معلومات اإليداع
الهسخة الورقية:
تم اإليداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم  9371/6378وتاريخ
 9371/91/93هـ
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) 9866-3616

الهسخة اإللكرتونية:
تم اإليداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم  9371/6376وتاريخ
 9371/91/93هـ
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) 9866-3199

املوقع اإللكرتوني للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
ترسل البحوث باسم رئيس حترير اجمللة إىل الربيد اإللكرتوني:
Es.journalils@iu.edu.sa

هيئة التحرير

أ.د .أمين بن عائش المزيني
(رئيس التحرير)
أستاذ التفسري وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن جليدان الظفيري
أستاذ العقيدة باجلامعة اإلسالمية

أ.د .حافظ بن محمد الحكمي
أستاذ علوم احلديث باجلامعة اإلسالمية
أ.د .محمد سعد بن أحمد اليوبي
أستاذ أصول الفقو باجلامعة اإلسالمية
أ.د .أحمد بن محمد الرفاعي
أستاذ الفقو باجلامعة اإلسالمية
أ.د .عبد الرحيم بن عبد اهلل الشنقيطي
أستاذ القراءات باجلامعة اإلسالمية
أ.د .علي بن سليمان العبيد
أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية (سابقاً)

أ.د .مبارك محمد أحمد رحمة
أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة أم درمان اإلسالمية
أ.د .محمد بن خالد عبد العزيز منصور
أستاذ الفقو وأصولو باجلامعة األردنية وجامعة الكويت

***

سكرتري التحرير :خالد بن سعد الغامدي
قسم النشر :عمر بن حسن العبدلي

اهليئة االستشارية
أ.د .سعد بن تركي الخثالن
عضو ىيئة كبار العلماء (ساب ًقا)
سمو األمير د .سعود بن سلمان بن محمد آل سعود
أستاذ العقيدة املشارك جبامعة امللك سعود
معالي األستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد
نائب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
أ.د .عياض بن نامي السلمي
رئيس حترير جملة البحوث اإلسالمية
أ.د .عبد الهادي بن عبد اهلل حميتو
أستاذ التعليم العايل يف املغرب
أ.د .مساعد بن سليمان الطيار
أستاذ التفسري جبامعة امللك سعود
أ.د .غانم قدوري الحمد
األستاذ بكلية الرتبية جبامعة تكريت
أ.د .مبارك بن سيف الهاجري
عميد كلية الشريعة جبامعة الكويت (سابقاً)
أ.د .زين العابدين بال فريج
أستاذ التعليم العايل جبامعة احلسن الثاين
محمد الصغير
أ.د .فالح بن ّ
أستاذ احلديث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أ.د .حمد بن عبد المحسن الت ويجري
أستاذ العقيدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة
أستاذ الفقو املقارن باملعهد العايل للقضاء

قواعد الهشر يف اجمللة






















()

أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرىا للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّتو.
أن تراعى فيو قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت) .

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

حمتويات العدد
م

البحث

)1

د .حمهد نتعب سعيد كردم

)2

)3

)4

)5
)6

رقم
الصفحة
1

36

د .سارة نتلع القحطاين

د .ربيع لعور

د .مسلم ةو خبيت حمهد الفزي

أ .د .يوسف أمحد حمهد ابلدوي
أ .د .ننصور ةو عتد السالم اةو جويعد الرصايرة

–

917

771

376
623

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد ٓ – ٜٔالجزء األول

حكوقُ املِلِكيّة الفِكِريّة وأثرُها يف قضايا
التَّجديد واالجتواد الفِكِويِّ
دراسة فِ ِكوية ومكاصديَّة
Intellectual Property Rights and Its Impact
on Issues Modernity and of Jurisprudential
Reasoning
A Jurisprudential and Maqaasid Study

إعداد:
د .سارة متلع الكحطاني
عضو ىيئة تدريس بقسم الفقو وأصولو بكلية الشريعة َنامعة الكويت
ُنث ٣نوؿ من جامعة الكويت  -رقم ()ZH01/17
الربيد اإللكرتوينdr.qahatani.sara@gmail.com :

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

املشتدلص
انطبلقًا من فكرة ٘ناية اٞنِلْكيَّة ِ
وحق اٞنؤلّْف واٞنبدع
الف ْكريَّة ّْ
واٞنبتكِر على النحو الَّذي يُ َّروج لو  -ؤّذا الزخم من اٞنتابعة واالىتماـ
ط الضوءَ على اٞنوضوع فيما
ل اٞنتواصل  -يأيت ىذا
َّ
البحث ليسلّْ َ
ُ
الد ْو ّ
وِناصة أ َّف دخوؿ الدوؿ
يتصل برؤية الشرع ،وموقفو من ىذه اٜنقوؽ،
ّ
َّوليَّة
النامية ،ومن بينها ُ
الدوؿ العربيَّة واإلسبلميَّة ،يف منظومة اٜنماية الد ْ
لل ِملْكيَّة ِ
ٍ
تتحملُها عند شروعها يف
الف ْكريَّة  -يُػلْقي عليها
تبعات َّ
اٞنتقدمة.
االستفادة من ٖنار العلم والتكنولوجيا ّْ
البحث على فصلٌن :تناولت يف الفصل األوؿ
قسمت
وقد
َ
ُ
ِ
ِ
يخ نشأهتا يف أربعة
اعها وأ٨نيّتَها وتار َ
يف اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة وأنو َ
منهما تعر َ
ِ
االجتهادات الفقهيّ َة
وتناولت يف الفصل الثاين
مباحث مستقلّة.
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
لتكييف حقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ،وحقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة يف ميزاف
الف ْكريَّة بٌن االجتهادات ِ
اٞنقاصد الشرعية ،وحقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْقهيَّة
واٞنقاصد الشرعيّة يف ضوء اٞنعطيات اٞنعاصرة ،وأثر حقوؽ اٞنِلْكيَّة
ِ
ِ
هي على ضوء اٞنعطيات اٞنعاصرة يف
الف ْكريَّة يف التجديد واالجتهاد الف ْق ّ
ث مستقلّة.
أربعة مباح َ
الكلمات المفتاحية [حقوؽ -ملكية – فكرية – مقاصد -
التجديد  -اجتهاد].
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Abstract
Starting from the idea of protecting intellectual
property and copyright of inventor and innovator, as being
widely promoted, -with the prevailing momentum of
continuous international supervision and attention - this
research comes to shed light on this issue from the
perspective of the Shari'ah, and its position regarding these
rights. Most especially, the entry of developing countries,
including Arab and Islamic countries, into the
international protection system for intellectual property,
would consequently vest in them certain responsibilities
when they begin to benefit from the fruits of advanced
science and technology.
The research has been divided into two chapters, the
first chapter discusses the definition and types of
intellectual property, its importance and its historical
genesis, all in four separate sections. The second chapter
deals with: jurisprudential reasonings towards the
conception of intellectual property rights, and intellectual
property rights on the scale of the objectives of Islamic
law (maqaasid), and intellectual property rights between
jurisprudential reasonings and objectives of Islamic law in
light of contemporary facts, and the impact of Intellectual
Property Rights in modernity and jurisprudential reasoning
in light of contemporary facts, all in four separate sections.
Keywords: (rights-property-intellectual-objectivesmodernity-)

- ٚٚ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

املكدِّمة
٘ندا يليق
اٜنمد هلل ّْ
كثًنا طيّْبًا ُمبارًكا فيوً ،
رب العاٞنٌنً ،
ُ
٘ندا ً
ِ
الصاٜنات من األعماؿ
٘ندا تُقبَل بو
وج ِهو وعظي ِم ُسلْطانِوً ،
ُ
َنبلؿ ْ
ِ
بلـ
حٌن تُرفَعَْ ،
القلب َ
ؤن َ
َْ
٫نش ُع .و ّ
الس ُ
الصبلةُ و ّ
ضع عند ذكره اٛنوار ُح و ُ
اٞنبعوث ر٘ن ًة للعالَمٌنٍ َّ ،
ِ
َِّب األ ُّْم ّْي األَم ِ
ٌن ،وعلى آلِو
على
١نمد النِ ّْ
َ
ٍ
بإحساف إىل يَػ ْوِـ ال ّدي ِنُُ .ثَّ ّأما بَػ ْع ُد
عٌن ،وعلى َم ْن تَبِ َعهم
وص ْحبِو أ ْ
َٗن َ
َ
ِ
الشريع َة اإلسبلميَّة آخَر
فإ ّف اهلل ُ -سْبحانَو وتَعاىل  -قد َج َعل ّ
الشرائع السماوي ِةِ ،
وخإن َة األدياف اإلٟنية ،ور ِضيها ِ
لعباده كافّ ًة على
ّ
ّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق الوحيد َة الجتماع
ْ
وج َعلها الطر َ
اختبلؼ أجناسهم ولُغاهتم وعاداهتمَ ،
ِ
ِ
ِ
ُخرويِّة،
بيل اٞنستقيمةَ لتحق ِيق
َكل َمتِهم ،و َّ
سعادهتم الدُّنيويّة واأل ْ
َ
الس َ
ٍ
وضمنَها ما تكوف بو شامل ًة خالد ًة صاٜن ًة ل ُك ّْل ٍ
ومكاف ب ُك ّْل يُ ْس ٍر
زماف
ّ
وٚناحة وسهولة.
بأحكامها ال ُكلّية ،وقواعِ ِدىا األصوليةِ ،
ِ
ومبادئِها اٝنالدة،
فهي
ّ
ِ
ِ
ِ
شكبلت
اٜنلوؿ لِ ُم
ض ُع
السامية،
َ
وتعاليمها َّ
الس ْمحة  -تَ َ
وأىدافها ّ
ِ
تطور يصل إليو
كل ُّ
ب يف أصالَتِها َّ
مر ُ
اإلنسانية على ّ
العصور ،وتواك ُ
ِ
السياسيّة ،واالقتصاديِّة،
العقل البشري يف ميادي ِن اٜنياة ب ُك ّْل ٠ناالهت اّ :
ُ
ِ
ِ
ِ
رعي
اٜنكم ّ
واالجتماعيّة ،والعلْميّة؛ لتكو َف َ
الش َّ
بذلك اٜنضارةَ اٝنالدةَ ،و َ
الوحيد.
َ
ِ
ِ
وضوع اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة من اٞنوضوعات اٞنتجددة يف
ويُػ َع ُّد م ُ
- ٚٛ -
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طرحها على الساحة االقتصادية ،وأكثرىا إثارًة للجدؿ يف التكييف
حيث
رعي ) االقتصادي ،وأكثرىا أ٨نيّ ًة من ُ
الفقهي (القانوينّ ّ -
الش ّ
اآلثار الناْن ُة عن استخدامها .ىذا إىل أنّو جزءٌ من التشريعات القانونيّة
ُ
ل من جهة ،وفرض النفوذ السياسي واالقتصادي
على اٞنستوى َّ
الد ْو ّْ
والثقايف من جهة أخرى.
التعريف بالبحح
وحق اٞنؤلّْف و ِ
انطبلقًا من فكرة ٘ناية اٞنِلْكيَّة ِ
اٞنبدع
الف ْكريَّة ّْ
واٞنبتكِر على النحو الَّذي يُ َّروج لو -ؤّذا الزخم من اٞنتابعة واالىتماـ
ط الضوءَ على اٞنوضوع فيما
بحث ليسلّْ َ
الدول اٞنتواصل  -يأيت ىذا ال ُ
وِناصة أ َّف دخوؿ الدوؿ
يتَّصل برؤية الشرع ،وموقفو من ىذه اٜنقوؽ،
ّ
َّوليَّة
النامية ،ومن بينها ُ
الدوؿ العربيَّة واإلسبلميَّة ،يف منظومة اٜنماية الد ْ
لل ِملْكيَّة ِ
ٍ
تتحملُها عند شروعها يف
تبعات
الف ْكريَّة يُػلْقي عليها
َّ
اٞنتقدمة.
االستفادة من ٖنار العلم والتكنولوجيا ّْ
أهنيَّة البحح
تظهر أ٨نيّةُ البحث يف النقاط اآلتية:
ِ
ِ
أحد العناوين الرئيسة اٞنؤثّْرة عند
ٔ .تُػ َع ُّد ح ُ
قوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة َ
وضع السياسات الد َّْوليَّة والوطنية يف اٞنيادين القانونية واالقتصادية
- ٜٚ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

موضوعا يفرض نفسو يف
فضبل ع ِن الثقافية .فقد أصبحت
واالجتماعية ً
ً
العبلقات التجارية والثقافية بٌن الدوؿ.
ِ
ِ
تأثًن خطًن اقتصاديِّا وتكنولوجيِّا؛
ٕٜ .نقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة ٌ
التفكًن يف البحث عن ُسبُ ٍل لتوفًن اٜنماية
األمر الَّذي ي ستدعي
َ
القانونية ٟنذه اٞنوضوعات؛ ِمن ِمْثل براءات االخرتاع والتكنولوجيا
اٜنيويّة والتجارة اإللكرتونيّة والعبلمات التجارية ،إضافةً إىل حقوؽ
األدب والفين يف ٢نتلف آّاالت العلمية واإلنسانية.
التأليف ّْ
ٖ .ا٦نرا ُط كث ًٍن من الدوؿ يف االتفاقيات اٞنتصلة ُنقوؽ اٞنِْلكيَّة
ِ
الد َوِؿ العربيَّة واإلسبلميَّةُ ،دو َف معرفة حقيقة ىذا
الف ْكريَّة ،وال سيَّما ُّ
الكشف عن
يعي  -يستدعي
َ
األم ِر على اٞنستوى العقدي والتشر ّْ
البواعث والدوافع واآلليات اليت تتخ ّفى وراء ىذه اٞنوضوعات اٜنيوية
ات لظاىرة العوٞنة اليت
اٞنعاصرة ،واليت ىي يف بعض جوانبِها ْنليّ ٌ
ِ
ِ
ين وبداية القرف الواحد
اجتاحت العا َلَ يف العقد األخًن من القرف العشر َ
والعشرين.
ٗ .أ ّف مفهوـ «حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة» ٪نمل اآل َف دالالتٍ
َ
ماديِّا وفكريِّا ٞنصلحة
استغبللو
أجل
من
ا
ي
ل
و
د
سوؽ َ ْ ِّ
غربي ًة كثًنة ،ويُ َّ
ّ
اٜنضارة الغربية اٞنهيمنة.

- ٛٓ -
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أهداف البحح
البحث إىل عدد من األمور ،أ٨نُّها:
يهدؼ ىذا
ُ
ُ
ٔ .بيا ُف َع ْد ِؿ الشريعة وصبلحيّتها لكل زماف ومكاف.
ٕ .التوصل إىل ا لتكييف الفقهي الشرعي ٜنقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة
على ضوء أدلّة الشَّْرع ومقاصده.
الضوء على أ٨نية اٞنِلْكيَّة ِ
ِ
الف ْكريَّة من جهة ،وعلى
ٖ .تسليط
ّ
اٞنتغًنات الدائمة من جهة أخرى يف نَظَ ِر
أ٨نية التعامل معها على ضوء ّ
الشْرع.
َّ
الف ْكريَّة على الساحة ِ
ٗ .بياف أث ِر حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْقهيَّة
واٞنقاصديّة من جهة التجديد واالجتهاد الشرعي؛ وىذا ما يستدعي
اٞنتغًنات الدائمة.
معاٛن َة قضاياىا على ضوء ّ
املشكلة اليت يعاجلوا البحح
تُػع ُّد مسأل ُة اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة و٘نايتها يف اإلسبلـ من اٞنسائل
َ
وجود يف الفقو اإلسبلمي  -باٞنعىن السائد
َّ
اٞنستجدة اليت ل يكن ٟنا ٌ
يف الوقت الراىن ،وّنضامينها العاٞنية يف اٞنواثيق الد َّْوليَّة  -وىذا ما
يقتضي ُنثَها للتوصل إىل ُحكم شرعي فيها على ضوء اٞنتغًنات
ينصب اٛنهد يف ُنثها على
اٞنتجددة باستمرار .وينبغي أ ْف
ّْ
واٞنعطيات
َّ
- ٛٔ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

بعيدا عن سيادة القوانٌن الوضعية اٞنستقاة
ٓنقيق مناطها وإدراؾ واقعها ً
بعيدا ع ِن التأثُّر بوجهة النظر
من القوانٌن الغربيّةُُ .ثّ ،وبَػ ْع َد إدراؾ واقعها ً
الغربيَّة فيها ،ال بُ َّد أف يُػْن ظر إىل اٞنعطيات واٞنتغًنات اٞنعاصرة اليت ٬نكن
ِ
ومقاصد الشرع ،وىو ما
أ ْف تؤثّْر يف اٜنكم الشرعي على ضوء أدلة
البحث.
يعاٛنو ىذا
ُ

منوج البحح
الدراسة على اآليت:
ت يف إعداد ىذه ّْ
اعتم ْد ُ
ائي لكتب
ت يف إعداد ىذه الدراسة
األسلوب االستقر َّ
ٔ .اتَّ ْبع ُ
َ
ومقاالت وُنوث ودراسات الفقو ،والفقو اٞنقارف ،والسياسة الشرعية،
واالقتصاد اإلسبلمي والوضعي .إضافةً إىل اٞننهج الوصفي والتحليلي
واالستنباطي؛ إِذ َّ
إف طبيع َة موضوع البحث تفرض ذلك.
ٕ .اٜنرص على تصوير اٞنسائل اٞنر ِاد ُنثُها قَػب ل ِ
بياف حكمها؛
َْ
ضح اٞنقصود من دراستها.
ليتَّ َ
ٖ .االعتماد على أُمه ِ
ات اٞنصادر واٞنراجع األَصيلة يف التحرير
ّ
والتوثيق والتخريج واٛنمع.
تعرض
ٗ .الرتكيز على موضوع البحث ،وْننُّب االستطراد ما ل
ْ
حاج ٌة إىل ىذا االستطراد.
٘ .تطعيم الدراسة بأحدث الدراسات واألُناث للموضوعات
- ٕٛ -
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ذات العبلقة ٣نّا ٫ندـ موضوع البحث فقط.
١ .ٙناولة ا ِإلٞناـ بكل اٛنزئيات اٞنتصلة ّنوضوع البحث ،وٗنع
شتاهتا وأجزائها؛ ّْ
متجانسا.
متكامبل
موضوعا
لتشكل يف النهاية
ً
ً
ً
 .ٚترقيم اآليات ،وبياف ُس َورىا ،ؤنريج األحاديث ،وبياف ما
ذَ َكره أىل الشأف يف درجتها ،إف ل تكن يف الصحيحٌن أو أَحد٨نا.
فإِف كانَت فيهما ،اكتفيت ٍ
حينئذ بتخر٩نها.
ْ ُ
ِ
١نل النقاش.
 .ٛتعريف اٞنصطلحات ،وبياف مدلوالت األلفاظ ّْ
 .ٜإذا كانت اٞنسألة ١نل النقاش من مواضع االتفاؽ أذكر
حكمها بدليلها مع توثيق االتفاؽ من مظانو اٞنعتربة.
ٓٔ .إذا كانت اٞنسألة من مسائل اٝنبلؼ ،فإين أتبَّع يف
صياغتها اآليت:
ٓنرير ١نل النزاع ،فأذكر ١نل االتفاؽ يف اٞنسألة و١نل اٝنبلؼ
وأحاوؿ استقراء أسباب اٝنبلؼ.
 ذكر األقواؿ يف اٞنسألة وبياف من قاٟنا من أىل العلم .ويكوف
عرض اٝنبلؼ ُنسب االْناىات الفقهية.
 استقصاء األقواؿ بذكر مستندىا ومناطها ،وذكر ما يرد عليها
من مناثشات وما ٩ناب بو عنها إف وجد .وكاف من مصلحة البحث
فعل ذلك واالستطراد فيو.
- ٖٛ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

 توثيق األقواؿ من مصادرىا األصيلة.
 الرتجيح – ما استطعت  -بٌن اٞنسائل مع بياف سببو وذكر ٖنرة
اٝنبلؼ إف وجدت.
مراجع الدِّراسة
الرجوع إليها يف
اجع الَّيت لزمين
ُ
تعكس طبيع ُة موضوع البحث اٞنر َ
اٞنستمر للموضوع من جهة،
ونظرا إىل التحديث
ّْ
َْ
ٗنع اٞنادة العلميةً .
وتنوع اٞنصادر العلمية اٞنتنا ِولة ٟنذه اٞنوضوعات بالدراسة والتحليل من
ُّ
جهة أخرى ،وىي على ُّ ِ
تبعا الختبلؼ
تنوعها ٔنتلف يف معاٛنتها ً
ِ
ٗنع اٞنادة
اٞنذاىب االقتصادية أَ ِو الف ْقهيَّة؛ فإِ ّف دراس ًة كهذه تفرض ،يف َْ
جوع إِىل اآليت:
ومعاٛنة اٞنوضوع ،ا ُّلر َ
ٔ .الكتب والدراسات واألُناث واٞنقاالت يف الفقو ا ِإلسبلمي
تأصيبل شرعيِّا.
١نل الدراسة ً
والسياسة الشرعية؛ لتأصيل اٞنوضوع ّْ
ٕ .الكتب والدراسات واألُناث واٞنقاالت يف االقتصاد
اٞنستجدات
َّ
نظرا ٜنداثة اٞنوضوع ،واستقصاء آلخ ِر
ا ِإل ّْ
سبلمي والوضعي ً
يف ساحتها.
ٖ .الكتب والدراسات واألُناث واٞنقاالت يف العلوـ
الدراسة يف ٓنقيق ىدفِو.
١نل ّْ
االجتماعية؛ ٞنعرفة آثا ِر اٞنوضوع ّْ
ٗ .الكتب والدراسات واألُناث واٞنقاالت يف القانوف؛ ٞنعرفة
- ٛٗ -
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ِ
موضوع
رتض
َ
اآلراء حوؿ اٜنلوؿ التشريعية للمشكبلت اليت ٬نكن أ ْف تع َ
البحث ١نل الدراسة.
الدراسات الشابكة وما يضيفى البحح
وقفت على الكثًن من الدراسات اليت تناولت اٞنوضوع إما
بشكل جزئي أو بشكل كلي ،ومن أىم تلك الدراسات:
• اٞنلكية الفكرية يف الفقو اإلسبلمي د .أسامة ١نمد عثماف
خليل.
• اٞنلكية الفكرية مفهومها . .تكييفها الفقهي . .دور ول األمر
فيها رؤية شرعية مقاصدية  ،خالد ٘ندي عبد الكرمي  //أ٘ند عبد
الر٘نن الشيحو.
مفهوـ حقوؽ اٞنلكية الفكرية وضوابطها يف اإلسبلمي ،
د/إحساف ٚنارة.
• وقف اٛنانب اٞنال من اٜنقوؽ الذىنية (حقوؽ اٞنلكية
الفكرية ) عطية صقر
• ٘ناية اٞنلكية الفكرية يف الفقو اإلسبلمي :ناصر ١نمد
• ٘ناية اٞنلكية الفكرية يف الفقو اإلسبلمي واآلثار االقتصادية
اٞنرتتبة عليها .د .ناصر بن ١نمد الغامدي
ما يضيفو البحث:
- ٛ٘ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

القيمة اٞنضافة اٛنديدة يف ىذا البحث  -واليت ٕنيز بو عن
سابقاهتا من الدراسات  -يتمثل يف جانبٌن:
ٔ  -تناوؿ الشق اٞنقاصدي لقضايا اٞنلكية الفكرية – حيث ل يسبق إليو
أحد يف الصورة اليت مت تناوٟنا ال يف ُنث الدكتورين الكر٬نٌن خالد
٘ندي و أ٘ند الشيحة وال غًنىم.
ٕ  -ىدؼ البحث إثارة قضايا التجديد -يف ثبلثة ١ناور -نظرا لتغًن
األعراؼ فيها دوريا ،وىو ما ل يشر إليو أيا من البحوث السابقة،
حسب اطبلعي على اٞنوجود يف الساحة.
ٖ ٞ -نا كانت مادة البحث – ُند ذاهتا – حيوية ويف تغًن مستمر وْنديد
دائم -وىو ما لفت النظر إليو البحث وأظهر أ٨نيتو  ،-فقد ألقي
الضوء على الضوابط اليت تضبطو مقاصديا بالتزامن مع التجديد
الفقهي اٞنستمر ٞنادتو ،وىو ما ل يسبق إليو أحد من الباحثٌن من
قبل – حسب ما اطلعت عليو -
طة البحح
ُخ َّ
ِ
 الفصل األوؿ :التعريف باٞنلْكيَّة ِالف ْكريَّة وأنواعها وأ٨نيَّتها
ّ
وتاريخ نشأهتا.
ِ
األوؿ :تعريف اٞنلكية الفكرية وحقوؽ اٞنلْكيَّة
 اٞنبحث ّ
ِ
الف ْكريَّة.
- ٛٙ -
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 اٞنبحث الثاين :أنواع حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة.
ّ
ِ
ِ
 اٞنبحث الثّالث :أ٨نية حقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة.
 اٞنبحث الرابع :تاريخ نشأة اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة و٘ناية حقوقها.
ّ
 الفصل الثاين :حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِالف ْكريَّة بٌن االجتهادات
ّ
ِ
الفقهي
أثرىا يف قضايا التجديد واالجتهاد
ّْ
الف ْقهيَّة واٞنقاصد الشرعية ،و ُ
على ضوء اٞن ْعطَيات اٞنعاصرة.
ُ
ِ
ِ
األوؿ :االجتهادات الف ْقهيَّة لتكييف حقوؽ اٞن ْلكيَّة
 اٞنبحث ّ
ِ
الف ْكريَّة  -رؤية فِ ْقهيّة.
 اٞنبحث الثاين :حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة يف ميزاف اٞنقاصد.
ّ
ِ
ِ
 اٞنبحث الثّالث :حقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة بٌن االجتهادات
ِ
الف ْقهيَّة واٞنقاصد الشرعية يف ضوء اٞنعطيات اٞنعاصرة.
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
ِ
الف ْكريَّة يف التجديد
أثر
 اٞنبحث ّ
الرابعُ :
الفقهي على ضوء اٞنعطيات اٞنعاصرة.
واالجتهاد
ّْ
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الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

الفصل األوّ ل :التّ عريفُ با ِمللِكيَّة الفِكِريَّة وأنواعوا وأهنيّتوا
وتاريذ نشأتوا

املبحح األوّل :تعريف املِلِكيَّة الفِكِريَّة وحكوق املِلِكيَّة الفِ كِريَّة
املطلب األول :تعريف املِلِكيَّة الفِكِريَّة
الف ْكريَّة بو ِ
مصطلح اٞنِلْكيَّة ِ
١ند ٍد ،وقد
معىن َّ
َْ
صفو علما ولقبا ذُو ً
ُ
ِ
ِ
ٍ
لكن٩ ،ندر قَػْب َل تسليط الضوء عليو
ُعّْر َ
ؼ بتَػ ْعريفات قانونيّة معيّنةْ .
بو ِ
كل على ِح َدة،
ف مفرداتِو ّّ
صفو علما ولقبا ٞنعىن ١ندد  -تعري ُ
َْ
العتبار ٍ
ات تفرضها طبيعةُ البحث الح ًقا عند تناوؿ الطبيعة القانونية
والتكييف الفقهي ٟنا من جهةَّ ،
وألف ال ُك َّل ال يتم تعري ُفو إال بعد
تفصيل ذلك.
تعريف أجزائو من جهة أخرى .وفيما يأيت
ُ

ّأوًال :تعريف ال ِملْكيَّة
ِ
اٞنادة مْنسوبا إىل اٞنِلْ ِ
ِ ِ ِ
ك
 لغ ًة :اٞنلْكيَّة َم ْ
ص َدٌر صناع ّّي صْي َغ من َّ َ ُ ً
ٍ ( ٔ)
اء
و
احت
ك
ل
ػ
اٞن
و
ك
ل
ػ
اٞن
و
ك
ل
اٞن
و
 بكس ٍر فسكوفْ
ْ
ْ
الشي ِء والقدرةُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ ْ
َ
( ٕ)
ابن ف ٍ
أصل
ارس« :اٞنيم و ّ
على االستبداد بو  .يقوؿ ُ
البلـ والكاؼٌ :
صحيح ُّ
ك َع ِجْيػنَ ُو :قَػ َّوى
يدؿ على َّقوةٍ يف َّ
الش ْي ِء و ِص َّح ٍة .يُ ُ
قاؿ :أ َْملَ َ
ٌ
(ٔ) اٞنعجم الوسيط ٕ.ٛٛٙ/
مكرـ .لساف العرب ٗٔ . ٕٔٙ/بًنوت :دار صادر.
١نمد بن َّ
(ٕ) ابن منظورّ :
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َّيءَ :قَػ َّويْػتُ ُو.
َع ْجنَ ُو َ
وملَّك ُ
وشد ُ
َّهَ .
ْت الش ْ
 . . واألصل ىذاُُ ،ثَّ قِْيلَ :ملَ َ ِ
َّيءَ٬ ،نَْلِ ُك ُو
َ
ُ
ك اإلنْ َسا ُف الش ْ
ِ
ِ
ِ
ك؛ أل َّ
ك
ك :ما ُمل َ
َف يَ َد ُه فيو قويَّةٌ صحيحةٌ .فاٞنلْ ُ
االسم :اٞنلْ ُ
َملْ َكاً ،و ُ
( ٔ)
من ٍ
اٞنملوؾ :العبد» .
ماؿ .و ُ
 اصطبلحا :اختلف الفقهاء يف ٓنديد تعر ٍ
يف اصطبلحي
ً
ُ
لل ِملْكيَّة؛ بسبب اختبلفهم يف:
عنصرا من عناصػر اٞنلكيػة عنػد البعض
 َضْبط اٞنلك :فما يُػ َع ُّد ً
ال يُػ َع ُّد كذلك عند البعض اآلخر.
عت َرب :ذلك أف اإلشكاؿ
عت َرب ً
ماال ٣نلوًكا وما ال يُ َ
 بياف ما يُ َ( ٕ)
صَري اٜنيازة والتصرؼ وعبلقتهما باٞنلك.
يدور حوؿ ُعنْ ُ
(ٔ) ابن فارس :أبو اٜنسٌن أ٘ند بن فارس بن زكريّا (ٔٔٗٔ ىػ  ٜٜٔٔ -ـ) ،معجم
مقاييس اللغة (ٓنقيق وضبط :د .عبد السبلـ ١نمد ىاروف) ٘، ٖٕ٘ - ٖ٘ٔ/
بًنوت :دار اٛنيل.

(ٕ) القرايف :شهاب الدين أبو العباس أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن (ٕٔٗٔ
ىػ  ٕٓٓٔ -ـ) ،الفروؽ :أنوار الربوؽ يف أنواء الفروؽ ٖٓ .ٕٓٛ/نقيق:
الرصاع :أبو عبد اهلل
السبلـ .و ّ
أ٘ند سراج وعلي ٗنعة ١نمد .القاىرة :دار ّ
سمى «اٟنداية
١نمد
األنصاري (ٖ ٜٜٔـ) .شرح حدود ابن عرفة ال ُْم َّ
ّ
ّ
الشافية لبياف حقائق اإلماـ ابن عرفة الوافية» ٕ، ٙٓٙ - ٙٓ٘/
الكافية ّ
ٓنقيق١ :نمد أبو األجفاف والطاىر اٞنعموري ،بًنوت :دار الغرب
اإلسبلمي.
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ّ
ّ ُ

االصطبلحي
أنظارىم يف ٓنديد اٞنعىن
ت
ولذا؛ فقد اختل َف ْ
ّْ
ُ
للملك على ثبلثة ّْاْناىات ،بيا ُنا على النَّ ْح ِو اآليت:
ّْٔ .
االْناه األوؿ :ينظر يف تعريف اٞنلك إىل اعتباره حقيق ًة
آثارا ومصالَ الزم ًة  -ىذا
حكما َّ
أقره الشار ُ
ع ورتَّب عليو ً
شرعية ،أو ً
ىو ّْاْناه أكث ِر أىل العلم لتعريف اٞنلك  -ومن أشهر تعر ِ
يفات ىذا
ِ
مقدر يف العٌن أو
شرعي َّ
حكم
ّّ
االْناه تعر ُ
يف القرايف للملك أنّوٌ « :
اٞننفعة ،يقتضي َٕن ُّك َن َم ْن يضاؼ إليو ِم ِن انتفاعو باٞنملوؾ والعوض عنو
حيث ىو كذلك»(ٔ) .والناظر يف ىذا التعريف  -وغ ًِنه ٣نّا يندرج
من ُ
ٓنت ىذا ّْ
االْناه  -يبلحظ أنّو ال يُػ ِْربُز حقيقةَ اٞنلك ومعناه على َْ٥نوٍ
ألف اٞنلك يف الواقع ارتبا ٌط أو عبلقة تقوـ بٌن اإلنساف و ِ
دقيق؛ َّ
الشيء،
ِ
بالشيء
وح َده
من شأنا أ ْف تُػ ْعطيَو القدرَة على
ُّ
التصرؼ واالنتفاع ْ
مانع ٬ننعو من ذلك .كما أنَّو يقصر تعريف
اٞنملوؾ لوَّ ،إال إذا قاـ ٌ
قصور؛ َّ
ألف من اٞنلك ما ليس
اٞنلك على ٕنلُّك األعياف واٞننافع ،وىذا ٌ
ٌن وال ٍ
بع ٍ
وحق الوالية و٥نو
كحق اٜنضانةّْ ،
١نضّْ ،
منفعة ،بل ىو ّّ
حق ٌ
اٜنقوؽ ِملْ ك ألصحأّا اٞنختصٌن ّٔا ،وإف ل تكن أعيانًا
ذلك .فهذه
ُ
منافع.
وال َ
(ٔ) الفروؽ ٖ ٕٜٓ/و .ٕٔٙ
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االْناه الثاين :يعر ِ
ك على ِ
أساس ِذ ْك ِر موضوعو وٖنرتو
ُٕ ّْ ُ ّ ّْ .
ؼ اٞنلْ َ
قوؿ
ع اٞنلك من أجلها .ومن أشهر تعريفات ىذا االْناه ُ
والغاية الَّيت ُش ِر َ
ابن تيمي َة يف تعريف اٞنلك بأنّو« :القدرة الشرعيّة على التصرؼ يف
( ٔ)
وغًنه ٣نّا يندرج ٓنتو يف االْناه نَػ ْف ِسو -
يف
ر
التع
وىذا
،
الرقبة»
ُ
وإ ْف كاف يُػ ِْربُز موضوع اٞنلك أو الغاية األساسية منو ،وىي القدرةُ على
التصرفات ،و ُّ
التمكن من
بشَّت أنواع
التصرؼ يف الشيء اٞنملوؾ َّ
ُّ
ُّ
اٞنبلحظ عليو أنَّو ال ِْ
يربُز حقيق َة اٞنلك يف أنَّو ارتبا ٌط
االنتفاع؛ فإ َّف
َ
مشروع ذُو طبيعة خاصة بٌن اإلنساف و ِ
الشيء اٞنملوؾ لو.
ٌ
ّْ
عرؼ اٞنلك انطبلقًا من أنَّو عبلقةٌ بٌن اٞنالك
ٖ .االْناه الثالث :يُ ّْ
يف صدر الشريعة
واٞنملوؾ .ومن أشهر تعريفات ىذا االْناه تعر ُ
شرعي بٌن اإلنساف وبٌن شيء يكوف مطل ًقا
للملك بأنو« :اتّْ ٌ
صاؿ ّّ
( ٕ)
تصرؼ الغًَِْن»  .وىذا التعريف  -ومثلُو
لتصرفو فيو،
وحاجزا عن ُّ
ُّ
ً
(ٔ) ابن تيمية :أ٘ن د بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ اٜنراين .كتب ورسائل
اٞنسم ى٠ :نموع الفتاوى (ٓ .)ٔٚٛ/ٕٜنقيق :عبد
وفتاوى ابن تيمية ّ
الر٘نن بن ١نمد بن قاسم العاصمي النجدي (ط ٕ) .مصر :مكتبة ابن
تيمية للنشر والتوزيع.
حل مسائل اٟنداية
(ٕ) احملبوب :عبيد اهلل بن مسعود ،شرح الوقاية يف ّْ
(ٕ ،)ٜٔٙ/اٞنكتبة األ٘ندية.
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ّ
ّ ُ
)
ٔ
(
ِ
ِ

َّعريفات الَّيت
٣نّا يندرج معو يف االْناه نػَ ْفسو  -ىو أقرب التػ ْ
ٌن الركائز الَّيت يقوـ
سلكها الفقهاءُ يف بياف حقيقة اٞنلك؛ إذ يُػبَػ ّْ ُ
شرعا َّإال إذا ٓنقَّق أمر ِاف:
عليها اٞنلك ،فهو ال يقوـ ً
ماؿ أو منفع ٌة أو ما يَػ ُؤوؿ إليهما).
مادي ( ٌ
 أحد٨نا :شيءٌ ِّّ
ّْ
من االنتفاع
 وثانيهما :إنسا ٌف يرتب ُط ّٔذا الشيء ارتباطًا ٬نَُكُن ُو َ
التصر ِ
ؼ اٞنشروع فيو(ٕ).
بو و ُّ
ثانيا :تعريف كلمة ( ِ
الف ْكريَّة)
ً
يدؿ على تَػرُّددِ
ِ
 لُغَ ًة :مأخوذ ٌة من الف ْك ِر .والفكر :أصل ُّ
َ
ٌ
ِ
ِ
ّْ
القلب يف الشَّي ِء .يُػ َق ُ َّ
ور ُج ٌل فكْيػٌر :كثًن
اؿ :تَػ َفكَر :إذا َرَّد َد قَػلْبَ ُو ُم ْعتَ ًرباَ .
ْ
ِ ( ٖ)
اط ِر يف الشيءِ
ِ
اؿ اٝن ِ
إع َم َ َ
الف ْك ِر  .وال َفكُْر والف َكُر :نشاط ذىين يعين ْ
(ٔ) شرح حدود ابن عرفة (ٕ.)ٙٓ٘/
(ٕ ) عبد اٞننعم :حقوؽ اٞنلكية بٌن الشريعة اإلسبلمية والقانوف الوضعي
(ٕٕٗٔىػ ٕٓٓٔ -ـ) ،مج ٕ  ،ٛٛٓ- ٜٛٚ /ضمن ُنوث الندوة
العلمية ٜنقوؽ اإلنساف بٌن الشريعة اإلسبلمية والقانوف الوضعي يف
أكاد٬نية ن ايف العربية للعلوـ األمنية ورابطة اٛنامعات اإلسبلمية ،الرياض:
مركز الدراسات والبحوث يف اٛنامعة .انظر :اٝنفيف ،اٞنلكية يف الشريعة
أيضا :العبادي ،اٞنلكية يف الشريعة اإلسبلمية
اإلسبلمية ٕ٘  ٕٙ -؛ وانظر ً
(ٔ.)ٔ٘ٓ- ٜٔٗ/
(ٖ) ابن فارس :معجم مقاييس اللغة (ٗ .)ٗٗٙ/
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والتدبُّر والتأمل فيو ،وإعماؿ العقل فيو(ٔ) .يقاؿ :فَ َكَر يف األ َْم ِر فَ ْكًرا:
أ َْعمل العقل فيو ،ورتَّب بعض ما يعلم؛ ليصل بو إىل ٍ
٠نهوؿ(ٕ).
َ َ َ
ََ َ
ٍ
ٍ
إعماؿ ِ
العقل يف أ َْمر ٠نهوؿ ،وترتيب أمور يف
اصطبلحا:

ُ
ً
ٍ ( ٖ)
ٍ
إعماؿ العقل
حقيقية أو ظَنّْػيَّة  .وقيل:
وص ُل ّٔا إىل معر ٍفة
ُ
الذىن؛ يُػتَ َّ
للوصوؿ إىل معرفة آّهوؿ(ٗ).
يف اٞنعلوـ؛ ُ

ِ
ص ِفو علما ولقبا
ثالثًا :تعريف ال ِملْكيَّة الف ْكريَّة َ -بو ْ
ت َّ
بأن ا :سلط ٌة مباشرة يعطيها القانو ُف للشخص على كافّة
ُ عّْرَف ْ
منتجات عقلو وتفكًنه ،وٕننحو مكن َة االستئثار واالنتفاع ٣نّا ترد عليو
ىذه األفكار من مر ٍ
١نددة قانونًا ،دوف منازعة أو اعرتاض
ٞندة َّ
دود مال َّ
ُ َْ
أحد(٘).
(ٔ) ابن منظور :لساف العرب ٘ ، ٙ٘/والفيومي ،أ٘ند بن ١نمد بن علي اٞنقري
(ٕٔٗٔ ىػ  ٕٓٓٓ -ـ) .اٞنصباح اٞننًن ٕ .ٜٗٚ/القاىرة :دار اٜنديث.
(ٕ) اٞنعجم الوسيط ٕ. ٜٙٛ/
ِ
علي بن ١نمد بن علي (٘ٓٗٔ ىػ) .التّػ ْعريفات ْٓ َ .ٕٔٚنقيق:
(ٖ) اٛنرجاينّّ ،
العرب .واٞنصباح اٞننًن ٕ - ٜٗٚ/
إبراىيم األبياري .بَػ ًْنوت :دار الكتاب ِ ّ
(ص  ،)ٕٗٛاٞنعجم الوسيط ٕ. ٜٙٛ/
(ٗ) عمر :أ٘ند ٢نتار (ٕٜٔٗىػ  ٕٓٓٛ-ـ) ،معجم اللغة العربية اٞنعاصرة
ٖ ،ٖٔٚٗ/القاىرة :عال الكتب ،ط ٔ.
(٘) انظر :الكمال١ :نمد ١نمود ،آلية ٘ناية حقوؽ اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة  ، ٕٕٚمؤٕنر
ّ
اٛنوانب القانونيَّة واالقتصاديّة التفاقيات منظَّمة التجارة العاٞنية ،عقدتو
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ّ
ّ ُ

ِ
َّ
اٜناجز بنتاج فك ِره وإبداعو
اإلنساف
اختصاص
بأنا:
ُ
ُ
التصرؼ فيو َو ْح َده ابتداءً َّإال
شرعا
االنتفاع بو ،و ُّ
َ
لو ً

ت
وعّْرفَ ْ
ُ 
اختصاصا ُ٫نَ ّْو ُؿ
(ٔ) ً
ٞنان ٍع .
جاد بو عقلُو أدبيِّا وماليِّا ٣نّا
تٕ)بأ ّناُّ :
وعّْرفَ (ْ
حق اإلنساف فيما َ
ُ 
فيو نػَ ْف ٌع للبشرية .
ِ
ِ
ويُػ ْف َه ُم ٣نّا سبق أ ّف اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ٕنثل كافّ َة منتجات الفكر
من اإلبداعات العقلية من مصنَّفات فنية
اإلنساينّ الَّيت تُشكّل ٠نموع ًة َ
ٞنستخدمة يف األعماؿ
وأدبية؛ مثل :ال ُكتب ،واالخرتاعات ،واألٚناء ا
َ
من اٞننتجات
التجارية (العبلمات التجاريّة) ،والنماذج الصناعيّة وغًنىا َ
(ٖ )
.
اإلبداعية األخرى الَّيت ٓنصل على ٘ناية قانونية

غرفةُ ْنارة وصناعة ُد َب بالتعاوف مع جامعة اإلمارات العربية اٞنتحدة يف
الفرتة  ٔٔ – ٜمايو ٕٗٓٓ ـ .وجهاد :عبّاس (ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/ـ)،
اآلليّات القانونيَّة ٜنماية اٞنِلْ كيَّة ا ِلف ْكريَّة  ٛوما بَػ ْع ُد  ،مذ ّك رة مقدمة لنيل
شهادة ليسانس  -التخصص :قانوف خاص ،جامعة قاصدي مرباح -
ورقلة ،كلية اٜنقوؽ والعلوـ السياسية  -قسم اٜنقوؽ.
ِ
(ٔ) الغامدي :ناصر بن ١نمد (ٕٓٓٙـ)٘ ،ناية اٞنِلْكيَّة الف ْكريَّة يف الفقو
اإلسبلمي واآلثار االقتصادية اٞنرتتّْبة عليها  ،ٜٔدار ابن اٛنوزي.
ِ
(ٕ) عبد الكرمي :خالد ٘ندي وأ٘ند عبد الر٘نن الشيحة ،اٞنِلْكيَّة الف ْكريَّة
ول األم ِر فيها رؤية شرعية مقاصدية ٔٚ
مفهومها وتكييفها الفقهي ودور ّْ
 ٠ ،ٔٛنلّة جامعة اٞندينة العاٞنية (٠نمع) العدد  ، ٔٛأكتوبر ٕٓٔٙـ.الف ْكريَّة (« :)WIPOما ىي اٞنِلْكيَّة ِ
(ٖ) اٞننظَّمة العاٞنية للملكية ِ
الف ْكريَّة؟ »
ُ
بتصرؼ.
اطّلع عليو بتاريخ ٓٔ ّ .ٕٓٔٚ- ٚ-
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املطلب الجّاني :تعريف حكوق املِلِكيَّة الفِكِريَّة

ّأوًال :تعريف الحقوق
ٗنع حق ،ويطلَق يف اللغة على ٍ
معاف كثًنة،
 لغ ًة :اٜنقوؽ َْ ُ َ ّ ُ
منها:
ٔ .خبلؼ الباطل(ٔ).
ِ
ٕ .اٞنوجود الثّابت .يقاؿَّ :
أوجبتَ ُو أَْو
حق ْق ُ
األمر أُح ُّقو؛ إذا ْ
ت َ
َج َعلْتَو ثابتًا أو َّ
تيقنْتَو(ٕ).
ولذلك يقوؿ ابن فارس « :اٜناء والقاؼ أصل واحد ،وىو ُّ
يدؿ
ُ
ٌ
كل فرع
فاٜنق نقيض الباطلُُّ .ث يرجع
وصحتو؛ ُّ
على إحكاـ الشيء َّ
ّ
ب»(ٖ).
وح ْسن التلفيق .ويقاؿَ :ح َّق َّ
إليو َنَ ْودة االستخراج ُ
الش ْيءَُ :و َج َ
 اصطبلحا :اختل َفت عبارات األُصوليٌّْن و ِ
الفقهاء والعلماء يف
ْ
َ
ُ
ً
ٍ
ّْ
تعريف اٜنَ ّق ،وٟنم يف ذلك ثبلثةُ اْناىات رئيسة:
عرفو ّنا ال ٫نرج عن التعريف اللُّغوي .ومن أشه ِر
ٔ .األوؿَّ :
(ٔ) ابن منظور ،لساف العرب ٖ.ٕ٘٘ /
يعقوب (ٜٔٛٛـ) .القاموس ال ُْمحيط
١نمد بن
َ
(ٕ) الفًنوزابادي٠ ،ند الدّْين ّ
ٖ .ٕٕٛ/بَػ ًْنوت :دار اٞنعرفة.
(ٖ) ابن فارس :معجم مقاييس اللّغة ٕ.ٔ٘ /
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ّ
ّ ُ

ِ
عرفو عبد العزيز البخاري بأنّو« :اٞنوجود من
تعريفات ىذا االْناه ما ّ
ِ
َّ
حق؛
ّْ
حق والعٌن ّ
ب فيو يف ُوجوده ،ومنو السحر ّ
كل َو ْجو الذي ال َريْ َ
وحق العبد ما يتعلّق بو مصلح ٌة
أي :موجود بأثره»ُُ .ثَّ قاؿُّ « :
خاصة»(ٔ).
ّ
ِ
عرفَو باعتبار حقيقتو وصلَتو باإلنساف وباعتبار
ٕ .الثّاينَّ :
مصدره؛ ّنا يلزـ ال ّدور يف بعضها .ومن أشه ِر تلك التػ ِ
عرفو
ْ
َّعريفات ما ّ
( ٕ)
َّ
العيين بأنّو «ما يَ ْس ُّ
استحقو
باٜنق ما
الرجل»  .والظّاىر أنّو يريد ّْ
تحقو ُ
يقره الشَّرع و٪نميوّْ ،
فيمكُنو منو ويدافع عنو؛ ولذلك
اإلنسا ُف على َو ْجو ُّ ْ
ٍ
إلنساف ّنُْقتضى الشَّْرع من
عرفو الشيخ علي اٝنفيف بأنَّو« :ما ثبت
َّ
( ٖ)
أجل صاٜنو» .
عرفو باعتبار حقيقتو وموضوعو .ومن أشهر تلك
ٖ .الثّالثّ :
(ٔ) البخاري :عبلء الدين عبد العزيز بن أ٘ند ( ٔٗٔٛىػ) .كشف األسرار
العلمية.
ٗٓ .ٖٔٗ/نقيق :عبد اهلل ١نمود ١نمد عمر ،بًنوت :دار الكتب ّ
(ٕ) العيين :أبو ١نمد ١نمود بن أ٘ند (ٔٔٗٔىػ ٜٜٔٓ -ـ) ،البناية شرح
اٟنداية ٓٔ  ، ٕٜٔ/ط دار الفكر ،وابن ٤نيم :زين الدين بن إبراىيم ،البحر
الرائق شرح كنز الدقائق  ،ٔٗٛ/ ٙط ٕ ،بًنوت :دار اٞنعرفة.
(ٖ) اٝنفيف :علي (ٖٖٔٙىػ  ٜٔٗٗ -ـ) ،أحكاـ اٞنعامبلت الشرعية ، ٕٛ
مصر ،الطبعة الثانية.
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التػَّعر ِ
اٜنق جنس يتناوؿ اٞناؿ وغًنه»(ٔ).
يفات ما َّ
عرفو بو الدسوقيّ « :
ْ
ِ
وأرى َّ
ثابت
اٜنق أنّو« :
ؼ بو ُّ
أف م ْن أفضل ما ُعّْر َ
اختصاص ٌ
ٌ
( ٕ)
الرضا بو ٞنا
شرعا لتحقيق مصلحة ،يقتضي سلط ًة أو تكلي ًفا»  ،و ّْ
ً
اٜنق وىو اٞنصلح ُة ،وما يرتتَّب على ذلك من عبلقة أ ِو
تضمنَو ٞنوضوع ّْ
َّ
ِ
من االعتداء على
اختصاص لصاحب اٞنصلحة ّْ
ٔنولُو سلطةً ُ
ٕننع الغَْيػَر َ
موضوعِها.
يف حقوق ال ِملْكيَّة ِ
الف ْكريَّة
ثانيًا :تعر ُ
حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة بأ ّنا:
ت منظَّم ُة التجارة العاٞنية
َ
َّ
عرَف ْ

١نمد عرفة .حاشية الدسوقي ٗٓ .ٗ٘ٚ/نقيق١ :نمد عليش،
(ٔ) الدسوقيّ :
الزرقا :مصطفى
بًنوت :دار الفكر ،وانظر :القرايف :الفروؽ ٔ ، ٔٗٓ/و ّ
(ٖٔٚٚىػ  ٜٔ٘ٛ -ـ) ،اٞندخل إىل نظرية االلتزاـ العاـ ٕ ،ٔٔ/دمشق:
اٜنق ومدى سلطاف الدولة يف
مطبعة اٛنامعة ،ط ٖ ،والدريين :فتحيّ ،
تقييده ،طٔ ،بًنوت :دار الفكر.
ِ
(ٕ) العبادي :عبد السبلـ (ٖٜٗٔىػ ٜٔٚٗ-ـ) ،اٞن ْلكيَّة يف الشريعة اإلسبلميّة
عماف :مطابع وزارة األوقاؼ ،وانظر اٝنول :أ٘ند ١نمود
ٖٓٔ ،ط ّٔ ،
اٜنق بٌن الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي،
(ٖٕٗٔىػ ٕٖٓٓ-ـ) ،نظريّة ّ
ط ٔ ،القاىرة :دار السبلـ .ٜٗ - ٗٛ
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ّ
ّ ُ

اٜنقوؽ الَّيت تُػعطى لكافّة أعماؿ ِ
الف َكر اٞنبتَ َكرة ومنتجات اإلبداع
ْ
( ٔ)
ّْ
الذىنيّة ،وغالبًا ما تُػ ْعطى ٞن َّدة زمنيَّة ١ندودة .
حقوؽ ُ اٞنِْلكيَّة ِ
العاـ الَّذي
وقيل :إ َّف
الف ْكريَّة ىي اٞنفهوـ ُّ
َ
احتكار ىذا
معٌن ،ويسمح لصاحبو
حق ِملْكيَّة َّ
يُ َ
ستخدـ لل ّداللة إىل ّ
َ
( ٕ)
ّْ ٍ ٍ
من الزمن .
اٜنق لفرتة معيَّنة َ
وىو التعريف اٞنختار ٝنلُوه من الدور اٞنوجود يف تعريف منظمة
التجارة العاٞنية.

(ٔ) انظر:

http: //www. wipo. int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450. pdf

http: //www. wipo. int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489. pdf

اٜنقوؽ القانونيَّة اليت تَػْتبع لفرد أو منشأة؛ من أجل استخداـ األفكار
وقيل :ىي
ُ
ٍ
ِ
بأي
أو اٝنُطط أو أي نوع من األصوؿ َغ ًِْن اٞنلموسة ،بعيدًا ع ِن الشعور ّ
ٍ
نتيجة لظهور اٞننافسة أثناء فرتة زمنيّة معيّنة .انظر:
قلق؛ ً
")The Organisation for ،INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRS
Retrieved 10-7-2017. ،Economic Co-operation and Development
.Edited

(ٕ)

انظرThe Organisation INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRS)":
Retrieved 10-7-2017. ،for Economic Co-operation and Development
.Edited
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املبحح الجّاني :أنواع حكوق املِلِكيَّة الفِكِريَّة
ِ
ِ
الكثًن
ينضوي ٓنت حقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ّ -نعناىا الواسع ُ -
ضها َع ْن بَػ ْع ٍ
ض يف اٝنصائص من جهة
تلف بَػ ْع ُ
من األنواع الَّيت َْ٫ن ُ
َ
لكن ٬نكن
واألىداؼ من جهة أخرى ،وىي يف عددىا وغرضها كثًنةْ ،
أف نقسم حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة إىل قسمٌن كبًنين٨ ،نا:
 القسم األوؿ :حقوؽ اٞنِلْكيَّة األدبيّة والفنيّة ،واٜنقوؽ اٞنرتبطةّٔا أو آّاورة ٟنا.
 القسم الثّاين :حقوؽ اٞنِْلكيَّة الصناعيّة ،واٜنقوؽ اٞنرتبطة ّٔاأو آّاورة ٟنا.
الفرع ٌْن اآلتيَػ ٌْن:
وفيما يأيت
التفصيل فيهما يف َ
ُ
ِ
الفرع األول :حقوق ال ْملكية األدبية والفنية ،والحقوق
دب
كل عمل يف آّاؿ األ ّْ
المرتبطة بها أو المجاورة لها يقصد ّٔا ُّ
والعلمي والفين ،أيِّا كانت طريق ُة التعبًن عنو أو شكلُها ،وكيفما كانت
العمل ِملْ ًكا ٞنؤلّْفو(ٔ).
الغرض اٞنر ُاد منو؛ إذ يُعتََرب ىذا
طريق ُة تقييمو أ ِو
ُ
ُ
يتفرع إىل قسمٌن:
و ّ
(ٔ) شلِب :إٟناـ (ٕٓٔٓ) ،دليل حقوؽ اٞنِْل كيَّة ِ
الف ْكريَّة «معيار اٞنصداقية
اٛن ْودة ،كلية الرتبية الرياضيّة للبنات،
واألخبلقيات» ص َٗ ،و ْحدة ضماف َ
مصر :جامعة حلواف.
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ّ ُ

مدلوال قانونيِّا يصف
ّأوًال  -حقوق المؤلف :يُػ َع ُّد حق اٞنؤلف ً
( ٔ)
اٜنقوؽ اٞنمنوح َة للمبدعٌن من أجل أعماٟنم األدبية والفنية  .وينقسم
نوع ٌْن٨ ،نا :اٜنقوؽ اٞنعنويّة (األخبلقية)؛ واٜنقوؽ اٞناليّة.
ىذا ُّ
اٜنق إىل َ
حق اٞنبدع يف االعرتاض على
صد ّٔا ُّ
 الحقوق المعنويّة :يُػ ْق َ
يسي ُء إىل العمل أو يسيء إىل ٚنعة اٞنبدع؛ من تعديل أو
تصرؼ
أ ّْ
ي ُّ
ْ
تشويو أو ٓنريف(ٕ).
حق النسخ واالقتباس والرتٗنة
 الحقوق الماليّة :تتمثّل يف ّْ
( ٖ)
واإلذاعة والتبلوة العلنيّة واألداء والعرض العَلَين والتوزيع وغًنىا.
ص ُد بها الحقو ُق الَّتي ٕنَُْنح
ثانيًا  -الحقوق المجاورة :يُ ْق َ
لٌن وموسيقيٌّْن؛ ومنتجي التسجيبلت الصوتية
لفنّاين األداء من ٣نثّْ َ
مؤسسات اإلذاعة والتلفزيوف
كاألشرطة واألقراص اٞندموجة و٥نوىا؛ و ّ
أيض ا حقِّا
(ٔ) فكما للمؤلّْف
ٌ
٘نايتها واحملافظة عليها؛ فإ ّف لو ً
حقوؽ أدبية ٩نب ُ
الفكري مادّيِّا واالستفادة منو َُن َسب ما نَصّت عليو
يف استغبلؿ إنتاجو
ّْ
اتفاقية «بًنف» ٜنماية اٞنصنّفات األدبية والفنية عاـ ٔٛٛٙـ .انظر:
حسن :ياسر ١نمد ( ،) ٕٜٓٓاٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة واقتصاديات اٞنعلومات
واٞنعرفة دراسة تأصيلية ص ٖ  ،مركز ّْآناد احملامٌن العرب للتحكيم ،مصر:
كلية اٜنقوؽ جامعة اٞننصورة.
(ٕ) اإلدارة اٛنماعية ٜنقوؽ اٞنؤلف واٜنقوؽ آّاورة ،منشورات اٞننظمة العاٞنية للملكية
الفكرية ،مطوية رقم ( ،L450CM / Aجنيف :الويبو د .س .ف ،) .ص ٔ
(ٖ) اٞنرجع السابق.
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امج على األثًن(ٔ) (ٕ).
فيما يُ َّ
قدـ من بر َ
فاٜنقوؽ آّا ِورة تعود
حقوؽ اٞنؤلّْف ُٕننَح للمؤلّْفٌن،
فإذا كانت
ُ
ُ
إىل فئات أخرى سا٨نت يف إخراج أعماؿ اٞنؤلّفٌن إىل الوجود؛ عن
بشَّت الوسائل.
طريق التعبًن عنها ّ
( ٖ)
الفرع الثّاني :حقو ُق ال ِملْكيَّة الصناعية
العاـ لكل أنواع اٞنِلْكيَّة ِ
تطبيق
الف ْكريَّة الَّيت ٟنا
وىو اٞنصطلَ ُح ُّ ّْ
ٌ
صناعي؛ كاالخرتاعات والرسوـ والنماذج الصناعية والعبلمات التجارية
ّّ
ِ
ِ
ذات
والبيانات اٛنغرافية .و٬نكن أ ْف تكو َف اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة (ٗ)الصناعيّ ُة َ
طبيعة تقنية أو ْنارية؛ إذ تشمل األوىل بر ِ
تصاميم
اءات االخرتاع أ ِو ال
ّ
ّ
َ
ِ
ِ
حق
(ٔ) صبح :نداء (ٕٔٔٓ) ،اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة أسئلة وأجوبة ص ٖ ،دائرة ّ
اٞنؤلّْف ،وزارة الثقافة الفلسطينية.
(ٕ) يقصد باألثًن يف علم الطبيعة والفيزياء :وسط افرتاض يعم الكوف ويتخلل
ٗنيع أجزائو ،وضع لتعليل انتقاؿ الضوء أو الصوت أو اٜنرارة يف الفراغ.
انظر :عمر :ا٘ند ٢نتار(  ٕٓٓٛـ) ،معجم اللغة العربية اٞنعاصرة ٔ ،ٙط
ٔ ،القاىرة :عال الكتب.
ِ
ِ
األساسي
(ٖ) خوري :أمًن (ٕ٘ٓٓ) ،أساسيات اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة :الكتاب
ّ
للجميع صٕٔ  ،الواليات اٞنتحدة :مكتب براءات االخرتاع والعبلمات
التجارية للواليات اٞنتحدة.
ِ
مؤسسة من
(ٗ) وتُ َعترب كاتّْفاؽ بٌن اٞنخرتع والدولة ُنيث ٕننع
أي شخص أو َّ
األخًنةُ َّ
صَنع أو بيع أو عرض أ ِو استعماؿ االخرتاع اٞنر ِ
داخل حدود الدولة
و
٘نايت
اد
ُ
ُ
كفلها َ
حق
وخارجها ،وقد ات ُِّف َق على أ ّف اٞن ّدة الزمنية اليت
اٜنامية
القانو ُف ٜنماية ّْ
َ
االخرتاع ىي عشرو َف سنةً .انظر :اٝنوري :أساسيات اٞنِلْكيَّة الفِ ْكريَّة ص ٕٔ،
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ّ
ّ ُ
( ٔ)

الصناعيّة  ،يف ح ِ
ٌن تشمل الثاني ُة ما ٬نكن ٓنويلُو إىل ٣نتلكات ْنارية
( ٖ)
( ٕ)
كالعبلمات التجارية والبيانات (أو اٞنؤشرات) اٛنغرافية  ،واألسرار
التجارية(ٗ).
وشلش١ :نمد ١نمد (ٕٔٗٚىػ ٕٓٓٙ -ـ) ،حقوؽ اٞنِلْكيَّة الفِ ْكريَّة بٌن الفقو
والقانوف ٕٓ ،جامعة القدس اٞنفتوحة ،فلسطٌن.
(ٔ) وتشمل النماذج الصناعية والرسوـ الصناعية على حد سو ٍ
قصد ّٔا ك ُّل
وي
.
اء
ُ َ
َ
َ
تر ٍ
ٍ
٠نسم بألواف أو َبغ ًْن ألواف ،إذا كاف لو
شكل
كل
تيب ٣نيز للخطوط و ُّ
ّ
استخدامو صناعيِّا .انظر :شلش :حقوؽ
مظهر جادّ ٣نيَّػٌز ِم ْن َغ ًِْنه ،و٬نكن
ُ
اٞنِلْكيٌة ِ
الف ْكريَّة بٌن الفقو والقانوف ٕٗ.
ّ
٫نص
البعض
ؽ
يفر
و
التجاري.
االسم
و
ية
ر
التجا
العبلمة
وتشمل
(ٕ)
بينهما بأ ْف َّ
ُ
ُ َ
ّْ
َ
العبلمةَ التجارية بأنّا كل إشارة مادية ٣نيزة يتّخذىا الصانع أو التاجر أو مقدّـ
اٝندمة؛ لتمييز صناعتو أو بضاعتو أو خدماتو عن مثيبلهتا اليت يصنعها أو
ستخدـ لتمييز اٞننتجات أو البضائع أو
يتاجر ّٔا أو يقدّمها اآلخرو َف .وتُ َ
التاجر على َمْتجره؛
يطلقها
اليت
بالتسمية
التجاري
االسم
اٝندماتَّ - .
َّ
ِ ُ
و٫نص َ
ِ
ِ ِ
جار.
من التّ ّ
من اٞنتاجر ِاٞنماثلةِأو اٞنشأّة لو؛ ولتمييزه م ْن َغ ًْنه َ
لتمييزه م ْن َغ ًْنه َ
انظر :خوري :أساسيات اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة .ٔٛ
ٍ
االسم اٛنغرايفَّ لبلد أو
(ٖ) وقد يُطلَق عليها« :نظاـ تسميات اٞننْ َشأة» ،وتعين
َ
ٍ
ُ
تعٌن
أف
شأنا
ومن
ى،
م
ّ
منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكاف ُم َس ّ
حصرا أو
اٞننتج أو ميزاتُو
ً
ناشئا فيها ،وتكوف َج ْودة ىذا َ
منتجا ً
ً
منسوبة ً
أساسا إىل بيئة جغرافية تشتمل على العوامل الطبيعية والبشرية .انظر:
ً
اٞننظمة العاٞنية للملكية ِ
كريَّة WWW. WIPO. INT
الف ْ
ذات ميزة تنافُسية
أيضا أسرار اٞنهنة ،وتُ َّ
سمى ً
فس ر على ّأنا أسر ٌار ْنارية ُ
(ٗ) وتُ ّ
عترب استغبل ُٟنا من قبل َغ ًِْن
ٞنالكها ،إذ تشمل أسر ًارا ْناريًّة أو تصنيعية ،ويُ َ
ِ
مالكها انتها ًكا ٜنقوؽ اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة .انظر :حجازي١ :نمد ،اٞنلْكيَّ ة
- ٕٔٓ -
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املبحح الجّالح :أهنيّ ُة حكوق املِلِكيَّة الفِكِريَّة
الزخم من االىتماـ البالغ ُنقوؽ
ِ قد يتساءؿ َمن يبلحظ ىذا َ
اٞن ْلكيَّة ِ
سر توقيتو ،وال سيّما إذا علم أ ّف االستيبلء على
الف ْكريَّة عن ّْ
مستهجنًا
وليد ىذا العص ِر ،بل كاف
اإلنتاج الذىين للغًَْن ل يكن َ
َ
أيضا يف اٜنضارات القد٬نة.
وشائنًا ً
ٕناما إذا ما ُعلم أ ّف اٜناجة إىل اٜنماية
لك َّن ذلك
َ
التساؤؿ يزوؿ ً
اٜنق أ٨ني ًة
تظهر ّإال عندما اكتسب ىذا ُّ
القانونية ّْ
ٜنق اٞنؤلّْف ل ْ
تطور تكنولوجيا نَػ ْقل وتوزيع اٞنؤلَّفات.
اقتصادية فائقة بفعل ُّ
و٬نكن تلخيص أ٨نية حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة يف أمرين:
ُ
ِ
ِ
َّ
أحد ْنليات العوٞنة اليت أصبحت
ٔ  -أف اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة وحقوقَها تُػ َع ُّد َ
سمى برأس اٞناؿ الثقايف  -من
فيها (اٞنوارد الذىنية)  -أو ما يُ ّ
قائما على
أكث ِر اٞنوارد قيم ًة وأ٨ني ًة ،وباعتباره ً
نادرا ً
موردا ً
اٞنكونات والعناص ِر واألجزاء إىل
النخبة القادرة على ٓنويل ّْ
( ٔ)
منتجات اقتصادية واسعة االنتشار والتداوؿ .
ِ
الف ْكريَّة يف ٠نتمع اٞنعلومات ص ٖٔ  ،ٔٗ -مصر :اٞنركز اٞنصري للملكية
ِ
الف ْكريَّة وتكنلوجيا اٞنعلومات.
(ٔ) انظر :مراد :بركات ١نمد (ٕٕٓٓـ) ،حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة من منظور
إسبلمي  ٔٚٙوما بَػ ْع ُد ،الرياض :مؤسسة اليمامة الصحفية ،بوشناقة:
الصادؽ وموزاوي عائشة ،األ٨نية االقتصادية والتجارية ٜنقوؽ اٞنِلْكيَّ ة
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ّ
ّ ُ

فم َع بَ ْد ِء استخداـ ىذه اٞنوارد على َْ٥ن ٍو مستقل ،تناقصت الفرتة
َ
الزمنية ما بٌن ِ
ٓنويل االكتشاؼ العلمي أو الفكرة الثقافيّة أو اإلبداع
ٍ
اكتشاؼ إىل منتَج مطروح للتداوؿ والتعامل معو -
٠نرد
الذىين من َّ
ّْ
ٍ
ٍ
ِ
اٜنصوؿ على مردودات وعائد سريع منو بأرباح َغ ًِْن مسبوقة،
و
وّنع ّد ِ
ِ
ٍ
وتسويق و ٍ
ووْف َق آخ ِر
الت إنتاج
ٕنويل ومو َ
ارد بشريّة َغ ًْن مسبوقةَ ،
ِ
ِ
التجاري بٌن
التعاوف
ّْ
التّقنيات وأحدث األساليب؛ وذلك من خبلؿ ُ
ين ،الَّذي بدأ يفرض نَػ ْف َسو على الساحة االقتصاديّة
َ
اٞنبدعٌن واٞنستثمر َ
ِ
ِ
العاـ ،يف
حَّت أصبحت اٞنلْكيَّة الف ْكريَُّة تسهم ،على مستوى االقتصاد ّْ
ّ
ٓنقيق التنمية االقتصادية؛ من خبلؿ تشجيع االبتكار ِ
ات الوطنيّة،
ّ
ِ
ئيسا لنقل
ر
ا
مصدر
ل
٬نث
ذي
ل
ا
ر
اٞنباش
األجنِب
وج ْذب االستثمار
ّ
ّ
ّْ
َ
ً ً
التكنولوجيا(ٔ).
ٕ  -تستمد اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَُّة وحقوقها أ٨نيّتَها من كوف اإلبداع
ِ
الف ْكريَّة (ٕٔٔٓـ) ،ورقة مقدَّمة ٞنؤٕنر :رأس اٞناؿ الفكري يف منظّمات
األعماؿ العربيّة يف االقتصاديات اٜنديثة ص ٔٔ وما بَػ ْع ُد ،يف الفرتة ٖٔ -
ٗٔ ديسمرب ٕٔٓٓ  ،تنظيم جامعة الشلف ،اٛنزائر .واٝنضًني١ :نسن
(ٕٔٓٓـ) ،العوٞنة االجتياحيّة  ، ٕٔٚمصر٠ :نموعة النيل العربية.
(ٔ) انظر :اٝنضًني١ :نسن (ٕٔٓٓـ) ،العوٞنة االجتياحية  ،ٕٔٚمصر:
٠نموعة النيل العربية ،وجونز :جودي وا٤نر وآخروف (ٕٕٓٓـ) ،اٞنِلْكيَّ ة
ِ
الف ْكريَّة  -اٞنبادئ والتطبيقات ،ترٗنة :مصطفى الشافعي ومراجعة حامد
طاىر ،القاىرة :ىيئة اٞنعونة األمريكية.
- ٔٓٗ -
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البشري غَْيػَر ٍ
قابل للنضوب  -على عكس اٞنوارد الطبيعيّة فهي قابل ٌة
ّْ
للنضوب حَّت لو على اٞندى البعيد  -لذا؛ َّ
فإف تقييم ثروات الدوؿ -
ارد طبيعيةّ .أم ا
ساب ًقا  -كاف يتم من خبلؿ قياس ما ٕنلكو من مو َ
من
َ
اليوـ ،فإ ّف مقياس غىن الدولة من عدمو ال يتم من خبلؿ ما ٕنلكو َ
َّ
امل أخرى
ب ،بل تع ّداه إىل أ ْف
ْ
الثروات الطبيعية َ
فح ْس ُ
أصبحت َٖنةَ عو ُ
( ٔ)
ِ
امتبلؾ اٜنقوؽ الف ْكريَّة .
تُقاس ّٔا ،من أ٨نّْها
ُ
القوؿ :إ ّف أ٨ني َة اٜنقوؽ ِ
الف ْكريَّة تتجلّى يف َك ْوِنا
٬نكن ُ
ّ
وعليو ُ
من
َ
موضوع صراع الدوؿ اٜنديث؛ إذ تتنافس يف امتبلؾ ىذا النوع َ
أف
اع علمي وتقين واقتصادي بعد ْ
اٜنقوؽ وصيانتها ،ومن َُثَّ فهو صر ٌ
اعا يتمثل يف َسطْ ِو األقوى على ثروات األضعف الطبيعية؛
كاف صر ً
اٜنق الفكري اليوـ ،سواءٌ كاف على شكل إنتاج
ذلك أ ّف َمن ٬نتلك َّ
حتما سوؼ ٬نتلك األدا َة واآلل َة الَّيت
علمي أو اخرتاع أو غًنه ،فإنّو ً
االقتصادي والسياسي واالجتماعي للدولة .لذلك تُػ ْعتَبَػُر
ٓندد اٞنستوى
ّْ
َّ
ِ
قوانٌن اٞنلْكيَّة ِ
أىم القوانٌن الَّيت تسنُّها آّتمعات؛ على
الف ْكريَّة من ّْ
ُ
ِ
اعتبار أ ّنا واحدةٌ من أقوى أركاف التنمية الثقافية والعلمية واالقتصادية
َّ
من الدوؿ إىل ٘نايتها من خبلؿ اٞنعاىدات
لكثًن َ
اليت يسعى ا ُ
(ٔ) انظر :العبد كرمي :عبد الر٘نن بن خالد ،حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة أ٨نية تنموية
ومصدر دخل ،مقاؿ منشور يف صحيفة ماؿ االقتصادية على الرابط اآليت:
https: //www. maaal. com/archives/20180406/105807
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ّ
ّ ُ
( ٔ)

َّوليَّة .
واالتّْفاقيات الد ْ

(ٔ) العبد الكرمي :حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة أ٨نية تنموية ومصدر دخل ،وانظر
أيضا :ىنرت :رود ،اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة والتنمية االقتصادية ،مقاؿ منشور يف
ً
جريدة الراية يوـ السبت ،بتاريخ ٖٕٖٔٗ٘/ ٗ/ىػ اٞنوافق ٕٕ ٕٓٔٗ/ٕ /ـ
على الرابط اآليتhttp://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff- :
4ca1-9c10-122741d17432/464a5b66-7c8d-4ef8-ba69ce236ab3fc26
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املبححُ الرّابع :تاريذُ نشأة املِلِكيَّة الفِكِريَّة ومحاية حكوقوا
ِ ِ
ِ
وتطورت
احل،
ّ
ّ
مرت اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة منذ نشأهتا بع ّدة مر َ
َّ
تطوَر
أف
ا
ي
جل
وظهر
.
اٜنالية
هتا
ر
صو
إىل
وصلت
ف
أ
إىل
باستمرا ٍر
ِّ
ْ
ُّ
ْ
اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة كاف يسًن ببُ ْط ٍء عرب العقود اٞناضية ،إىل أف بدأت حقبة
بتطور التكنولوجيا
زت ىذه اٜنقبة ُّ
من القرف اٞناضي ،إذ ٕنيّ ْ
التسعينيّات َ
وال سيَّما تكنولوجيا اٞنعلومات واالتصاالت ،وكاف ذلك سببًا يف سرعة
( ٔ)
ِ
ِ
تأكيد َّ
اٝناص باٞنِْلكيَّة
صطلح
ولعل
َّ
َ
تطور اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة َّ .
أف اٞن َ
ِ
للمرةِ األوىل يف القسم
الف ْكريَّة ليس ً
جديدا  -من نافلة القوؿ؛ إذ ظهر ّ
الشمال من إيطاليا أثناء عصر النهضة ،ويف عاـ ٗ ٔٗٚـ صدر يف
ّ
خاص بتوفًن اٜنماية لبلخرتاعات ،واعتمد على
البندقية قانو ٌف
مدينة
ّّ
ّ
عود إىل عاـ
منح اٞنخرتع كافّةَ حقوقوّ .أما ٘نايةُ ّْ
حق اٞنُؤلف ،فت ُ
ُ
وحروؼ
ع يوىانس غوتنربغ اآلل َة الطابعة
َ
ٓٗٗٔـ ،عندما (ٕ)ابتكر اٞنُخرت ُ
الطباعة اٞننفصلة  ،ىذا االخرتاع الَّذي ساىم يف انتشار الكتب
واٞنؤلَّفات ُاٞنطبوعة على َْ٥ن ٍو كبًن ،وأصبح من السهل على الناس نَ ْشُر
(ٔ) أبو صبلح :مصعب علي (ٕٓٔٙـ) ،واقع اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة وأثره على
االستثمار يف قطاع تكنلوجيا اٞنعلومات يف فلسطٌن صٕ٘ ،رسالة
ماجستًن ،جامعة النجاح الوطنية :نابلس :فلسطٌن.
ِ
ِ
فعالة يف التنمية االقتصادية
(ٕ) إدريس :كامل (ٖٕٓٓـ) ،اٞنلْ كيَّة الف ْكريَّة أداة ّ
ص ٖ ،اٞنن ظَّمة العاٞنية للملكية ِ
الف ْكريَّة (ويبو).
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ّ
ّ ُ

الكثًن من
الكتب إ ْف كانت من تأليفهم أو تأليف غًنىم؛ ٣نّا جعل
َ
اٞنؤلّْفٌن يف ّكروف بطريقة ٓنمي حقوقَهم من الضياع ،و ّْ
من
ٕنكنُ
همٔ) َ
َ
ِ(
ّْ
االستفادة اٞناديّة منها ،فكانت فكرةُ حقوؽ اٞنؤلف ّنعناىا احملدود .
ويف أواخر ِ
العديد من دوؿ
اىتم
التاسع َع َشَر
القرف
ّْ
اٞنيبلدي َّ
ُ
َ
ِ
ِ
ود ْوليِّا ّمت
العال بإعداد القوانٌن اٝناصة بتنظيم حقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّةَ ،
األساسي لل ِملْكيَّة
االتفاؽ على توقيع ُمعاىدتٌن تُػ َع ّداف
ُ
َ
اٞنصدر القانوينّ
ّ
ِ
ِ
االتفاقية اٝناصة ُنماية اٞنلْكيَّة الصناعيّة اٞنوقَّعة يف باريس
الف ْكريَّة٨ ،نا:
ّ
( ٕ)
ُ
األدبية
االتفاقي (ةٖ)اٝناصة ُنماية اٞنُصنَّفات الفنيّة و ّ
عاـ ٖٔٛٛـ  ،و ّ
اٞنوقَّعة يف برف عاـ ٔٛٛٙـ .
ُ ُُثَّ بدأ نظاـ اٞنِلْكيَّة ِ
أكرب ،وبات
ل
و
د
باىتماـ
٪نظى
ة
ي
ر
ك
الف
ْ
َّ
َْ
ُ
َ
الف ْكريَّة ص ٕٙو إدريس ٖٕٓٓ  :اٞنِْلكيَّة ِ
(ٔ) أبو صبلح :واقع اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة
فعالة ص ٖ .ٗ -
أداة ّ
(ٕ) تُ َعتَرب اتفاقيَّةُ باريس يف ٕٓ مارس سنة ٖ ٔٛٛأقْ َد َـ اتفاقيَّة حوؿ ىذا
اٞنوضوع يف ىذا العصر اٜنديث ٜنماية اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ،وقد ُع ّدلت
َ ْ
ات دوليَّة ِ
ٍ
سنة
تعديلها
بعد
(اٛنات)
ة
ي
اتفاق
ّٔا
اعرتفت
و
الحقة،
َ
َّ ُ
ْ
بقرار َ ْ
بعٌن
عدد أعضائِها َ
سنة ٜٜٔٛـ اثنَتػ ٌْن وأر َ
 ٜٜٔٚيف (إستوكهول) ،وبلغ ُ
دولة عربيَّة.
ومئة دولة (ٕٗٔ دولة)؛ منها اثنتا َع ْشَرَة ً
َ
(ٖ) تأيت اتفاقيَّة (برف) يف األ٨نيَّة بعد اتفاقيَّة باريس يف ٔٛٛٙ/ ٜ/ٜـ ،وقد
أدخلت تعديبلت عديدة كاف آخرىا يف باريس سنة ٜٔٔٚـ ،و ِ
اعرتفت
اتفاقيَّة (اٛنات) كذلك باتفاقية (برف) بعد آخ ِر ٍ
تعديل ٟنا يف باريس.
- ٔٓٛ -
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ع عرب ع ّدة ١نطّات ،من أ٨نّْها(ٔ):
يَػتَػَر ْعر ُ
 اتفاقية جنيف عاـ ٕٜ٘ٔـ ٜنماية حقوؽ اٞنؤلّْف ،إذ طُ ّْورتمن االتفاقيات السابقة ،وح ّددت مدة اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٜنقوؽ اٞنؤلف
عاما بعد وفاة صاحبها(ٕ).
ِنمسة وعشري َن ً
 اتّْفاقية روما عاـ ٜٔٔٙـ ،وقد جاءت اتفاقيَّة روما ٜنماية حقوؽفّناين األداء ومنتجي الفنوجرافات ومنتجي التسجيبلت الصوتية (ٖ) (ٗ).
 ويف العاـ ٓ ٜٔٚكانت أىم ١نطّات اٞنِلْكيَّة ِالف ْكريَّة؛ إذ َّمت
ّ
ِ
ضع
إنشاءُ اٞننظَّمة العاٞنية لل ِملْكيَّة الف ْكريَّة ( )WIPOمن أجل َو ْ

(ٔ) انظر :شلش :حقوؽ اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة ٖٔ وما بَػ ْع ُد ،وأبو صبلح :واقع اٞنِلْ كيَّة
ِ
الف ْكريَّة ٕ٘ وما بَػ ْع ُد.
ِ
ِ
ظل التقنيات اٜنديثة :البيئة
(ٕ) فؤاد :بن ضيف اهلل (ٕٓٔٓـ) ،اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة يف ّْ
الرقْمية العربيّة من خبلؿ التشريع اٛنزائري ٠نلد ٕ  /صٖ ،ٜٔٔورقة مقدَّمة
َّ
ّْ
ين الٓناد اٞنكتبات واٞنعلومات ،بًنوت :لبناف.
للمؤٕنر اٜنادي والعشر َ
الحقا باٜنقوؽ آّاورة.
ت ىذه
ُ
اٜنقوؽ ً
(ٖ) ُعرفَ ْ
من التّعدّْي على
(ٗ) عبد الوىاب :أ٘ند (ٖٕٔٓ ـ) ،الضرر
ّ
االقتصادي الناتج َ
الف ْكريَّة دراسة حالة للملكية ِ
اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة واألدبيّة ص  ،ٙمصر :اٞنركز
اٞنصري لدراسة السياسات العامة.

- ٜٔٓ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ
( ٔ)
ِ
ِ

تطورت بعد
وتطوير تشريعات اٞنلْكيَّة الف(ْكٕ)ريَّة حوؿ العال  .وتوالت و ّ
االتفاقيات والتشريعات .
ذلك
ُ
أىم وآخر اتفاقيَّة عاٞنيَّة
 وكانت اتّْفاقيةُ تريبس ( َّ )TRIPSٜنماية حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة ،وترجع أ٨نيّتُها إىل َّأنا اعتََربت اٞنو َّاد
الستٌن الوارد َة ّٔا حدِّا أد َن ٜنماية اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة ،كما َّأن ا
َْ
الثماينَ و ّْ َ
ربطت ربطًا وثي ًقا بٌن ٘ناية اٞنِلْكيَّة ِ
الشق التّْجاري التّْفاقية
الف ْكريَّة و
ّ
قتضاىا ُمنظّمة التجارة العاٞنيَّة(ٖ).
ت ّنُ َ
(أوراجواي) ،الَّيت أُنْشئَ ْ
وأصبحت اٞنِْلكيَّة ِ
أىم مفردات عص ِرنا
الف ْكريَّة اآل َف من ّْ
اٜنديث ،وأصبح العال ابتداءً من عاـ ٕٓٓٓـ ٪نتفل يف  ٕٙنيساف
(أبريل) من كل عاـ باليوـ العالَمي لل ِملْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ،وىذا التّاريخ
ّْ
ٓنديدا ىو تاريخ دخوؿ اتّْفاقية الويبو ( )WIPOحيّْز التَّػْنفيذ يف عاـ
ً
ٜٓٔٚـ(ٗ).
الفصلُ الجّاني:
(ٔ) شيخة :ليلى (ٕٓٓٚـ) ،اتفاقية حقوؽ اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة ذات العبلقة
َّوليّة وإشكالية نَػ ْقل التكنولوجيا إىل الدوؿ النامية  -دراسة حالة
بالتجارة الد ْ
الصٌن  -ص ٕٔ  ،رسالة ماجستًن ،اٛنزائر :جامعة اٜناج ٝنضر.
ّْ
ِ
مثبل :اتفاقيَّة (واشنطن) بشأف ٘ناية ال ّدوائر اٞنتكاملة يف ٕٗ/ ٘ /
(ٕ) وكاف منها ً
ٜٜٔٛـ.
ِ
ِ
(ٖ) جهاد :اآلليّات القانونيَّة ٜنماية اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة  ٜٔوما بَػ ْع ُد.
(ٗ) انظر :اٞنن ظّمة العاٞنية للملكية ِ
الف ْكريَّة (ويبو)  ،WWW. WIPO. INTو أبو
ّ
ِ
صبلح :واقع اٞنِلْ كيَّة الف ْكريَّة ٕٖ وما بَػ ْع ُد.
- ٔٔٓ -
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حكوقُ املِلِكيَّة الفِكِريَّة بني االجتوادات الفِكِويَّة واملكاصد

الشرعيّة ،وأثرها يف قضايا التجديد واالجتواد الفكويِّ على
ضَ ِوءِ املُ ِعطَيات املعاصرة
املبححُ األوّ ُل :االجتواداتُ الفِكِويَّةُ لتكييف حكوق املِلِكيَّة الفِكِريَّة
رؤية فكويّ ة
اعتربت مسأل ُة ٓنديد الطبيعة القانونية ٜنقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة من
ُ
أكث ِر اٞنوضوعات اٞنثًنة للجدؿ والنقاش الفقهي (الشرعي  -والقانوين).
الفقهي يف ذلك يف القانوف والشَّْرع يف
االختبلؼ
وسأتناوؿ بالتفصيل
َ
َّ
لكن ٩ندر  -قبل التفصيل يف االختبلؼ الفقهي
مطلبٌن ٢نتلفٌنْ .
١نل النزاع ّأوًال ،وذلك يتجلّى يف اآليت:
(الشرعي والقانوين) ٓ -نر ُير ّْ
 يتّفق الفقهاء يف الشَّرع و ِ
القانوف على ما يأيت:
ْ
ُ
ماديٌَّة معيّن ٌة مثل كتاب أو
ٔ  -إذا ما كا َف لئلنتاج
الفكري صورٌة ّْ
ّْ
خبلؼ يف جواز بيعو وشرائو،
فيلم أو آلة أو غًن ذلك؛ فهذا ال
َ
وال ٩نوز التَّع ّْدي عليو بالسرقة واإلفساد ،وقيم ُة ىذا الشيء ال
أيض ا
ب ً
تقف عند حدود اٞنو ّْاد األولية اٞنصنوع منها ،بل تُ ْكتَ َس ُ
من قيمة ِ
الف ْكر أ ِو اإلبداع الَّذي فيو .وكذلك َح ُّق اٞنبدع أو
و١نل النّْزاع يف ىذه
بد َعو إليوُّ .
حيث نسب ُة ما أ َ
اٞنف ّكر األدب من ُ
- ٔٔٔ -
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ّ
ّ ُ

اٞنسألة يف ِملْكيَّة ِ
الف ْكر نػَ ْف ِسو ومدى ّْ
ماديِّا فيو
أحقيّة صاحبِو ّْ
بَػ ْع َد خروجو منو يف صورة ماديَّة (كتاب /فيلم /لوحة فنية . . .
استغبلؿ ىذا ِ
استثماره
الف ْك ِر ّإال بإذنو ،وال ٩نوز
إخل)؛ فبل ٩نوز
ُ
ُ
ّإال بإذنو ،بل ال ٩نوز االنتفاع ّٔذا ِ
بأي شكل من
الف ْك ِر ّْ
ُ
( ٔ)
ِ
إعطاء صاحبِو َّ
ي يف ذلك .
األشكاؿ ّإال بَػ ْع َد
حقو ّْ
اٞناد َّ
أف اٞنِلْكيَّةَ ِ
ٕ َّ -
ذكرىا يف الرتاث
الف ْكريَّة مسألةٌ حديثة ل
ْ
يسبق ُ
بيعي أف
الفقهي والقانوين .وٞنّا كانَ ْ
من الطَّ ّْ
ت كذلك ،كا َف َ
تنقسم اآلراءُ حوٟنا بٌن ُم ْل ِح ٍق ٟنا بنظًن  -على اختبلؼ
األنظار يف ٓنديد النظًن وحدود اإلٜناؽ  -وبٌن معتٍَِرب ٜنداثتها
وفرؽ َم ِزيّة ٕننَػ ُعو من إٜناقها بأشباىها ونظائ ِرىا
ض َل خصوصيّة َ
فَ ْ
الرتاث.
اٞنوجودة يف ّ
ِ
ِ
ي يف أصلو؛ وىي ٟنذا
ذىين ال ّْ
ماد ّّ
نتاج ّّ
ٖ  -أف اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ىي ٌ
١نل اتّْ ٍ
فاؽ ،ومنها ما
ت بعدد
من اٝنصائص ،منها ما ىو ُّ
ٕنيَّز ْ
َ
أىم تلك اٝنصائص(ٕ) ما يأيت:
١نل جدؿ .ومن ّْ
ىو ُّ

(ٔ) عبد الك رمي :اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة مفهومها وتكييفها الفقهي ،ص .ٕٛ
(ٕ) ٢نلويف :عبد السبلـ ( ،)ٕٓٓٛأثر اتّْفاقية حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة اٞنرتبطة
ّ
بالتّْجارة ( ) TRIPSعلى نقل التكنولوجيا إىل الدوؿ النامية دراسة حالة
- ٕٔٔ -
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ي :إذ تشًن ىذه اٝناصيةُ إىل أ ّف
أ .خاصية عدـ اإلدراؾ ّ
اٞناد ّ
اٞنِْلكيَّة ِ
ٍ
ماديِّا ،فهي تتعلق
الف ْكريََّة تنصرؼ إىل ما ىو َغْيػُر
ملموس ّْ
إدماج ها أو ْنسيدىا يف األشياء اٞنلموسة؛
باٞنعرفة واٞنعلومة الَّيت ٬نكن
ُ
ِ
ِ
مادة التكنولوجيا ،على اعتبار أ ّف تطبيق
أي :إ َّف اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ىي ّ
اٞنعرفة واٞنعلومة يُعرؼ بالتكنولوجيا.
ب .خاصية اٜنماية ١نددة الزمن :ويقصد بتلك اٝناصية أ ّف
قدمة ٜنقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ١ن ّددة الزمن .على َّ
تقدير تلك
اٜنماية اٞن َّ
أف َ
اٞندة ُ
٫نتلف من دولة ألخرى؛ ذلك أل ّف أغلب قوانٌن اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة
لكل ٍ
ضع التشريع الَّذي يناسب
دولة اٜنريَّة يف َو ْ
١نلية؛ ّنعىن أ ّف ّْ
جتماعيةَ والثقافية واالقتصادية وأىدافَها التنموية.
خصائصها اال
ّ
 و٫نتلف الفقهاءُ (يف الشَّْرع والقانوف) يف التكييف الفقهي
ٜنقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
خر تعلَّق
اختبلؼ ترتَّب عليو
الف ْكريَّة ،وىو
ٌ
ٌ
خبلؼ آ ُ
التفصيل يف ذلك على
بأحكاـ تلك اٞنِلْكيَّة وحدودىا ،وفيما يأيت
ُ
مطلبَػ ٌْن.
املطلب األول :التكييف الكانونيُّ حلكوق املِلِكيَّة الفِكِريَّة
الفقهي ٜنقوؽ اٞنِلْكيَّة
اختلف فقهاءُ القانوف يف التكييف
ّْ
ِ
الف ْكريَّة على ثبلث ّْاْنا ٍ
ىات رئيسة؛ ىي:
صناعة ال ّدواء يف اٛنزائر ،ص ٕٓ ،رسالة دكتوراه من كلّيّة العلوـ
االقتصادية وعلوـ التسيًن ،جامعة اٛنزائر.

- ٖٔٔ -
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ّ
ّ ُ
( ٔ)

 االْناه األوؿ  :ذىب أصحاب ىذا االْناه إىل تكييفاٜنقوؽ ِ
الف ْكريَّة على أ ّنا من اٜنقوؽ الشخصية(ٕ)؛ فقد نظر أصحاب
ىذا االْناه من الفقو إىل اٛنانب األدب من اٜنقوؽ ِ
الف ْكريَّة ،واعتربوه
األساس الَّذي تقوـ عليو اٜنماي ُةّ .أما اٜنق اٞنال عندىم ،فهو ٠نرد
َ

(ٔ) انظر :بيومي :كوثر عبد اهلل (ٕٓٓٚـ) ،التحكيم يف منازعات اٞنِلْكيَّة
ِ
الف ْكريَّة صٓٗ وما بَػ ْع ُد ،القاىرة :دار النهضة ،وخاطر :صربي ٘ند
(ٕٓٓٚـ) ،اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة دراسة مقارنة يف القانوف البحريين ص ٓٔ وما
بَػ ْع ُد ،ط ٔ  ،البحرين :جامعة البحرين ،كنعاف :نواؼ (ٜٔٛٚـ) ،حق
ٜنق اٞنؤلّْف ووسائل ٘نايتو ص  ٘ٛوما بعد ،ط
اٞنؤلّْف النماذج اٞنعاصرة ّْ
ٔ ،ورحاحلة١ :نمد سعد وإيناس اٝنالدي (ٕٕٔٓـ) ،مقدّْمات يف اٞنِلْكيَّ ة
ِ
عماف :دار اٜنامد للنشر والتوزيع ،وزين
الف ْكريَّة ص ٖٗ وما بعد ،ط ّٔ ،
الدّْين :صبلح (ٕٓٓٙـ) ،اٞندخل إىل اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة نشأهتا ومفهومها
ونطاقها وأ٨نيتها وتكييفها وتنظيمها و٘نايتها ص ٓ ٜوما بَػ ْع ُد ،ط ٔ ،
عماف :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
ّ
القانونية بٌن شخصٌن معيّػَنػ ٌْن ّنقتضا٨نا
ابطة
ر
ال
الشخصي:
باٜنق
د
ص
(ٕ) يُػ ْق َ ُ ّْ
َّ
ُ
عمبل أو أ ْف ٬نتنع لصاٜنو عن
٪نق ألحد٨نا أف يلزـ اآلخر بأ ْف ّْ
ي لو ً
ّ
يؤد َ
ِ
حق اٞنلكيّة يف ذاتو يف القانوف
أداء عمل .انظر :سوار١ :نمد (ٖٜٜٔـ)ّ ،
التوزيع.
عم اف :مكتبة دار الثقافة للنّشر و ّ
اٞندين ُ
األرد ّين ص ٔٔ ،ط ّٔ ،
- ٔٔٗ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد ٓ – ٜٔالجزء األول

اٞنفكر
اٜنق األدب .وكاف ّأو ُؿ َمن تبىن ىذا االْناه
نتيجة ٞنمارسة ّْ
َ
جزء
األٞناين كانت ( )KANTالَّذي خلص إىل أ ّف اٞنُصنَّف ما ىو إال ٌ
من شخصية اٞنؤلّْف وال ٬نكن فصلُها عنو(ٔ) .ومن أبرِز أنصار ىذا
االْناه الفقهاءُ الفرنسيوف :برتو (  ،)Bertouioوبًنارد (،)Berard
وباٞناد (.)Palmade

أصحاب ىذا االْناه رأيَهم على أساس أ ّف اٞنصنّف ٬نثّل
وبىن
ُ
عرب عنها صاحبُها يف الشكل الّذي أراده  -وىي بذلك تكوف
أفكارا ّ
ً

بنوة،
تصورىا  -فتنشأ بينَػ ُهما رابط ُة ّ
جزءًا من ىذا الشخص الذي ّ
وتصبح لتلك األفكار حرم ٌة وصيانة كالّيت للشخص نَػ ْف ِسو ،وعلى أ ّف
وح َده أ ْف يقرر صبلحيّتَو للنشر
وح َده
ُ
اٞنسؤوؿ عن مصنَّفو ولو ْ
اٞنؤلّْف ْ
أي
تدخل الغًن؛ إذ ال ٬نكن ألحد
ُ
وطريقة ذلك النشر ،دوف ُّ
إدخاؿ ّْ
تعديبلت عليو(ٕ).

(ٔ) انظر :رحاحلة :مقدمات يف اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٖٗ ،وبيومي :التحكيم يف
منازعات اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٔٗ.
(ٕ) انظر :رحاحلة :مقدمات يف اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٖٗ ،وبيومي  :التحكيم يف
منازعات اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٔٗ.

- ٔٔ٘ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ
( ٔ)

و٣نّا يُعتَػَرض بو على ىذا االْناه  :أ ّف اٜنقوؽ الشخصي َة
تتطلب وجود رابطة قانونية بٌن شخصٌن؛ أل ّف ١نلها ىو القياـ أو
االمتناع عن عمل ما ،وذلك ال ينطبق على حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة؛ إذ
تصور ِ
قياـ مثل ىذه العبلقة بٌن الشخص وفكرتو  -الَّيت تظهر
ال ٬نكن ُّ ُ
يف صورة ٧نوذج صناعي أو رسم أو عبلمة ْنارية  -ولذلك؛ فإ ّف ىذا
االْناه بعي ٌد عن الصحة.
( ٕ)
 ّْأصحاب ىذا االْناه إىل اعتبار
االْناه الثّاين  :ذىب
ُ
اٜنقوؽ ِ
أحكاـ اٞنِْلك.
حقوؽ ِم ْلكيَّة؛ أي٣ :نّا ٩نري عليو
الف ْكريَّة
َ
ُ
ِ
العْينيّة(ٖ) -كما ذَ َىب
لكنّهم ٢نتلفو َف يف ّْ
من اٜنقوؽ َ
١نل اٞنلْك أَ ُى َو َ

كية ِ
الف ْكريَّة ٓ.ٜ
(ٔ) زين الدين :اٞندخل إىل اٞنِْل َّ
(ٕ) انظر :بيومي :التحكيم يف منازعات اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ص  ٖٚوما بَػ ْع ُد،
ِ
ِ
حق اٞنؤلّْف ص  ٘ٛوما
وخاطر :اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة صٓٔ وما بعد ،وكنعافّ :
بػعد ،رحاحلة :مق ّدمات يف اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ص ٖٗ وما بَػ ْع ُد ،وزين الدّْين:
َُْ
ِ
ِ
كية الف ْكريَّة ص ٓ ٜوما بَػ ْع ُد.
اٞندخل إىل اٞن ْل َّ
معٌن
يف ّْ
يقررىا القانوف لشخص ّ
(ٖ) ٬نكن تعر ُ
اٜنق َ
العْيين بأنّو سلطةٌ مباشرة ّ
االحتجاج بو يف مواجهة الكافّة .انظر:
معٌن بال ّذات .و٬نكن
على شيء ّ
ُ
سوار :حق اٞنلكيّة يف ذاتو ص ٔٔ.
- ٔٔٙ -
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( ٔ)
من اٜنقوؽ اٞنعنويّة  -كما ذىب آخرو َف(ٕ).
ُ
بعضهم  -أو َ
ِ
حق م ْلكيَّة ،لكنّهم
على أ ّنم متّفقو َف على األصل ،وىو أ ّنا ّ
حق
٢نتلفو َف يف كونا ت ِرد على حق عيين (شيء مادي) ،أو ترد على ّ
تأمل فيما ُك تب ٓنت ىذا ّْ
االْناه يلمح
معنوي (شيء معنوي) .واٞن ّ ُ
تطوًرا تار٫نيِّا ٟنذا التكييف.
ّ
أصحاب ىذا االْناه موق َفهم على أساس توافُر ٗنيع
وقد بىن
ُ
اٞنكونة ٜنق اٞنِْلكيَّة يف اٜنقوؽ ِ
الف ْكريَّة ،وىي :االستعماؿ،
العناصر ّْ
وح َده ىو الَّذي يقوـ بابتكار
واالستغبلؿ ،و ُّ
التصرؼ .فاٞنبتكر ْ
يقوـ باستغبللو وتقاضي
اٞنصنّف ،ولو أ ْف يستعملَو كما لو ُّ
اٜنق يف أف َ
اٞننافع اٞناليّة اٞنرتتّْبة على ذلك االستغبلؿ .إىل جانب أنّو ٬نلك أف
ؼ فيو ،وذلك إذا ما قاـ بتدم ًِنه أو حوالتو إىل الغًَْن(ٖ).
يتصر َ
ّ

(ٔ) انظر :زين الدّْين :اٞندخل إىل اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة ٓ ،ٜورحاحلة :مق ّدمات يف
الف ْكريَّة  ، ٜٗوخاطر :اٞنِلْكيَّة ِ
اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٖٔ ،وكنعاف :حق اٞنؤلف
العْينية األصلية ،الكتاب
ٔ ، ٚوالشرقاويٗ :نيل (ٜٔٔٚـ) ،اٜنقوؽ َ
حق اٞنِلْ كيَّة ٘ ، ٕٚالقاىرة :دار النهضة العربية.
األوؿ ّ
(ٕ) بيومي :التحكيم يف منازعات اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ص ٕٗ.
ّ
(ٖ) رحاحلة :مق ّدمات يف اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة .ٜٗ

- ٔٔٚ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

أصحاب ىذه النظرية ينقسمو َف
مناقشة ىذا التكييفٞ :نا كاف
ُ
ّ
حق اٞنِلْكيَّة يف
إىل قسمٌن؛ فقد ُو ّْج هت االعرتاضات إىل َمن َج َعل َّ
اٜنقوؽ ِ
الف ْكريَّة من اٜنقوؽ العينية؛ إذ نوقشوا بأ ّف ىذا التكييف غفل
عن كوف اٜنقوؽ العينية تعطي لصاحبها سلط ًة مباشرة على شيء
اٜنقوؽ ِ
معٌن بالذات ،يف ح ِ
الف ْكريَّة ،وإ ْف كانت تعطي
ٌن أ ّف
َ
مادي ّ
حَّت استغبلٟنا ْناريِّا؛ فإ َّف فيها جانبًا
لصاحبها سلطةَ االستئثار ّٔا و ّ
معنويِّا يتمثل يف السمعة والشهرة من جهة  -وعن كوف اٜنقوؽ العينية
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٕنتاز بأ ّن ا
حقوؽ دائمة ،يف حٌن أ ّف
ٕنتاز بأ ّنا
ٌ
َ
( ٔ)
حقوؽ مؤقَّتة من جهة أُخرى .
ٌ
اٜنقوؽ ِ
وجو
ّأما َمن جعلوا
الف ْكريَّة تتناوؿ اٜنقوؽ اٞنعنويّةَ فلم تُ َّ
َ
اٜنقوؽ
أي اعرتاضات؛ ذلك أنم بَػنَوا نظريتهم على اعتبار أ َّف
ٟنم ُّ
َ
ِ
اٞنعنوية (١نل اٜنقوؽ الف ْكريَّة) ٔنتلف عن اٜنقوؽ الشخصية واٜنقوؽ
اٞنعنوي ٫نتلف
حيث الطبيع ُة واٝنصائص واٞنصدر ،فاٜنق
ُّ
العينية من ُ
عن اٜنق الشخصي يف أ َّف موضوع ىذا األخ ًِن يتمثل يف القياـ بعمل
اٜنق اٞنعنوي ٫نتلف عن اٜنق العيين يف
أو االمتناع عن عمل ،كما أ َّف َّ
اٜنق العيين إّال على
ماؿ
اٜنق
اٞنعنوي ٌ
معنوي ،يف حٌن ال ي ِرُد ُّ
١نل ّْ
ّّ
ّْ
أ َّف َّ
ٍ
اٞنعنوي
اٞنصدر؛ فإف مصدر اٜنق
حيث
ّْ
شيء مادي .وكذلك من ُ
ُ
ْ
كية ِ
الف ْكريَّة ٔ.ٜ
(ٔ) زين الدّْين :اٞندخل إىل اٞنِْل َّ
- ٔٔٛ -
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يتمثل يف اٛنهد الذىين الَّذي يبذلُو صاحبو للوصوؿ إليو ،يف ح ِ
ٌن أ َّف
الضار والنافع
العقد واإلرادة اٞننفردة والفعل ُّ
مصدر اٜنق الشخصي ىو ُ
اث والوصية واٜنيازة . . .إخل.
والقانوف ،ومصدر اٜنق العيين ىو اٞنًن ُ
 ّْاالْناه الثّالث(ٔ) :نظرية االزدواج
ذىب أصحاب ىذا االْناه إىل أف اٜنقوؽ ِ
الف ْكريَّة تتضمن
ُ
دب واآلخر مال ،ولكبل العنصرين طبيعتُو اٞنستقلة
عنصرين؛ أحد٨نا أ ّ
اآلخر؛ فهي تنطوي على َّ
شق ٌْن أو
الَّيت ٔنتلف عن طبيعة العنصر َ
( ٕ)
َّ
حق شخصي ،وآخر عيين  .ويؤيّْد معظم الفقو
حق ٌْن يف آف واحدّ :
الغالب يف تكييف
والقضاء الدول نظرية االزدواج وأصبحت االْناه
َ
اٜنقوؽ ِ
الف ْكريَّة.
(ٔ) انظر :بيومي :التحكيم يف منازعات اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة ص ٖٚوما بَػ ْع ُد ،
ِ
ِ
حق اٞنؤلّْف ص  ٘ٛوما
وخاطر :اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة صٓٔ وما بَػ ْع ُد ،وكنعافّ :
بػعد ،رحاحلة :مقدّْمات يف اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ص ٖٗ وما بعد ،وزين الدّْين:
َُْ
اٞندخل إىل اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ص ٓ ٜوما بَػ ْع ُد.
بداية ظهوِر ىذا ّْ
االْناه إىل ُحكْم ١نكمة النقض الفرنسيّة يف
(ٕ) يُػ ْرِج ُع
البعض َ
ُ
عاـ ٕٓ ،ٜٔىي دعوى (لكوؾ )Lecocq؛ إذ خضعت
دعوى شهًنة َ
لتحليل ٍ
ٍ
دقيق وعميق ،ومن ُثََّ ّقررت احملكمة أنّو حق
حق اٞنؤلّْف
طبيعةُ ّْ
آخر ذي طبيعة ٢نتلفة ،وىو
يشتمل ،إىل جانب اٜنق ّْ
اٞنال ،على حق َ
من
ُّ
اٜنق األدب الذي ّْ
٫نوؿ اٞنؤلّْ َ
ف السلطةَ يف تعديل مصنّفو أو سحبو َ
اٜنق .انظر :بيومي:
يضر
أال
بشرط
التداوؿ،
ّ
بالغ ًْن عند ٣نارستو لذلك ّْ
َ
التحكيم يف منازعات اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٖٗ.

- ٜٔٔ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

ويتّفق مؤيّْ ُدو ىذا االْناهِ  -على اختبلؼ األسس الَّيت بنَوا
عليها  -على أ ّف اٜنق األدب ىو ِمن حقوؽ الشخصية ،ولكنهم
بعضهم أنو احتكار مؤقّت
اختلفوا يف تكييفهم للحق اٞنال ،فبينما يرى ُ
جانب
لبلستغبلؿ ،يرى آخرو َف أنو حق عيين على منقوؿ .وخلص
ٌ
أساسا على منقوؿ ،فإنّو ال
ٌ
ثالث إىل أ ّف اٜنق اٞنال ،وإ ْف كاف ينصب ً
تشبيهو باٞنلكيّة العادية الَّيت تتضمن اٜنيازة اٞنادية للشيء ودو َاـ
٬نكن ُ
تلك اٜنيازة .فاٜنق اٞنال يتشابو معها يف بعض جوانبها و٫نتلف عنها
يف بعض الوجوه؛ لذلك ٩نب تكيي ُفو على أنّو شبو ِم ْلكيَّة ،فكما
يعرتؼ باٜنق اٞنال كشبو
يعرتؼ القانوف بشبو االنتفاع ٩نب أف
َ
( ٔ)
ِملْكيَّة.
ونوقش ىذا التكييف(ٕ) بأنّو يف حقيقتو يُػ َع ُّد وص ًفا للسلطات أو
طبيعتو
٫نوٟنا ذلك ُّ
االمتيازات الَّيت ّْ
يبٌن َ
اٜنق لصاحبو أكثر منو تكيي ًفا ّ
القانونية.
املطلب الجّاني :التكييف الشرعيُّ حلكوق املِلِكيَّة الفِ كِريَّة
(ٔ) انظر :رحاحلة :مقدمات يف اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٖٗ ،وبيومي :التحكيم يف
منازعات اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٔٗ وٗٗ.ٗ٘-
(ٕ) بيومي :التحكيم يف منازعات اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٘ٗ.
- ٕٔٓ -
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اختلف الفقهاء يف الشَّرع(ٔ) يف تكييف حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة
ْ
ُ
ئيس ٌْن:
اْناى ٌْن ر
على
َ
َ
( ٕ)
ِ
ِ
من اٜنقوؽ اٞنالية،
 االتجاه األول  :يرى أ ّف اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة َاإلسبلمي
٠نمع الفقو
ّْ
وىو ما ذىب إليو األكثروف ،وما انتهى إليو ُ
التابع ٞننظّمة اٞنؤٕنر اإلسبلمي يف دورة مؤٕنره اٝنامس  ٜٔٗٓىػ -
ُ
( ٖ)
ٜٔٛٛـ يف قراره َرقْ م )٘/٘( ٖٗ :بشأف اٜنقوؽ اٞنعنوية .و٬نكن
اجع إىل
(ٔ) ْندر اإلشارةُ إىل أ ّف اختبلؼ التكييف بٌن فقهاء الشرع والقانوف ر ٌ
كل نظاـ.
اختبلؼ التقسيم للحقوؽ الَّيت يرتػّْبُها ُّ
(ٕ) انظر :مراد :اٜنقوؽ ال ِف ْكريَّة يف اٞننظور اإلسبلمي  ٔٚٙوما بَػ ْع ُد ،واٟنبلل:
سعد الدّْين (ٖٖٔٔىػ ٕٓٔٓ -ـ) ،الثّبلثونات يف القضايا الفقهيّ ة
يلي :وىبة،
اٞنعاصرة دراسة مقارنة ٔ ،ٜٔط ٔ ،القاىرة :مكتبة وىبةُّ ،
الز َح ّ
التجاري والرتخيص ٖ٠ ،ٕٖٜٕ /نلة ٠نمع الفقو اإلسبلمي
بيع االسم
ّ
ِ
ِ
الد ْول ،العدد اٝنامس ،وعبد الك رمي :اٞنلْ كيَّة الف ْكريَّة مفهومها وتكييفها
َّ
ِ
ِ
الفقهي  ، ٜٔوشلش :حقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة ٜ ، ٕٙنرش :أسعد احملاسن
(ٕٕٔٓـ) ،اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة بٌن تشجيع االبتكار وٓنرمي االحتكار ، ٜٙ
٠نلّة دراسات وأُناث ،العدد  ،ٙاٛنلفة :جامعة زياف عشور.
ص القرار ٖٗ:)٘/٘(/
(ٖ) انظر٠ :نلّة آّمع ،العدد اٝنامسَ ،ٕٕٙٚ/ٖ ،ون ّ
« َّ
َّول ،اٞننعقد يف دورة مؤٕنره اٝنامس
إف ٠نلس ٠نمع الفقو اإلسبلمي الد ْ
بالكويت من ٔ ُٗ ٙ -نادى األوىل  ٜٔٗٓاٞنوافق ٓٔ  ٔ٘ -كانوف
من األعضاء
األوؿ (ديسمرب) ٜٔٛٛـ ،بَػ ْع َد اطّْبلعو على البحوث اٞنقدَّمة َ
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الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

من الشافعية
القوؿ :إ ّف ىذا التكييف َّ
يتخرج على رأ ِي اٛنمهور َ
ٍ
اختبلؼ يف ٓنديد مناط
متأخري اٜننفية؛ على
واٜننابلة واٞنالكية و ّْ
اٜنكم وسببو على النحو الَّذي سيأيت تفصيلُو.
 مناط التكييف وسببو:بىن أصحاب ىذا ّْ
االْناهِ رأيَهم على األُ ُسس اآلتية:
ُ
ِ
ِ
فمفهوـ اٞناؿ
،
ة
ي
ر
ك
الف
ة
ي
ك
ل
اٞن
حقوؽ
يشمل
اٞناؿ
أ ّف تعريف
ْ
ْ
َّ
َّ
ُ
أىم عبار ِ
ات
اسع يشمل أ ْف يكوف عينيِّا ومعنويِّا .وإليك َّ
عند اٛنمهور و ٌ
ت
دار ْ
واٝنرباء يف موضوع اٜنقوؽ اٞنعنوية ،واستماعو للمناقشات اليت َ
َح ْولَوّ ،قرر ما يلي:
التجاري ،والعبلمة التّْجارية ،والتأليف واالخرتاع أو
العْنواف
ّْجاري ،و ُ
ّ
ّأوالً :االسم الت ّ
الع ْرؼ اٞنعاصر قيم ٌة
االبتكار ،ىي
ٌ
حقوؽ خاصَّة ألصحأّا ،أصبح ٟنا يف ُ
شرعا ،فبل ٩نوز
مالية َ
معتَربة لتموؿ النّاس ٟنا .وىذه اٜنقوؽ يُػ ْعَت ُّد ّٔا ً
االعتداءُ عليها.
صرؼ يف االسم التجاري أ ِو العنواف التجاري أو العبلمة التجارية،
ثانيا٩ :نوز التّ ُّ
ً
ِ
ش ،باعتبار أ ّف
دليس والغ ُّ
ونقل أي منها بعوض مال ،إذا انتفى الغََرُر والتّ ُ
ذلك أصبح حقِّا ماليِّا.
حق
ثالثًا:
شرعا ،وألصحأّا ُّ
ُ
حقوؽ التّأليف واالخرتاع ِأو االبتكار مصون ٌة ً
التصرؼ فيها ،وال ٩نوز االعتداءُ عليها» .انظر٠ :نلّة آّمع ،العدد
ُّ
اٝنامس ،جٖ ص ٔ.ٕ٘ٛ
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الفقهاء يف تعريفو:
ِ
ك ،واستب ّد بو اٞنالك
اطِب :وأعين
قاؿ ّ
باٞناؿ ما يقع عليو اٞن ْل ُ
الش ُّ
( ٔ)
اسم ماؿ ّإال
عن غًنه إذا أخذه من وجهو  .وقاؿ
ُّ
الشافعي :وال يقع ُ
على ما لو قيم ٌة يُباع ّٔا ،وتكوف إذا استهلكها مستهلك ّأدى قيمتها
وإ ْف قلّت(ٕ) .وقاؿ ابن مفلح :ىو ما فيو منفع ٌة مباحة لغًَْن ضرورة(ٖ).
(ٔ) انظرِ ّ :
إسحق إبراىيم بن موسى (ٕٔٓٓ ـ) .اٞنوافقات يف
اطِب أبو
َ
الش ّ
أف
العرب .وا لَّذي يظهر ّ
أصوؿ الشريعة ٕ . ٚ/بَػ ًْنوت :دار ْ
إحياء الرتاث ِ ّ
ضابط اٞناؿ عند اٞنالكية َُ -ن َسب ىذا التعريف  -ينحصر يف أمرين
الغ ًْن  ،ومشروعية اٞنسالك
أساسيَّػ ٌْن ُ٨ناِ :م ْلكية الشيء واالستبداد بو ع ِن َ
كل ما
والوسائل اٞنستعملَة يف ملكية األشياءُ .
فاٞناؿ عند اٞنالكية يشمل َّ
ُملك ،سواءٌ كاف عينًا أو منفعةً أو حقِّا ،ما داـ ٓنصيلُو كاف بطريق شرعي.
الشافعي١ُ :نَ َّمد بن إدريس (ٖٖٜٔىػ) ،األ ُّـ ٘ ، ٔٙٓ/ط ٕ ،بًنوت :دار
(ٕ) ّ
وظاىر يف التعريف مشوليّةُ اٞنالية لؤلعياف واٞننافع من جهةَّ ،
وأف ُك َّل
اٞنعرفة.
ٌ
شرتط
وجلَب ً
قيمة يدخل يف عموـ اٞناؿ من جهة أخرى .ويُ َ
ما ُعرض للبيع َ
ع بقيمة ذاتيّ ة
يف اٞناؿ أ ْف تكوف لو قيم ةٌ شرعيّة؛ ّنعىن أ ْف يعرتؼ لو الشر ُ
من جهة ثالثة.
(ٖ) ابن مفلح :إبراىيم بن ١نمد بن عبد اهلل (ٓٓٗٔىػ) ،اٞنبدع ٗ ، ٜ/بًنوت:
اٞنكتب اإلسبلمي ِ .
أي اٜننابلة ،كما يظهر ،على أ ّف اٞناؿ
وقد
َّ
استقر ر ُ
ّ
يشمل األعياف واٞننافع.
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ّ
ّ ُ

ت تقومي
وقاؿ اٜنصكفي :يُطلَق ُ
اٞناؿ على القيمة ،وىي ما يدخل َْٓن َ
( ٔ)
من الدراىم والدنانًن .
مقوـ َ
ّ
اٞننظور إليو  -على مذىب اٛنمهور  -يف ماليّة األشياء؛ ليس
ف ُ
اٞنادي ،وإّ٧نا :منفعتو وأثره؛ فما ال منفعةَ فيو ليس
ىو عينيّةَ الشيء
ّْ
ماال ،ولو كاف شيئًا عينيِّا .فمنا ُط اٞنالية إذف ىو اٞننفعة ال العينيّة .يقوؿ
ً
العز بن ِ
عبد السبلـ يف معرض ٍ
كبلـ لو عن اٞننافع« :إ َّف الشَّْرع قد
ُّ ُ
الغرض األظهر من ٗنيع
قومها ونزٟنا منزلة األمواؿ . . .أل ّف اٞننافع ىي
ُ
األمواؿ»(ٕ).
ص َكفي (ٜٔٗٔىػ -
اٜن ْ
(ٔ) اٜنصين١ :نمد بن علي اٞنعروؼ َبع َبلء الدّْين َ
مطبوعا مع ٠نمع األنر
ُّر اٞنْنَتقى يف شرح اٞنلتقى ٖ - ٗ/
ٜٜٔٛـ) ،الد
ً
ّ ُ
يف شرح ملتقى األُنر ،بًنوت :دار الكتب العلمية .وعليو يكوف مناط
فكل ما لَ ُو
اٞنالية  -عند ّْ
متأخري اٜننفية  -ىو القيمةُ الَّيت تُق ّدر بالنقدُّ ،
ماؿ؛ َّ
عارفُوف على
قيم ٌة فهو ٌ
الناس ال يت َ
ألف ُك َّل ما فيو قيمةٌ فهو منفعةٌ .و ُ
أصبل .انظر :باشا١ :نمد
تقومي ما ليس فيو منفعةٌ؛ إذ ال ٩نري
التعامل فيها ً
ُ
اٜن ًْناف إىل معرفة أحواؿ اإلنساف يف اٞنعامبلت
قدري (ٜٔٔٚـ) ،مرشد َ
مبلئم ا لسائر األقطار
الشرعية على مذىب اإلماـ أب حنيفة النعماف
ً
اإلسبلميةٓ ،نقيق٠ :ندي باسلوـ ،بًنوت :دار الكتب العلمية.
عز الدين ،قواعد األحكاـ يف مصال األناـ ٔ ، ٔ٘٘/
(ٕ) السلمي :أبو ١نمد ّ
بًنوت :دار الكتب العلمية.
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فثَ ّم َة قيو ٌد ثالثةٌ للمال على مذىب الجمهور :أف يكوف لو
يشتمل على منفعة
ويتمولونَو ،وأ ْف
اس َّ
قيمةٌ يف العادة ُ
ُنيث يتبادلو النّ ُ
َ
( ٔ)
شرعا .
مقصودة ،وأ ْف يُ َّ
عتد ّٔذه اٞننفعة ً
كل
وتأسيسا على ىذا؛ يتّسع اٞنناط أو القياس ّ
العاـ ليشملّ :
ً
شرعا.
منفعة ،ذات قيمة بين الناس ،ولم يكن ُم َح َّرًما
االنتفاع بها ً
ُ
ماال يف
شي ٍء ل يكن ً
العاـ ليشمل َّ
بل يتّسع ىذا اٞنناط أو القياس ّ
كل ْ
شرعا -
األصل؛ إذا ظهرت لو منفعةٌ فيما بَػ ْع ُد ،ما داـ حكم اٞنالية ً -
يدور على ما للشيء من أث ٍر ظاى ٍر يتعلّق بالنَّػ ْفع.
أ ّف العرؼ أضفى على حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة صف َة اٞنالية .قاؿ
ُ

(ٔ) ْندر اإلشارة إىل َّ
اعتَربوا (إباحة االنتفاع) من قيود اٞناؿ.
أف اٛنمهور َ
خاره ،ولو َغْيػَر مباح
وخالََفهم اٜننفيةُ؛ إذ يطلقوف َ
كن ّْاد ُ
اٞناؿ على ما ٬نُْ ُ
(اٞنتقوـ) ،ويريدوف بو ما
كاٝنمر .كما ْندر اإلشارةُ إىل أ ّف اٜننفية يطلقوف ّ
(اٞنتقوـ) فإ ّ٧نا يريدوف
شرعاّ .أما اٛنمهور ،فإنّم إذا أطلقوا
يُباح
االنتفاع بو ً
ُ
ّ
١نمد أمٌن بن عمر بن عبد
بو ما لو قيمةٌ بٌن النّاس .انظر :ابن عابدينّ ،
رد احملتار على در اٞنختار اٞنعروؼ ُناشية ابن عابدين
العزيز (ٕٔٗٔ ىػ)ّ .
ٗ .٘ٓٔ/بًنوت :دار الفكر للطباعة.
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ّ ُ
( ٔ)
ّْ

موؿ ؛ أي :بأناذ الناس لو
السرخسي :إّ٧نا تُعرؼ مالية الشيء بالتّ ُّ
أمر تركو الشَّْرع  -يف حكم
ً
ماال .فإسبا ُغ صفة اٞنالية على األشياء ٌ
األصل  -للناس َُن َس ب حوائجهم ومصاٜنهم ،ول ٬ننع الشر ُع من
صا ،فبقي ما عداىا على
إسباغ صفة اٞنالية ّإال على أشياءَ بعينها نَ ِّ
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة.
أصل اإلباحة يف تقو٬نها باٞناؿ ،ومن ذلك
ُ
الد ْول كلَّو قد جرى على إسباغ صفة اٞنالية على
العرؼ َّ
واٜنقيقةُ أ ّف ُ
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة.

أ ّن االنتفاع بوا مباحٌ.
التقوـ عبلق َة عموـ وخصوص
ٞنا كانت العبلق ُة بٌن اٞنالية و ّ
كل ما فيو مالي ٌة
متقوـ فيو ماليةٌ ،لكن ليس ُّ
مطلَقُّ ،
فكل ما ىو ّ
شرعا  -كما سبق تقر ُيره  -ىو اٞننفعة
متقوًما؛ فإف مناط اٞنالية اٞنعتربة ً
ّ
( ٕ)
ِ
اٞنباحة ،ولذلك كاف بَ ْذؿ اٞناؿ ال ٩نوز ّإال لما فيو منفع ٌة باالتّْفاؽ ،
١نمد بن أ٘ند بن أب سهل .ال َْمْب سوط
(ٔ) السرخسي :مشس الدّْين أبو بكر ّ
ٔٔ  ،ٚٛ/بَػ ًْنوت :دار اٞنعرفة.
بعضا من نصوص الفقهاء الَّيت تفيد ذلك:
(ٕ) وإليك ً
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ِ
١نرـ.
 قاؿ ابن عبد الربُّ :باطل ّ
كل ما ال يُػْنَتػ َفع بو بيقٌن؛ فأَ ْك ُل اٞناؿ عليو ٌ
انظر :ابن عبد الرب :أبو يوسف عمر بن يوسف بن عبد اهلل (ٖٔٛٚىػ)،
الت َّْمهيد ٓ ، ٕٗٔ/ ٙنقيق :مصطفى بن أ٘ند العلوي و١نمد عبد الكبًن
البكري ،اٞنغرب :وزارة عموـ األوقاؼ.
قد بو وال
منفعة فيو ً
أصبل ال ٩نوز الع ُ
تعلم أ ّف ما ال َ
 قاؿ اٞنازري٩« :نب أ ْف َعليو؛ أل ّف ذلك يكوف من أَ ْك ِل اٞناؿ بالباطل» .انظر :اٞنازري :أبو عبد اهلل
١نمد بن علي بن عمر ( ٜٔٛٛـ) ،اٞنعلم بفوائد مسلم ٕ- ٕٖٜ/
ٓنقيق١ :نمد الشاذل ،تونس :اٞنطبعة العربيّة.
ِ
ٍ
اطل» .انظر:
 قاؿ النووي« :ما ال نَػ ْف َع فيو ليس ّناؿ  ،فأ َْخ ُذ اٞناؿ يف مقابلتو ب ٌ
النووي١ ،نُْيي الدّْين ٪نٍن بن شرؼ (٘ٓٗٔ ىػ) .روضة الطّالبٌن ٖٖ٘ٓ /
اإلسبلمي.
(ط ٕ) .بًنوت :اٞنكتب
ّ
 قاؿ ابن تيميةَ« :ب ْذؿ اٞناؿ ال ٩نوز ّإال ٞننفعة يف الدّْين ِأو الدُّنيا؛ وىذا متػ ََّف ٌقسفيها ّْ
مبذ ًرا ٞنالو ،وقد نى اهلل
وم ْن خرج عن ىذا كاف ً
عليو بٌن العلماءَ ،
تعاىل ع ِن التبذير ،ونى النِب صلى اهلل عليو وسلم عن إضاعة اٞناؿ».
انظر :ابن تيمية ،أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ اٜنراين .كتب
ورسائل وفتاوى ابن تيمية اٞن َس ّم ى٠ :نموع الفتاوى ٖٔٓ .ٖٕ/نقيق :عبد
ُ
الر٘نن بن ١نمد بن قاسم العاصمي النجدي (ط ٕ) .مصر :مكتبة ابن
تيمية للنشر والتوزيع.
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الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

ِ
ِ
مباح ا.
ُ
وحقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ٩نري عليها لكونا ٣نّا يُنتفع ّٔا ً
انتفاعا ً
 ما يترتّب على ىذا التكييف:ِ
حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
ِ
ِ
الف ْكريَّة صف َة اٞنالية الَّيت
إعطاء
ب على
٣نّا يرتتَّ ُ
يرتتَّب عليها آثار كثًنة :جواز تقومي حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ،وإمكا ُف
ُ
ٌ
ِ
تداوٟنا باٞنعاوضة ،ودخو ُٟنا يف صفة اٞن ْلك الَّذي يورث ،وحرم ُة االعتداء
ُ
( ٔ)
عليها .
(ٕ)
 مناقش ُة ىذا التكييف :وقاؿ« :واٞننفعة الَّيت ال قيمةَ ٟنا عادةً كاالستظبلؿ َندار الغَ ًْن والنظ ِر يف سراجو
عقد بيع أو إجارة اتّْفاقًا» .انظر :ابن تيمية ،أ٘ند
ال ُّ
يصح أف ي ِرد عليها ُ
بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ اٜنراين .الفتاوى الكربى ٗ  .ٗٚٛ/بًنوت:
دار اٞنعرفة.
عقد بيع
قيمة ٟنا عاد ًة ال ُّ
يصح أ ْف يَ ِرد عليها ُ
ٌن واٞننفعةُ الَّيت ال َ
الع ْ ُ
وقاؿَ « :
١نمد اٞنقدسي ( ٔٗٔٛ
ابن ُم ْفلح :أبو عبد اهلل ّ
وإجارة اتّْفاقًا» .نقلو عنو ُ
الزىراء حازـ القاضي .بًنوت :دار
ىػ) .الفروع ٗ ٓ . ٕٕٔ/نقيق :أبو َّ
الكتب العلمية.
(ٔ) انظر :اٟنبلل :الثبلثونات ٔ.ٜٔ
يلي :بيع االسم التجاري والرتخيص
(ٕ) انظر :اٟنبلل :الثبلثونات ٔ ،ٜٔو ُّ
الز َح ّ
ٖ ، ٕٖٜٕ /وعبد الكرمي :اٞنِلْ كيَّة ِ
الف ْكريَّة مفهومها وتكييفها الفقهي ، ٜٔ
والتسخًني١ :نمد علي ،حوؿ اٜنقوؽ اٞنعنويّة وإمكاف بيعها ٖ ، ٕٜٗٛ/
- ٕٔٛ -
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اعرتض على ىذا التكييف بأموٍر ،أ٨نُّها:
ُ
ِ
ِ
العرؼ ُنقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة ال يعين إقرار الشَّْرع
أ ّف اشتهار ُ
ّناليّتها؛ فاٝنمر واٝننزير ال تعرتؼ الشريعة ّناليّتهما مع اعرتاؼ َغ ًِْن
اٞنسلمٌن ّناليّتهما.
وأُجيب عنو :إ ّف القياس ُىنا مع الفارؽ؛ إ ِذ اٞننفعةُ اٞن ْستَْتبعة من
ُ
ِ
شرعا وثابت ٌة على أصل اإلباحة ،كما ثبت
حقوؽ اٞنلكية الف ْكريَّة معتََربة ً
تقريره ساب ًقا(ٔ).
أ ّف حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
١ند ٍ
دة
يس َّ
ّنقاي
ها
ط
ضب
٬نكن
ال
ة
ي
ر
ك
الف
ْ
ُ
َّ
َ
ومعروفة ،فكاف تقو٬نُها باٞناؿ من باب آّازفة والتّ ْخمٌن ،وىذا ىو
عنهما يف الشرع.
الغَرر واٛنهالة ُّ
اٞننهي ُ
ِ
وأُجيب عنو :إ ّف حقوؽ اٞنلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٬نكن ضبطُها عن طريق
تقي ،
٠نلّة ٠نمع الفقو اإلسبلمي الد َّْو ّ
ل ،العدد اٝنامس ،والعثماين١ :نمد ّ
َّول ،العدد
آّردة ٖ ٠ ،ٕٖٛٚ/نلّة ٠نمع الفقو اإلسبلمي الد ْ
بيع اٜنقوؽ ّ
ِ
وحق االسم
مي ّ
اٝنامس ،والبوطي :اٜنقوؽ اٞنعنوية ّ -
حق اإلبداع العلْ ّ
التجاري طبيعتهما وحكم شرائهما ٖ ٠ ،ٕٗٓٔ/نلّة ٠نمع الفقو اإلسبلمي
الد َّْول ،العدد اٝنامس ،والنشمي :عجيل ،اٜنقوؽ اٞنعنوية  -بيع االسم
َّول ،العدد اٝنامس.
التجاري ٖ٠ ، ٕٖٗٚ/نلّة ٠نمع الفقو اإلسبلمي الد ْ
(ٔ) انظر :اٟنبلل :الثبلثونات ٖٜٔ
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ّ
ّ ُ

تسجيلها ،كما ٬نكن تقو٬نها عن طريق دراسة كلفة اإلنتاج والتسويق
أسهم الربح ُنَ َسب ذلك (ٔ).
وتقسيم ُ
ِ
ِ
ت يف وقت ّْ
مبكر يف
أ ّف بعض حقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة ُو َ
جد ْ
َّ
وجد ّّ
التاريخ اإلسبلمي؛ فلو كاف يُ َ
حق مالّّ لتكلم علَْيو الفقهاءُ
اٞنال ،فإ َّف ذلك ال
السابقو َف،
وحيث إ َّنم ترُكوا ىذا َّ
من االعتبار ّْ
ُ
اٜنق َ
يكو ُف ّإال َّ
ألنم قد َرأَوا عدـ ماليّتو.
وأجيب عنو :أف تسامح الناس فيو من قبل ال يعين إىدار ماليتو
( ٕ)
اآلف خصوصا مع تطور الزمن وظهور أدوات ل تكن موجودة سابقة.
( ٖ)
ِ
ِ
آّردة.
من اٜنقوؽ ّ
 االتجاه الثّاني  :يرى أ ّف اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة َقسمٌن :منهم َمن رأى جو َاز
و
ُ
أصحاب ىذا االْناه انقسموا إىل َ
االعتياض عنها؛ فآؿ قو ُٟنم إىل موافقة االْناه األوؿ ،واآلخر رأى عدـ
(ٔ) اٟنبلل :الثبلثونات ٜٗٔ
(ٕ)  -اٟنبلل :الثبلثونات ٖٜٔ
الز َحيلي :بيع االسم التّْجاري والرتخيص
(ٖ) انظر :اٟنبلل :الثبلثونات ٔ ،ٜٔو ُّ
ِ
ٖ ، ٕٖٜٕ /وعبد الكرمي :اٞنِلْ كيَّة الف ْكريَّة مفهومها وتكييفها الفقهي ، ٜٔ
والتسخًني :حوؿ اٜنقوؽ اٞنعنويّة وإمكاف بيعها ٖ ،ٕٜٗٛ/والعثماين:
آّردة ٖ ،ٕٖٛٚ/والبوطي :اٜنقوؽ اٞنعنوية  -حق اإلبداع
بيع اٜنقوؽ ّ
وحق االسم التجاري طبيعتهما وحكم شرائهما ٖ ، ٕٗٓٔ/
العلمي ّ
والنشمي :عجيل ،اٜنقوؽ اٞنعنوية  -بيع االسم التجاري ٖ.ٕٖٗٚ /
- ٖٔٓ -
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التفصيل يف
جواز االعتياض عنها؛ فخالفوا االْناه األوؿ .وفيما يأيت
ُ
مناط التكييف وسبب االنقساـ اٜناصل داخل ىذا االْناه .و٬نكن أف
متقدمي اٜننفية.
يتخرج ىذا الرأي على قوؿ ّْ
 مناط التكييف وسببُو:ُسس اآلتية:
بىن
أصحاب ىذا االْناه رأيَهم على األ ُ
ُ
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ليست ّناؿ؛ ذلك أ ّف تعريف اٞناؿ ال
يشمل حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
أصحاب ىذا االْناه  -وىم
الف ْكريَّة ،إذ ضيَّق
ُ
ماديِّا
ّْمو اٜننفية  -مفهوـ اٞناؿ ،فاشرتطوا فيو أف يكوف شيئًا ّ
متقد ُ
)
ٔ
(
اسم لِما ىو
١نسوسا لو ٌ
ً
فعرفو يف اٞنبسوط بأنّوٌ « :
وجود خارجيّ .
( ٕ)
التموؿ واإلحراز .
ٌ
٢نلوؽ إلقامة مصاٜننا بو» ،ولكن باعتبار صفة ّ
أ ّف اٞنِلْك ٩نري على األعياف واٞننافع واٜنقوؽ .وٞنا كانت حقوؽ
ّ
(ٔ) السرخسي :اٞنبسوط ٔٔ .ٚٛ/
اٜن ًْناف ٕٔ ،ويف حاشية ابن عابدين ٗ  « :٘ٓٔ/اٞناؿ ما ٬نيل
(ٕ) باشا :مرشد َ
خاره َلوقْ ِت اٜناجة ،واٞناليّةُ تثبت بتَ َم ُّوِؿ النّاس كافّةً أو
إليو الطّ ُ
بع ،و٬نكن ّْاد ُ
َّخر للحاجة،
آخر ٕ « : ٖٕ٘ٚ/اٞناؿ ما يُػَت َّ
مو ُؿ ويُد ُ
بعضهم» .ويف موضع َ
عرفو األستاذ مصطفى
وىو ّّ
خاص باألعياف ،فخرج بو ُ
ٕنليك اٞننافع» .وقد ّ
كل َع ٌْن
الزرقا يف نظر فقهاء اٞنذىب اٜننفي بالتعريف اآليت « :اٞناؿ ىو ُّ
ّ
ماديَّة بٌن الناس» .اٞندخل إىل نظرية االلتزاـ .ٕٔٚ
قيمة
ذات
ّْ

- ٖٔٔ -
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ّ
ّ ُ

ِ
ِ
ماال؛ لعدـ إمكانيّة حيازهتا من
تتخرج على كونا ً
اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ال ّ
االختصاص من جهة أخرى؛ إذ اٞنِلْك ٩نري
جهة ،و٩نري عليها اٞنِلْك و
ُ
نصوا
آّردة .وقد ُّ
من اٜنقوؽ ّ
على األعياف واٞننافع واٜنقوؽ ،فإ ّنا تُػ َع ّد َ
على عدـ جواز االعتياض ع ِن اٜنقوؽ ،و َّأنا ال ٓنتمل التمليك(ٔ).
على َّ
عدـ جوا ِز االعتياض عن اٜنقوؽ
أف ىذا اٜنكم  -وىو ُ
وىم من لفظو؛ فقد
العموـ الَّذي يُػتَ ّ
آّردة  -عند اٜننفية ليس ّٔذا ُ
ّ
ٍ
تفصيل
ض اٜنقوؽ الَّيت تتعلّق باألعياف على
بعض الفقهاء بَػ ْع َ
استَْثىن ُ
( ٕ)
ٟنم يف االعتياض عنها ،إذ ٩نيزوف ذلك يف بعض األحواؿ  ،كما
استقبلال.
تبعا ال
ً
٩نيزوف بَػْيع بعضها ً
( ٖ)
٠نرًدا عن اٞنلك؛ فإنّو
وقاعدةُ ذلك عن َدىم  :أ ّف اٜنق إذا كاف ّ
(ٔ) انظر :ابن عابدين :حاشية ابن عابدين ٗ٘ٔٛ/؛ إذ جاء ما نَصُّوُ« :ال ٩نوز
االعتياض
اٜنق ال ٩نوز»« ،
آّردة عن اٞنلك»« ،بَػْي ُع ّْ
ُ
ُ
االعتياض ع ِن اٜنقوؽ ّ
أيضا :اٜنصين١َُ ،ن َّمد بن علي بن ١نمد اٞنعروؼ
انظر
و
».
باطل
ق
اٜن
٠نرد
عن َّ
ً
ٌ
بعبلء الدّْين اٜنصكفي (ٖٔٛٙىػ) .الدر اٞنختار شرح تنوير األبصار وجامع
البحار يف فروع الفقو اٜننفي ٗ( ،٘ٔٛ/ط ٕ) .بًنوت :دار الفكر.
آّردة ٖ. ٕٖٚٔ - ٕٖٙٛ/
(ٕ) ُ
العثْماين :بيع اٜنقوؽ ّ
الصنائع  ،ٜٗ/ٙط ٕ)،
بدائع
ػ)،
ى
ٕٓٗٔ
(
ّْين
الد
عبلء
الكاساين:
ر:
ظ
َّ
(ٖ) ان ُ
دار الكتاب العرب ،ابن ٤نيم :زين الدّْين بن إبراىيم (ٖٔٗٔىػ) ،األشباه
والنّظائر ٕٕٔ ( ،ط ٔ) ،بًنوت :دار ال ُكتُب العِلْميّة ،ابن عابدين :حاشية
- ٖٕٔ -
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االعتياض عنو .وإ ْف كاف ِّ
احملل الَّذي تعلّق بو؛
ال ٩نوز
ُ
حقا ّ
متقرًرا يف ّ
االعتياض عنو.
صح
َّ
ُ
اٜنق إذا
وفرؽ
من اٜننفية بقاعدة أُخرى ىي :أ ّف َّ
البعض َ
ُ
اآلخر َ
ّ
االعتياض عنو .وإذا كاف ثبت على
٩نوز
فبل
،
الضرر
ع
ف
لد
ْ
كاف ُشّرع َ
ُ
االعتياض عنو.
فيصح
الرب و ّْ
َو ْجو ِ ّْ
ُ
الصلَة ،فيكوف ثابتًا لو أصالةٌّ ،
يتبٌن لو أنّو ال يكاد يوجد
أورُدوىا َّ ْ
ومن ْ
َ
يرجع إىل األمثلة الَّيت َ
٠ناال يف إدراج بعض
رؼ
للع
ف
أ
ذلك
ومدرؾ
.
القاعدتٌن
فرؽ بٌن
ً
ٌ
ّ ُ
بتموؿ
ابن عابدين :تثبت ّ
األشياءٔ) يف األمواؿ؛ فإ َّف اٞنالية كما يقوؿ ُ
الناس( .
انقسموا يف جواز االعتياض عن حقوؽ اٞنِلْكيَّة
وعليو؛ فقد
ُ
ِ
قسم ٌْن :فمنهم َم ن أجاز
٠نردة  -إىل َ
الف ْكريَّة باعتبارىا حقوقًا ّ
االعتياض عنها؛ ُّ
الشروط والقيود الَّيت وضعُوىا ٛنواز االعتياض
لتحقق ّ
االعتياض
يف اٜنقوؽ آّردة ،سواءٌ بالبيع أو بالصلح ،ومنهم َم ْن َلْ ُِ٩ن ِز
َ
عنها مطل ًقا ،على التَّػ ْفصيل اآليت:
مجردة يجوز االعتياض عنها –
أَ .من رأى أنّها حقو ٌق ّ
ابن عابدين ٗ . ٘ٔٛ/ويراجع :وزارة األوقاؼ الكويتيّة :اٞنوسوعة الفقهية
(ٗ )ٕٖٗ/مصطلح (إسقاط).
(ٔ) ابن عابدين :حاشية ابن عابدين ٗ  ،٘ٓٔ/وعبارتُو« :واٞناليّ ُة تثبت بَِت َم ُّوِؿ
النّاس كافًّة أو ِ
بعضهم».
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ّ ُ

بشروط وقيود  -يستند إىل أ ّف حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ،وإ ْف كانت
ُ
وجه ٌْن:
تتخرج على كونا حقوقًا ٠نردة ،فإنَّو ٩نوز
ُ
االعتياض عنها من َ
ّ
ابتداء ُنَق شرعي ،ول تثبت
ا
ألصحأّ
ثبتت
اٜنقوؽ
ىذه
ف
أ
ّ
ً
لدفع الضرر عنو فقط.
العاـ ،سواءٌ كاف
بالعرؼ ّْ
لتعارؼ الناس على ىذا االعتياض ُ
ُ
االعتياض على وجو البيع أو على وجو التنازؿ عنها باٞناؿ.
منتهاه يَػ ُؤوؿ إىل الرأي األوؿ يف إضفاء صفة
أي يف
ُ
وىذا الر ُ
ِ
ِ
عاوض
اٞنالية على حقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة من جهة ،ويف صبلحيّتها للتَّ ُ
من جهة أخرى .فلن يكوف ١نل النقاش اآليت.
يستند
االعتياض عنها
٠نردة ال ٩نوز
بَ .من رأى َّأنا
ٌ
ُ
ُ
حقوؽ ّ
إىل اآليت:
ِ
ِ
آّردة ،واٜنقوؽ
من اٜنقوؽ ّ
أ ّف حقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة تُػ َع ُّد َ
آّردة ال ٩نوز االعتياض عنها؛ إما مطل ًقا وإما لعدـ توافُر الشروطِ
ّ
(ٔ) ّ
ّ
َّ
االعتياض عنها .
ْنيز
يت
ل
ا
القيود
و
َ
ثابتا يف
(ٔ) تتمثل ىذه الشروط كما بيّنها العثماين يف اآليت :أف يكوف ُّ
اٜنق ً
أصالة ،ال
ثابتا لصاحبو
اٜناؿ ،ال متوقػ ًَّعا يف اٞنستقبل؛ أف يكوف ُّ
ً
اٜنق ً
ٍ
آلخر؛ أف يكوف
اٜنق ً
َلدفْع الضرر عنو؛ أف يكوف ُّ
قاببل لبلنتقاؿ من واحد َ
جهالة؛ أف يكوف يف ُع ْرؼ
أو
ا
رر
غ
يستلزـ
اٜنق منضبطًا بالضبط وال
ُّ
ً
ًَ
ُّجار يسلك بو مسلك األعياف واألمواؿ يف تداوٟنا .انظر :العثماين :بيع
الت ّ
اٜنقوؽ آّردة ٖ.ٕٖٕٚ /
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أ ّف حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
ّْ
الف ْكريَّة
ٌ
حقوؽ ّ
٠نردة ،وغَْيػُر متعلقة بأشياءَ
ِ
الع ّْد .فكاف تقو٬نُها
ماديّة ٬نكن ضبطُها
ّ
ّنقاييس الكيل أ ِو الوزف أو َ
اٞننهي عنهما
باٞناؿ من باب آّازفة والتخمٌن ،وىذا ىو الغَرر واٛنهالة ُّ
النِب  -صلّى اهلل عليو وسلّ َم  -عن بيع اٜنصاة
يف الشرع؛
فقد «نى ُّ
( ٔ)
وبيع الغرر» .
ِ
ِ
ض ِّ
خالصا لصاحبو؛ ألنو
حقا
أ ّف ّ
حق اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ال يَػتَ َم َّح ُ
ً
( ٕ)
ِ
تقديره متع ّذرا باٝنلقة .
قد استفاد من جهد غًنه ،فكاف ُ
التقومي وىذا اإلقرار ٜنقوؽ اٞنِلْكيَّة
أ ّف العقل ينكر أف يكوف ىذا
ُ
ِ
الف ْكريَّة حال ًة طبيعية ِّ
صحيحا؛ وإّ٧نا يراه أسلوبًا من أساليب
وحقا
ً
ِِ
العرؼ قد درج  -بتأث ًٍن من إمكاناتو
االحتكار الَّذي ال ُم ّْ
سو َغ لو ،إذ ُ
الفطريّة  -على التقليد ومبلحظة ما انتهى إليو اآلخرو َف والعمل على
شَّت
تقليده؛ ومن َُثَّ العمل على تطويره .وىذه حال ٌة َّ
عامة ساري ٌة يف ّ
آّاالت اإلنسانية ،ؤّا تتكامل شخصيةُ اإل نساف اٜنضاريّةُ (ٖ).
 ما يترتَّب على ىذا التكييف:مسلم يف صحيحو كتاب البيع ،باب بُطْبلف بيع اٜنصاة والبيع الَّذي
(ٔ) أخرجو ٌ
فيو غرر ٖ ،ٖٔٔ٘/ح (ٖٔ٘ٔ).
(ٕ) اٟنبلل :الثبلثونات ٜ٘ٔ
(ٖ) التسخًني :حوؿ اٜنقوقا ٞنعنوية وإمكاف بيعها ٖ ٕٜٗٛ/
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ّ ُ

عدـ جوا ِز تقومي حقوؽ اٞنِلْكيَّة
يرتتَّب على ىذا التكييف ُ
ِ
الف ْكريَّة ،وأنّو ٪نرـ االستعاضة عنها ٍ
ّناؿ ،كما أ ّنا ال توصف باٞنلك
صور االعتداءُ عليها(ٔ).
الَّذي يورث ،وال يُػتَ َّ
التكييف باآليت:
 مناقشةُ ىذا التكييف(ٕ) :نوقش ىذاُ
أ ّف حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة ٬نكن ضبطُها عن طريق تسجيلها،
كما ٬نكن تقو٬نُها بطرائ َق اقتصادية وْنارية اشتُ ِهرت َُن َسب موضوعها
وبأّا.
أ ّف حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
حقوؽ َغْيػُر ٠نردة ،بل ىي متعلّْقة
الف ْكريَّة
ٌ
ي ولكنّو
دائما غَْيػَر ّ
ماد ّ
بأشياءَ معنوية أو أدبية؛ أل ّف اٜنق آّرد يكوف ً
١نسوسا أو ماديِّا كالعقارات
يضاؼ إىل شيء ،فإف كاف ىذا الشيء
ً
واٞننقوالت كاف ِّ
حقا عينيِّا ،وإف كاف ىذا الشيء َغْيػَر ١نسوس أو َغْيػَر
(ٔ) اٟنبلل :الثبلثونات ٕ.ٜٔ
يلي :بيع االسم التجاري
(ٕ) انظر :اٟنبلل :الثبلثونات ٜٔٔوما بَػ ْع ُد ،و ُّ
الز َح ّ
ِ
والرتخيص ٖ ،ٕٖٜٕ/وعبد الك رمي :اٞنِلْكيَّة الف ْكريَّة مفهومها وتكييفها
الفقهي  ،ٜٔوالتسخًني :حوؿ اٜنقوؽ اٞنعنويّة وإمكاف بيعها ٖ ، ٕٜٗٛ/
حق
آّردة ٖ  ،ٕٖٛٚ/والبوطي :اٜنقوؽ اٞنعنوية ّ -
والعثماين :بيع اٜنقوؽ ّ
وحق االسم التجاري طبيعتهما وحكم شرائهما ٖ ، ٕٗٓٔ/
اإلبداع العلمي ّ
والنشمي :عجيل ،اٜنقوؽ اٞنعنوية  -بيع االسم التجاري ٖ.ٕٖٗٚ /
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ي كاالسم التّْجاري وبراءة االخرتاع كاف ِّ
حقا أدبيِّا أو فكريِّا أ و
ّ
ماد ّ
ِ
ِ
ِ
تنوعت اٞن ْلكيَّة إىل م ْلكيَّة عينيّة أو مادية ،وم ْلكيَّة
معنويِّا .ومن ىنا ّ
اٜنق يتعلّق ّٔماِ .
عنهما ،كاف ِّ
حق ا
فإف انفرد ُّ
أدبية أو فكريّة ،و ُّ
اٜنق ُ
حق ٠نرد ،لكنّو إذا تعلّق
٠نرًد ا ال يقوـ باٞناؿ ،مثل حق اٞنِلْكيَّة فإنّو ّّ
ّ
وصح تق و٬نُو بالنظر إىل
٠نردا ّ
بشيء عيين أو بشيء فكري ل يعد ّ
٩نوز االستعاض ُة
الشيء اٞنضاؼ إليو .ومن أمثلة اٜنقوؽ آّردة الَّيت ال ُ
وحق الوالء ،وحق الوالية.
حق الشفعةّ ،
عنها باٞناؿ عند الفقهاءّ :
ِ
ين
أكثر الفقهاء اٞنعاصر َ
والر ُ
اجح عندي :ىو ما ذىب إليو ُ
أصحاب ّْ
ِ
االْناه األ ّوؿ – وىو اف اٞنلكية الفكرية من اٜنقوؽ اٞنالية -
ِ
يضار
اس عليو يف ذلك؛ ّ
وحَّت ال ّ
؛ ّ
لقوة أدلّتهم واستقر ًارا لما تراضى النّ ُ
ِ
ِ
رسوؿ اهلل صلّى اهلل علَْيو وسلّم:
قاؿ ُ
أىل الف ْكر واإلبداع والع ْلم ،وقد َ
ُ
ضرر وال ضر َار»(ٔ)(ٕ).
«ال َ
ضَرَر وال ضر َار» ،حديث َرقْم
(ٔ) أخرجو
البيهقي يف ُسَننو  ،ٔٔٗ/ ٙباب «ال َ
ّ
ابن ماجو يف ُسَننو ٕ ،ٚٛٗ/باب « َمن بىن يف ح ّقو
(ٗ ،)ٖٔٔٛوأخرجو ُ
ما يضر َناره» ،حديث َرقْم (ٖٕٓٗ و ٗ ،) ٕٖٗٔٛوأخرجو اٜناكم يف
اٞنستدرؾ على الصحيحٌن ٕ ،ٙٙ/كتاب البيوع ،حديث َرقْم (ٖٕ٘ٗ)،
َ
وقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد على شرط ٍ
مسلم ،ول ٫نرجاهُ.
ُ
ِ
ِ
(ٕ) ٩ندر التَّػْنبيوُ على َّ
ط
تب
ر
م
٬نها
و
تق
از
و
وج
ة
ي
ر
ك
الف
ة
ي
ك
ل
اٞن
ٜنقوؽ
ة
اٞنالي
ْ
ٌ
َّ
ْ َّ
أف َ
إثبات ّ
الفكري لو يف منفعتو من جهة ،ويف مادّتو من جهة أخرى؛ فما
باحملتوى
ّْ
ومادتو الّيت ٫نرج ّٔا إىل حيّْز الوجود ،فهو
كاف منها
مشروع ا يف منفعتو ّ
ً
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ّ ُ

ح الجّاني :حكوقُ املِلِكيَّة الفِكِريَّة يف ميزان املكاصد الشرعيّ ة
املَ ِبحَ ُ
ِ
شهد اٛنانب الفقهي يف تكييف حقوؽ اٞنلْكيَّة ِ
جدال
الف ْكريَّة ً
ُّ
استقر يف القوانٌن
وما
،
جهة
من
رؼ
الع
َّ
اسعاَّ ،
ولعل ما انتهى إليو ُ
و ً
ٍ
ِ
آّامع الف ْقهيَّة من تأييد إلقرار
َّوليَّة من جهة أخرى ،وما خرجت بو
ُ
الد ْ
ِ
ِ
ِ
ماليّة حقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة من جهة ثالثة َّ -
خفف ح َّدة ىذا اٛندؿ،
تبعات ىذه
أبعد من ذلك؛ من ُ
وصارت األنظار تتَّجو إىل ما ىو ُ
حيث ُ
أثرىا يف استقرار اٜنقوؽ وحفظ مقاصد الشرع ،وما يرتتّب
القوانٌن و ُ
ومفاسد ،وما تَػ ُؤوؿ إليو من حفظ الكليات اٝنمس،
َ
عليها من مصالَ
و٥نو ذلك .فإ ّف حفظ مقاصد الشَّْرع يتطلّب النظر بعٌن االعتبار إىل
قوانٌن اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ومدى مواءَ َمتها ألحكاـ الشَّْرع من جهة ،ومدى
من األسئلة ِم ن
ٓنقيقها ٞنقاصده
من جهة ِأخرى؛ وذلك بتوجيو عدد َ
ِ
حبلال فبل ٩نوز
ٓنرـ ً
انٌن اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ُٓن ُّل حر ًاما أو ّْ
مثل :ىل قو ُ
ِ
ِ
التقييد ّٔا؟ وىل ّْ
انٌن اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة حفظ مقاصد الشَّْرع يف
ٓنقق قو
( ٕ)
ُ ( ٔ)
األمواؿ :حفظها(ٔ) والعدؿ فيها ووضوحها .
مادتو الَّيت ٫نرج ّٔا ،فهو
شرعا ،وما كاف
ٌ
مشروعا يف منفعتو ال َّ
ً
متقوـ ً
ماؿ ّ
ٍ
الصورة اليت ٫نرج ّٔا .وىكذا
ٌ
متقوـ يف ُّ
متقوـ يف منفعتو وليس ّناؿ ّ
ماؿ ّ
ِ
ِ
َّ
حقوؽ اٞنلْ كيَّة الف ْكريَّة باٞننفعة من جهة ،واٞنادَّة اليت ٔنرج ّٔا إىل
ترتبط
ُ
كل األحكاـ
حيّْز الوجود من جهة أخرى .ويرتتَّب على التصرؼ ّٔا ُّ
التصرؼ اٞنرتتّْب عليها ،إ ْف يف مباح أو
الشرعية اٝنمسة َُن َسب نوع
ُّ
مندوب أو واجب أو حراـ أو مكروه.
(ٔ) واٞنقصود ُِن ْفظ األمواؿ :رعايتُها من االعتداء أو التقصًن ،وٓنديد طر ِ
ائق
َ
تداوٟنا اٞنشروعة .انظر :ابن عاشور١ُ :ن َّمد الطاىر (ٕٓٓٓـ) ،مقاصد
ُ
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وثباهتا(ٖ)ودورانا ورواجها(ٗ)؟ وىل ٓن ّقق قوانٌن اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة
التو ُاز َف بٌن الضروريّات واٜناجيّات والتّحسينيّات؟
أىم ىذه القضايا،
ويسلط ىذا اٞنبحث الضوءَ على بعض ّْ
وتفصيلُها فيما يأيت:
أشرت يف مبحث أ٨نية اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة إىل أ ّنا إحدى ركائ ِز
ُْ
يتم قياس
عرؼ باالقتصاد اٞنعريف؛ إذ ُّ
االقتصاد يف العصر اٜنال الّذي يُ َ
سمى ّنعدؿ
ّقوة االقتصاد اٞنعريف ُ -نَ َسب طريقة البنك الدول ّ -نا يُ ّ
َّ
أغلب
االقتصاد اٞنعريف (واختصارىا  ،)KEIوىي الطريقة اليت تعتمدىا ُ
الشريعة اإلسبلميةٓ ،نقيق١ :نمد الطاىر اٞنيساوي ٖ ٗٙوما بَػ ْع ُد( ،ط
األرد ّف :دار النفائس.
ٕ)ُ ،
(ٔ) اٞنقصود بالعدؿ يف األمواؿ :حصو ُٟن ا َبو ْج و ال ظُلْ َم فيو .ابن عاشور :مقاصد
الشريعة ٖ ٗٙوما بَػ ْع ُد.
ِ
لتعرض للخصومات
ا
و
الضرر
ن
ع
ىا
إبعاد
اؿ:
و
األم
اٞنقصود بالوضوح يف
(ٕ) و
ُ
ُ
ّ
بقدر اإلمكاف .ابن عاشور :مقاصد الشريعة ٖ ٗٙوما بَػ ْع ُد.
خطر فيو وال
(ٖ) واٞنقصود بثبات األمواؿْ :
أف ّ
تقررىا ألصاحبها على َو ْج و ال َ
حرا يف التصرؼ
ويكوف
صحيح،
بوجو
ٕنلكو
ّنا
فيختص مال ُكها
منازعة؛
ِّ
َ
ّ
يضر بغًنه ،كما ال تنتزع منو من دوف رضاه .ابن عاشور:
ال
ّنا
فيها
ّ
مقاصد الشريعة ٖ ٗٙوما بَػ ْع ُد.
من النّاس
٬نكن َ
أكثر َم ْن ُ
(ٗ) واٞنقصود بدوراف اٞناؿ ورواجو :دورا ُف اٞناؿ بٌن أيدي َ
ٍ
ٍ
حرج فيو على
بوجو حق ،و ُ
انتقاؿ اٞناؿ بأيد عديدة يف ّ
األمة على َو ْجو ال َ
مكتسبو .انظر :ابن عاشور :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ٖ ٗٙوما بَػ ْع ُد.
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ٍ
ِ
ت كل
معايًن
الدوؿ اإلسبلميَّة عن طريق
لقياس أربعة مع ّدالتَْٓ ،ن َ
َ
يوض ُحها.
منها تقع ثبلث ُة
الشكل اآليت ّْ
مقاييس ،و ُ
َ
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الد ْوِر الَّذي
للمتأمل فيها مدى َّ
وعلى ضوء ىذه اٞنعاي ًِن؛ يظهر
ّْ
مكوناتو
مقاصد الشريعة
ٕنارسو
َّ
ُ
٬نكن أ ْف َ
اإلسبلمية يف قَبوؿ أو رفض ّ
اإلسبلمية من
ونتائجو ،والدور اٞننوط ّٔا يفٓ :نديد السياسات التنموية
َّ
جهة ،وتعيٌن ما يلزـ تغيًنه يف معايًن البنك الدول من جهة أخرى.
وتفصيل ذلك كاآليت:
ُ
َد ْور اٞنقاصد يف تصحيح األولويّات اٞنختلّة يف السياسات
االقتصاديّة:
ٓنديد اإلسرتاتيجيّات والسياسات ُنَ َسب األولويّات
ُٔ -
عموما ،واالقتصاد
الصحيحة ال ُّ
يتمٔ) َوفْ َق الواقع يف االقتصاد اٞنعاصر ً
فتحديد األولويات ليس
خصوصا( ّ .أما يف التنظًن اٞنقاصدي،
اٞنعريف
ُ
ً
تطورات،
ُّ
كل ما
عملي ًة جامدة ،وإّ٧نا يتع ّد ُؿ ليتوافَ َق مع ّْ
يستجد من ّ
ِ
اٞنعارؼ
ات يف اٞنوارد االقتصادية أـ يف
التطور ُ
أكانت ىذه ّ
سواءٌ
( ٕ)
كل األمور الَّيت
يع يف ىذا الصدد يسع َّ
االقتصادية أو غ ًِنىا .والتشر ُ
(ٔ) انظر :عودة :جاسر (ٖٓٗٔىػ  ٕٜٓٓ -ـ) ،االقتصاد اٞنعريف ومقاصد
تطور العلوـ الفقهية
الشريعة ٘ ،ٕٚٛ - ٚٙورقة عمل مقدَّمة لندوة ُّ
الثامنة ُبعْنواف :الفقو اإلسبلمي واٞنستقبل ،األصوؿ اٞنقاصدية وفقو التوقع،
ُع َماف :وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينيّة.
الشاطِب يف اٞنوافقات ٕ َّ : ٗٔ/
يتوج و َُن َسب
(ٕ) يقوؿ
إف خطاب ّ
ُّ
الشارع ّ
حَّت يكوف االنتفاعُ اٞنعٌن مأذونًا فيو يف
األحواؿ واألشخاص واألوقات؛
وقت أو حاؿ أو شخص ،و َغيػر ّ ٍ
ٍ
مأذوف فيو إذا كاف على َغ ًِْن ذلك.
َْ
بتصرؼ
ُّ
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ّ
ّ ُ
( ٔ)

٬نكن أ ْف تتأثر ّٔا خط ُة ٓنديد األولويّات  .على َّ
أف من الواضح أ ّف
باٜند األدَن من اإلشباع البلزـ
َٖنََّة مستوى من األولويات الَّيت تتعلق ّْ
أل ْف يبقى اإلنسا ُف حيِّا(ٕ) ،ىذا اٞنستوى ٬نثّل أوىل األولويات الَّيت ال
( ٖ)
ِب :إ َّف ىناؾ
يسمح الشَّْرع بإ٨ناٟنا ّْ .
ويعرب عن ىذا اٞنعىن قَػ ْو ُؿ الشاط ّْ
القيم« :إذا تأم ْلت شر ِ
وج ْد َهت ا
ابن ّْ
ّ َ
ائع دين اهلل الّيت وضعها بٌن عبادهَ ،
َ
(ٔ) يقوؿ ُ
ت ق ّدـ أ٨نها
ال ٔنرج عن ٓنصيل اٞنصال اٝنالصة أ ِو الراجحة ،وإف تزا٘نَ ْ
وأجلّها ،وإف فات أدناىا .كما ال ٔنرج عن تعطيل اٞنفاسد اٝنالصة
فسادا بتحمل
والراجحة َُن َسب اإلمكاف ،وإ ْف تزا٘نت عطل أعظمها ً
القيم :أبو عبد اهلل ١نمد بن أب بكرٜٜٖٔ ،ـ ،مفتاح دار
أدناىا» .ابن ّْ
السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ٕ( ، ٖٗٓ/ط ٔ) ،بًنوت ،دار
الكتب العلمية.
ظ عليهم
أف ٪نف َ
من اٝنلق ٙنسةٌ؛ وىو ْ
(ٕ) يقوؿ الغزال« :ومقصود الشرع َ
يتضمن ِح ْفظ ىذه
فكل ما
َ
ّ
ونفسهم وعقلَهم ونسلَهم وماٟنمّ ،
دينهم َ
كل ما يفوت ىذه األصوؿ فهو مفسدة
األصوؿ اٝنمسة ف هو مصلحة ،و ُّ
١نمد بن ١نمد (ٖٔٗٔ ىػ).
َ
ودفْعها مصلحة» .الغزال ،أبو حامد ّ
السبلـ عبد الشايف .بًنوت :دار
عبد
د
١نم
ٓنقيق:
.
ٗٔٚ
/
ٔ
اٞنستصفى
ّ
ّ
الكتب العلمية.
(ٖ) انظر :العوضي :رفعت السيد (ٕٜٜٔـ) ،األولويات االقتصاديّة يف اإلسبلـ
الرياض :دار معاذ.
ّْٔ٘ ،
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مصالَ «ال ٔنتلف باختبلؼ األَ ْعصار واألمصار ،فهذه يقضى ّٔا على
قدـ  -يف ترتيب
كل األعصار»(ٔ) .ففي ميزاف اٞنقاصد الشرعية يُ َّ
ّْ
ات على اٜناجيّات ،واٜناجيّات على التحسينات.
األولويات  -الضرور ُ
ات تتفاوت يف مراتبهاِ ،
كما أ ّف الضرور ِ
مقدـ على حفظ
الدين َّ
ظ ّْ
فح ْف ُ
أيض ا
مقدـ على حفظ اٞناؿ ،وحف ُظ النفس َّ
ظ العقل َّ
العقل ،وحف ُ
مقدـ ً
مقدـ على َج ْل ب اٞنصال ،واٞنصلح ُة
ود ْرء اٞنفاسد َّ
على حفظ اٞناؿَ ،
لد ْفع
من اٞنصلحة اٝناصة ،تتحمل اٞنفسدة الصغرى َ
ّ
العامة أوىل َ
نصوص
الشرعي
أساسها
ُّ
اٞنفسدة ال ُكربى ،وىذه الرت ُ
تيبات لؤلولويّات ُ
ُ
الكتاب والسنة الَّيت ال ٬نكن ٢نالفتُها ٍ
ُناؿ من األحواؿ .وعليو ٬نكن
بناءُ النّتائج اآلتية:
تنص على ٘ناية اٞنِلْكيَّة ِ
ِ
الف ْكريَّة
َّوليَّ َة الَّيت ُّ
 أ ّف االتفاقيّات الد ْ
الدخوؿ فيها ما ل
من أجل ٘ناية اٜنقوؽ وتشجيع اإلبداع ٩ -نب
ُ
تصطدـ مع :األحكاـ الشرعية من جهة ،ومصلحة اٞنسلمٌن من جهة
كاٜنق العاـ كالفتاوى الَّيت
أخرى .مع مراعاة ٔنفيف اٜنماية فيما ىو
ّْ
ودنْياىم(ٕ).
٪نتاج إليها اٞنسلمو َف يف دينهم ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
 أ ّف قوانٌن اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة الد َّْوليَّة اليت ال تتوافق مع شرعنا
بتصرؼ.
(ٔ) الشاطِب :اٞنوافقات ٕ ُّ ٕٜٚ/
(ٕ) ٜنرش :اٞنِْل كيَّة ِ
الف ْكريَّة بٌن تشجيع االبتكار وٓنرمي االحتكار .ٔٙ
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ّ
ّ ُ

الس ْع ِي إىل تعديلها على
من َّ
اٜنكي ِم يف أحكامو ومقاصده ال بُ َّد َ
يتم العمل ّٔا يف القوان ِ
ٌن الداخلية،
اٞنستوى َّ
الد ْول .ىذا إىل أّال َّ
ُ
َّول
بصرؼ النظ ِر عن مدى تأثًن ىذا الرتكيز يف تقييم البنك الد ْ
ِ
وأر ِ
قامو؛ ذلك أ ّف الدوؿ اإلسبلميَّة حٌن تبين
السياسات التنمويّةَ
اٝناص ة ّنعدؿ
الد ْول
واٞنعلوماتية فيها على أساس معاي ًِن البنك َّ
ّ
بناء على نظرة إسبلمية أصيلة  -ينتهي
االقتصاد اٞنعريف ،دوف تعديلها ً
ٍ
إخبلؿ باألولويات اإلسبلميَّة ،وإعطاء الوقت واٞناؿ
اٜناؿ إىل
ّٔا ُ
( ٔ)
من األمور .
واٛنهد ّْ
لؤلقل أ٨نيّ ًة ً -
شرعا َ -
 ال بُ َّد ِمن إجر ِاء بَػ ْع ِ
ض التعديبلت على بعض اٞنعاي ًِن العاٞنية
التقدـ ٥نو االقتصاد اٞنعريف .على أ ْف يُرّكز ّأوًال على ما َْ٪ن َف ُظ
لقياس ُّ
نفوسهم وعقو َٟنم ونسلَهم من جهة ،كما يراعي ترتيب
على الناس َ
اٞننتجات االستهبلكية على الضروريات فاٜناجيات فالتحسينيّات(ٕ).
ٕ  -دور اٞنقاصد يف ضبط اٞنِْلكيَّة ِ
مقصدي
الف ْكريَّة عن طريق
َ
َْ
(ٔ) عودة :االقتصاد اٞنعريف ومقاصد الشريعة ٘.ٕٚٛ - ٚٙ
ٍ
مقرتحات ١ن ّددةً و٢نتصرةً لتعديل اٞنعايًن العالَمية
(ٕ) ق ّدـ الدكتور جاسر عودة
لقياس معدؿ االقتصاد اٞنعريف للبنك الد َّْول ّنا يتوافق مع مقاصد الشريعة
اإلسبلمية ،ان ظُرىا يف ورقتو :االقتصاد اٞنعريف ومقاصد الشريعة ٘- ٚٙ
اآليت:
الرابط
على
أو
ٕ،ٚٛ
http://www.alhiwartoday.net/node/3959
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الع ْدؿ والثّبات يف األمواؿ ّنَْنع االحتكار (ٔ):
َ
يرى البعض أ ّف قواعد ٘ناية اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ،وال سيما اٞنِلْكيَّةِ
ّ
ُ
الصناعيِّة والتّْجاريِّة ،سا٨نت بطريقة أو بأخرى يف ىيمنة الدوؿ الغربيَّة
ط ِ
الدوؿ
والواليات اٞنتَّحدة األمريكية على العا َل الثالث ،فقد ََّمت َربْ ُ
(ٔ) يقصد باالحتكار احملظور شرعا :إمساؾ ما ٪نتاج إليو الناس من السلع
واٞننافع واستئثاره ّٔا – ُنيث ال ينافسو يف االْنار ّٔا غًنه – واالمتناع عن
بيعها بغًن الثمن اٛنائر الذي يفرضو ،أو حبسها عن البيع حَّت يغلو ٖننها
طمعا يف اٜنصوؿ على الربح الفاحش الذي يلحق الضرر بعامة الناس.
انظر٘ :ناد :نزيو ( ٕٓٓٛـ) ،معجم اٞنصطلحات اٞنالية واالقتصادية يف
لغة الفقهاء  ،ٕٜطٔ ،جدة :دار البشًن .قلت :وبالتأمل يف ىذا الكبلـ
يظهر وجو االرتباط بٌن االحتكار يف اٞنعىن الشرعي واالحتكار يف اٞنعىن
االقتصادي ،فما من شك يف اف االحتكار يف مفهوـ االقتصاديٌن أوسع
بكثًن منو عند الفقهاء – حَّت عند اٞنوسعٌن من الفقهاء  ،-إال أف ىناؾ
صور يتشاركاف فيها ،ىي اٞنقصودة يف اٞنبحث .كما يدعو البحث ىنا إىل
تسليط الضوء على ىذه القضية ومعاٛنتها الشرعية يف اٞنفهوـ االقتصادي
للوقوؼ على اٜنكم الشرعي ٞنفهوـ االحتكار االقتصادي الواسع الذي ل
يتناولو الفقهاء يف كتبهم باعتبار اف اٜناجة داعية إليو مع ىذا التطور
اٞنستمر واٞنتجدد.
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ّ
ّ ُ

األخًنة باتّْفاقيات وتشريعات َد ْولية جعلتها تدور يف فلك ال ّدوؿ
الرأٚنالية(ٔ)؛ إذ ِ
الدوؿ الرأٚنالية إىل ٘ناية رؤوس األمواؿ التابعة
تعمد ُ
ٟنا يف الدوؿ األخرى عن طريق َمْنع الغًَِْن من منافستها .وٟنذا ْند أ ّف
أشهر براءات االخرتاع واألٚناء التجارية تعود للدوؿ الرأٚنالية الَّيت
ٍ
دوؿ العال
ظل
ظروؼ صعبة عاشتها ُ
سبقت إىل االبتكار واإلبداع يف ّْ
ِناصة إبّا َف اٜنربٌن العاٞنيّتٌَن األوىل والثّانية .وال أََد َّؿ على
الثالث ،و َّ
ِ
ِ
ِ
ص َوِرىا  -من قانوف
مساوئ قواعد اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة  -على َكْثرةِ ُ
( )DMCAالَّذي وقَّع عليو الرئيس األمريكي بيل كلينتوف عاـ
استخدامها
إنتاج أدوات اٟنندسة العكسية(ٕ) أو
َ
ٜٜٔٛـ ،والّذي ٩نعل َ

(ٔ) انظر ٚنارة :إحساف (ٕ٘ٓٓـ) ،مفهوـ حقوؽ اٞنِْل كيَّة ِ
الف ْكريَّة وضوابطها
يف اإلسبلـ٠ ،نلّة العلوـ اإلنسانيّة ،جامعة ١نمد خيضر بسكرة.
ِ
ػرؼ طريق ػػةَ عمل ػػو
ػامج لتع ػ َ
(ٕ) اٟنندس ػػة العكس ػػية ى ػػي أ ْف ٔنت ػ َػرب َّ
أي ِجه ػػاز أو برن ػ َ
ٍ
نفس ػػها.
ػائف
ػ
ظ
الو
ي
ػؤد
ػ
ي
ػل
ػ
ث
٣نا
ج
ػت
ػ
ن
م
ػاء
ّْ
الداخلي ػػة ،فتق ػػوـ بتع ػػديلها أو إنش ػ َ
َ َ
ػياء كان ػػت
ويف ذلػػك يق ػ ُ
ػوؿ الكات ػػب اإلمػػارايت عب ػػد اهلل اٞنه ػػًني« :ثبلثػػةُ أش ػ َ
أي
٬نارسػ ػ ػػها ب ػ ػ ػػدوف ّْ
ػورا بديهيّػ ػ ػػةً ٬نكػ ػ ػػن ّْ
ألي ش ػ ػ ػػخص أ ْف َ
يف اٞناضػ ػ ػػي أمػ ػ ػ ً
ػانوف ،أص ػ ِ
ػبحت اآل َف أعم ػ ًػاال إجراميّػ ًػة :معرف ػػة طريق ػػة عم ػػل
خ ػػوؼ م ػػن الق ػ
ػائف ٢نتلف ػ ًػة ل يُص ػ َّػمم م ػػن أجله ػػا
األش ػػياء وتع ػػديل اٞنن ػػتج لك ػػي ي ػ ّْ
ي وظ ػ َ
ػؤد َ
ّأوَؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػرة ،ونش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر التع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديبلت لآلخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرين».انظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر:
https://bmcemblog.files.wordpress.com/2017/04/d8a7d984d9
88d8add8afd8a9-d8a7d984d8abd8a7d986d98ad8a9. pdf
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عمبل إجراميِّا يعاقِب عليو القانو ُف(ٔ).
ً
وعليو؛ فبل أَقَل من إعادة النظر يف قواعد اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة
َّ
وتعديلها؛ ّنا يضمن وضع قواعد ٍ
من االحتكار اٞنطلَق
وقيود ُّ
َ
َ َْ
ٓند َ
ِ
اعد
لل ِملْكيَّة الف ْكريَّة ،فالقاعد ُة الشرعية ىي «ال ضرر وال ضرار» ،والقو ُ
يؤدي إىل
فكل ما ّْ
ودفْع اٞنفاسدُّ ،
٩نب أ ْف ترتب َط َنَلْب اٞننافع َ
يؤدي إىل
للسلَع ،سواءٌ كانت ماديّ ًة أـ فكريًّة ،سوؼ ّْ
االحتكار اٞنطلق ّْ
العامة للجمهور.
اإلضرار باٞنصلحة ّ
ٖ َ -د ْور مقاصد الشريعة يف ٓنقيق التكافُل عن طريق مقص د
دوراف األمواؿ ورواجها:
يتح ّقق التكافُل ،يف فلك حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة ،بتضييق
َ ُ
ُ
ِ
فارؽ اإلمكانات بٌن
الرقْمية معناىاُ :
الرقْميّة .والفجوةُ أو اٟنُّوةُ َّ
الفجوة َّ
األغنياء والفقراء الَّذي يظهر يف امتبلؾ األغنياء للتقنيات التكنولوجية
يف الوقت الَّذي ُ٪نرـ فيو منها الفقراء؛ ال لسبَ ٍ
وض ْعف
ب ّإال ل َف ْقرىم َ
َ
ُ
(ٕ) َ
اقتصاديّاهتم .

(ٔ) انظر:
(ٕ) انظر :عودة :االقتصاد اٞنعريف ومقاصد الشريعة ٘ .ٕٚٛ - ٚٙوانظر:
عودة ،جاسر .توظيف مقاصد الشريعة يف ترشيد سياسات االقتصاد
https: //www. copyright. gov/legislation/dmca. pdf
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الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

يتم يف أحد َّ
اٞناؿ
التكافل
ولَئِ ْن كاف
شق ي اٞناؿ  -وىو ُ
اٞنعروؼ ُّ
ُ
ُ
التكافل
اٞناديّة  -ببل أدَن غضاضة؛ ال بُ َّد أ ْف يشمل
ّنعىن اٞنمتلكات ّ
ُ
اٞناؿ يف ِش ّْقو اآل َخر  -وىو اٞناؿ ّنعىن اٞنعلومات واٞنعا ِرؼ
أيضا َ
ً
ِ
ٍ
ِ
ِ
اصة َّ
اٞنعلومات قد
أف ىذه
واٞنلْكيَّة الف ْكريَّة  -على َحد سواء ،وِن ّ
أصبح ٟنا َد ْوٌر يف ىيمنة الشركات العمبلقة والعالَمية من جهة ،ولرتجيح
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
ِ
فتحقيق
الف ْكريَّة من جهة أخرى .وعلى ذلك؛
ماليّة
ُ
الرقْمية ّْ -
مقصد دوراف
٪نقق
َ
التكافل فيها  -عن طريق تضييق الفجوة ّ
ِ
ِ
تضييق
وسائل
تتلخص
اٞناؿ ورواجو ّ
لئبل يكو َف ُدول ًة بٌن األغنياء ،و ّ
ُ
الف ْكريَّة بوضع ٍ
اعد وقوانٌن اٞنِلْكيَّة ِ
تلك الفجوة يف تعديل قو ِ
ٓند
قيود ُّ
َْ
من االحتكار اٞنطلَق لل ِملْكيَّة ِ
مر سل ًفا.
الف ْكريَّة كما َّ
َ

املبحح الجّالح :حكوقُ املِلِكيَّة الفِ كِريَّة بني االجتوادات الفِكِويَّة
واملكاصد ال شّرعيّة يف ضوء املعطيات املعاصرة
عشرةَ  ،العدد ٓ ،ٚخريف
اٞنعريف٠ ،نلّة إسبلمية اٞنعرفة ،السنة الثامنةَ ْ
ٖٖٗٔىػٕٕٓٔ ،ـ ،ص .ٗٛ
- ٔٗٛ -
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اٞنقاصدي،
الفقهي و
اٞنتأم َل يف ىذه اٞنسألة ،من جانبَػْيها
إ ّف ّْ
ّْ
ّْ
يرى اآليتَ:
مقصديْن:
ٔ  -أ ّف ىذه القضي َة ٓنتاج إىل تو ُازٍف بٌن
َ
حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة؛
صارت
ظ اٞناؿ .وقد
 األولِ :ح ْف ُُ
ْ
حد ذاهتا،
ومنافع يف ّْ
األفكا ِر أ ِو اٞنخرتعات الرب٠نية و٥نوىا  -أمو ًاال
َ
العرؼ.
كما ّ
كثًن من العلماء واستقر ُ
رجح ذلك ٌ
أصبح
 الثّانيٓ :نقيق َالع ْدؿ ّنَْنع االستغبلؿ واالحتكار .وقد َ
بعض ىذه األفكا ِر والتقنيات واألجهزة اٞنبنيّة على أساسها ّننزلة
ُ
َّ
ِ
حَّت نػُّْزلت منزلةَ الضرورات.
ّ
عمت ّ
الضرورات أو اٜناجات اليت ّ
ّْ
تؤد َي
لئبل
تدابًن
ذ
ا
أن
قتضي
ت
ن
ي
اٞنقصد
ىذين
بٌن
ة
ن
ز
ا
و
اٞن
و
َ
ُ
َ ّ ّ
َْ
ِ
الضرار بأحد األطراؼ؛ أفر ًاد ا
لضَرِر أو ّْ
(حقوؽ اٞنِْلكيَّة الف ْكريَّة) إىل ا َّ
ٍ
وٗناعات وشعوبًا(ٔ).
صلحتا ِف ٢نتلفتا ِف؛
(ٕ) ٕ  -أ ّف مناط ىذه اٞنسألة ت َ
تناز ُعو /تتجاذبو َم ْ
٨نا :
من األفراد
 اٞنصلحةالعامة :وتتمثل ّنصلحة اٞنُْن َ
ّ
تفعٌن َ
كل ١نتوى فكري نافع.
والشعوب من ّْ
(ٔ) عودة :االقتصاد اٞنعريف ومقاصد الشريعة ٘.ٕٚٛ - ٚٙ
(ٕ) عبد الك رمي :اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة مفهومها تكييفها الفقهي .ٖٓ - ٕٜ
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ّ
ّ ُ

ِ
صاحب الفكر واإلبداع،
اٝناصة :وتتمثل ّنصلحة
 اٞنصلحةَّ
الَّذي من ّْ
يعيش حيا ًة كر٬نة؛ فإذا ل تكن لو حرف ٌة أو صنعة ّإال
حقو أف َ
ما جادت بو قر٪نتُو ،فكيف تتأتّى لو اٜنيا ُة الكر٬نة إ ْف ل يُػْرَز ْؽ من
مو ِ
اىب فك ِره وإبداعو؟!
وعليو ينبغي ّأال يُػ ْقطَ َع ُنُكم عاـ ومطلَق يف ىذه اٞنسألة؛ فمنا ُط
األمر على ولّْ األمر وتقدير أىل العلم .فمع التسليم ُنق ّْ
اٞنفكر
واٞنبدع فيما أنتج ،فإ َّف ألُول األم ِر ٘ناي َة آّتمع م ِن استغبللو إذا ما
فإف
األمر َمنو ٌط ّندى ضرورة احملتوى الفكري َّ
اٞنقدـْ ،
أراد ذلكُُ .ثّ إ ّف َ
الدين أ ِو النفس
إصبلح ّْ
كاف يتعلق ّنصلحة ضرورية؛ أي :يتوقف عليو
ُ
فحق
ؼ بالضرورات اٝنمس؛ ُّ
أو اٞناؿ أو العِْرض أو النسل ،وىو ما يُػ ْعَر ُ
حق صاحب الفكر ،أل ّف اٞنصلحة العامة
آّتمع إِ ْذ ذاؾ َّ
مقد ٌـ على ّْ
مداره
َّ
األمر ُ
مقد مة على اٞنصلحة اٝناصة عند التعارض .أ ّما إ ْف كاف ُ
مداره على اٞنباح أو اٞنتعة؛
على اٞنصال اٜناجيّة أو التحسينيّة ،أو ُ
ُ
فحقوؽ اٞنبدعٌن اٞنالية إذ ذاؾ َمصونةٌ و١نفوظة و١نميّة ،وال ٩نوز
ُ
بأي ٍ
العرؼ أو القانوف.
االعتداءُ عليها ّْ
من االعتداء كما ىو ُ
شكل َ
( ٔ)
ويتمثل دور ول األمر ٍ
بعدد من األمور ،أ٨نُّها :
ّ َ ْ ّْ
(ٔ) عبد الك رمي :اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة مفهومها تكييفها الفقهي .ٖٜ - ٖٛ
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ضع التشريعات البلزمة لتنظيم ىذه اٞنِلْكيَّة ّنا ٪نفظ للمبدعٌن
َٔ .و ْ
حقوقَهم اٞناديَّة واألدبية ،وما ٪نفظ للمجتمع َّ
حقو م ِن استغبلؿ
البعض منهم ،و٘ناي ُة ىذه القوانٌن وكفالة تطبيقها.
ومستمرة ٞنراعاة وضماف ٓنقيق شروط العبلمات
عمل رقابة دائمة
ّ
ُٕ .
ش
من الغِ ّْ
التجارية اٞنمنوحة لبعض اٛنهات ٘نايةً للمستهلك َ
والتدليس.
ٖ .ضما ُف ِ
البلزمة ٞن ْن يتع ّد ى على اٞنِْلكيَّة
تنفيذ العقوبات التعزيريّة ّ
َ
ِ
ين.
الف ْكريَّة لآلخر َ
َّوليَّة اٞننظّْمة ٟنذه اٞنِلْكيَّة ّنا يتّفق
ٗ .دراس ُة وٓنقيق اٞنعاىدات الد ْ
العاـ
حكاـ الشَّْرع
ومقاصده من جهة ،ويتَّفق مع الصال ّْ
َ
وأ َ
للمجتمعات والدوؿ من جهة أخرى.
ٍ
٘٘ .ناي ُة الرت ِ
انتهاؾ أو
أي تَػ َعد أو
اث العلمي والثقايف والفين للبلد من ّْ
الرعيّة فيو.
تغوؿ على حقوؽ َّ
ُّ
كل ١نتوى فكري ضار باٜنظر أو اٞننع أو
٘- .ٙناي ُة آّتمع من ّْ
لكل َمن يعمل على نشره.
العقاب ّْ
كل عِلْم نافع ١نجوب ع ِن األ ّمة ،وىو ِمن
٘ .ٚناي ُة ّْ
حق آّتمع يف ّْ
كح ّْق آّتمعات يف
قَبيل الضروريات الَّيت عليها قو ُاـ حياة الناسَ ،
الذريّة والفضائية واألدوية الضرورية ،واليت ٓناوؿ
اٞنعرفة النووية و ّ
- ٔ٘ٔ -
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ّ
ّ ُ

االستئثار بعلمو وحكره عليها من قبيل
بعض ال ّدوؿ األخرى
َ
اٟنيمنة والسيطرة والتحكم يف الدوؿ الضعيفة والفقًنة ٓنت ستا ِر
٘ناية اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة.
الفكري الَّذي ىو من
التدخل بالتسعًن اٞنناسب للمنتَج  /احملتوى
ُّ - .ٛ
ّ
يستطيع و الفقراء مع
قبيل الضروريات الَّيت ال يُ ْستَػ ْغىن عنها ،وال
ُ
خدمة الَّيت
وجهده واٞنو َّاد األوليّةَ اٞنست َ
تعويض صاحبو ّنا يتناسب َ
تكلّ َفها ألجلو.
ِ
ِ
النفع والصبلح
- .ٜتنظيم مسألة تو ُارث حقوؽ اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة ّنا فيو ُ
ألىل صاحب ىذه اٞنِلْكيَّة وآّتمع بأسره.
التربع والوقف
ٓٔ- .تشجيع األثرياء وأصحاب الثروات الطائلة على ُّ
العلمي النّافع للمجتمع ،ورعاية ىذا الوقف
للنّهوض بالبحث
ّ
وتنظيما وٓنقي ًقا على أرض الواقع.
تشر ًيعا
ً

- ٕٔ٘ -
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املَبِحَحُ الرّابعُ :أثرُ حكوقِ املِلِكيَّة الفِكِريَّة يف التَّجديد ()1واالجتواد
الفكويِّ( )2على ضَ ِوءِ املُ ِعطياتِ املعاصرة
(ٔ) يطلق التجديد الفقهي على معاف عدة منها:
السنَّة واألمر ّنقتضا٨نا ،وإماتة ما ظهر
•إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب و ُّ
من البدع واحملدثات.
السنَّة من البدعة ،وإكثار العلم ونصرة أىلو وكسر أىل البدعة.
•تبيٌن ُّ
• إحياء معال الدّْين بعد طموسها ،وْنديد حبلو بعد انتقاضو.
•اجتهاد يف فروع الدين اٞنتغًنة ،مقيد (١ندود) بأصولو الثابتة.
•اسم جامع لكل ما ٪نقق الشريعة يف واقعها وينفي ما ٫نل ّٔا.
انظر :اآلبادي :عوف اٞنعبود شرح سنن أب داود ،دار الفكرٜٜٔٚ ،ـ،
ٔٔ  ،ٖٜٔ/أبو األعلى اٞنودودي :موجز تاريخ ْنديد الدّْين ،ترٗنو إىل
العربية ١نمد كاظم سباؽ ،دار الفكر ،طٖٔٛٚ ،ٖ/ىػ ػ ٜٔٙٛـ ،و
خليل :د .صربي ١نمد ،مفهوـ التجديد يف الفكر االسبلمى ،على الرابط:
http://www.sudanile.com/index.php/2008 -05-19-17-39،36/252-2009-09-06-09-34-16/47292-2012-11-30-07-28-24

واٝنليفي :رياض منصور ( ٕٓٓٙـ) ،التجديد يف فقو اٞنعامبلت اٞنالية
اٞنعاصرة (مفهومو ،مشروعيتو٠ ،ناالتو) ص ٓٔ٠ ،نلة الشريعة والدراسات
اإلسبلمية ،الكويت ،عددٙٚ
(ٕ) يطلق االجتهاد الفقهي يف الشرع على:

- ٖٔ٘ -
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ّ
ّ ُ

ِ
ِ
من القضايا الَّيت ٓنتاج إىل
تثًن
ُ
حقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ً
عددا َ
االجتهاد الفقهي واٞنقاصدي من جهة ،وقضايا أخرى إلعادة االجتهاد
أىم تلك
َّ
فيها على ضوء اٞنعطيات
اٞنستجدة من جهة أخرى؛ ومن ّْ
القضايا ما يأيت:
ٔ  -التّحكيم في حقوق ال ِملْكيَّة ِ
الف ْكريَّة:
ُ
التطبيق على اٜنقوؽ ِ
ِ
تُػ َع ّد مسأل ُة ٓنديد القانوف الو ِ
الف ْكريَّة
اجب
نظرا لطبيعة اٞن َح ّْل
الد ْول
من اٞنسائل الشائكة يف ٠ناؿ القانوف َّ
ّْ
اٝناص؛ ً
َ
اٜنق .فاألشياءُ اٞنادية على سبيل اٞنثاؿ ٔنضع لقانوف
الَّذي يَِرُد عليو ُّ
ٍ
موقعها(ٔ) ،سواء كانت عقار ٍ
منقوالت ،وىي القاعدة اٞنعروفة
ات أو
ٌ
أي مشكلة بالنظر إىل
القاعدة
ىذه
تطبيق
يثًن
وال
،
اٞناؿ
بقانوف موقع
َّ
ُ
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
َّ
الف ْكريَّة والّيت تَ ِرُد على
أشياء ماديّةّ .أما
ُ
أنا تنطبق على َ
 استفراغ الوسع يف درؾ األحكاـ الشرعية .انظر :السبكي :اإلّٔاج يف شرح
اٞننهاج ٖ ٕٗٙ/
 بذؿ آّتهد وسعو يف طلب العلم باألحكاـ الشرعية .الغزال اٞنستصفى
ٖٕٔٗ/
 بذؿ الطاقة من الفقيو يف ٓنصيل حكم شرعي ظين .ابن أمًن اٜناج١ :نمد بن
١نمد ،التقرير والتحبًن ٖ  ،ٖٛٛ/بًنوت :دار الكتب العلمية
تنازع القوانٌن ٗ ،ٙالقاىرة :دار النهضة
(ٔ) عبد الر٘نن جابر جاد (ٜٔٙٙـ)ُ ،
العربية.
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ِ
أشياء غَ ًِْن مادية ،فتُثًن صعوبةَ ٓنديد القانوف الو ِ
التطبيق عليها،
اجب
َ
اصة أ َّنا ٓنتوي على ِش َّق ٌْن :أحد٨نا مال ،واآلخر أدب؛ ما يزيد
وِن ّ
األمر صعوب ًة إذ يصعب إدراجها يف طائفة واحدة من طو ِ
ائف اإلسناد
ُ
(ٔ) ُ
َ
ٞنتعارؼ عليها .
ا َ
ونظرا الختبلؼ األنظمة القانونيّة يف شأف تكييفها ٜنقوؽ
ً
اٞنِْلكيَّة ِ
َّ
اٜنق اٞنعنوي
فيو
٪نتل
ذي
ل
ا
تيين
البل
النظاـ
بٌن
ما
ة
ي
ر
ك
ُّ
الف ْ َّ
ّ ّْ
ّ
اٜنق
أصبل بفكرة ّْ
بارزا ،والنظاـ األ٤نلوسكسوين الَّذي ال يعرتؼ ً
مكانًا ً
اٜناؿ يف الواليات اٞنتّحدة األمريكية  -تبدو مسأل ُة
اٞنعنوي كما ىي ُ
التطبيق على اٜنقوؽ ِ
ِ
ٓنديد القانوف الو ِ
الف ْكريَّة شائك ًة للغاية ،وال
اجب
ٍ
ت لو صف ُة اٞنؤلّْف
سيَّما إذا ما قاـ التناز ُع حوؿ مسألة كتحديد َمن تَػثْبُ ُ
خاص ٍة؛ إذ إ ّنا تسبق
 على سبيل اٞنثاؿ  -باعتبارىا مسأل ًة َذات أ٨نيّة ّ
ّْ
مبتكرا ،فبل
كل مطالبة ٬نكن أ ْف ي ّدعيَها
َّ
ُ
الشخص باعتباره مؤل ًفا أو ً
ٍ
ماديِّا أو معنويِّاّ ،إال إذا ثبت أنّو
معٌن لو ،سواءٌ كا َف ّ
٬نكن احرت ُاـ حق ّ
( ٕ)
اٜنق فعليِّا .
صاحب ّْ
ُ
ِ
ِ
ّْ
وبرز يف ىذا الشأف اْن اىاف لتحديد القانوف الواجب التطبيق:
ص ُد ّٔا
ُ
أحد ُ٨ن ا ينادي بضرورة تطبيق قانوف الدولة األصلية الَّيت يُػ ْق َ
(ٔ) بيومي :التحكيم يف منازعات اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة .ٕٜٔ
(ٕ) إبراىيم :إبراىيم أ٘ند (ٜٜٔٙـ) ،حقوؽ اٞنؤلّْف األجنِب ٕ ،ٗٙ/إصدار
اليونسكو.
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ّ ُ

َّ ِ
ألوؿ مرة ،فإذا ل يُػنْ َشْر بَػ ْع ُد َّ
فإف دولةَ
العمل اٞنبتَ َكر ّ
الدولةُ اليت نُشَر ّٔا ُ
العمل األصلي تَػ ْعين الدول َة الَّيت َْ٪ن ِم ُل َمن قاـ بابتكار العمل جنسيّتَها
أو يتوطَّن ّٔا يف الدوؿ الَّيت تُػ ْعىن باٞنواطنة وليس باٛننسية باعتباره
الشخصي .ويستند ىذا الرأي إىل أ ّف ِمن شأف األخذ ّٔذا
القانوف
ّ
توفًن عنص ِر األماف القانوينّْ عن طريق احرتاـ اٜنقوؽ الَّيت مت
االْناه
َ
اكتسأّا َوْفػ ًقا لقانوف تلك الدولة(ٔ).
ُ
فإ ْف كاف َم ْن قاـ بابتكار العمل يتمتّع أو ال يتمتّع بصفة اٞنؤلّْف
وإال َّ
اٜنل
َوْفػ ًقا لقانوف الدولة األصليَ ،و َجب احرت ُاـ ذلكّ .
فإف ّ
العكسي يقود إىل االعتداء على سيادة وقانوف الدولة األصلية؛ ٣نّا
َّ
نشأت أ ِو انقضت
يؤدي إىل عدـ االستقرار يف اٞنراك ِز القانونية الَّيت
ْ
أي صدى لو يف جانب كب ًٍن
َوْفػ ًقا لقانوف ىذه الدولة .وقد َو َج َد ىذا الر ُ
مصر وفرنسا.
من الفقو وتطبيقات القضاءّ ،
َ
خاصة يف َ
اآلخر ،ينادي أصحاب ّْ
اآلخ ِر بضرورة
االْناه َ
على اٛنانب َ
ُ
ِ
ِ
اٞنطلوب تقر ُير اٜنماية ّٔا للمصنّف ،على أ ّن ا
تطبيق قانوف الدولة
مباشرا على اٞنسألة
قو ُ
اعد ُ
ذات تطبيق ضروري أو قوانٌن بوليس ،تطبي ًقا ً
تنازع القوانٌن يف ٠ناؿ اٜنقوؽ الذىنيّة
(ٔ) ُ١ن ّمد :أشرؼ وفا (ٜٜٜٔـ)ُ ،
للمؤلّْف ٓ( ،ٚط ٔ) ،القاىرة :دار النهضة العربيّة.
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اٞنعروضة .غًن أ ّف أغلب الفقو يتَّجو إىل َع ْقد قانوف االختصاص لقانوف
الدولة األصلية فيما يتعلّق بتحديد صفة اٞنؤلّف ،مع إمكانيّة إعماؿ
تعارض القواعد اٞنقررة يف
العاـ يف اٜنالة الَّيت يتَّضح فيها
ُ
دافع بالنظاـ ّ
ِ
اٞنطلوب تقر ُير
قانوف الدولة األصلية مع اٞنبادئ الرئيسة يف قانوف الدولة
احمللي
اٜنماية ّٔا .ويف ىذه اٜنالة األخًنة فقط٬ ،نكن
تطبيق القانوف ّْ
ُ
أصبل ُنكم تلك
ل ،واستبعاد القانوف
العاـ َّ
اٞنختص ً
ّ
باسم النّْظاـ ّ
الد ْو ّ
اٞنسألة(ٔ).
يد صفة
وعلى خبلؼ اآلراء السابقة؛ فإ ّف البعض ّْ
يقرر أ ّف ٓند َ
٫نضع لتنازع القانوف ،وإّ٧نا ىو مسألة تكييف
أمر ينبغي ّأال
َ
اٞنؤلّف ٌ
اع ،وىو ما يقود
دائما لقانوف القاضي اٞنعروض عليو النّْز ُ
٩نب أ ْف ٔنضع ً
( ٕ)
إىل اختصاص القانوف احمللّي باعتباره قانوف القاضي .
وىذ اٞنسألة اختلفت حوٟنا اآلراءُ الفِ ْقهيَّة وتطبيقات القضاء -
لكن ما ِم ْن َشك يف َّ
أف
أوسع ْ -
ولست ىنا بصدد تفصيلها بصورةٍ َ
ِ
ِ
مسائل خبلفية ،من
مبين على
التحكيم يف حقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة ّّ
َ
أ٨نّْها :التكييف الفقهي ( ِ
بش َّقْيو القانوينّْ والشرعي) ٜنقوؽ اٞنِْلكيَّة
ُ
تنازع القوانٌن ٖ.ٚ
(ٔ) ١نمدُ :
ِ
ِ
(ٕ) بيومي :التّحكيم يف منازعات اٞن ْلكيَّة الف ْكريَّة ٖٓٔ.

- ٔ٘ٚ -
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الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

ِ
ول األمر  -يف
الف ْكريَّة ،ودور القوانٌن احمللية  -الَّيت يشرؼ عليها ُّ
٘ناية حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الفقهي واالجتهادي يتطلَّب
الف ْكريَّة .والتجديد
ُّ
الشرعي لتلك اٞنسائل بناءً على داللة النصوص
النظر يف اٜنكم
ّْ
ِ
الد ْول
يعي احمللي و َّ
الشرعيّة من جهة ومعطيات الواقع – بش َّقْيو التشر ّْ
من جانب ،واٜناجات اٞنستج َّدة من ٍ
جانب آ َخَر  -من جهة أُخرى.
ٕ  -وقْف حقوق ال ِملْكيَّة ِ
الف ْكريَّة:
َ
التقدـ يف آّاؿ العلمي
أح َد ْنلّيات ُّ
يُػ ْعتَبَػُر َوْق ُ
ف اٜنقوؽ اٞنعنويّة َ
ك فيو
أفرزْهتا طبيعةُ اٜنياة اٜنديثة .و٣نا ال َش َّ
والثّقايف واالقتصادي الَّيت َ
من الوسائل اٜنديثة يف عمل اٝنًنات ،إذ َّ
إف َوقْف ىذا النوع
أ َّنا تُػ َع ُّد َ
من اٜنقوؽ ل يكن معروفًا لدى الفقهاء األوائل ،ذلك أف موضوع
من اإلنتاج الذىين،
بشي ٍء غَ ًِْن ّْ
مادي و٬نكن ْ
أف يكو َف َ
الوقف يتعلّق ْ
كح ّْق اٞنؤلّْف يف اٞنصنَّفات العلمية واألدبية ،أو براءة االخرتاع يف
َ
اٞنخرتعات الصناعية ،أو ٖنرة لنشاط ْناري يقوـ بو التاجر ٛنلب
جاري والعبلمة التجاريّة.
العمبلء كما يف االسم التّْ ّ
ف اٜنقوؽ اٞنعنويّة
س أو َوْق ُ
اٞنراد َبوْقف اٜنقوؽ اٞنعنويّة ىوَ :حْب ُ
اٞنقومة اٞنملوكة للواقف َنعل أٖنانا وأر ِ
باحها وريعها مصروفةً إىل
ّ
ِ
تقربًا إىل اهلل تعاىل.
العاـ أو
مقصودىا ّْ
ّْ
اٝناص؛ ُّ
وقاؼ يكوف اٞنوقوؼ فيها ِّ
متقوًما أو منفعة ٣نلوكة
فهي أ ٌ
حقا ّ
- ٔ٘ٛ -
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الع ٌْن(ٔ).
لغًَِْن مالك َ
حق التأليف
ومن أىم الحقوق المعنوية الَّتي يجوز َوقْ ُفهاُّ :
وحق االبتكار وحق االسم التجاري ،ويكوف الوقف بتصريح اٞنؤلّْف أو
اٞنعنوي لذلك الغرض .وتتفاوت العبارات
اٞنبتكِر باستغبلؿ ملكو
ّْ
أثر داللتها يف ٓنديد َ١نَ ّْل الوقف ،وبيا ُف
اٞنفيدة لذلك
كما يتفاوت ُ
( ٕ)
ذلك فيما يأيت :
أي جزء منو
يصرح اٞنؤلّْف أنّو «يرتؾ َّ
حق نشر كتابو أو َّ
ٔ .قد ّْ
ألي شخص
صدق ًة هلل تعاىل»؛ فإف ذلك النص يعين أف الواقف يُبيح ّْ
٪نصل
ينتفع من ذلك الكتاب  -ولو بنشره وتوزيعو  -شريط َة ّأال
أ ْف َ
َ
ألسهم والصكوؾ واٜنقوؽ
(ٔ) ١نمود :سييت ماشيطة وٚنسية بنت ١نمدَ ،وقْف ا ُ
اٞنعنوية واٞننافع  ،ٙورقة مقدَّمة للدورةِ التاسعةَ ع ْشرةَ ّٓمع الفقو اإلسبلمي
َّول ،اٞننعقدة يف الشارقة  -اإلمارات العربية اٞنتحدة.
الد ْ
(ٕ) انظر :عبد الغفار :صهيب حسن ،وقف اٞننافع واٜنقوؽ وتطبيقاهتا اٞنعاصرة
 . ٕٔٗ - ٕٓٛو قحف :منذر ،وقف األسهم والصكوؾ واٜنقوؽ اٞنعنوية
٘ٔ ،ورقة مقدَّمة للدورة التاسع َة ع ْش رةَ ّٓمع الفقو اإلسبلمي الدول ،اٞننعقدة
يف الشارقة  -اإلمارات العر ّبية اٞنتحدة و قحف :منذر (ٜٜٔٛـ) ،الوقف يف
آّتمع اإلسبلمي اٞنعاصر ٖٔٛ ،وما بعد ،قطر :وزارة األوقاؼ والشؤوف
اإلسبلمية.

- ٜٔ٘ -
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ّ
ّ ُ

أي ربح ٪نصلو ينبغي أ ْف يتص ّد َؽ بو
أي ربح ،أو أ ّف َّ
من ذلك على ّْ
نياب ًة عن الواقف؛ ألف ىذا ىو معىن الصدقة هلل تعاىل.
مل عبارة الواقف على أنّو إّ٧ن ا ٪نبس َّ
حقو
ْ
لكن ٬نكن أ ْف ُْٓن َ
اٜنق ،وىو ما
كمؤلّْف ،فتنصرؼ الصدقة هلل تعاىل على إيراد ىذا ّ
أكثر أو ٛنميع
يتحدد يف السوؽ من ٖنن ٟنذا ّ
اٜنق لطبعة واحدة أو َ
مألوؼ يف بلد اٞنؤلّْف أ ِو ِ
الناشر أو كلَْيهما.
الطبعات ،حسبما ىو
ٌ
باح بنَ ْش ِر الكتاب؛
ؤّذا التفسًن لشرط الواقف ٬نكن للناشر االسرت ُ
العامة أو ّنا ح ّدده
شريط َة أ ْف يتص ّدؽ بغلّة حق اٞنؤلّف يف وجوه اٝنًن ّ
اٞنؤلّْف من وجوه خًن ،إ ْف كاف قد ح ّدد شيئًا منها بالوصف.
ينشر
ّٕ .أما إذا نَ ّ
ص الواقف على أنّو «يسمح ّ
ألي ناشر أ ْف َ
يتكس ب بعملو ىذا ،وأ ّف اٞنؤلّْف يسامح الناشر بأيّة حقوؽ
كتابَو وأ ْف ّ
ص َغْيػُر مألوؼ يف العادة  -فإ ّف ِمْث َل ىذا الشرط
تستحق لو  -وىو نَ ّّ
ِ
الكتاب.
ألي شخص من نَ ْش ِر ىذا
التكسب ّْ
حق ُّ
فقط ىو الَّذي يُبيح ّ
وعلى ضوء ذلك تظهر ىنا إشكاليّ ِ
تان ٓنتاجاف إىل االجتهاد
وٓنديد اٜنكم الشرعي ٥نو٨نا:
حق الطبع أو النشر(ٔ)؛ إذ من اٞنعلوـ
 األولى :تتعلّق بتحبيس ّْ(ٔ) انظر :قحف :وقف األسهم والصكوؾ واٜنقوؽ اٞنعنوية .ٔٙ
- ٔٙٓ -
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أ ّف أشكاؿ االستغبلؿ للمؤلَّفات قد تعددت عرب الزمن ،ففي حٌن كاف
اٞنألوؼ أ ّف االستغبلؿ للكتب يكوف بنشرىا عن طريق طباعتها،
ُ
من االستغبلؿ ٜنقوؽ اٞنؤلّف/الكتاب؛
ت الح ًقا
ٌ
ظهر ْ
أشكاؿ أخرى َ
٥نو ٓنويلها إىل في لم سينمائي أو ديسكات كمبيوتر أو غًن ذلك،
كل أشكاؿ االستغبلؿ األخرى
وعليو لنا أ ْف نتساءؿ :ىل الوقف يطوؿ َّ
عاملْنا العبارَة ّنقصود
ً
أيضا ،أو يقتصر على نشرىا وطباعتها؟ فإذا َ
الواقف؛ فإ ّف ىذه األشكاؿ داخل ٌة يف معىن التحبيس ،وإ ْف ل تكن
معلومةَ اإلمكاف عند نُ ِ
عاملْنا العبارةَ على َوفْق داللتها؛ فإ َّف
شوئها .وإ ْف َ
ْ
ٓنبيس «حقوؽ الطبع» ٫نتلف عن ٓنبيس «حقوؽ النشر»؛ إذ ال
تدخل األشكاؿ اٞنستج ّدة من االستغبلؿ للحقوؽ اٞنعنويّة يف األوىل،
بينما تدخل يف األخرى.
لكل أشكاؿ االستغبلؿ
رج ْحنا َ
فإ ْف َّ
مشوؿ الوقف والتحبيس ّْ
عمبل
حق الطبع أو النشر ً -
ض النظر عن عبارة اٞنؤلّْف  -بتحبيس ّْ
بغَ ّْ
ّنقصوده؛ فإنّو ينبغي على إدارات األوقاؼ يف البلداف اإلسبلميَّة الَّيت
ت فيها ىذه األوقاؼ اٞنعنوية أ ْف تُػ ْعىن برصدىا وتسجيلها و٘نايتها
نشأ ْ
٣نَّ ْن قد يَعتَ ُدوف عليها وٓنصيل حقوؽ األمة (أو حقوؽ اٞنوقوؼ
من الناشرين الَّذين ينشرونا و٪نملوف اٞنستهلك أكثر من
عليهم) َ
يندر
هت إرادةُ الواقف إىل السماح بذلك ،وىو ما ُ
توج ْ
كلفتهاّ ،إال إذا ّ
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الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ
( ٔ)

يف العادة كما ذُكر ساب ًقا .
اٜنقيقي واٜنكمي لوقف اٜنقوؽ
 الثّانية :تتعلّق ب االنتهاءّْ
( ٕ)
ِ
خصائص اٜنقوؽ اٞنعنويّة (حقوؽ
ت ساب ًقا أ ّف ِمن
ذكر ُ
اٞنعنوية ؛ فقد ْ
اٞنِلْكيَّة ِ
١ندد
زمن َّ
الف ْكريَّة) َّأنا مؤقّتةٌ؛ ّنعىن أ ّف تلك
َ
اٜنقوؽ اٞنعنويَّة ٟنا ٌ
ِ
الغالب
للحصوؿ على الريع واألرباح الَّيت ينتفع ّٔا اٞنؤلّْ ُ
ف أو اٞنبتكُر .و ُ
َّ
موجود يف القانوف الَّذي تدخل ٓنت ٘نايتو .فما
أف ىذا التحديد
ٌ

(ٔ) ْندر اإلشارُة إىل َّ
حق استغبلؿ اٜنقوؽ اٞنعنوية اٞنعاصرة
أف ما ٩نري على ّْ
حق استغبل ؿ اٜنقوؽ اٞنعنويّة الرتاثيّة؛ ذلك أ ّف كتب
أيضا على ّْ
٩نري ً
يضعوف
صرح مؤلَّفوىا  -يف مقدّْمات كث ًٍن منها  -أنّم
َ
الرتاث الفقهي قد ّ
صرح ّنعىن
ابتغاء َو ْج و اهلل ،بل منهم من ّ
ذلك بٌن أيدي طبلب العلم َ
التحبيس ،وإف كاف األغلب أف ذىنو (أو ذىن مالك النسخة اٞنخطوطة
عن نسخة اٞنؤلَّف اليت ذكر فيها التحبيس) قد انصرؼ إىل نسخة معيّنة
اٜنق أو اٞنلك اٞنعنوي نفسو؛ ألف نظرية اٜنقوؽ
بٌن دفتٌن ،وليس إىل ّ
معروفة يف ذلك الوقت .وعليو فاألمر ٪نتاج إىل
اٞنتقومة ل تكن
اٞنعنوية َّ
ً
مقصودىم ،و٪نفظ للموقف عليهم حقوقَهم،
لؤلولٌن
َ
ْنديد واجتهاد ٪نفظ ّ
أجورىم.
و٪نفظ للناشرين واحملقّْقٌن َ
(ٕ) ١نمود :وقف األسهم والصكوؾ واٜنقوؽ اٞنعنوية واٞننافع .ٚ
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أو الدواـ للحقوؽ اٞنعنوية

موقف الشريعة اإلسبلميَّة من شرط التأبيد
ُ
اٞنوقوفة؟
ك َّ
أف متعلّقات تلك اٞنسألة مثل :شرط التّأبيد يف الوقف
ال َش َّ
من جهة وحقيقة التأبيد من جهة أخرى  -أىي أبدية؛ أي :الدواـ
تناو َٟنا الفقهاءُ يف
األبدي ،أو نسبية؛ أي :ال ّدواـ النسِب  -قد َ
مدوناهتم ِ
الف ْقهيَّة ّنا يسمح بتخريج اٞنسألة َ١نَ ّْل البحث عليها ،لك َّن
ّ
(ٔ) التّأبيد لغةً :التّخليد .انظر :ابن منظور :لساف العرب ٖ ،ٙٛ/ويف اصطبلح
بالشرع أو العقد.
الزماف ال ّدائم ّ
صرؼ باألبد ،وىوّ :
الفقهاء :تقييد التّ ّ
انظر :اٞنوسوعة الفقهية الكويتية جٓٔ ٘/مصطلح (تأبيد) .وىذا اٞنصطلح
بالزَمن يف فِ ْقو الوقف ،و٢نتلف يف داللتو الشرعيّة وفيما ٩نب فيو
متعلّْق ّ
بالشرع أو
(الزما ُف ال ّدائم ّ
(التأبيد) من مشموالت الوقف :فمن ُ
حيث ّ
كل األحكاـ اٞنتعلّقة
العقد) ،فإ ّف التأبيد ال ٫نضع إىل الزمن
األرضي يف ّ
ّ
صرؼ) فإنّو يرتاوح بٌن بضع
بالوقف يف (م ّدة البقاء) ،ومن ُ
حيث (تقييد التّ ّ
٩نب فيو (التأبيد) ،فمن
سنٌن و(حياة الواقف) واألبد
(األزل) .و ّأما فيما ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْرؼ ال َْغلَّة َم ا
الفقهاء َمن اعترب (التأبيد) يف (الغلّة)« :والتَّأْبيد يف ج َهة َ
ِ
الدنْػَيا» ،وآخروف يف (اٞنوقوؼ) ،وغًنىم يف االثنٌن .كما أ ّف أقواؿ
ت ُّ
بَقَي ْ
لصحتو ويف تأقيتو (ربط الوقف ّن ّد ة
الفقهاء متنوعة يف ضرورة تأبيد الوقف ّ
زمنيّة ١ن ّددة) .انظر :بدر الدّْين١ :نمد ،نظرية اٞنقاصد يف فقو الوقف على
الرابطاآليت:

/http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39869
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الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

ٍ
آخر ّإال باٛندوى واٞنصلحة.
كل تلك األقو ِاؿ ال فَ ْ
َّ
ض َل فيها ل َق ْوؿ على َ
أنفع للوقف فيما
ابن عابدين« :يُػ ْفَّت ّْ
بكل ما ىو ُ
فاألمر كما يقوؿ ُ
ُ
( ٔ)
اختلف العلماءُ فيو»  .ومهما يَ ُك ْنَّ ،
فإف مسألةَ َوقْف اٜنقوؽ اٞنعنويّة
من اٞنسائل اٝنبلفية -
بكل اإلشكاليات الَّيت تُثًنىا مبنيٌّة على عدد َ
ّ
يف الفقو  -أ٨نُّها :ماليَّ ُة اٜنقوؽ اٞنعنوية (ومنها حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة)،
وجواز وقف اٞننقوؿ (ومنها وقف النقود) ،وجواز وقف اٞننافع ،وجواز
مبين على داللة لفظو أو على
تفسًن ألفاظ الواقف ّّ
تأقيت الوقف ،و ُ
االجتهادي يتطلب النظر يف اٜنكم الشرعي
قصده .والتجديد الفقهي و
ُّ
لتلك اٞنسائل بناءً على داللة النصوص من جهة ،ومعطيات الواقع من
جهة أخرى؛ لتحديد األصلح فيها واألجدى واألجدر باألخذ بو.

(ٔ) ابن عابدين :حاشية ابن عابدين ٗ .ٖٗٗ/
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باآليت:

اخلامة
أىم نتائجو وتوصياتو الَّيت تتمثّل
يف خإنة ىذا البحث
أستعرض َّ
ُ

ّأوًال :النتائج
ِ
ِ
أىم الروافد يف بناء االقتصاديات
أحد ّْ
ٔ .تُػ َع ُّد اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة َ
سبلحا ذا َح َّديْن٬ ،نكن توظيفها ٝندمة صال البشرية
اٞنعاصرة ،وتُػ َع ُّد
ً
أو ٝندمة االستعباد اٞنعريف والتقين والتكنولوجي والصناعي.
ٕٞ .نا كاف لؤلعراؼ َد ْوٌر يف إضفاء صفة اٞناليّة على ما يتم
ّ
متغًناهتا من جهة
ق
ف
و
ها
ي
ل
ع
األحكاـ
بناء
ويف
،
جهة
تداولو من
َ
ْ
ْ َ َ ّ
أخرى؛ َّ
متغًنات العصر وأعرافو لقضايا
فإف التجديد الفقهيَ ،وْفق ّ
ِ
ِ
اٞنتفرعة عنها ّنا تثًنه من مستج ّدات
حقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة والقضايا ّ
اجتهادا فقهيِّا دقي ًقا ٓنت
أو إشكاليات  -يُػ َع ُّد ضرورًة شرعيّة ،تتطلّب
ً
مظلّة أحكاـ الشَّْرع ومقاصده ،لتحديد موقف الشَّْرع من تلك
القضايا.
الفقهي لقضايا حقوؽ اٞنِلْكيَّة
ٖ .تشمل عملية التجديد
ّْ
الف ْكريَّة إعادةَ النظر يف االختبلفات ِ
ِ
الف ْقهيَّة يف تكييف حقوؽ اٞنِلْكيَّة
ِ
الفقهي
الف ْكريَّة َوفْ َق متغًنات العصر من جهة ،كما تشمل االجتهاد
ّ
التقدـ يف موضوعاهتا وإشكاليّاهتا من جهة أخرى.
أفرزْتو عجل ُة ُّ
فيما َ
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الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

النظر يف بنود االتفاقيات والقوانٌن الد َّْوليَّة الَّيت تنظّْم
ٗ٩ .ندر ُ
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
أحكاـ الشَّْرع
الس ْع ُي يف تطبيق ما يوافق
الف ْكريَّة ،و َّ
َ
َ
ّْ
أحد ُ٨نا.
و٪نقق
مقاصده ،أو تعديل ما يعارض َ
َ
وصيات
ُ
ثانيًا :االقتر ُ
احات والتّ
البحث ،يف سبيل معاٛنة إشكالية احتكار اٜنقوؽ
ٔ .يقرتح
ُ
ِ
مدة االحتكار ّنؤ ّشر خاص ٞنوضوعها ُ -نَ َسب الرتبة
ط َّ
الف ْكريَّةَ ،ربْ َ
موضوعها من الضروريات ،فبل
فإف كاف
الَّيت تبلمس حياة اإلنساف ْ -
ُ
الشخصي ٞنالكها.
اٜنق
بُ َّد من َرفْع االحتكار عنها مطل ًقا ّنا ٪نفظ َّ
ّ
اٜند
مدة اٜنماية إىل ّْ
تقليل َّ
وإ ْف كاف َ
من اٜناجيّات ،فمن اٞنمكن ُ
اٜنق.
التعسف يف استعماؿ ّْ
اٞنعقوؿ الَّذي يرفع التعنُّت و ُّ
لشرعيّْػ ٌْن والقانونيّْػ ٌْن إىل البحث يف
ٕ .يدعو
البحث ا ّ
ُ
حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
اإلشكاليات الشرعية والقانونية الَّيت تثًنىا قضايا ِ
الف ْكريَّة
ّ
ّ
ِ
وقوانينها من جهة ،وإىل تقدمي الضوابط الشرعيّة واٞنناسبة ٞنعاٛنة تلك
ِ
أحكاـ الشرع ومقاصده.
القضايا َوفْ َق
الصبل ُة والسبلـ على أشرؼ
و ُ
خرا كما ٘ندتو ّأوًال ،و ّ
اٜنمد هلل آ ً
ٍ
الدين.
بإحساف إىل يوـ ّْ
اٞنرسلٌن ،ومن اتّبعو
األنبياء و
َ
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املصادر واملراجع

المراجع العربيّة:
إبراىيم :إبراىيم أ٘ند ٜٜٔٙ( .ـ) .حقوؽ اٞنؤلّف األجنِب ،إصدار
اليونسكو.
ابن القيّْم :أبو عبد اهلل ١نمد بن أب بكرٜٜٖٔ ( .ـ) .مفتاح دار
السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،طٔ ،بًنوت :دار الكتب
العلمية.
ابن تيمية ،أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ اٜنراين .كتب ورسائل
سمى٠ :نموع الفتاوىٓ .نقيق :عبد الر٘نن
وفتاوى ابن تيمية اٞنُ ّ
بن ١نمد بن قاسم العاصمي النجدي ،ط ٕ .مصر :مكتبة ابن
تيمية للنشر والتوزيع.
ابن تيمية ،أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ اٜنراين .الفتاوى
الكربى .بًنوت :دار اٞنعرفة.
١نمد أمٌن بن عمر بن عبد العزيز (ٕٔٗٔ ىػ)ّ .رد احملتار
ابن عابدينّ ،
على در اٞنختار اٞنعروؼ ُناشية ابن عابدين .بًنوت :دار
الفكر للطباعة.
ابن عاشور١ :نمد الطاىر (ٕٓٓٓ ـ) ،مقاصد الشريعة اإلسبلميَّة،
- ٔٙٚ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

ٓنقيق١ :نمد الطاىر اٞنيساوي ،ط ٕ ،األردف :دار النفائس.
ابن عبد الرب :أبو يوسف عمر بن يوسف بن عبد اهلل ( ٖٔٛٚىػ)،
التمهيدٓ ،نقيق :مصطفى بن أ٘ند العلوي و١نمد عبد الكبًن
البكري ،اٞنغرب :وزارة عموـ األوقاؼ.
ابن فارس ،أبو اٜنسٌن أ٘ند بن فارس بن زكريّا (ٔٔٗٔ ىػ ٜٜٔٔ -
ـ) .معجم مقاييس اللغةٓ .نقيق وضبط :د .عبد السبلـ ١نمد
ىاروف .بًنوت :دار اٛنيل.
ابن قدامة ،موفق ال ّدين أبو ١نمد عبد اهلل بن أ٘ند اٞنقدسي (ٕٜٔٛ
ـ) .اٞنقنع .الرياض :مكتبة الرياض اٜنديثة.
ابن ماجو١ ،نمد بن يزيد القزويين .سنن ابن ماجوٓ .نقيق١ :نمد فؤاد
عبد الباقي .بًنوت :دار الفكر.
ابن مفلح :إبراىيم بن ١نمد بن عبد اهلل (ٓٓٗٔ ىػ) ،اٞنبدع ،بًنوت:
اٞنكتب اإلسبلميَّة.
١نمد اٞنقدسي ( ٔٗٔٛىػ) .الفروعٓ .نقيق:
ابن مفلح :أبو عبد اهلل ّ
أبو الزىراء حازـ القاضي .بًنوت :دار الكتب العلمية.
١نمد بن مكرـ .لساف العرب .بَػ ًْنوت :دار صادر.
ابن َمْنظورّ ،
الدين بن إبراىيم (ٖٔٗٔ ىػ) ،األشباه والنظائر ،ط ٔ،
ابن ٤نيم :زين ّْ
بًنوت :دار الكتب العلمية.
- ٔٙٛ -
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الدين بن إبراىيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ط ٕ،
ابن ٤نيم :زين ّْ
بًنوت :دار اٞنعرفة.
أبو صبلح :مصعب علي (ٕٓٔٙـ) ،واقع اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة وأثره على
االستثمار يف قطاع تكنلوجيا اٞنعلومات يف فلسطٌن ،رسالة
ماجستًن ،جامعة النجاح الوطنية :فلسطٌن.
ِ
ِ
فعالة يف التنمية
إدريس :كامل (ٖٕٓٓـ) ،اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة أداة ّ
االقتصادية ،اٞننظَّمة العاٞنية لل ِم ْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة (ويبو).
باشا١ :نمد قدري (ٜٔٔٚـ) ،مرشد اٜنًناف إىل معرفة أحواؿ اإلنساف
يف اٞنعامبلت الشرعية على مذىب اإلماـ أب حنيفة النعماف
مبلئما لسائر األقطار اإلسبلميَّةٓ ،نقيق :د٠ .ندي باسلوـ،
ً
بًنوت :دار الكتب العلمية
الدين عبد العزيز بن أ٘ند ( ٔٗٔٛىػ) .كشف
البخاري ،عبلء ّْ
األسرارٓ .نقيق :عبد اهلل ١نمود ١نمد عمر ،بًنوت :دار الكتب
العلميّة.
بدر الدين١ :نمد ،نظرية اٞنقاصد يف فقو الوقف ،على الرابط
اآليت http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39869/:

بوشناقة :الصادؽ وموزاوي عائشة ،األ٨نية االقتصادية والتجارية ٜنقوؽ
اٞنِلْكيَّة ِ
مقدمة ٞنؤٕنر :رأس اٞناؿ
الف ْكريَّة (ٕٔٔٓـ) ،ورقة َّ
- ٜٔٙ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

الفكري يف منظّمات األعماؿ العربيَّة يف االقتصاديات اٜنديثة،
يف الفرتة ٖٔ  ٔٗ -ديسمرب ٕٔٓٓ ،تنظيم جامعة الشلف،
اٛنزائر.
وحق االسم التجاري
حق اإلبداع العلمي ّ
البوطي :اٜنقوؽ اٞنعنوية ّ -
الد ْول،
طبيعتهما وحكم شرائهما٠ ،نلّة ٠نمع الفقو اإلسبلمي َّ
العدد اٝنامس.
البيهقي ،أبو بكر أ٘ند بن اٜنسٌن بن علي بن موسى (ٗٔٗٔ ىػ -
ّ
السنَن الكربىٓ .نقيق١ :نمد عبد القادر عطا.
.
)
ـ
ٜٜٗٔ
ُّ
اٞنكرمة :مكتبة دار الباز.
م ّكة ّ
بيومي :كوثر عبد اهلل (ٕٓٓٚـ) ،التحكيم يف منازعات اٞنِلْكيَّة
ِ
الف ْكريَّة ،القاىرة :دار النهضة.
علي ،حوؿ اٜنقوؽ اٞنعنويّة وإمكاف بيعها٠ ،نلّة ٠نمع
التسخًني١ :نمد ّ
الفقو اإلسبلمي الدول ،العدد اٝنامس.
ِ
علي بن ١نمد بن علي (٘ٓٗٔ ى ػ) .التّػ ْعريفاتَٓ .نْقيق:
اٛنرجاينّّ ،
العرب.
إبراىيم األبياري .بَػ ًْنوت :دار الكتاب ِ ّ
جهاد :عباس (ٖٕٔٓ ٕٓٔٗ/ـ) ،اآلليّات القانونية ٜنماية اٞنِْلكيَّة
ِ
الف ْكريَّة ،مذ ّكرة مق ّدمة لنيل شهادة ليسانس ،جامعة قاصدي
مرباح  -ورقلة.
- ٔٚٓ -
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جونز :جودي وا٤نر وآخروف (ٕٕٓٓـ) ،اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة  -اٞنبادئ
والتطبيقات ،ترٗنة :مصطفى الشافعي ومراجعة حامد طاىر،
القاىرة :ىيئة اٞنعونة األمريكية.
اٜناكم ،أبو عبد اهلل ١نمد بن عبد اهلل (ٔٔٗٔىػ ٜٜٔٔ -ـ).
الصحيح ٌْنٓ .نقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
اٞنستدرؾ على
َ
بًنوت :دار الكتب العلمية.
حجازي١ :نمد ،اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة يف ٠نتمع اٞنعلومات ،مصر :اٞنركز
اٞنصري لل ِملْكيَّة ِ
الف ْكريَّة وتكنلوجيا اٞنعلومات.
حسن :ياسر ١نمد ( ،)ٕٜٓٓاٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة واقتصاديّات اٞنعلومات
تأصيلية ،مركز ّْآن اد احملامٌن العرب للتحكيم،
واٞنعرفة دراسة
ّ
مصر :كلية اٜنقوؽ جامعة اٞننصورة.
ص َكفي ( ٜٔٗٔىػ -
اٜنصين١ :نمد بن علي اٞنعروؼ َبعبلء ّْ
الدين اٜنَ ْ
مطبوعا مع ٠نمع
ٜٜٔٛـ) ،ال ّدر اٞننتقى يف شرح اٞنلتقى -
ً
األنر يف شرح ملتقى األُنر ،بًنوت :دار الكتب العلمية.
اٜنصين١ :نمد بن علي بن ١نمد اٞنعروؼ بعبلء الدين اٜنصكفي
(ٖٔٛٙىػ) .الدر اٞنختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار يف
فروع الفقو اٜننفي( ،ط ٕ) .بًنوت :دار الفكر.
خاطر :صربي ٘ند (ٕٓٓٚـ) ،اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة دراسة مقارنة يف
- ٔٚٔ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

القانوف البحريين ،ط ٔ .البحرين :جامعة البحرين.
اٝنضًني١ :نسن (ٕٔٓٓـ) ،العوٞنة االجتياحية  ،ٕٔٚمصر٠ :نموعة
النيل العربيَّة.
علي (ٖ ٖٔٙىػ ٜٔٗٗ -ـ) ،أحكاـ اٞنعامبلت الشرعية،
اٝنفيفّ :
مصر ،ط ٕ.
خوري :أمًن (ٕ٘ٓٓ) ،أساسيات اٞنِلْكيَّة ِ
األساسي
الف ْكريَّة :الكتاب
ّ
للجميع ،الواليات اٞنتَّحدة :مكتب براءات االخرتاع والعبلمات
التّْجارية للواليات اٞنتحدة.
اٜنق بٌن الفقو
اٝنول :أ٘ند ١نمود (ٖٕٗٔ ىػ ٕٖٓٓ -ـ) ،نظرية ّ
اإلسبلمي والقانوف الوضعي ،ط ٔ ،القاىرة :دار السبلـ.
اٜنق وسلطاف الدولة يف تقييده ،ط ٔ ،بًنوت :دار
الدريين :فتحيّ ،
الفكر.
حق االبتكار يف الفقو اإلسبلمي
الدريين ،فتحي ،وآخروفّ .)ٜٔٛٗ( .
اٞنقارف .ط ٖ .بًنوت :مؤسسة الرسالة.
١نمد عرفة .حاشية الدسوقيٓ .نقيق١ :نمد عليش ،بًنوت:
الدسوقيّ ،
دار الفكر.
رحاحلة١ :نمد سعد وإيناس اٝنالدي (ٕٕٔٓـ) ،مق ّدمات يف اٞنِلْكيَّة
ِ
الف ْكريَّة ،طَٔ ،ع ّماف :دار اٜنامد للنشر والتوزيع.
- ٕٔٚ -
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األنصاري (ٖٜٜٔـ) .شرح حدود ابن
١نمد
ّ
الرصاع ،أبو عبد اهلل ّ
ّ
الشافية لبيا ف حقائق اإلماـ ابن
عرفة اْل ُم َّ
سمى «اٟنداية الكافية ّ
عرفة الوافية»ٓ ،نقيق١ :نمد أبو األجفاف والطاىر اٞنعموري،
بًنوت :دار الغرب اإلسبلمي.
يلي :وىبة ،بيع االسم التجاري والرتخيص٠ ،نلة ٠نمع الفقو
ُّ
الز َح ّ
اإلسبلمي الدول ،العدد اٝنامس.
الزرقا :مصطفى ( ٖٔٚٚىػ ٜٔ٘ٛ -ـ) ،اٞندخل إىل نظرية االلتزاـ
العاـ ،ط ٖ.
الدين :صبلح ( ٕٓٓٙـ) ،اٞندخل إىل اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة نشأهتا
زين ّْ
ومفهومها ونطاقها وأ٨نيّتها وتكييفها وتنظيمها و٘نايتها ،ط ٔ،
عماف :دار الثقافة للنشر والتوزيع.
ّ
١نمد بن أ٘ند بن أب سهل،
السرخسي :مشس الدين أبو بكر ّ
الْمبسوط ،بَػ ًْنوت :دار اٞنعرفة.
السلمي :أبو ١نمد عز الدين ،قواعد األحكاـ يف مصال األناـ،
بًنوت :دار الكتب العلمية.
ٚنارة :إحساف (ٕ٘ٓٓـ) ،مفهوـ حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة وضوابطها يف
اإلسبلـ٠ ،نلة العلوـ اإلنسانية ،جامعة ١نمد خيضر بسكرة.
سوار١ :نمد (ٖٜٜٔـ) ،حق اٞنِلْكيَّة يف ذاتو يف القانوف اٞندين األردين.
- ٖٔٚ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

عماف :مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
ّ
يوطي ،عبد الر٘نن بن أب بكر (ٖٓٗٔ ىػ) .األشباه والنظائر.
ُّ
الس ّ
بًنوت :دار الكتب العلميّة.
ّ ِ
اطِب :أبو إسحق إبراىيم بن موسى (ٕٔٓٓ ـ) .اٞنوافقات يف
الش ّ
العرب.
أصوؿ الشريعة .بَػ ًْنوت :دار ْ
إحياء الرتاث ِ ّ
الشافعي١ :نمد بن إدريس (ٖ ٖٜٔىػ) ،األـ ،ط ٕ ،بًنوت :دار
اٞنعرفة.
الشرقاويٗ :نيل (ٜٔٔٚـ) ،اٜنقوؽ العينيّة األصلية ،الكتاب األوؿ
حق اٞنِلْكيَّة ،القاىرة :دار النهضة العربيَّة.
ّ
ِ
ِ
شلِب :إٟناـ (ٕٓٔٓ) ،دليل حقوؽ اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة «معيار اٞنصداقية
واألخبلقيات»َ ،و ْحدة ضماف اٛنَ ْودة ،كلية الرتبية الرياضية
للبنات ،مصر :جامعة حلواف.
شيخة :ليلى (ٕٓٓٚـ) ،اتّْفاقية حقوؽ اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة ذات العبلقة
بالتجارة الد َّْوليَّة وإشكالية نػَ ْق ل التكنولوجيا إىل الدوؿ النامية -
الصٌن  ،-رسالة ماجستًن ،اٛنزائر :جامعة اٜناج
دراسة حالة ّْ
ٝنضر.
صبح :نداء (ٕٔٔٓ) ،اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة أسئلة وأجوبة ص ٖ ،دائرة حق
اٞنؤلف ،وزارة الثقافة الفلسطينية.
- ٔٚٗ -
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السبلـ (ٗ ٖٜٔىػ ٜٔٚٗ -ـ) ،اٞنِلْكيَّة يف الشريعة
العبادي :عبد ّ
عماف :مطابع وزارة األوقاؼ
اإلسبلميَّة ،ط ّٔ ،
عبد الر٘نن جابر جاد (ٜٔٙٙـ) ،تنازع القوانٌن ،القاىرة :دار
النهضة العربيَّة.
عبد الغ ّفار :صهيب حسن (ٕٓٓٚـ)َ ،وقْف اٞننافع واٜنقوؽ
مقدمة ٞننتدى قضايا الوقف ِ
الف ْقهيَّة
وتطبيقاهتا اٞنعاصرة ،ورقة َّ
الثّالث يف الكويت يف الفرتة  ٖٓ - ٕٛأبريل.
العبد الكرمي :عبد الر٘نن بن خالد ،حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة أ٨نية تنموية
ومصدر دخل ،مقاؿ منشور يف صحيفة ماؿ االقتصادية على
الرابط

اآليتhttps://www.maaal.com/archives/20180406/105807:

عبد اٞننعم :فؤاد ،حقوؽ اٞنِلْكيَّة بٌن الشريعة اإلسبلميَّة والقانوف
الوضعي (ٕٕٗٔى ػ ٕٓٓٔ-ـ) ،ضمن ُنوث الندوة العلمية
ٜنقوؽ اإلنساف بٌن الشريعة اإلسبلميَّة والقانوف الوضعي يف
أكاد٬نية نايف العربيَّة للعلوـ األمنية ورابطة اٛنامعات اإلسبلميَّة،
الرياض :مركز الدراسات والبحوث يف اٛنامعة.
ّْ
عد ي
االقتصادي النّاتج من التّ ّْ
عبد الوىاب :أ٘ند (ٖٕٔٓـ) ،الضرر
ّ
الف ْكريَّة دراسة حالة لل ِملْكيَّة ِ
على اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة واألدبية،
العامة.
مصر :اٞنركز اٞنصري لدراسة السياسات َّ
- ٔٚ٘ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

عبد الكرمي :خالد ٘ندي وأ٘ند عبد الر٘نن الشيحة ،اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة
ود ْور ولّْ األمر فيها رؤية شرعيّة
مفهومها وتكييفها الفقهي َ
مقاصدية٠ ،نلة جامعة اٞندينة العاٞنية (٠نمع) العدد  ،ٔٛأكتوبر
ٕٓٔٙـ.
آّردة٠ ،نلّة ٠نمع الفقو اإلسبلمي
العثماين١ :نمد تقي ،بيع اٜنقوؽ ّ
الدول ،العدد اٝنامس.
عمر :أ٘ند ٢نتار عبد اٜنميد ٕٜٔٗ( ،ىػ ٕٓٓٛ -ـ) ،معجم اللغة
العربيَّة اٞنعاصرة ،القاىرة :عال الكتب ،ط ٔ.
عودة :جاسر (ٖٓٗٔ ىػ ٕٜٓٓ-ـ) ،االقتصاد اٞنعريف ومقاصد
تطور العلوـ ِ
الف ْقهيَّة الثّامنة
الشريعة ،ورقة عمل َّ
مقدمة لندوة ُّ
ُبعْنواف :الفقو اإلسبلمي واٞنستقبل ،األصوؿ اٞنقاصديّة وفِ ْقو
التوقعُ ،ع َماف :وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية.
عودة :جاسر ،توظيف مقاصد الشريعة يف ترشيد سياسات االقتصاد
اٞنعريف (ٕٕٔٓـ)٠ ،نلة إسبلمية اٞنعرفة ،السنة الثامنة عشرة،
العدد ٓ.ٚ
العوضي :رفعت السيد (ٕٜٜٔـ) ،األولويات االقتصادية يف اإلسبلـ،
الرياض :دار معاذ.
العيين :أبو ١نمد ١نمود بن أ٘ند (ٔٔٗٔ ى ػ ٜٜٔٓ -ـ) البناية شرح
- ٔٚٙ -
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اٟنداية ،طٕ ،بًنوت :دار الفكر.
الغامدي :ناصر بن ١نمد (ٕٓٓٙـ)٘ ،ناية اٞنِْلكيَّة ِ
الف ْكريَّة يف الفقو
اإلسبلمي واآلثار االقتصادية اٞنرتتّْبة عليها ،دار ابن اٛنوزي.
١نمد بن ١نمد (ٖٔٗٔ ىػ) .اٞنستصفىٓ .نقيق:
الغزال ،أبو حامد ّ
السبلـ عبد الشايف .بًنوت :دار الكتب العلمية.
ّ
١نمد عبد ّ
ِ
ِ
ظل التقنيات
فؤاد :ابن ضيف اهلل (ٕٓٔٓ ـ) ،اٞنلْكيَّة الف ْكريَّة يف ّْ
الرْقمية العر َّبية من خبلؿ التشريع اٛنزائري ،ورقة
اٜنديثة :البيئة ّ
مقدمة للمؤٕنر اٜنادي والعشرين ّْ
الٓناد اٞنكتبات واٞنعلومات،
َّ
َ
بًنوت :لبناف.
يعقوب (ٜٔٛٛـ) .القاموس
١نمد بن
َ
الفًنوزابادي٠ ،ند ال ّدين ّ
الْ ُمحيط .بَػ ًْنوت :دار اٞنعرفة.
ومي ،أ٘ند بن ١نمد بن علي اٞنقري (ٕٔٗٔ ى ػ  ٕٓٓٓ -ـ).
الفيّ ّ
اٞنصباح اٞننًن .القاىرة :دار اٜنديث.
اٞنازري :أبو عبد اهلل ١نمد بن علي بن عمر (ٜٔٛٛـ) ،اٞنعلم بفوائد
مسلم ٓنقيق١ :نمد الشاذل ،تونُس :اٞنطبعة العربيَّة.
قحف :منذر ( ٜٜٔٛـ) الوقف يف آّتمع اإلسبلمي اٞنعاصر ،قطر:
وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلميَّة.
مقدمة
قحف :منذرَ ،وقْف األسهم والصكوؾ واٜنقوؽ اٞنعنوية ،ورقة َّ
- ٔٚٚ -
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َّول ،اٞننعقدة يف
للدورة التاسعةَ عشرةَ ّٓمع الفقو اإلسبلمي الد ْ
الشارقة  -اإلمارات العربيَّة اٞنتَّحدة.
الدين أبو العبّاس أ٘ند بن إدريس بن عبد الر٘نن
القرايف ،شهاب ّْ
(ٕٔٗٔ ىػ  ٕٓٓٔ -ـ) .كتاب الفروؽ :أنوار الربوؽ يف أنواء
الفروؽٓ .نقيق :أ٘ند سراج وعلي ٗنعة ١نمد .القاىرة :دار
السبلـ للنشر والتوزيع.
ّ
الدين (ٕٓٗٔ ىػ) ،بدائع الصنائع ،ط ٕ ،دار
الكاساين :عبلء ّْ
الكتاب العرب.
الكمال١ :نمد ١نمود ،آلية ٘ناية حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
مقدمة
الف ْكريَّة ،ورقة َّ
ٞنؤٕنر اٛنوانب القانونيّة واالقتصاديّة التّْفاقيات منظَّمة التجارة
ب بالتعاوف مع جامعة
العاٞنيّة ،عقدتو غرفة ْنارة وصناعة ُد َّ
اإلمارات العربيَّة اٞنتحدة يف الفرتة  ٔٔ - ٜمايو ٕٗٓٓ ـ.
ٜنق اٞنؤلف
حق اٞنؤلّْف النماذج اٞنعاصرة ّ
كنعاف :نواؼ ( ٜٔٛٚـ)ّ ،
ووسائل ٘نايتو .ط ٔ.
ٜنرش :أسعد احملاسن (ٕٕٔٓـ) ،اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة بٌن تشجيع االبتكار
وٓنرمي االحتكار٠ ،نلة دراسات وأُناث ،العدد  ،ٙاٛنلفة:
جامعة زياف عشور.
حل مسائل اٟنداية،
احملبوب :عبيد اهلل بن مسعود ،شرح الوقاية يف ّْ
- ٔٚٛ -
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اٞنكتبة األ٘ندية.
الذىنية
تنازع القوانٌن يف ٠ناؿ اٜنقوؽ
١نمد :أشرؼ وفا ( ٜٜٜٔـ)ُ ،
ّ
للمؤلّْف ،ط ٔ ،القاىرة :دار النهضة العربيَّة.
١نمود :سييت ماشيطة وٚنسية بنت ١نمد ،وقف األسهم والصكوؾ
مقدمة للدورة التاسعةَ عشرةَ ّٓمع
واٜنقوؽ اٞنعنوية واٞننافع ،ورقة َّ
َّول ،اٞننعقدة يف الشارقة  -اإلمارات العربيَّة
الفقو اإلسبلمي الد ْ
اٞنتَّحدة.
٢نلويف :عبد السبلـ ( ،)ٕٓٓٛأثر اتّْفاقية حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة
ّ
اٞنرتبطة بالتجارة ( )TRIPSعلى نَػ ْقل التكنولوجيا إىل الدوؿ
النامية دراسة حالة صناعة ال ّدواء يف اٛنزائر ،رسالة دكتوراه يف
كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيًن ،جامعة اٛنزائر.
مراد بركات ١نمد (ٕٕٓٓـ) ،حقوؽ اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة من منظور
الرياض :مؤسسة اليمامة الصحفية.
إسبلميّْ ،
النشمي :عجيل ،اٜنقوؽ اٞنعنويّة  -بيع االسم التجاري٠ ،نلة ٠نمع
الفقو اإلسبلمي الدول ،العدد اٝنامس.
النووي١ُْ :نيي ال ّدين ٪نٍن بن شرؼ (٘ٓٗٔ ىػ) .روضة الطّالبٌن (ط
اإلسبلمي.
ٕ) .بًنوت :اٞنكتب
ّ
صحيح مسلم.
النيسابوري ،أبو اٜنسٌن مسلم بن اٜنجاج القشًنيَ .
ّ
- ٜٔٚ -

الف ْكرية وأثرىا في قضايا التَّجديد واالجتهاد ِ
الملْكية ِ
حقو ُق ِ
الفقْهي ،دراسة ِفقْهية ومقاصديَّة ،د .سارة متلع القحطاني
ّ
ّ ُ

إحياء الرتاث العرب
١نمد فؤاد عبد الباقي .بَػ ًْنوت :دار ْ
َْٓنقيقّ :
اٟنبلل :سعد الدين (ٖٖٔٔ ىػ ٕٓٔٓ -ـ) ،الثبلثونات يف القضايا
ِ
الف ْقهيَّة اٞنعاصرة دراسة مقارنة ،ط ٔ ،القاىرة :مكتبة وىبة.
ىنرت :رود ،اٞنِلْكيَّة ِ
الف ْكريَّة والتنمية االقتصاديّة ،مقاؿ منشور يف جريدة
الراية يوـ السبت ،بتا ريخ ٖٕٖٔٗ٘/ٗ/ى ػ اٞنوافق ٕٕ/
ٕٕٓٔٗ/ـ ،على الرابط اآليت:
http: //www. raya. com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10122741d17432/464a5b66-7c8d-4ef8-ba69-e236ab3fc26

وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلميَّة ،اٞنوسوعة ِ
الف ْقهيَّة الكويتية ،الكويت

المراجع األجنبية:
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روابط على اإلنترنت:

1. https://bmcemblog.files.wordpress.
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2. https: //www. copyright. gov/legislation/dmca. pdf
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