الم نھج اإلس المي والش رعية اإلس المية ،ومث ال ذل ك بي ع ال َس لم ) (١ال ذي
كان في الجاھلية في ما يمكن ضبطه وما ال يمكن ضبطه ،فأجازه اإلسالم فيما يمكن ضبط صفته
ووزنه وأجله ).(٢
خامسا ً :المعقول
وھو أنه ال يجوز تعطيل اإلنسان عن منافعه وأعماله ،قال اإلمام عز ال دين ب ن عب د الس الم:
"ال يج وز تعطي ل اإلنس ان ع ن منافع ه وأش غاله" ) .(٣واالعت داء عل ى حق وق الملكي ة الفكري ة في ه
تعطي ل لإلنس ان ع ن منافع ه وحرمان ه منھ ا ،فم ن الحق وق الطبيعي ة لإلنس ان أن يس تغل ويس تثمر
مجھوده الذھني والعقلي لما في ه منفعت ه الشخص ية الت ي ال تخ ل بمن افع اآلخ رين ،وال ت نقص م ن
حقوقھم ،فقد جاء رجل إلى ابن عباس فق ال :إن معيش تي م ن ص نع ھ ذه التماثي ل .فق ال ل ه" :إن
كنت البد فاعالً فاصنع الشجر وما ال نف س ل ه" ) .(٤ف ابن عب اس أب اح ل ه أن يتك ّس ب م ن مجھ وده
الذھني وما يرس مه بي ده ول م يعطّ ل منافع ه ،وك ذا المؤل ف والمخت رع والت اجر وغي رھم ال يج وز
تعطيل منافعھم وأشغالھم .وھذا ينسجم مع موقف الق انون الوض عي ال ذي س مح للمب دع أن يس تغل
ثمرة إبداعه ).(٥
ويش ار ھن ا إل ى أن مجم ع الفق ه اإلس المي الت ابع للم ؤتمر اإلس المي ف ي ِج دة نظ ر ف ي ھ ذه
القضية ،وأصدر قراره فيھا ،واعتبر حق وق الملكي ة الفكري ة حقوق ا ً ش رعية تُرا َع ى وتُح َم ى ،وال
) (١ﻫﻭ ﺒﻴﻊ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺒﺒﺩل ﻋﺎﺠل) .ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ.(١٥٨/١ ،

)) (٢ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ .(١٥٩/١ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺸﺒﻴﺭ" .٢٠٠٦ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ".
www. aljazeera. net
)) (٣ﺍﻟﻌﺯ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ.(١٦٧/٢ ،

) (٤ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺯﻴﻨﺔ ،ﺒﺎﺏ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ) ،ﻤﺴﻠﻡ.(١٦٧٠/٣ ،

)) (٥ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٢٩١/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ) .(٧٩ﺍﻟﺴـﻌﻴﺩ ،ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ ،١٩٩٤ ،ﺹ.(١٠٤
"ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ"www.nasrlibya.net/wibo1 .
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يجوز االعتداء عليھا من قِبل الناس ،كما أق ّر للمؤلﱢف الحق األدبي والحق المالي ) .(١وھ ذا مواف ق
لما ذھب إليه القانون ).(٢
خاتمة
إن تغيّر السوق والتطوّرات المتسارعة والمنافس ات الش ديدة الت ي نش اھدھا ف ي ك ل مج االت
الحي اة ب ين الن اس دوالً وأف راداً وجماع ات ،ق د فرض ت عل ى المجتمع ات ض رورة تطويرأس س
وقواعد الملكية الفكري ة بم ا يس اھم ف ي تعزي ز اإلب داع البش ري والنم و االقتص ادي واالجتم اعي،
وأصبحت حماية الملكية الفكرية عامالً من عوامل ج ذب االس تثمار وتب ادل المص الح االقتص ادية
والفكرية وحمايتھا من القراصنة والمعتدين.
ج ِ◌د م ن القض ايا ووض ع الحل ول
وبما أن اإلسالم دين ودول ة فھ و ق ادر عل ى مواجھ ة م ا ي ِ
المناس بة لھ ا ،ولھ ذا ض بط الفقھ اء المعاص رون أحك ام الملكي ة الفكري ة دون غ ض الط رف ع ن
موقف القانون المحلي والدولي من ھذه المسألة وما يتفرّع عنھما بما يوافق شرعنا وثقافتنا.
إن حماية حقوق الملكي ة الفكري ة ال يتن اقض م ع قول ه علي ه الس الم" :م ن ُس ئل ع ن عل م ث م
ألجم بلجام من نار يوم القيامة" ) ،(٣ألن صاحب ھذا الحق ال يمل ك من ع األم ة م ن االس تفادة
كتمه ِ
ّ
من ه البتّ ة ،لح ق الجماع ة ف ي ھ ذا العل م والفك ر ،لكن ه يمل ك االس تئثار بالفوائ د والعوائ د المالي ة
والمعنوية من ھذا الحق نظير ك ّده وجھده ،واإلسالم ال يمنعه م ن ذل ك ،ب ل إن فلس فة اإلس الم ف ي
ھذه القضية تساھم في تعزيز اإلبداع واالبتكار واإلنتاج والتن افس الش ريف ب ين الن اس .وإن ت رك
ھذه الحقوق بال حماية شرعية أو قانونية يؤدي إل ى التخلّ ف والجم ود الفك ري ال ذي يأب اه اإلس الم
وال يرضاه.
يقول األستاذ فتحي الدريني) :إن اإلسالم عندما حرم كتمان العلم وأوعد ص احبه بلج ام م ن
نار ،لم تكن علة التحريم المعاوضة عن التعليم أو التأليف ،بل مجرد الكتمان( ).(٤
ويمكن أن نخلص من ھذا البحث إلى النتائج التالية:
 .١إن حماية الحق وق الفكري ة بجمي ع أنواعھ ا فريض ة ش رعية وض رورة بش رية ،ألنھ ا تح افظ
على حقوق الن اس م ن جھ ة ،وتس اھم ف ي تحقي ق االزدھ ار والرخ اء لألم ة م ن جھ ة ثاني ة،
) (١ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺸﺒﻴﺭ" .٢٠٠٦ ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"www. aljazeera. net .

)) (٢ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ) .(٣٥٧/٨ ،١٩٦٧ ،ﺍﻟﻤﺘﻴﺕ ،١٩٦٧ ،ﺹ.(٢٠

) (٣ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ( ،ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ) .ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ،
 .(٢٩/٥ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ :ﺤﺴﻥ ﺼﺤﻴﺢ) .ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ،ﺹ.(٤٤٨

)) (٤ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺹ.(١٢١-١٢٠
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.٢
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وبھذا نفھم دواعي الخلفاء المسلمين إلى تشجيع الحرك ة الفكري ة والت أليف ،ورص د الح وافز
والجوائز القيّمة للكتاب وأھل المعرفة دون غيرھم من الجھلة ،وم ا ذل ك إال لتش جيعھم عل ى
تحقيق الخير ألمتھم ،وإن حماية الحقوق الفكرية ف ي زمانن ا تس اھم ف ي تحقي ق ھ ذه المقص د
النبيل.
تتفق الشريعة اإلسالمية م ع الق انون الوض عي عل ى ض رورة حماي ة ھ ذه الحق وق ومحاس بة
من يعتدي عليھا.
حقوق الملكية الفكرية تشمل الحقوق األدبية والصناعية والفنية ،وكل ما تعارف علي ه الن اس
وأقرت ه المواثي ق المحلي ة والدولي ة بش رط أن ال يتع ارض م ع أحك ام الش ريعة اإلس المية
الغراء.
الحقوق الفكرية حقوق معنوية لھا قيمة مالية ،ويمك ن تملّكھ ا وب ذل الع وض فيھ ا وتوريثھ ا،
وھي حقوق ذات طبيعة خاصة.
حماي ة الحق وق الفكري ة ال يعن ي احتكارھ ا ،ف ال يج وز احتك ار م ا ھ و ض روري لإلنس ان
وتتوقف عليه حياته كال دواء لع الج األم راض القاتل ة كاإلي دز م ثالً ،ألن األرواح أغل ى م ن
األرباح.
وأما التوصيات فأوجزھا فيما يلي
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العمل على نشر وعي وثقافة الملكية الفكرية بين أبناء المجتم ع الفلس طيني خاص ة والعرب ي
عامة لالستفادة من ھذه الحقوق بما يساھم في نھوض المجتمع فكريا ً وعلميا ً واقتصاديا ً.
بناء وتدريب كوادر بشرية وتأھيلھا للعمل على تطوير وتطبيق وإدارة نظ م الملكي ة الفكري ة
في المجتمع بما يساھم في تعزيز الفكر اإلنساني والنمو االقتص ادي ،وتحفي ز ذوي الطاق ات
اإلبداعي ة والق درات االقتص ادية نح و التن افس المش روع ال ذي يعم ل عل ى نم و المجتم ع
وازدھاره.
تعزيز روح االلتزام بالمعاھدات واالتفاقات الدولية التي ت نظّم ھ ذه القض ية بم ا يح افظ عل ى
حقوق ومصالح الدولة والصالح العام ،ويساھم في تحقيق االستثمار إقليميا ً ودوليا ً.
اإلسھام في النھوض بحماية حقوق الملكية الفكرية وإنقاذھا.
رصد ومتابعة التطورات والمستجدات في ك ل م ا يتعلّ ق بموض وع الملكي ة الفكري ة والعم ل
على االستفادة من كل ايجابي جديد.
إعداد األبحاث والدراسات المفيدة ف ي جمي ع مج االت الملكي ة الفكري ة ونش ر ھ ذه األبح اث،
وتوعية المعنيين بجوھرھا ومضمونھا لالستفادة منھا عند الحاجة.

قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. ابن أبي الدنيا ،عبدﷲ بن محمد بن عبيد بن سفيان بن ق يس .(١٩٩٧) .ق رى الض يف .ط.١تحقيق :عبدﷲ بن حمد المنصور ،أضواء السلف .الرياض ،السعودية.
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ابن المطرز ،أبو الفتح ناصر ال دين ب ن عب د الس يدبن عل ي .(١٩٧٩) .المغ رب ف ي ترتي ب
المعرب .ط .١تحقيق :محمود فاخوري وعبد الحميد مختار .مكتبة أسامة ب ن زي د .حل ب،
سورية.
ابن تيمية ،أحم د ب ن عب د الحل يم الحران ي أب و العب اس١٣٨٦) .ھ ـ( .الفت اوى الكب رى .ط.١
تحقيق :حسنين محمد مخلوف .دار المعرفة ،بيروت.
اب ن حج ر ،أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر أب و الفض ل العس قالني الش افعي .(١٩٨٦) .لس ان
المي زان .ط .٣تحقي ق :دائ رة المع رف النظامي ة الھن د .مؤسس ة األعلم ي للمطبوع ات،
بيروت ،لبنان.
اب ن حج ر ،أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر أب و الفض ل العس قالني الش افعي .(١٩٦٤) .تلخ يص
الحبير في أحاديث الرافعي الكبير) .د .ط( .المدينة المنورة.
ابن خلدون ،عبد ال رحمن ب ن خل دون الحض رمي .(١٩٩٩) .ت اريخ اب ن خل دون .ط .١دار
إحياء التراث العربي .بيروت ،لبنان.
ابن رش د ،محم د ب ن أحم د ب ن محم د القرطب ي .(١٩٧٨) .بداي ة المجتھ د ونھاي ة المقتص د.
ط .٤دار المعرفة .بيروت ،لبنان.
اب ن عب د الب ر ،أب و عم ر يوس ف ب ن عب د ﷲ النم ري .(٢٠٠٠) .االس تذكار .ط .١تحقي ق:
سالم محمد عطا محمد علي معوض .دار الكتب العلمية .بيروت ،لبنان.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أب و عب د ﷲ) .د ،ت( .التبي ان ف ي أقس ام
القرآن) .د ،ط( .دار الفكر.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر أي وب الزرع ي أب و عب د ﷲ .(١٩٨٦) .زاد المع اد ف ي
ھ دي خي ر العب اد .ط .١٤تحقي ق :ش عيب األرن اؤوط وعب د الق ادر األرن اؤوط .مؤسس ة
الرسالة  -مكتبة المنار اإلسالمية .بيروت ،الكويت.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر أي وب الزرع ي أب و عب د ﷲ) .د ،ت( .الط رق الحكمي ة
في السياسة الش رعية) .د ،ط( .تحقي ق :د .محم د جمي ل غ ازي .مطبع ة الم دني .الق اھرة،
مصر.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عب د ﷲ .(١٩٧٣) .أع الم الم وقعين
عن رب العالمين) .د ،ط( .تحقيق :طه عبد الرءوف سعد .دار الجيل .بيروت ،لبنان.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ﷲ .(١٩٩٤) .حاشية اب ن الق يم
على سنن أبي داود .ط .٢دار الكتب العلمية .بيروت ،لبنان.
ابن ماجه ،محمد بن يزيد أبو عبدﷲ القزوين ي) .د ،ت( .س نن اب ن ماج ه) .د ،ط( .تحقي ق:
محمد فؤاد عبد الباقي .دار الفكر .بيروت ،لبنان.
ابن منظور ،محمد بن مكرم األفريقي المصري) .د ،ت( .لس ان الع رب .ط .١دار ص ادر.
بيروت ،لبنان.
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أبو العال ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري) .د ،ت( .تحفة األح وذي بش رح
جامع الترمذي) .د ،ط( .دار الكتب العلمية .بيروت ،لبنان.
أب و النج ا إب راھيم .(١٩٩٧) .الحق وق العيني ة األص لية .ط .١دار الجامع ة الجدي دة للنش ر.
اإلسكندرية ،مصر.
أبو داود ،سليمان بن األشعث السجس تاني األزدي .س نن أب ي داود) .د ،ط( .تحقي ق :محم د
محيي الدين عبد الحميد .دار الفكر .بيروت ،لبنان.
أبو دلو ،عبد الك ريم محس ن) .د ،ت( .تن ازع الق وانين ف ي الملكي ة الفكري ة .ط .١دار وائ ل
للنشر ،عمان ،األردن.
أبو ذياب ،سليمان .(٢٠٠٣) .مبادىء الق انون التج اري .ط .١المؤسس ة الجامعي ة للدراس ة
والنشر .بيروت ،لبنان.
األبناس ي ،إب راھيم ب ن موس ى ب ن أي وب البرھ ان .(١٩٩٨) .الش ذا الفي اح م ن عل وم اب ن
الصالح .ط .١تحقيق :صالح فتحي ھلل .مكتبة الرشد .الرياض ،السعودية.
األص بحي ،مال ك ب ن أن س أب و عب دﷲ .(١٩٩١) .الموط أ .ط .١تحقي ق :د .تق ي ال دين
الندوي .دار القلم .دمشق ،سورية.
األلباني ،محمد ناصر الدين) .د ،ت( .صحيح وض عيف الج امع الص غير وزيادت ه) .د ،ط(.
المكتب اإلسالمي .بيروت ،لبنان.
األلب اني ،محم د ناص ر ال دين .(١٩٨٥) .مختص ر إرواء الغلي ل ف ي تخ ريج أحادي ث من ار
السبيل .ط .٢المكتب اإلسالمي .بيروت ،لبنان.
البخاري ،عالء الدين عبد العزيز بن احمد .(١٩٩٧) .كشف األسرار عن أصول البزدوي.
ط .٣دار الكتاب العربي .بيروت ،لبنان.
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدﷲ الجعفي .(١٩٨٧) .جامع الصحيح المختصر .ط.٣
تحقيق :د .مصطفى ديب البغا .دار ابن كثير .اليمامة ،بيروت ،لبنان.
الب زدوي ،عل ي ب ن محم د الحنف ي) .د ،ت( .كن ز الوص ول إل ى معرف ة األص ول) .د ،ط(.
مطبعة جاويد بريس .كراتشي ،الباكستان.
البھ وتي ،منص ور ب ن ي ونس ب ن إدري س) .د ،ت( .ش رح منتھ ى اإلرادات) .د ،ط( .دار
الفكـر .بيروت ،لبنان.
البورنو ،محمد صدقي بن احم د .(١٩٩٧) .موس وعة القواع د الفقھي ة .ط .١مكتب ة التوب ة.
الرياض ،السعودية.
البوطي ،محمد توفيق رمضان) .د ،ت( .البيوع الشائعة .ط .١دار الفكر.
البيھقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر .(١٩٩٤) .سنن البيھقي الكب رى) .د،
ط( .تحقيق :محمد عبد القادر عطا .مكتبة دار الباز .مكة المكرمة ،السعودية.
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التبريزي ،محم د ب ن عب د ﷲ الخطي ب .(١٩٨٥) .مش كاة المص ابيح .ط .٣تحقي ق :محم د
ناصر الدين األلباني .المكتب اإلسالمي .بيروت ،لبنان.
الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي) .د ،ت( .الجامع الصحيح سنن الترم ذي) .د،
ط( .دار إحياء التراث العربي .بيروت ،لبنان .بال طبعة.
الجنيدل ،حمد العبد الرحمن (١٩٦٩) .التملك في اإلسالم) .د ،ط(.
الحس يني ،تق ي ال دين أب و بك ر ب ن محم د الحص ني) .د ،ت( .كفاي ة األخي ار ف ي ح ل غاي ة
االختصار) .د ،ط( .دار المعرفة .بيروت ،لبنان.
الخطيب ،محمد عجاج .(١٩٨١) .أصول الحديث .ط .٤دار الفكر .بيروت ،لبنان.
ال دار قطن ي ،عل ي ب ن عم ر أب و الحس ن البغ دادي .(١٩٦٦) .س نن ال دارقطني) .د ،ط(.
تحقيق :السيد عبد ﷲ ھاشم يماني المدني .دار المعرفة .بيروت ،لبنان.
ال دريني ،فتح ي ،وآخ رون .(١٩٨٤) .ح ق االبتك ار ف ي الفق ه اإلس المي المق ارن .ط.٣
مؤسسة الرسالة .بيروت ،لبنان.
الدمشقي ،عبد القادر بن بدران١٤٠١) .ھـ( .المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل .ط.٢
تحقيق :د .عبد ﷲ بن عبد المحسن التركي .مؤسسة الرسالة .بيروت ،لبنان.
ال رازي ،محم د ب ن أب ي بك ر ب ن عب دالقادر .(١٩٩٥) .مخت ار الص حاح) .طبع ة جدي دة(.
تحقيق :محمود خاطر .مكتبة لبنان .بيروت ،لبنان.
الزبيدي ،محب الدين أبو الف يض الس يد محم د مرتض ى الحس يني .(١٤٠٧) .ت اج الع روس
من شرح القاموس) .د ،ط( .مكتبة الحياة .بيروت .لبنان.
الزحيلي ،وھبه .(١٩٨٩) .الفقه اإلسالمي وأدلته .ط .٣دار الفكر .دمشق ،سورية.
الزرقاء ،مصطفى) .د ،ت( .المدخل الفقھي .ط .٣دار الفكر .بيروت ،لبنان.
الزيلعي ،عبدﷲ بن يوسف أبو محمد الحنفي .(١٣٥٧) .نصب الراية ألحاديث الھداية) .د،
ط( .دار الحديث .مصر.
السرخس ي ،أب و بك ر محم د ب ن أحم د ب ن أب ي س ھل .(١٩٩٧) .أص ول الفق ه .ط .١دار
المعرفة .بيروت ،لبنان.
السرخسي ،أبو بكر محمد ب ن أحم د ب ن أب ي س ھل) .د ،ت( .المبس وط .ط .٢دار المعرف ة.
بيروت ،لبنان.
السنھوري ،عبد الرزاق) .د ،ت( .مص ادر الح ق ف ي الفق ه اإلس المي) .د ،ط( .منش ورات
محمد الدايه .بيروت ،لبنان.
الس نھوري ،عب د ال رزاق .(١٩٦٧) .الوس يط ف ي ش رح الق انون الم دني) .د ،ط( .مطبع ة
لجنة التأليف والنشر .القاھرة ،مصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٨٠٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون"

-

الس يوطي ،عب د ال رحمن ب ن أب و بك ر١٤٠٣) .ھ ـ( .األش باه والنظ ائر .ط .١دار الكت ب
العلمية .بيروت.
الشيباني ،أحمد بن حنب ل أب و عب دﷲ) .د ،ت( .المس ند) .د ،ط( .مؤسس ة قرطب ة .الق اھرة،
مصر.
الصدة ،عبد المنعم فرج .(١٩٨١) .مبادىء القانون .ط .٣دار النھضة العربية.
الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أي وب أب و القاس م .(١٩٨٣) .المعج م الكبي ر .ط .٢تحقي ق:
حمدي بن عبدالمجيد السلفي .مكتبة العلوم والحكم .الموصل .العراق.
الطيالس ي ،س ليمان ب ن داود أب و داود الفارس ي البص ري) .د ،ت( .المس ند) .د ،ط( .دار
المعرفة .بيروت ،لبنان.
العثماني ،محمد تقي .(١٩٩٨) .بحوث في قضايا فقھية معاص رة .ط .١دار القل م .دمش ق،
سورية.
العز بن عبد السالم ،أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي) .د ،ت( .قواعد
األحكام في مصالح األنام) .د ،ط( .دار الكتب العلمية .بيروت ،لبنان.
العين ي ،ب در ال دين أب و محم د محم ود ب ن أحم د .(١٩٧٩) .عم دة الق اري ش رح ص حيح
البخاري) .د ،ط( .دارالفكر .بيروت ،لبنان.
الفراھيدي ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحم د) .د ،ت( .الع ين) .د ،ط( .تحقي ق :د .مھ دي
المخزومي ود .إبراھيم السامرائي .دار ومكتبة الھالل.
الفيروزآبادي ،محمد بن يعقوب) .د ،ت( .القاموس المحيط) .د ،ط(.
الكاس اتي الحنف ي ،ع الء ال دين أب و بك ر ب ن مس عود .١٩٩٦ .الب دائع ف ي ترتي ب الش رائع.
ط .١دار الفكر .بيروت ،لبنان.
الم اوردي ،أب و الحس ن عل ي ب ن محم د البص ري .(١٩٩٦) .األحك ام الس لطانية والوالي ات
الدينية .ط .١المكتب اإلسالمي .بيروت ،لبنان.
المتيت ،أبو اليزيد علي .(١٩٦٧) .الحقوق عل ى المص نفات األدبي ة والفني ة والعلمي ة .ط.١
منشأة المعارف .اإلسكندرية ،مصر.
المن اوي ،عب د ال رؤوف .(١٩٣٥) .ف يض الق دير ش رح الج امع الص غير .ط .١المكتب ة
التجارية الكبرى .مصر.
الھيثمي ،نور الدين علي بن أبي بكر .(١٤١٢) .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .دار الفكر.
بيروت.
بدران ،بدران أبو العين ين .(١٩٦٨) .ت اريخ الفق ه اإلس المي ونظري ة الملكي ة والعق ود) .د،
ط( .دار النھضة العربية .بيروت ،لبنان.
ب ول جولدش تاين .(١٩٩٩) .حق وق المؤل ف) .د ،ط( .ترجم ة :د .حس ام محم ود لطف ي.
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-

الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ،القاھرة ،مصر.
حس ين ،احم د ف راح .(٢٠٠٢) .الم دخل للفق ه اإلس المي .منش ورات الحلب ي الحقوقي ة،
بيروت ،لبنان.
حل و أب و حل و .(١٩٩٧) .الق انون التج اري .ط .١منش ورات جامع ة الق دس المفتوح ة،
عمان ،األردن.
حم زة ،محم ود ج الل .(١٩٩٨) .التبس يط ف ي ش رح الق انون الم دني األردن ي .ط .١دار
الحامد .عمان ،األردن.
سعيد بن منصور .(١٩٩٤) .كتاب السنن .ط .١دار العيصمي .الرياض ،السعودية.
سلطان ،أنور .(١٩٨٣) .المبادىء القانونية العامة .ط .٣دار النھضة العربية.
سوار ،محمد وحيد الدين .(١٩٩٥) .الحقوق العينية التبعية) .د ،ط( .مكتبة دار الثقافة.
شفيق طارق ،سالم توفيق ،مزاوي منير) .د ،ت( .موسوعة التشريع األردني) .د ،ط(.
عل ي أص غر ،محم د حس ين .(١٩٨٣) .أس س التس ويق الح ديث) .د ،ط( .دار الرس الة
للطباعة.
كام ل الس عيد ،وآخ رون .(١٩٩٤) .مب ادىء الق انون وحق وق اإلنس ان .ط .١منش ورات
جامعة القدس المفتوحة .عمان ،األردن.
كيرة ،حسن .(١٩٧١) .المدخل إلى دراسة القانون) .د ،ط( .اإلسكندرية ،مصر.
مرس ي ،ص الح ال دين" .الحماي ة القانوني ة لح ق المؤل ف ف ي التش ريع الجزائ ري" .رس الة
دكتوراه غير منشورة .كلية الحقوق والعلوم اإلدارية .جامعة الجزائر .الجزائر .بال طبعة.
مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري) .د ،ت( .ص حيح مس لم) .د ،ط(.
تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء التراث العربي .بيروت ،لبنان.

المواقع االلكترونية التالية
-

"حقوق الملكية الفكرية في االتفاقات الدولية" http://www.himaya.net/agree.htm

-

"مكتب الملكية الفكرية"http://www. nasrlibya. net ،

-

"مركز دراسات الملكية الفكرية"http: //www.ipcenter.org. ،

-

"المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية"www.aspip.org ،

-

ش بير ،محم د عثم ان" .(٢٠٠٦) ،حق وق الملكي ة الفكري ة ف ي الش ريعة اإلس المية".
www.aljazeera.net
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-

الص الح ،محم د ب ن أحم د" .حق وق الملكي ة الفكري ة ف ي الش ريعة اإلس المية"
www. ladis.com

الدوريات
-

الحس ن ،ع ارف الش يخ عب د ﷲ" .(٢٠٠٦/٨/٣١) .ع الم متج دد ...ح ق الت أليف )."(٢-١
صحيفة الخليج .ص.١

-

الحس ن ،ع ارف الش يخ عب د ﷲ" .(٢٠٠٦/٩/٣) .ع الم متج دد  ...ح ق الت أليف )."(٢ ،٢
صحيفة الخليج .ص.١
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