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 حماية الحقوق الفكرية للباحثين في االقتصاد اإلسالمي

 
 الدكتور عبداهللا عبدالكريم عبداهللا

 مم المتحدةقليمي في األإخبير 
 عضو مشارك في المجمع العربي للملكية الفكرية

 
شهدت السنوات المنصرمة بروز موضوع البحث في االقتصاد اإلسالمي إلى  :المستخلص

يد اإلدراك لعمق تأثيره االيجابي على جهود االرتقاء بنظم االقتصاد الواجهة الدولية مع تزا
اإلسالمي ومدى انعكاس ذلك على التنمية،  فالبحث في االقتصاد اإلسـالمي لـه مـن                
الخصوصية واألهمية ما يجعله يرتقي بالباحث في ثناياه إلى منزلة المبدع، وهذا المبدع             

ق الدولي على ضرورة التكاتف من اجل حماية        يحتاج لحماية حقوقه، وفي ظّل نمو التواف      
حقوق الملكية الفكرية بشكل عام من خالل إصـالح التشـريعات والتنظيمـات، وبنـاء              
المؤسسات، وتدريب الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على زيادة الوعي         

إلسـتراتيجيات  فقد قامت الدول بتطوير إطر فعالة وبنـاء ل        . في مختلف شرائح المجتمع   
 .المناسبة لالرتقاء بمسألة حماية الحقوق الفكرية

ولقد أصبح الحديث اآلن عن نشوء اقتصاد جديد يقوم بدرجة كبيرة علـى إنتـاج         
الفكر واإلبداع الذي يشكل محل الحماية للقوانين والمعاهدات التي تعنى بحمايـة حقـوق    

اد الدولي، دون حماية فعالـة لهـذه       لذلك فمن الصعب االندماج باالقتص    . الملكية الفكرية 
 حاسمة ضد الجرائم التي تمسها، لذلك فإن دول العالم، الفقيرة منهـا             وإجراءاتالحقوق  

والغنية، تقوم بالعمل الجاد من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة جرائم الملكية الفكريـة مـن             
تطوير مقاربة شاملة  وذلك لتشكيل إطار جامع يمكّن من خالله   الجهود المشار إليها  خالل  

لمواجهة هذا النوع من الجرائم وبناء اإلستراتيجيات المناسبة لمنـع ومحاربـة مختلـف          
 .تجلّياته

حماية الحقوق الفكرية للباحثين فـي      وسوف نتحدث في هذه الورقة حول  مسألة         
 انطالقا من عرض االستراتيجيات الموضوعية للبحث في االقتصـاد          االقتصاد اإلسالمي 

 بالحقوق الفكرية  بشكل عام ونطاقها وصـوال لدراسـة          مي مع التعرض للتعريف   اإلسال
الحقوق الفكرية للباحثين في االقتصاد اإلسالمي من حيث اإلطـار التعريفـي بـالحقوق         
الفكرية للباحثين في االقتصاد اإلسالمي ومن ثم محاولة رصد مالمح اإلطار الموضوعي      

واآلثار القانونية لها والمتمثلة بـالحقوق الماديـة         ها تطبيق لهذه الحماية وحدودها ومعايير   
 . اإلجرائي لهااإلطار و من الحمايةاالستثناءاتالحقوق المعنوية إضافة لعرض 
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 مقدمةال: أوال

لـى الواجهـة    إ اإلسالميالبحث في االقتصاد     بروز موضوع    منصرمةشهدت السنوات ال  
 اإلسـالمي االرتقاء بنظم االقتصـاد      على جهود    يجابيالدولية مع تزايد اإلدراك لعمق تأثيره اإل      

 .والتجارةالتنمية ومدى انعكاس ذلك على 

همية ما يجعله يرتقي بالباحث فـي        له من الخصوصية واأل    سالميبحث في االقتصاد اإل   فال
وفي ظّل نمو التوافق الـدولي علـى         ، وهذا المبدع يحتاج لحماية حقوقه     ،لى منزلة المبدع  إثناياه  

 من خالل إصالح التشـريعات      حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل عام     جل  أاتف من   ضرورة التك 
والتنظيمات، وبناء المؤسسات، وتدريب الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل علـى            

ـ أطـر الـدول بتطـوير    قامـت  فقـد  .زيادة الوعي في مختلف شرائح المجتمع وبنـاء   ة فعال
 والتي من شأنها تعزيز مجـاالت       الرتقاء بمسألة حماية الحقوق الفكرية    لإلستراتيجيات المناسبة   ل

البحث والدفع قدما نحو مزيد من التطوير والتحديث في كافة المجـاالت عمومـا وفـي مجـال         
 . على وجه الخصوصاإلسالمياالقتصاد 

لقد أصبح الحديث اآلن عن نشوء اقتصاد جديد يقوم بدرجة كبيرة علـى إنتـاج الفكـر              و
. بداع الذي يشكل محل الحماية للقوانين والمعاهدات التي تعنى بحماية حقوق الملكية الفكريـة        واإل

 حاسـمة   وإجراءاتلذلك فمن الصعب االندماج باالقتصاد الدولي، دون حماية فعالة لهذه الحقوق            
 من أجـل     لذلك فإن دول العالم، الفقيرة منها والغنية، تقوم بالعمل الجاد          ،ضد الجرائم التي تمسها   

 وذلك لتشكيل إطـار     إليهاالجهود المشار   تعزيز قدراتها لمكافحة جرائم الملكية الفكرية من خالل         
جامع يمكّن من خالله تطوير مقاربة شاملة لمواجهة هذا النوع من الجرائم وبناء اإلسـتراتيجيات     

 .المناسبة لمنع ومحاربة مختلف تجلّياته

وصـوال   وموضوعاته اإلسالميحث في االقتصاد    الب وسوف نتحدث في هذه الورقة حول     
 بعد توطئـة    حماية الحقوق الفكرية للباحثين في االقتصاد اإلسالمي      للنقطة المركزية المتمثلة في     

 .حول موضوع حماية حق المؤلف بشكل عام

 اإلسالمياالستراتيجيات الموضوعية للبحث في االقتصاد : ثانيا
 نجده ينطلق مـن عـدة   اإلسالمي في االقتصاد  ما خصصنا البحث في موضوع البحث      إذا

 : البحث في ترتكز في مجملها علىأسس
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وتحـريم  الزكاة   وفلسفة   كآلياتالموضوعات االقتصادية    المرتبط ب  النظام االقتصادي  )١ (
وتوزيـع    النفقـات   المعايير المتعلقة بصـرف    إلىضافة  إوية في التعامل    الربالنظم القائمة على    

 . ألحكام الشرعية للمعامالت الماليةاومجمل  اإليرادات

 : مثل الحديثة االقتصاديةنظمالدراسة  )٢(
 .السندات والصيغ واألدوات المالية والنقدية كاألسهم  •

 . اإلسالميالتأميننظم   •

 .اإلسالميةالبنوك   •

 .اإلسالمية المصارف إدارة  •

 .اإلسالمية والسندات األسهمشركات   •
 .سالمي اإل )نغالليز( التمويلي اإليجارعقد   •
 .)اإلسالمي الفاكتورنغ( عقد شراء الديون التجارية  •
 .التورق المصرفي  •

المتضمنة حلوال لمشكالت ترتبط بأسـس المجتمـع         السياسات االقتصادية البحث في   ) ٣(
 . والفقر والفسادالبطالة والكساد والتضخمك

لـك مـن خـالل      ذو :يم القد اإلسالمي في الفكر    االقتصاد اإلسالمي البحث في مسائل    ) ٤(
 من التـاريخ االقتصـادي      واالستفادة ،اإلسالميةفي عهد الخالفة    الكشف عن األفكار االقتصادية     

 .اإلسالميةللدول اإلسالمي في خدمة الواقع االقتصادي 

 بشكل عام   ونطاق الحقوق الفكريةتعريف: ثالثا
مها إلى ملكية أدبية وصناعية، تعتبر أبرز التقسيمات الشائعة لحقوق الملكية الفكرية هو تقسي 

 بينما يشمل مصطلح الملكيـة      ،)حق المؤلف والحقوق المجاورة    (األدبيةويشمل مصطلح الملكية    
 التجارية، براءات االختراع، نمـاذج المنفعـة، النمـاذج          األسماءالعالمات التجارية،   (الصناعية  

الجغرافية، التصـاميم للـدوائر     والرسوم الصناعية، بيانات المصدر، تسميات المنشأ، المؤشرات        
 .)١() النباتية الجديدةاألصناف التجارية والمنافسة غير المشروعة، األسرارالمتكاملة، 

حقـوق    تشـمل  والتيالملكية الرقمية   بينما يعبر بعض الفقه عن نوع من الملكية الفكرية ب         
بيئة تقنيـة المعلومـات    إلى ينتمي إبداعيمصنف  كل  أدق وبعبارة   نترنتية على اإل  الملكية الفكر 

                                                
، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية علـى شـبكة االنترنـت، دار الجامعـة الجديـدة               : انظر مؤلفنا ) ١(

 . وما بعدها١٢ ص م،٢٠٠٨ ،سكندريةاإل
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وفق اتجاهات تطور التقنية وهذا ال يـؤثر  و التقني لألداءوفق المفهوم المتطور     يعد مصنفا رقميا  
 مع  الرأي وقد برز هذا     ،)٢( آخر من فروع الملكية الفكرية     أو فرع   إلىعلى انتماء المصنف بذاته     

جسد ذلك في اسـتعمال الكمبيـوتر        نهاية القرن العشرين وت    في أهمية الوسائل االلكترونية     ازدياد
 إخضـاعها  المسائل المتعين كأحد النطاقات مثال ينظر لها      أسماء أن  هنا المقصودو ،)٣(واالنترنت

 من منازعـات جـراء تشـابهها بالعالمـات         أثارته والعالمات التجارية بسبب ما      األسماءلنظام  
 ،)٤( المهمة تقريبا في البيئة الرقميـة  لقيامها بذاتأو التجارية وتطابقها في حاالت عديدة  واألسماء

 تحمى بموجـب  أدبيةن اعتبرت مصنفات أ ببشأنهاالبرمجيات وقواعد المعلومات حسم الجدل       أما
 يعيـد طـرح نجاعـة    وأوروبا أمريكا مع وجود اتجاه حديث وتحديدا في    -قوانين حق المؤلف    

 فهـل   ،ع االنترنت جدال واسعا    وسيثير محتوى موق   -حمايتها عبر آلية حماية براءات االختراع       
 يجري تفصيل هذه العناصـر      أم ،تحمى محتوياته كحزمة واحدة ضمن مفهوم قانون حق المؤلف        

 كعالمـة خدمـة     - العالمات التجارية    إلى التجارية وشعار الموقع     األسماء إلىليسند اسم الموقع    
 وفـي هـذا     .)٥(بيةدأ قانون حق المؤلف كمصنفات      إلى والنصوص والموسيقى والرسوم     -مثال  
وهي تشمل كافة الحقـوق      البشري االختراعو  تعتبر الملكية الفكرية الرقمية ثمرة اإلبداع      اإلطار

 الثقافيـة  األصـعدة   علـى كافـة  أهميتهـا  إلى إضافة،  إليهاالمرتبطة بالموضوعات التي اشرنا     
 .)٦(واالقتصادية واالجتماعية

والتـي  )  بـرن اتفاقية(من ) ٢(ي المادة لعل أفضل ما يحدد مفهوم حق المؤلف ما ورد ف      و
 والعلمـي  األدبيدبية والفنية كل إنتاج في المجال تشمل عبارة المصنفات األ : (يلي  ما نصت على 

والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرهـا مـن المحـررات،                 
 بـنفس الطبيعـة، والمصـنفات        التي تتسم  األخرى واألعمالوالمحاضرات والخطب والمواعظ    

المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات        

                                                
 ، منشورات اتحاد المصارف العربيـة     ،انون الكمبيوتر ق : موسوعة القانون وتقنية المعلومات    ،يونس عرب ) ٢(

 .٢٩٧ صم،٢٠٠١
 دراسة قانونية مقدمة ضمن أعمال المـؤتمر        ، دور الوسائل االلكترونية في المواد الجنائية      ،حسني الجندي ) ٣(

رة األول حول الجوانب القانونية واألمنية للعمليات االلكترونية والذي نظمته أكاديمية شرطة دبي خالل الفت         
 .٧، ص٢٠٠٣دبي،، منشورات مركز البحوث باألكاديميةم،٢٠٠٣ ابريل ٢٨ إلى ٢٦من 

 .١٨٩، صم١٩٩٨نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية واالنترنت، بدون ذكر اسم دار النشر، بيروت، . د: انظر) ٤(
كتروني للشـبكة   بحث قانوني منشور على الموقع االل   ، الملكية الفكرية في المصنفات الرقمية     ،يونس عرب ) ٥(

 www.arablaw.comالقانونية العربية 
 اإلسالمصالح زين الدين، الملكية الفكرية نشأتها ونطاقها، ورقة عمل مقدمة خالل المؤتمر العلمي حول موقف                ) ٦(

 .ردن، األم٢٠٠١ نوفمبر ٨ إلى ٦ خالل الفترة من باألردنمن الملكية الفكرية والذي عقد في جامعة جرش 

http://www.arablaw.com
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ن هذه المادة وكما هو مالحظ قد أوردت على سبيل المثال وليس الحصر ما              أ. )٧()إلخ…اإليمائية
ـ             تطيع القـول أن حـق     يمكن أن يكون محال للحماية ضمن إطار حق المؤلف، وبشكل بسيط نس

 سواء كانت ضمن الكتب أو الشعر أو النثر أو المسرحيات أو            األفكارالمؤلف يحمي التعبير عن     
الحقوق  (: هنا إلى أن حق المؤلف يتضمن نوعين من الحقوق         اإلشارةوتجدر   .األمورغيرها من   

 منع الغير من نسخ أو      فالحقوق المالية تتمثل بالحق في     ،)المالية أو االقتصادية والحقوق المعنوية    
صـاحب  (المحمي، ويحق فقط للمؤلـف      ) المصنف(بيع أو العرض للبيع أو تثبيت أو بث العمل          

 مصنفه بالطريقة التـي يراهـا       باستعمالباستغالل هذه الحقوق سواء بالبيع أو الترخيص        ) الحق
فهي لصيقة بالمؤلف أما الحقوق المعنوية . مناسبة وفي المكان والزمان الذي يحددهما أو يختارهما

 الحقوق المالية، أي أن المؤلف عندما يبيـع حقوقـه           انتقالتنتقل مع    يجوز التنازل عنها وال    وال
تنتقل بموجبها الحقوق المعنوية، فيستطيع الغير نسخ أو بيـع أو   إلى الغير ال  ) االقتصادية(المالية  

 المؤلف عن اسميل المثال حذف يستطيع وعلى سب الترخيص لطرف ثالث بالبيع أو النسخ ولكنه ال
 .المصنف أو التعديل في المصنف على نحو يضر بسمعة المؤلف

 اثر بـالغ علـى      أحداث إلى القفزة الرقمية التي حدثت في العالم        أدت  فقد اإلطاروفي هذا   
 وكان لها أثر مباشر على الملكية الفكرية وتحديدا في مجال حق المؤلـف،       ،)٨(كافة جوانب الحياة  

  التكاليفوبأقل واإلتقانصبح نشر وتوزيع وعرض المصنفات غاية في السهولة والسرعة       حيث أ 
، فبعد أن كانت عملية النسخ والنشر تتم بـالطرق التقليديـة            )٩(وقد ارتبط ذلك بظهور الكمبيوتر    

 ن باستخدام التكنولوجيا الحديثـة    الكلفة العالية، أصبح ذلك يتم اآل      و اإلتقانوالتي كان يشوبها عدم     
وبما أن الحقوق المجاورة تتأثر بشكل مباشر بما يمس حـق المؤلـف   . من خالل شبكة االنترنت   

 ،كة االنترنت بطرق غير مشروعة     هذه العالقة بشكل كبير من خالل استخدام شب        إطراففقد تأثر   
حقوق الملكية الفكرية بعد بروز االنترنت من الموضوعات         التطورات التي صاحبت مدلول   ولعل  
جب أن تؤخذ في االعتبار لدى صناع القرار في كافة الدول وكذلك فـي إطـار المجتمـع      التي ي 
 .)١٠(الدولي

                                                
 .المادة الثانية من اتفاقية بيرن المتعلقة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورةانظر ) ٧(

 .٧ ص ،م٢٠٠٦، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ١عبدالفتاح حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر واالنترنت، ط) ٨(
 .١٧، صم١٩٩٥ويت، محمد المرسي زهرة، الحاسوب والقانون، منشورات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الك) ٩(
 www.arado.org.eg داريةربية للتنمية اإللكتروني الخاص للمنظمة العنظر الموقع اإلأ) ١٠(

http://www.arado.org.eg
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إلى هذه التطورات وراحت تسـن التشـريعات        بشق طريقها     العديد من الدول   خذتأولقد  
في الوقت الذي اعترفت فيه بمسألة ارتبـاط حقـوق           ،)١١(التي تضمن بها حقوق الملكية الفكرية     

ية بحقوق اإلنسان وتطورت هذه الرؤية إلى ربط هـذه الحقـوق بحقـوق الفـرد                الملكية الفكر 
 .االقتصادية كرؤية جديدة تأخذ مكانها بجدارة فائقة

 إلـى   األمورأمام هذه التطورات السريعة كان البد للدول التدخل ضمن اتفاقية دولية تعيد             
خاصة فيمـا يتعلـق بحقـوق        نصابها وتستجيب للتطورات التكنولوجيا الحديثة من حيث التقنين       

 .)١٢( بنقلهاأو للبيانات اآلليةرتبط بالمعالجة الملكية الفكرية التي ت

عضـاء فـي الملكيـة      دول األ عضاء في ال   حصل فعال من خالل تحرك الدول األ       وهذا ما 
 اعتماد كل مـن معاهـدة       ١٩٩٦ لعام   األولكانون  / ديسمبر ٢٠حيث تم بتاريخ    ) وايبو(الفكرية  

داء معاهدة الوايبو بشـأن األ ( و)WIPO Copyright Treaty (WCT) -حق المؤلفالوايبو بشأن 
وذلك بتقنين ) WIPO Perfprmances And Phonograms Treaty (WPPT) –والتسجيل الصوتي 

 بـحق المؤلف والحقوق المجاورة ضمن شبكة االنترنت، بحيث لم يـتم            اصطالحاما اتفق عليها    
 في السـنوات    –لذلك تزايد االتجاه      ، المؤلف والحقوق المجاورة   إضافة أحكام جديدة لمفهوم حق    

من خالل جهود دوليـة  المرتبطة بالملكية الفكرية على االنترنت  الجرائم  نحو مكافحة–األخيرة 
الظاهرة والحيلولة دون نموها لما لذلك من آثار بالغة على  ووطنية حثيثة استهدفت الحد من تلك

 األساسية على الحقوق    التأكيد، وقد كان ذلك من دون االنتقاص من         )١٣(مياالقتصاد العال استقرار  
 بوصـفها نتـاج     وضرورة تطبيق هذه الحقوق كما هي وإن كـان المكـان شـبكة االنترنـت              

 .)١٤(المعلوماتية

                                                
علي القهوجي، الحماية الجنائية للكيان المعنوي للحاسب اآللي من خالل حق المؤلف، دراسة قانونيـة مقدمـة           ) ١١(

ة للعمليات االلكترونية والذي نظمته أكاديمية شرطة       ضمن أعمال المؤتمر األول حول الجوانب القانونية واألمني       
 .٩ ص ،م٢٠٠٣ دبي، ، منشورات مركز البحوث باألكاديمية،م٢٠٠٣ ابريل ٢٨ إلى ٢٦دبي خالل الفترة من 

 ، القـاهرة  ،، دار النهضـة العربيـة     ٢ط، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات      ،محمد الشوا ) ١٢(
 .٧، صم١٩٩٨

(13) David Johnston, Cyber law, Stoddart Publishing, Toronto, Canada , 1997, p.2 
 .٧ ص م،٢٠٠٤ ، األردن– عمان ، دار الثقافة للنشر، الجريمة المعلوماتية،مجد الشوابكةأ :نظرا) ١٤(



 )٤٥٧(  

 سالمين في االقتصاد اإلالحقوق الفكرية للباحثي: رابعا
 سالميصاد اإلالفكرية للباحثين في االقت بالحقوق طار التعريفياإل .١

 حقوق الباحـث    بأنها اإلسالمييمكن تعريف حقوق الملكية الفكرية للباحثين في االقتصاد         
 .)١٥(يا كان هذا المجالأ واإلسالمي الذهني المبتكر في مجال البحث في االقتصاد إنتاجهعلى 

سالمي بحقه في البحـث فـي موضـوعات         حق الفكري للباحث في االقتصاد اإل     ويتمثل ال 
البنوك و اإلسالمي التأمين موضوعات   إلىضافة  إ. لمعامالت المالية  ومسائل ا  ، االقتصادي النظام

السياسات   كما يشمل ذلك طريقة البحث في      .سالميالفاكتورنغ اإل  و اإلسالمي الليزنغ و اإلسالمية
 والفقـر   البطالة و الكساد و التضخم المتضمنة حلوال لمشكالت ترتبط بأسس المجتمع ك       االقتصادية

فـي  ألفكار االقتصادية التعرض لمن خالل     القديم اإلسالميالبحث في الفكر     إلى إضافة ،فسادوال
 من التاريخ االقتصادي اإلسالمي في خدمة الواقع االقتصادي         واالستفادة ،اإلسالميةعهد الخالفة   

 .اإلسالميةللدول 

 اإلسالميحقوق الفكرية للباحثين في االقتصاد  الموضوعي لحماية اإلطار .٢
ات العقل البشري سواء كانت كتابيـة أو تصـويرية أو           ينتاجإجميع   القانونية   النظمحمي  ت

شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير             خطية أو  نحتية أو 
 أن  نجـد  فإننـا  اإلسـالمي حقوق الباحثين فـي االقتصـاد         ما طبقنا هذا المبدأ على     وإذا. عنها
 ويجـب   ، من قبل هـؤالء البـاحثين      فات الجديرة بحماية القانون هي المصنفات المبتكرة      المصن

 أو يكون قد تم التعبير عن المصنف بغض النظر عـن قيمـة المصـنف        أنإلعمال هذه الحماية    
وفي هـذا    .)١٦( الغرض منه  أو الحماية القانونية مستقلة عن قيمة المصنف        أنالغرض منه حيث    

 :ا مفترضة البد من توفرها للتمتع بالحماية وهين ثمة شروطإطار فاإل

  يكون المصنف مبتكراأنوجوب ) صفة االبتكار في المصنف (-أ
 الحمايـة  إلضـفاء  ضـروريا  ، على نحو ما ورد في نصوص القـانون ، كان االبتكار  إذا

ـ  أنفليس بالزم    اإلسالمي،و العمل الذي يعود للباحث في االقتصاد        أ القانونية على المصنف   ا  م
 يكفي لوجود صفة االبتكـار  وإنما ،حدأ إليه التي لم يسبقه األشياءالمؤلف هو من هذا  ابتدعه فكر   

 أو إنشـائه  سواء في    ،و طابع مميز له   أو العمل شخصية متميزة للمؤلف      أ تظهر في المصنف     أن

                                                
 ، منشورات الحلبـي الحقوقيـة  ، المدخل لدراسة القانون   ،في تعريف حق المؤلف انظر محمد حسن قاسم       ) ١٥(

 .١٤٣ ص م،٢٠٠٧ ،بيروت

 .١٥٥ ص ، المرجع السابق، المدخل لدراسة القانون،نظر محمد حسن قاسما) ١٦(



 )٤٥٨(  

تصـاد   في مجال االق    يكون المصنف جديدا   أن فال يشترط النطباق الحماية القانونية       .التعبير عنه 
ن ينطوي على مـا يبـرز       أي  أ ، يكون مبتكرا  أننما يكفي   إ و  والبحث في موضوعاته   اإلسالمي

 .شخصية صاحبه

 ، بالمعنى السـابق تحديـده     ، لتوافر صفة االبتكار في المصنف     ،فمثال يتمتع بحماية القانون   
قـف   واءم بين نظريـة اقتصـادية حديثـة ومو         إذا بكافة فروعه    اإلسالميالباحث في االقتصاد    

 الحذف منهـا  أو إليها باإلضافة مع قيامه  من المقاربة الصحيحة إطار منها في    اإلسالميالتشريع  
 وفي كـل ذلـك يبـرز دوره         ، ومقتضياتها اإلسالميةالشريعة   التعديل عليها تبعا لضرورات      أو

 .جديرا بحماية القانونيكون   وبالتاليفي االبتكار والمواءمة ،الشخصي

الباحث فـي االقتصـاد     (  الحالة التي يقوم فيها المؤلف     إلى أيضاق  وينصرف الحكم الساب  
 التي يجريها تبرز شخصيته وتجعل      فاإلضافات ، التعليق عليه  أو بشرح مصنف سابق     )اإلسالمي

 .عمله مبتكرا وبالتالي جديرا بحماية القانون

  يتميـز عملـه  أن اقتصر عمل المؤلف على مجرد تجميع بعض الموضوعات دون      إذا أما
بعض ما جـاء فـي الفقـه         ذلك تجميع    أمثلة ومن   ،بطابع شخصي فال تثبت له الحماية القانونية      

 أو تميـزت عمليـة التجميـع    إذا وفي المقابـل  ، حول بعض الموضوعات االقتصادية   اإلسالمي
 منطوية  ابتكاريهصبح العمل متمتعا بالحماية بالنظر لما يحمله من صفة          أالترتيب بطابع شخصي    

 .شخصي للعملعلى طابع 

  ضرورة التعبير عن فكرة المصنف -ب
 مجال مـن  أي أو اإلسالميمن يقوم بالبحث في االقتصاد      أفكار إلىتمتد حماية القانون     ال

 الحمايـة   إلسـباغ  فال بد    ، في ذهنه وتكمن في نفسه مهما كانت قيمتها        تبقى دائرة التي  مجاالته و 
 مجـرد   األفكـار حيز الوجود الذي تتجاوز بـه        إلى من التعبير عنها بحيث تخرج       األفكارعلى  

 .كوامن النفس

 وفي هـذا    ، يتجسم وينفصل عن ذهن صاحبه     أن حيز الوجود    إلىويعني خروج المصنف    
صنفات ما يعبـر عنهـا       فمن الم  ،طار تختلف طريقة التعبير عن فكرة المصنف بحسب نوعه        اإل

ي شـكل مـن     أو  أ) ى شفاهة كالخطب  التي تلق (ومنها ما يكون بالصوت     ) دبيةاألعمال األ (كتابة  
 .شكال التعبيرأ

 ولكن يشترط للحماية التعبير عن فكرة المصنف        ،فطريقة التعبير عن فكرة المصنف تتنوع     
 .كي يصبح المصنف محال للحماية القانونية



 )٤٥٩(  

 و الغرض منهأهمية المصنف أ استقالل الحماية عن -ج
بيانه وتم التعبير عن فكرة المصـنف       متى توافر االبتكار في المصنف على النحو السابق         

 إن بحيـث    ، الغرض منـه   أو أهميته العمل مشموال بالحماية القانونية بصرف النظر عن         أصبح
 أو الفنية وسواء كان ذا محتـوى علمـي   أو األدبية كانت قيمته أياحماية المصنف المبتكر واجبة    

غض النظر عن الغـرض منـه        يشمل المصنف المبتكر بالحماية ب     وأيضا ،خال من هذا المحتوى   
يبـرز    تنطـوي علـى مـا      أنهافهذه المصنفات يحميها القانون طالما        علميا أوسواء كان ماديا    
 .)١٧(شخصية مؤلفها

 حدود الحماية  .٣
  استقراءا لبعض  أجرينا ما   وإذا ، للحماية والتي عرضنا لها    اإلستراتيجيةفي إطار الركائز    
حماية الممنوحة واالستثناءات الواردة في هذا      لل احدودة   هناك ثم  أننجد   النظم القانونية الوضعية  

للباحثين في مجـال االقتصـاد      الممنوحة    الحماية  التالية عن نطاق   األعمالتخرج   بحيث   اإلطار
  :ما يلي ويتمثل ذلك فياإلسالمي

 أو اإلسـالمي  ومجاالتـه كالتـامين      آلياته وتنظيم   اإلسالمي المتعلقة باالقتصاد     القوانين -
 المراسيم االشتراعية والمراسيم والقرارات الصـادرة عـن كافـة           وكذلك اإلسالميةرف  المصا

 .اإلسالمي والتي لها صلة باالقتصاد سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية

 .بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية اإلسالميالمتصلة بنظم االقتصاد   األحكام القضائية-
 والياتـه  اإلسالمي والمتعلقة باالقتصاد   عات العامة والجمعيات   الخطب الملقاة في االجتما    -
، على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحـداً ال           اإلسالمي التمويل   آليات إلى إضافة

 .يحق إال لذلك الشخص جمعها ونشرها

  .سالميأسس االقتصاد اإل التي تقوم عليها والمعطيات والوقائع العلمية المجردة األفكار -
 هو حول مدى حدود هذا االستبعاد فيما يتعلق        اإلطارولكن التساؤل الذي يطرح في هذا        *

 بعبارة  أي  ؟ والياته اإلسالمياالقتصاد  موضوعات   المتعلقة ب   القضائية واألحكامبالوثائق الرسمية   
 ؟اإلسالميو التمويل أ اإلسالمي الوثائق والصكوك الرسمية المتعلقة مثال بالتأمين أخرى

 األحكـام  أو تكون الوثائق الرسمية أننه ليس هناك ما يمنع من أ  القانوني يرى بعض الفقه  
 أو اإلنشـاء  تتضمن ابتكـارا فـي       ألنها  محال للحماية بموجب حق المؤلف      بشكل عام  القضائية
 فـي   أصـيل  تقتضي بذل مجهود    القضائية األحكام أون صياغة الوثائق الرسمية     إ حيث   ،التعبير

                                                
 .١٦١ ص ، المرجع السابق، المدخل لدراسة القانون، محمد حسن قاسم:انظر) ١٧(



 )٤٦٠(  

نه بسبب الغرض   أ إالوهذا يحتاج من لديه خبرة خاصة وتخصص ودراية فنية           تعبير وال اإلنشاء
 القضائية ونظرا للمصلحة العامة اسـتبعدت مـن         واألحكام الوثائق الرسمية    إصدارالمقصود من   

 .الحماية القانونية المعطاة لحق المؤلف

 أولوثائق الرسـمية   ما يستبعد من نطاق الحماية القانونية هو مضمون ا         أننه يالحظ   أغير  
 تبويـب  أو وفقا لترتيب معين األحكام أوذا قام شخص بتجميع هذه الوثائق       إما  أ القضائية   األحكام
ن الحماية القانونية بموجب حق المؤلف سوف تشـمل هـذه           إ من يقوم بالتعليق عليها ف     أوخاص  
ـ    أو نتيجة الجهد الشخصي المبذول في عملية التجميع         األعمال  أوذه النصـوص     التعليق على ه
 البحـث فـي   أسـس  ما طبقنا هذا المبدأ علـى        وإذا .)١٨(يضفي عليها صفة االبتكار     بما األحكام

 . نجد ذلك ممكنا من حيث القياس لوحدة العلّةاإلسالمياالقتصاد 

 أن حيـث    ، هذا الحكم وجد صدى له مبكرا في القضـاء الفرنسـي           أن األمروالواقع من   
درج منذ القرن التاسع عشر على االعتراف بحـق المؤلـف فـي    االجتهاد القضائي الفرنسي قد    

 تطبيقات هذا االجتهاد الحكم الصادر عن محكمة باريس         أهم ولعل من    ،الحالة التي نحن بصددها   
 ففي معرض جواب المحكمة عن الدفع المقدم من قبل المدعى عليه بعدم             ،١٨٨٤ أغسطس ٥في  

تعدو كونهـا تلخيصـا للقـرارات     قات الفقهية التي ال التعليأنقبول الدعوى المقامة ضده بمقولة    
 المشمولة بحماية حق المؤلف، وردت المحكمة خصوصا علـى          األعمالالقضائية ليست من قبيل     

 إذانـه   أ و ،خذ به يسوغ األ   ال واإلطالقوب بالعمومية    مثل هذا الطرح المش    أن"هذا الدفع بقولها    
نجـازه بالقيـام   إ التعليق يرتهن   أن من الحاالت    ألعما األغلبفإن الثابت في    ... كان ثمة تعليقات  

بعمل ذهني ينشأ عنه خلق شخصي موسوم باالبتكار مما يبرر تخويل مؤلفه حق الملكيـة علـى                 
 .)١٩(حقهذا ال

  القانونيةالحماية تطبيق معايير .٤
  ككل اإلسالميللباحث في مجاالت االقتصاد     ثمة معايير لتطبيق الحماية القانونية الممنوحة       

 :، وتتمثل هذه المعايير بالتالي)٢٠(القوانين الوضعيةعليها  نصت

                                                
 .١٦٧ ص ، المرجع السابق، المدخل لدراسة القانون،محمد حسن قاسم: انظر) ١٨(
 ، الوثائق الرسمية ومدى جدارتها بالحماية القانونية بناء على حـق المؤلـف            ي،بلقاض عبدالحفيظ   :انظر) ١٩(

 العدد الرابع   ،دراسة قانونية منشورة في مجلة الحقوق الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت            
 . وما يليها١٢٤ صم،٢٠٠٢ ، الكويتم،٢٠٠٢ديسمبر

 .م١٩٩٩دبية والفنية اللبناني لسنة  األقانون الملكية من ١٣ و١٢المادتان تراجع ) ٢٠(



 )٤٦١(  

  : معيار الجنسية-أ
 والفنيـة   األدبيـة األعمـال    القوانين الوضعية من الحماية الممنوحة بموجب أحكام      تستفيد  

 :المؤلفين اآلتين المبتكرة من قبل

  .قامتهم أينما كان محل إ)الذين يتمتعون بجنسية البلد(الوطنيين المؤلفين  -
 شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضـمة           المواطنينغير  من  المؤلفين   -

معاهدة برن لحماية األعمال األدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقـوق المؤلـف                إلى
  .أومن المقيمين فيها

ير منضمة إلى إحـدى     رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغ        من  المؤلفين   -
 .المعاهدتين المذكورتين أعاله، شرط المعاملة بالمثل

األعمـال   هـذا القـانون      أحكامبموجب   تستفيد من الحماية أيضاً    : معيار مكان النشر   -ب
 :األدبية والفنية في الحاالت اآلتية

 .داخل البلد إذا نشرت ألول مرة في -
ة إلى إحـدى المعاهـدتين المـذكورتين        إذا نشرت ألول لمرة في إحدى الدول المنضم        -
 . سابقاإليهماالمشار 

  وخارج الدول المنضمة إلحدى المعاهدتين المذكورتين      البلدإذا نشرت ألول مرة خارج       -
  أو في بلد منضم إلحدى المعاهدتين المذكورتين أعاله خـالل  داخل البلد أيضاً في    شرط أن تنشر  

 .)٢١(اآلخرثالثين يوماً من تاريخ نشرها في البلد 

الباحثون فـي   الحقوق التي يتمتع بها     ( القانونية للحماية الممنوحة بموجب القانون       ثاراآل .٥
 )اإلسالمياالقتصاد 
 أن ذلـك يعنـي      ،بحقوق مادية وحقوق معنويـة     -اإلسالميالباحثون في االقتصاد    يتمتع  

 أيـة  إعطاءدون  للحق المادي بأعطيتالمشرع اعترف بوجود الحق المعنوي بنفس المرتبة التي       
 البحث في الطبيعة القانونية لحق المؤلـف  أهمية وهنا تحديدا تبرز  خراآل منهما على    أليفضلية  أ

 يحتوي على ثنائية    األلمان حق المؤلف وكما يقول الفقهاء       أن النظرة المزدوجة بحيث     أساسعلى  
 .)٢٢( حقا معنويااألخرفي تكوينه ففي قسم منه يعتبر حقا اقتصاديا وفي القسم 

                                                
 .دبية والفنية في لبنان من قانون حماية الملكية األ١٣ نص المادة :نظرا) ٢١(

 .١٧ المرجع السابق، ص،نعيم مغبغب) ٢٢(



 )٤٦٢(  

 .حوال سوف نعرض تباعا للحقوق المادية والمعنوية وما يترتب عليهما من نتائجوفي كل األ

  الحقوق المادية-١
 من استغالل نتـاج مجهـوده   اإلسالميباحث في االقتصاد  تتمثل هذه الحقوق في تمكين ال   

 ولـه فـي   ،اديـاً  العمل ماالستفادة من وحده الحق في لهذا الباحثيكون  ف،الذهني استغالال ماديا 
وسوف نعـرض     المترتبة على ذلك   األعمالبعض   إجازة أو منع   سبيل ذلك الحق الحصري في    

 .للسلطات التي يخولها هذا الحق ثم نبين خصائصه

 السلطات التي يخولها الحق المالي. أ
 سلطات متعددة تمكنه من الحصول على       اإلسالميباحث في االقتصاد    يخول الحق المالي لل   

 . في شتى المجاالتواإلبداع مما يحفز على االبتكار ، الذهنيإلنتاجهالمالية المزايا 

 للمؤلف وحده حق استغالل مصنفه ماليا وال يجوز للغير مباشرة هـذا         أنويتضح من ذلك    
 .)٢٣(ال بإذن كتابي منهإالحق 

 حـق   اإلطـار  في هذا    المؤلفسالمي الذي يكتسب صفة     الباحث في االقتصاد اإل   ويباشر  
 الجمهور مباشرة وهو ما يعرف بحق       إلىما عن طريق نقل المصنف      أغالل المالي لمصنفه    االست
 . بطريق غير مباشر وهو ما يسمى بحق النشروأما العلني األداء

دبية والفنية في لبنان لكيفيـة مباشـرة حـق           من قانون الملكية األ    ١٥ت المادة   وقد عرض 
 :هذه الكيفية تتمثل باالتي و،المؤلف لحقه الحصري في استغالل عمله ماديا

 نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتـوافرة بمـا فيهـا التصـوير               -
 واألسـطوانات   األشـرطة أو السينمائي أو على أشرطة وأسـطوانات الفيـديو أو            الفوتوغرافي
 .كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى مهما واألقراص

اسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو  ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتب-
  .إعادة توزيع العمل الموسيقي

 .  بيع وتوزيع وتأجير العمل-
 . استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج-
 . أداء العمل-

                                                
 . من قانون حماية الملكية األدبية والفنية اللبناني١٧ المادة :نظرا) ٢٣(



 )٤٦٣(  

 نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكياً أو السلكياً وسواء كان ذلك عـن طريـق        -
 ما شابهها أو عن طريق األقمار الصـناعية المرمـزة وغيـر المرمـزة،     لهرتزية أواالموجات  

 واإلذاعي العادي أو اآلتي عن طريق القمر الصناعي وإعادة          التلفزيونيويشمل ذلك التقاط البث     
 .إرساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة

 للمؤلف حرية االختيار في الطريقـة التـي يتحقـق مـن خاللهـا               أن مما تقدم    إذنيتبين  
 .)٢٤(االستغالل المالي لنتاج فكره

 :خصائص الحق المالي. ب
 : هماأساسيتينصيتين ايتميز الحق المالي بخ

 : حق استئثارياإلسالمي الباحث في االقتصاد أو  الحق المالي للمؤلف-١
مؤلف وحده وال يجوز لغيره مباشرة هـذا         حق استغالل المصنف ماليا هو لل      أنيعني ذلك   

 الغير الحق في مباشرة حقوق      إلى ينقل   أنوأن له وحده    ، ممن يخلفه  أو سابق منه    إذنالحق دون   
 لـه   أن كمـا    ، وان يحدد في هذه الحالة مدة استغالل مصـنفه         ، بعضها أواالستغالل المقررة له    

 قاصرا على بعـض طـرق       أوالتصرف في الحق المالي بأي شكل سواء كان التصرف شامال           
 . تحديد مدى هذا االستغالل والغرض منه ومدتهأواالستغالل 

 : الحق المالي حق مؤقت-٢
 بحيث يصبح المصـنف    ، هذا الحق يتقضي بفوات مدة معينة يحددها القانون        أنوهذا يعني   

 مـدة  يث عـن  دبعد انتهاء هذه المدة من التراث الفكري العام، وسوف نعرض لهذه المدة عند الح             
 .)٢٥(الحماية

، كذلك   تعتبر الحقوق المادية للمؤلف حقاً منقوالً يمكن التفرغ عنه كلياً أو جزئياً            وكما رأينا 
إن عقود استغالل الحقوق المادية أو التصرف بها أياً كان موضوعها يجب أن تنظم خطياً تحت                ف

 قد، وأن تكون محددة في    طائلة البطالن بين المتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع الع         
إلزامياً على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من اإليرادات عن عمليـات         الزمان والمكان وأن تنص   

 والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكماً أنها معقـودة لفتـرة عشـر                  االستغالل
 التفـرغ  أنعلـى  ١٨مـادة  ال وفي هذا السياق تنص     .سنوات فقط اعتباراً من تاريخ توقيع العقد      

 تفرغ المؤلف عن حق ما مـن حقوقـه          أن، كما   الشامل والمسبق عن أعمال مستقبلية هو باطل      

                                                
 .٢١٣ ص، المرجع السابق، محمد قاسم:انظر) ٢٤(
 .١٢٩صم، ٢٠٠٠ ،ردن األ-، عمان بدون ذكر اسم دار النشر،٣ ط، حق المؤلف،نواف كنعان) ٢٥(



 )٤٦٤(  

العقود الجارية على حقـوق المؤلـف        يجب دائماً أن يكون محصوراً في ذلك الحق فقط وتفسر         
العمـل الغنـائي   مؤلف  أن حكما مفاده ٢٠المادة  الغنائية تورد األعمال إطار وفي   .تفسيراً ضيقاً 

 .)٢٦(وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خالف ذلك

 )دبيةاأل(معنوية  الحقوق ال-٢
 للمؤلف احد الجوانب الهامة في الملكية الفكرية وهـو ينصـب علـى              األدبييعتبر الحق   

نى ينطـوي   وهو بهذا المع،حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف وحماية المصنف في حد ذاته     
على وجهين احدهما احترام شخصية المؤلف باعتباره مبدعا وحماية المصنف باعتباره ذا قيمـة              

 .)٢٧(ذاتية

 : تتلخص بالتالي الحقوق المعنوية نإوتطبيقا لذلك ف 
 . حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها -
على كل نسخة مـن نسـخ       حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر أسمه            -

 .عمل فيها العمل استعماالً علنياًالعمل في كل مرة يست

 . مستعاراً أو أن يبقي اسمه مغفالًاسماالحق بأن يستعمل  -
منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو                   -

 .شهرته أو مكانته الفنية واألدبية والعلمية

اجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلـك               التر -
تعويض  شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط        ضرورياً للمحافظة على   التراجع
  .عن الضرر الناتج عن هذا التراجع الغير

اء الحجز عليها   ال يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية وال يجوز إلق         اإلطاروفي هذا   
 .اإلرثتلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين  إنما يجوز انتقال

   من الحمايةاالستثناءات .٦

  ماهية االستثناءات-١
 مجموعة من االستثناءات الواردة على الحماية الممنوحـة للمؤلـف،        ت النظم القانونية  حدد

والخاص أن ينسـخ أو يسـجل أو         يجوز ألي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي          حيث
يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب القانون من غير إذن أو موافقة صـاحب حـق                  

                                                
 .١٢٠، صم٢٠٠٢ دياال ونسة، حماية حقوق التأليف على شبكة االنترنت، صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت،) ٢٦(
 .٨٣ص ، المرجع السابق، حق المؤلف،نواف كنعان) ٢٧(



 )٤٦٥(  

 ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قـد  )سالميالباحث في االقتصاد اإل  (المؤلف
و فـي أي    استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أ        ال يعتبر و،  نشر بشكل مشروع  

 االسـتثناء   عدم تطبيق هناك حاالت ينبغي     نأبيد   .)٢٨(استعماالً شخصياً وخاصاً   مكان عمل آخر  
. األخـرى الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف        إلحاق أدى ذلك إلى     فيها وهي فيما لو   

 ،األصـلية منه عدد محدود من النسـخ       نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر          يجوز ال فمثال
تسجيل أو نقل مجموعات المعلومـات       أو تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه       عدم   إلى إضافة

نسخ برامج الحاسب اآللـي      نسخ أو تصوير عدد محدود من      المسموح به هو     إنما،  بكافة أنواعها 
من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي ال تتوخى الربح شـرط أن يكـون                

من أجـل وضـعها بتصـرف         من هذه البرامج، وذلك    األقلحدة أصلية على    بحوزتها نسخة وا  
 النسـخ  إجـراء تحديد آليـة    المجانية على أن يصار إلى اإلعارةالطالب والجامعيين على سبيل     

قرارات تطبيقية الحقة تصـدر      وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة        
قافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحـق للطالـب   عن وزارات التربية الوطنية والث 

موافقـة   إلـى يكون ذلك دون الحاجة  و،)٢٩( ينسخ أو يصور نسخة واحدة الستعماله الشخصي   أن
 .المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له

يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من               كما  
جل دعم وجهة نظر مـا أو مـن أجـل    أ من أوجل نقد العمل   ألمنشور بشكل شرعي من     العمل ا 

 يتجاوز حجم القسم المستعمل ما هو ضروري ومتعارف         إال أو لغاية تعليمية ما شرط       االستشهاد
 اسـم عليه في مثل هذه الحاالت، إال أنه يجب أن يعين دائماً اسم المؤلـف والمصـدر إذا كـان         

 . لصاحب حق المؤلفاألدبيةاظا على الحقوق  حفالمؤلف وارداً به
يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقـاالت                كما

منشورة في الصحف والمجالت أو أجزاء قصيرة من عمل ما شرط أن يتم ذلك لغايـة تعليميـة                  
 المؤلف اسم إلى اإلشارة الة الحه في هذيجبو. صرفة وضمن الحدود الالزمة لتلك الغاية التعليمية

 الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل إذا كانت هذه األسماء  واسمأو المؤلفين   
 . التزاما بالحقوق المعنوية الممنوحة لصاحب حق المؤلفمذكورة في العمل األصلي

                                                
 .من هذا القانون ٢٣ المادة :انظر) ٢٨(
دراسة قانونية  ، والفنيةاألدبية للقانون اللبناني المتعلق بحماية الملكية       األساسيةحكام  غالب محمصاني، األ  ) ٢٩(

 والتي عقدت في    ،عمال ندوة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع الحكومة اللبنانية         أمقدمة ضمن   
 . وما بعدها١٤ ص،، بيروتم١٩٩٩ لولأي ٨ إلى ٦قصر العدل في الفترة من 



 )٤٦٦(  

ـ               نهأ إلىيضاف   خ أو  يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعـويض لـه نس
تصوير نسخة إضافية من قبل مكتبات عامة ال تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتهـا نسـخة                  

 بتلك النسخة اإلضافية الستعمالها فقط في حـال  االحتفاظجل  أواحدة أصلية على األقل وذلك من       
 .فقدان أو تضرر النسخة األصلية

ر موافقة المؤلف أو دفع     يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غي          كما
أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة عن عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصـة        
من أجل االحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلـف بشـكل                

يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعـويض لـه           و .مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة    
و تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما الستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية وذلـك                نسخ أ 

 .اإلجراءاتضمن الحدود الالزمة لهذه 

 من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضـمن             اإلعالميجوز لوسائل    كما
هرت أو سمعت    المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من األعمال التي ظ         اإلعالميةالحدود  

 المؤلـف  اسـم  لتلك األحداث شرط ذكـر     اإلعالمأثناء أحداث جارية ومن خالل وصف وسائل        
يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسـخ أو تصـوير                  كما .والمصدر

 معدة لتسهيل بيع العمل شرط أال يضر ذلك         كتالوجاتفني ما من أجل نشره في        نسخة عن عمل  
 .القانونية للمؤلف بالمصالح

  للحمايةاإلجرائي اإلطار .٧
 سالمي للباحثين في االقتصاد اإل المتعلقة بجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعيةاألحكام: والأ

يمكن تحديد المقصود باإلدارة الجماعية لحقوق المؤلف في أنها عبارة عن نيابة قانونية أو              
سسات المنشأة لهذا الغرض والتي تتمتـع بالشخصـية         اتفاقية من المؤلف إلحدى الهيئات أو المؤ      

 في إدارة وحماية الحقوق المالية لحساب المؤلـف ولصـالحه           أعضائهااالعتبارية المستقلة عن    
 وتبادل التحصيل والحماية مع الهيئات أو المؤسسـات أو الجهـات            ،والدفاع عنها إقليمياً ودولياً   

 .األجنبية األخرى المعنية بهذا الغرض

 وعالقتها بأعضائها إذا كانـت منشـأة        ،د القانون قواعد مباشرة هذه الهيئات لدورها      ويحد
بقانون ويحددها عقد التأسيس واللوائح الداخلية إذا كانت منشأة بعقد تأسيس، وقد تكـون عبـارة                

وغالباً ما ينص قانون إنشاء هـذه الهيئـات أو النظـام             .عن مؤسسات تعمل في إطار شركات     
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ى حقها في الدفاع عن حقوق أعضائها واالعتراف لهـا بصـفة اإلدعـاء أمـام      األساسي لها عل  
 .القضاء للدفاع عن مصالحهم

وقد اقتضت االعتبارات العملية ضرورة إيجاد نظام اإلدارة الجماعية لحق المؤلف وتبـدو           
لـدة  هذه االعتبارات في استحالة قيام المؤلف بمفرده بمتابعة إدارة وتحصيل حقوقه الماليـة المتو       

 لذلك اتجه التفكيـر منـذ   ،عن استغالل مصنفه وأداءه علنياً على الجمهور في مختلف دول العالم       
ينضم إليها المؤلفـون وتقـوم      " حكومية أو غير حكومية   "فترة طويلة إلى تشكيل هيئات جماعية       

 .بإدارة حقوقهم المالية وتحصيلها نيابة عنهم في جميع أنحاء العالم

أسست في فرنسا وقد ارتبط اسـم هـذه          اعية لهذه الحقوق هي التي     جم إدارة أولوتعتبر  
وقد قاد هذا الشخص قضية مطالبة المسـارح فـي بـاريس الحتـرام              ) بيمرشه(  بالسيد اإلدارة

  .واالعتراف بحقوق المؤلف المادية والمعنوية على النص الذي يؤدى مسرحياً

جماعية لحقوق المؤلفات الدراميـة  وقد قاد انتصاره في هذه القضية إلى تأسيس أول إدارة          
 وقد انضم إلى هذه الجمعية أعالم األدب الفرنسي من أمثال فيكتور هيوغو بعـد          ١٧٧٧في العام   

 .١٨٣٧ذلك بنصف قرن وقد اجتمعت الهيئة العامة أول اجتماع في العام 

) ونبون هينري (وحصل أول تطور فيما بعد عندما رفع اثنان من المؤلفين الموسيقيين هما             
وبدعم وتأييد من أحد الناشرين ألعمـالهم       ) ارنست بورغيت (وكاتب اسمه   ) فيكتور باراتسون (و

 .في باريس) الكافي كونسيرت(و) امبيسودر(دعوى على مطعم الـ 

وقد أوضحا في الدعوى أن من غير المعقول أن عليهم أن يدفعوا لمقاعدهم وثمن وجباتهم               
 عن األعمال العائدة لهم والتي تؤدي من قبل االوركيسـترا           لمطعم االمبسيدور وال أحد يدفع لهم     

 .وقرروا أن ال يدفعوا طالما ال يدفع لهم حقوقهم المترتبة عن أعمالهم

بموجب قرار محكمة أن يدفع للملحن وكاتـب الـنص          ) االمبسيدور(وقد تم إلزام صاحب     
البة بهذه الحقوق بشـكل     وكان من الواضح صعوبة أن تتم المط       ألعمالهمتعويضات البث الثانوي    

 .١٩٥٠إفرادي وهذا ما أدى إلى تأسيس وكالة التحصيل عام 

وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تم تأسيس إدارات مؤلفين مشابهة في              
معظم الدول األوربية ودول أخرى في العالم وتعاظم التعاون بين هذه اإلدارات ممـا اسـتدعى                

للتنسيق بين فعاليات هذه اإلدارات والتعاون من أجل حماية أفضـل لحقـوق             وجود إدارة دولية    
 .المؤلفين عبر العالم
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ثمانية عشر إدارة لتأسيس الكونفدراليـة الدوليـة          اجتمع ممثلوا  ١٩٢٦وفي حزيران عام    
 International confederation ofلمجتمعات المؤلفين والملحنين التي يعبر عنها باللغة اإلنكليزيـة 

societies of Authores and composers (CISAC) وقد اتسع عدد اإلدارات المنضمة إلى CISAC 

 ،حتى شملت اإلدارات التي تعمل في أنماط أخرى من المصنفات مثل مصنفات الفنـون الجميلـة    
 في الواليات المتحدة األمريكيـة  (ASCAP) المصنفات السمعية المرئية من أمثال هذه المجتمعات

 .افي إيطالي (SIAE)في جمهورية ألمانيا الفيدرالية و (GEMA)في المملكة المتحدة و (PRS)و

فـي   (VAAP) وقد تأسست عدة جمعيات في دول العالم الثالث وأوروبا الشرقية من أمثال
 أسسـت في السنغال، وفي الدول العربية  (BSDA) في هنغاريا، وجمعية (ARTISJUS)روسيا و

وفي  SASAML أيضاُ في لبنان جمعية وفي المغرب (BMDA) و،الجزائرفي  جمعية لهذه الغاية
 .SACRO مصر جمعية

إذن تأسست اإلدارات الجماعية لحقوق المؤلفين في معظم الدول ألهميتها في دعم اإلبـداع   
 .والمبدعين وغالبية هذه اإلدارات تهتم بالموسيقا واآلداب والفنون

المؤلف في العصر الحديث لمواجهة مـا كشـف         وتتضاعف أهمية اإلدارة الجماعية لحق      
عنه التقدم التكنولوجي من ظهور وسائل الكترونية حديثة وجديدة في مجـال نشـر المصـنفات                
وأداءها علنياً على الجمهور كالبث أو التوصيل العلني للجمهـور بواسـطة األقمـار والتوابـع                

 ،منتشرة في جميع أنحاء العـالم     الصناعية أو من خالل شبكات المعلومات وشبكات االتصاالت ال        
أكبر دليل على ذلك حيث تنتهك حقـوق المؤلـف دون   ) اإلنترنت(ولعل شبكة المعلومات الدولية    

 مما يستوجب تكريس الجهـود الجماعيـة لحمايـة حقـوق            ،موافقة صريحة منه أو ممن يخلفه     
لمصـنفات بكـل    المؤلفين والمبدعين في عالم دولي أصبح بال حدود حيث تداول المعلومـات وا            

 األمر الذي يترتب عليه زيادة أعمال القرصنة على         ،صورها وأشكالها بسهولة ويسر ودون قيود     
 .حقوق المؤلفين في هذا الصدد

 اإلسالمي كشرط لحماية مؤلفات الباحثين في االقتصاد اإليداعمدى تطلب : ثانيا
لـدى مصـلحة حمايـة    (عمل  الإيداع يتم أنتتطلب بعض النظم القانونية كالقانون اللبناني      

   .الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد والتجارة

 البـرامج  أو األداء أو ، التسجيل السمعيأو قرينة على ملكية المودع للعمل،   اإليداعويعتبر  
 اإلطـار  وفي هـذا  ،اإلثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق     إثبات التلفزيونية ويمكن    أو اإلذاعية

 أو خلفـائهم الخصوصـيين      أو حـق المؤلـف      أصـحاب من يرغب من     كل   نه يتوجب على  إف
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 يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلباً موقعاً منـه أو            أن،  اإليداعالعموميين، إجراء معاملة    
 :من وكيله يذكر فيه المعلومات اآلتية

  .لفزيوني التأو اإلذاعيو البرنامج أ، األداءو أو التسجيل الصوتي، أعنوان ونوع العمل،  -
  . صاحب الحقوق المجاورةأو اسم وصفة وعنوان المؤلف -
 تذكر المعلومات   أن بنفسه يجب    اإليداع صاحب الحقوق المجاورة     أوالمؤلف   ذا لم يجر  إ -

  .يضاًأ باإليداعالسابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم 

 أوع غير المؤلـف   كان المودإذا اإليداع المودع لتقديم طلب  إليه نوع الصك الذي يستند      -
 .صاحب الحقوق المجاورة

  يذكر عند االقتضاء أسم وعنوان الشخص المكلف االنجاز المادي للعمل -

  وسائل حماية حق المؤلف :ثالثا
 حماية فعالة لحق المؤلف عن طريـق فـرض جـزاءات مدنيـة              ت القوانين الوضعية  كفل
ية جعل المشرع االعتداء على حق       فمن ناح  . جزائية توقع على من يعتدي على هذا الحق        وأخرى

مكنـة    يجعل المشرع للمؤلف المعتدى على حقه      أخرى ومن ناحية    ،المؤلف يشكل جريمة جنائية   
 . االعتداء والمطالبة بتعويض عن الضرر المترتب عليهآثار إزالةطلب 

 )سالميالباحث في االقتصاد اإل    ( النزاع بين المؤلف   أمر أنخذ المشرع في االعتبار     أوقد  
   التحفظيـة لمواجهـة     اإلجـراءات ل المؤلف المعتدى على حقه بعـض        والمعتدي قد يطول فخو 

 .االعتداء على حقوقه والمحافظة عليها لحين الفصل في دعواه ضد المعتدي

  .ونعرض فيما يلي لهذه الوسائل التي كفلها المشرع لحماية حق المؤلف

  اإلجراءات التحفظية -١
جل حماية الحـق المعتـدى      أ خلفه من    أو صاحب حق التأليف     هاإلي قد يلجأ    إجراءاتثمة  

 الحقـوق  أوعليه وذلك في الحاالت التي يخشى فيها من اعتداء وشيك علـى حقـوق المؤلـف               
 عندها يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصـيين، والسـيما              ،المجاورة

 التحفظية الالزمة لمنع وقـوع     اإلجراءاتافة   الحقوق الجماعية اتخاذ ك    إدارةجمعيات أو شركات    
 . على تلك الحقوقاالعتداء

ولقاضي األمور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القـرارات التـي تجيزهـا القـوانين           
وخاصةً القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمـل المسـتهدف باالعتـداء ولكافـة                
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ف أو صـاحب الحـق المجـاور، ولقاضـي األمـور            األعمال األخرى المملوكة من قبل المؤل     
كما يحق لرئيس محكمة البداية المخـتص أو        . المستعجلة فرض غرامات إكراهية إنفاذاً لقراراته     

 . التحفظية المشار إليها أعالهاإلجراءاتللنيابة العامة المختصة اتخاذ 

ام أن يضبط بشكل    ويجوز لقاضي األمور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب الع          
 الحاصل على حق المؤلف أو الحقوق المجـاورة أو          االعتداءمؤقت المواد التي تشكل أدلة على       

حصـول أي   وفـي حالـة   أن يأمر بإجراء جردة لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه،          
ء اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز ألصحاب هذه الحقوق مراجعـة القضـا         

 .المختص الستصدار قرار بوقف االعتداء ومنع حدوثه في المستقبل

 من قبل النيابة العامـة      أما تقام الدعوى في المخالفات المذكورة       أن يمكن   اإلطاروفي هذا   
يجب علـى    و  رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية،     أو بناء على طلب الفريق المتضرر       أوعفواً  

درة عنها في المخالفات المذكورة لمصلحة حماية الملكية الفكريـة   الصا تالقرارا  تبلغ أنالمحكمة  
 .خالل مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره

  بحجز جميعأمرا تعطي أنويحق للمحكمة بناء على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى 
دعي الم  تأمر أن المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال           األغراض أو بعض 

كمـا   . المنوي حجزهـا األغراض تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة التامين الذيبان يدفع قبل الحجز 
 أيضـاً المحـل الـذي    األمر يذكر في  أن الموظف المكلف إجراء الحجز ويجوز       األمريعين في   

 . المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليهااألشياءتوضع فيه 

 الجزاء المدني -٢
 يطلب وفقا للقواعد العامة وقف هذا االعتداء        أن للمؤلف في حالة االعتداء على حقه        يجوز

صابه من ضرر نتيجة هذا االعتداء وسواء كان الضـرر          أ مع التعويض عن كل ما       أثاره وإزالة
 .دبياأم أماديا 

 الحقوق المجاورة تعويضاً عادالً عن      أوويدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف          
ل والضرر المادي والمعنوي الالحق بصاحب الحق تقدره المحاكم باالستناد إلى قيمة العمل             العط

التجارية والضرر الالحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المـادي الـذي جنـاه               
ت واللـوازم التـي     ال الجارية عليها الـدعوى واآل     األغراض تأمر بضبط    أنالمعتدي وللمحكمة   
  .عدياستخدمت في الت
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 الجزاء الجنائي -٣
 التحفظية والجزاءات المدنية السابق بيانها واستكماال لحماية وسـائل          اإلجراءات جانب   إلى

حق المؤلف على نحو فاعل قرر المشرع جزاءات جنائية توقع في حالة االعتـداء علـى حـق               
 .قد تتمثل في السجن والغرامة المؤلف وهذه الجزاءات

 الخاتمة: خامسا
 انطالقا من مقاربة   اإلسالميي هذه الورقة للحقوق الفكرية للباحثين في االقتصاد         عرضنا ف 

 الموضـوعية للبحـث فـي االقتصـاد         واألطر في االستراتيجيات    أوالللموضوع تبحث وتحدد    
بشكل عام لنصـل      بالحقوق الفكرية   على تحديد واضح للمقصود    أساس  وترتكز بشكل  اإلسالمي

 .اإلسالمي الفكرية للباحثين في االقتصاد الحقوق رسم مالمح فكرة إلى

بالحقوق الفكرية للبـاحثين فـي       وقد ارتكز البحث في هذه الحقوق على توضيح المقصود        
 الموضوعي لحماية حقوق الفكرية للباحثين في االقتصاد        اإلطار واستعراض   اإلسالمياالقتصاد  
 القانونية للحمايـة   اآلثارال لدراسة   وصو ها تطبيق  ورسم حدود الحماية القانونية ومعايير     اإلسالمي

 اإلسـالمي الباحثون في االقتصـاد     الحقوق التي يتمتع بها     والمتمثلة ب  والممنوحة بموجب القانون  
  من الحماية  الستثناءاتل إشارة وكان هناك    ،سواء كانت من قبيل الحقوق المادية الحقوق المعنوية       

 . للحمايةاإلجرائي اإلطار إلىضافة إ

 رسم  أن تتجلى في    اإلسالميراسة حماية الحقوق الفكرية للباحثين في االقتصاد        همية د أن  إ
 وأسـاليبه  من شأنه االرتقاء باليات البحث ومكناته        وإجرائيا واضح لهذه الحماية موضوعيا      إطار

 مما يعزز من الناتج المتوقع من هذا المجهـود المتميـز خدمـة              ،اإلسالميفي مجال االقتصاد    
 وصوال لوضـع مقاربـة ولـو       األطر هذه   إبرازوقد حاولنا في دراستنا هذه       .نالمجتمعاتنا ودول 

 .جزئية في هذا الموضوع
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Abstract. The last few years witnessed the emergence of research interest in Islamic 
Economics (IE) at the international scene. This phenomenon has added a positive 
contribution to mainstream economics. This is because IE has its special features 
and characteristics that certainly will have an impact on researches conducted in 
various fields that come under its auspicious. This special nature may give the 
researchers the opportunity to be creative and innovative. As a result intellectual 
property right protection will emerge as a prerequisite requirement to safeguard the 
efforts of researchers in this newly evolving discipline.  The paper discusses this 
matter by tackling the objective strategies of research in IE. It then provides a 
general definition of intellectual property right and its scope. After that, the paper 
discusses the intellectual property right of researchers in IE and its conceptual 
framework. The paper aims from this discussion to determine the general features of 
this property right, its practical norms, and its legal effects. 

 
 

 


